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کتاب الفرائض وادلواريث

(حفظو اهلل)

موانع ارث/قتل

(ج )77

يرثو ،نعم ال يرث من ديتو اليت تتحملها



العاقلة(خویشاوندان پدری) على األقوى ،وأما شبو
العمد وىو ما إذا كان قاصدا اليقاع الفعل على
ادلقتول غري قاصد للقتل وكان الفعل مما ال يرتتب عليو

حبثمان در موانع ارث بود ،دومنی از موانع ارث قتل
می ابشد کو قاتل از مقتول ارث منی برد ،ابتدا عبارت

القتل يف العادة ،كما إذا ضربو ضراب خفيفا للتأديب
فأدى إىل قتلو ،ففي كونو كالعمد ا﵀ض مانعا عن

شرایع و قواعد کو از متون مهم فقهی ما ىستند را

اإلرث أو كاخلطأ ا﵀ض قوالن ،أقوامها اثنيهما.3».

می خوانیم ،حمقق در شرایع فرموده« :و أما القتل:

امام رضوان اهلل علیو در ادامو کالمشان اینطور

فيمنع القاتل من اإلرث إذا كان عمدا ظلما و لو كان

می فرماید« :مسألة  - 7ال فرق يف القتل العمدي ظلما

حبق مل مينع(مثال پسر حاکم شرع است و بر پدر ای

يف مانعيتو من اإلرث بني ما كان ابدلباشرة كما إذا ذحبو أو

برادرش کو زانی حمصنو کرده اند حد جاری کرده و آهنا
را کشتو).

رماه ابلرصاص وبني ما كان ابلتسبيب كما إذا ألقاه يف

و لو كان القتل خطأ ورث على األشهر و خرج ادلفيد

فافرتسو السبع أو حبسو يف مكان زماان طويال بال قوت

األول أشبو(إلی القواعد) و يستوي يف ذلك األب و

بدون علم منو فأكلو إىل غري ذلك من التسبيبات اليت

عالمو در قواعد اینطور فرموده«:ادلطلب الثاين القتل

التسبيبات اليت قد يرتتب عليها التلف مما ال ينسب وال

مسبعة(حمل زندگی حیواانت درنده مثل گرگ ای شری)

رمحو اهلل وجها آخر ىو ادلنع من الدية و ىو حسن و

فمات جوعا أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما

الولد و غريمها من ذوي األنساب و األسباب.1».

ينسب ويستند معها القتل إىل ادلسبب ،نعم بعض
يستند إىل ادلسبب كحفر البئر وإلقاء ادلزالق وادلعاثر يف

القاتل ال يرث مقتولو إذا كان القتل عمدا ظلما ،ولو

الطرق وادلعابر وغري ذلك وإن أوجب الضمان والدية على

كان حبق مل مينع ،ولو كان خطأ قيل  :ورث مطلقا،

مسببها إال أهنا غري مانعة من اإلرث ،فريث حافر البئر يف

وقيل  :مينع مطلقا وقيل  :مينع من الدية خاصة ،وىو

4

الطريق عن قريبة الذي وقع فيها ومات. ».

جيد.2».

خب و اما امام رضوان اهلل علیو در حتریر الوسیلة در

اینها کلماتی بود کو از حمقق و عالمو و امام رضوان اهلل
علیهم خواندمی منتهی اقوال زاید است و بنی ما و عامو

ال يرث القاتل من ادلقتول لو كان القتل عمدا وظلما،

نیز اختالف نظر وجود دارد کو بعدا خواىیم خواند و
سپس بو سراغ رواایت خواىیم رفت إن شاء اهلل تعالی.

حبث ارث اینطور فرموده« :الثاين :القتل ،مسألة - 1
ويرث منو إن قتلو حبق كما إذا كان قصاصا أو حدا أو
دفاعا عن نفسو أو عرضو أو مالو ،وكذا إذا كان خطأ

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی

حمضا كما إذا رمى إىل طائر فأخطأ وأصاب قريبة فإنو

دمحم و آلو الطاىرين

 1شرایع ،محقق حلی ،ج ،4ص ،7ط اسماعیلیان.
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 4تحریرالوسیلة ،امام خمینی(ره) ،ج ،2ص.333

1

