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يف رجل قتل أمو قال :ال يرثها ويقتل هبا صاغرا وال أظن



2

قتلو هبا كفارة لذنبو. ﴾.

این خرب نیز سنداً صحیح است.
خرب سوم﴿ :وعن علي بن إبراىیم ،عن أبیو ،عن ابن أيب

مسألة :اگر پسری کو خود داراری اوالدی است زودتر
از پدرش از دنیا برود در این صورت اب وجود فرزندان

عمري ،وعن دمحم بن حيىي ،عن أمحد بن دمحم ،عن علي بن

بالواسطو دیگر بو اوالدش یعنی نوه ىا ارث منی رسد و
اما اگر پدرش فرزندان بالواسطو نداشتو ابشد و فقط
مهنی یک پسر را داشتو کو قبال مرده است در این

السالم قال :ال يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن

حديد مجیعا ،عن مجیل بن دراج ،عن أحدمها علیهما

يكون املرياث لورثة القاتل.3﴾.

این خرب یک نکتو ای دارد و آن اینکو درست است کو
خود قاتل ارث منی برد ولی مانع ارث بردن فرزندان و
ورثو خودش منی شود.

صورت بو نوه ىا ارث می رسد.
حبمثاان در این بود کو دومنی از موانع ارث قتل
می ابشد ،برای روشن شدن مطلب صاحب وسائل
چهار ابب یعنی ابواب  7و  9و  11و  11از ابواب

خرب چهارم﴿ :وعنو عن أبیو ،عن ابن أيب عمري ،عن
محاد ،عن احلليب ،عن أيب عبد اهلل علیو السالم قال :إذا
قتل الرجل أابه قتل بو ،وإن قتلو أبوه مل يقتل بو ومل

قتل را منعقد کرده کو ما اگر بو این رواایت توجو کنیم
ىم مطلب روشن می شود و ىم قول عامو در مقابل ما
معلوم می شود.

يرثو.4﴾.

قبال گفتیم آن محاد کو از حلبی نقل می کند محاد بن
عمثاان است نو محاد بن عیسی ،خرب سنداً صحیح
است.

در ابب  7اخباری کو داللت دارند بر اینکو قاتل از
مقتول مطلقا ارث منی برد ذکر شده است و عنوان ابب

نکتو :اگر پسر پدرش را بکشد قصاصاً کشتو می شود

این است  « :أن القاتل ظلما ال يرث املقتول » .
خرب اول﴿ :دمحم بن يعقوب ،عن دمحم بن حيىي ،عن أمحد

ولی ابلعکس اگر پدر پسرش را بکشد قصاص منی شود
بلکو فقط دیو أخذ می شود و این یک استمثناء و یک

ىشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل علیو السالم قال :قال

حکم تعبدی از طرف شارع مقدس در ابب قصاص
می ابشد کو در خرب مذکور بو آن اشاره شده است.

وعبد اهلل ابين دمحم(بن عیسی) ،عن ابن أيب عمري ،عن
رسول اهلل صلى اهلل علیو وآلو :ال مرياث للقاتل.1﴾.

خرب در اعلی درجو صحت قرار دارد.
خرب دوم﴿ :وعن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زايد،
وعن دمحم بن حيىي عن أمحد بن دمحم مجیعا ،عن ابن حمبوب،
عن ابن رائب ،عن أيب عبیدة ،عن أيب جعفر علیو السالم

 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،389ابواب قتل ،باب  ،7حدیث
 ،2ط اإلسالمیة.
 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،389ابواب قتل ،باب  ،7حدیث
 ،3ط اإلسالمیة.
 4وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،389ابواب قتل ،باب  ،7حدیث
 ،4ط اإلسالمیة.

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،71ص ،833ابواب قتل ،باب ،1
حدیث  ،7ط اإلسالمیة.
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در ابب ىفتم 6 ،خرب ذکر شده کو این چهار خرب کو
خواندمی صحیح بودند و دو خرب آخر گرچو بر ما حنن
فیو داللت دارند ولی صحیح نیستند.

