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 العول -6

 زيادة في السهام، ونقص في األنصباء.العول : 

 :أثر العول على الورثة 

صل عول في المسألة كما سبق، فإنه ينقص نصيب كل وارث عما إذا ح

 كان له لو لم يكن في المسألة عول.

  :أقسام أصول المسائل من حيث العول 

 (.24، 12، 8، 6، 4، 3، 2أصول المسائل سبعة: )

 ول وعدمه إلى قسمين:عالمسائل من حيث الوتنقسم أصول 

 (.8، 4، 3، 2: أصول ال تعول وهي أربعة: )األول

 (.24، 12، 6: أصول تعول وهي ثالثة: )الثاني

  :نهاية عول األصول 

 : أصل ستة يعول أربع مرات -1

تين، المسقألة عن زوج، وأختين شققيقفيعول إلى سبعة كما لو ماتت امرأة  -1

 (.4( ولألختين الثلثان )3(، للزوج النصف )7ى )عول إل(، وت6من )

ويعول إلى ثمانية كما لو ماتقت امقرأة عقن زوج، وأخقت شققيقة، وأختقين  -2

(، ولألخققت 3( للققزوج النصققف )8عققول إلققى )(، وت6)ألم، فالمسققألة مققن 

 (.2(، ولألختين ألم الثلث )3الشقيقة النصف )

وأخوين  وأختين شقيقتين، عول إلى تسعة كما لو ماتت امرأة عن زوج،وي -3

(، ولألختقين 3(، للقزوج النصقف )9عقول إلقى )(، وت6ألم، فالمسألة من )

 (.2(، ولألخوين ألم الثلث )4الشقيقتين الثلثان )

 ويعول إلى عشرة كما لو ماتقت امقرأة عقن زوج، وأم، وأختقين شققيقتين، -4

(، 3للقزوج النصقف ) ،(10عقول إلقى )(، وت6وأختين ألم، فالمسقألة مقن )
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ن ألم ـيققـتـ(، ولألخ4ن الثلثققان )ـيققـتـن الشقيقـيققـولألخت ،(1ولققألم السقق   )

 (.2لث )ـالث

 أصل اثني عشر يعول ثالث مرات: -2

وأم، وبنققت،  امققرأة عققن زوج، وأب، ت( كمققا لققو ماتقق13فيعققول إلققى ) -1

ب السقق   (، ولقأل3(، للقزوج الربقق  )13إلقى ) عققول(، وت12فالمسقألة مقن )

 (. 6( وللبنت النصف )2(، ولألم الس   )2)

( كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة 15ويعول إلى ) -2

(، ولقألم 2(، ولألب الس   )3(، للزوج الرب  )15(، وتعول إلى )12من )

 (.8(، وللبنتين الثلثان )2الس   )

أختققين ألب، ( كمققا لققو مققاع شققجص عققن زو ققة، وأم، و17ويعققول إلققى ) -3

(، 3(، للزو ققة الربقق  )17(، وتعققول إلققى )12وأختققين ألم، فالمسققألة مققن )

 (.4(، ولألختين ألم الثلث )8(، ولألختين ألب الثلث )2ولألم الس   )

 أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. -3

(، 24كما لو ماع شجص عن زو ة، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من )

ن ـيـ(، وللبنت4   )ـ(، ولألب الس3ن )ـة  الثمـزو ـ(، لل27ى )ـول إلـوتع

 (.16ان )ـلثـالث
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