ارث می برد و اخبار ابب هنم داللت دارند بر اینکو قتل
خطائی مانع ارث نیست.
صاحب وسائل برای ىر حکای از احکام اببی منعقد

ابب « : 11أن الزوج يرث من الدية وكذا الزوجة».

کرده و چونکو اخبار گاىا چند حکم را بیان می کنند
انچاراً اخبار را تقطیع کرده و این یک اشکالی بوجود
آورده و آن اینکو گاىی صدر و ذیل خرب برای ىم قرینو

خرب اول﴿ :دمحم بن علي بن احلسني ابسناده عن النضر
بن سويد ،عن القاسم بن سلیمان ،عن عبید بن زرارة ،عن

أيب عبد اهلل علیو السالم قال :للمرأة من دية زوجها

ىستند منتهی چونکو صاحب وسائل خرب را تقطیع کرده
آن قرینیت و داللت یکی بر دیگری از بنی رفتو ولذا

وللرجل من دية امرأتو ما مل يقتل أحدمها صاحبو.5﴾.

بعدا خواىیم گفت کو دیو حکم مال شخص را دارد.
این ابب خیلی مهم نیست و عاده ابب  11می ابشد.

خود صاحب وسائل نیز در اغلب ابب ىا فرموده "قد
تقدم ما يدل علیو و أیتی ما يدل علیو" ،آیت اهلل

ابب « : 17أن القاتل حبق يرث املقتول.».

خرب اول﴿ :دمحم بن علي بن احلسني ابسناده عن سلیمان

العظای آقای بروجردی فرمودند متام این اخبار ابید در
یک ابب ذکر شوند زیرا قرینو بر ىم ىستند و در مجع
بنی و اخبار و در تعارض خیلی بو درد می خورند،

قال :سألت جعفر بن دمحم علیهما السالم عن طائفتني من

ایشان اب جتلیل از صاحب وسائل امر کردند یک عده
ای از جواانن بیایند کو بنده ىم رفتم و بعد ایشان کتب
را در اختیار ما گذاشتند و ما مشغول بو مرتب کردن

بن داود املنقري(منقر بر وزن منرب انم یک قبیلو است) عن

حفص بن غیاث(از عامو است ولی مورد وثوق می ابشد)
املؤمنني إحدامها ابغیة(خروج کنندگان بر امام برحق)
واألخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أىل العراق أابه أو

ابواب وسائل شدمی و این کار چند سال طول کشید و
ابالخره کتاب جامع احادیث شیعو مجع آوری و چاپ
شد علی أی حال این اخباری کو االن ما خواندمی و
در چند ابب بودند در جامع احادیث شیعو مهگی در

ابنو أو أخاه أو محیمو وىو من أىل البغي وىو وارثو

أيرثو؟ قال :نعم ألنو قتلو حبق﴾.6

از این خرب معلوم می شود آن قتلی مانع ارث است کو
عامداً و ظاملاً کشتو ابشد نو ٍ
حبق و خطأً و در حال

یک ابب ذکر شده اند.
در ما حنن فیو نیز چند عنوان در اخبار دارمی کو اب ىم
تعارض دارند لذا ما ابید ببینیم نسبت آهنا اب ىم چگونو

دفاع.
اخبار چند طائفو شدند ،اخبار ابب ىفتم داللت
داشتند بر اینکو قاتل از مقتول مطلقا ارث منی برد،
اخبار ابب سیزدىم داللت داشتند بر اینکو قاتل حبق

است آای عام و خاص مطلق است ای مطلق و مقید
ىستند؟ اینجا اخبار مطلق و مقید ىستند مجع بنی آهنا
می شود اینکو "القاتل عمداً و ظلماً ال يرث" زیرا بنی

عاد و خطا و ظلم و حق فرق می گذارمی.

بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی . ...
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واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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