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أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم



منو فأكلو إىل غري ذلك من التسبيبات اليت ينسب
ويستند معها القتل إىل املسبب ،نعم بعض التسبيبات
اليت قد يرتتب عليها التلف مما ال ينسب وال يستند إىل

قتل گاىی ابملباشرة و گاىی ابلتسبیب اجنام می گرید و
گاىی مشارکت وجود دارد یعنی ىم ابملباشرة و ىم

املسبب كحفر البئر وإلقاء املزالق واملعاثر يف الطرق
واملعابر وغري ذلك وإن أوجب الضمان والدية على

ابلتسبیب است مثال طبیب نسخو ای بو زن ابردار
می دىد ات بچو اش را سقط کند کو در اینجا طبیب
سبب است و زن کو داروىا را می گرید و می خورد

مسببها إال أهنا غري مانعة من اإلرث ،فريث حافر البئر

يف الطريق عن قريبة الذي وقع فيها ومات.1».

نکتو :در مورد فرمایش امام رضوان اهلل علیو کو در آخر

مباشر می ابشد ،گاىی مباشر أقوی از سبب است و
ابلعکس ،مثال سبب یک انسان عاقل و ابلغ است کو
یک جمنون ای بچو را وادار بو ارتکاب قتل می کند کو
در اینجا چونکو سبب أقوی از مباشر است ضمان بو

کالمشان فرمودند  " :إال أهنا غري مانعة من اإلرث"

ابید عرض کنیم کو این مطلب مشکل است و البتو

ظاىرا حبث ما اب ایشان صغروی می ابشد چرا کو موارد
فرق می کند ،گاىی انسان در ملک شخصی خودش کو
حمصور است و فقط خودش رفت و آمد دارد چاىی

عهده او می ابشد ،اگر ىر دو یعنی سبب و مباشر اب
ىم مساوی ابشند یعنی فعل بو ىر دو نسبت داده شود
در ضمان شریکند و اگر فعل بو یکی از آهنا نسبت

حفر می کند و شخصی شب برای دزدی وارد ملکش
می شود و بو داخل چاه می افتد و می مرید خب در
اینجا صاحب ملک ضامن نیست ولی اگر انسان در
راىی کو حمل عبور و مرور مردم است چاىی بکند و

داده شود و أقوی ابشد ضامن می ابشد و کالً این اتبع
صدق عرفی می ابشد و در صدق عرفی قتل و جنایت
بو ىرکسی نسبت داده شود ضامن می ابشد خالصو
اینکو مسئلو سبب و مباشر یکی از مباحث مهم در

شخصی بو داخل آن بیافتد قاتل حمسوب می شود و
ضامن است بنابراین معیار این است کو قتل عرفاً بو
شخصی نسبت داده شود و بو او قاتل گفتو شود.

فقو ما است کو تشخیص آن نیز اب حاکم شرع
می ابشد.
امام رضوان اهلل علیو در حبثی کو داشتیم فرمودند:

گاىی ما در صغرایت شک می کنیم مثل جائی کو
شک می کنیم آای قتل عمد و ظاملانو صدق می کند
اینو ،کو این بو حبث اصولی عام و خاص بر می گردد بو
این بیان کو ما یک عامی دارمی و خمصص نیز دارمی مثال

«مسألة  - 2ال فرق يف القتل العمدي(در مقابل
خطائی) ظلما(در مقابل قتل ٍ
حبق) يف مانعيتو من اإلرث
بني ما كان ابملباشرة كما إذا ذحبو أو رماه ابلرصاص

عمومات ارث می گویند مهو وراث از ترکو ارث می برند
ولی رواایت این عمومات را ختصیص می زنند و مواردی
را استثناء می کنند ،البتو گاىی خمصص متصل بو عام

وبني ما كان ابلتسبيب كما إذا ألقاه يف مسبعة(حمل
زندگی حیواانت درنده مثل گرگ ای شری) فافرتسو السبع
أو حبسو يف مكان زماان طويال بال قوت فمات جوعا
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است و گاىی منفصل از عام می ابشد کو ماحنن فیو
منفصل است و مهنی منفصل نیز گاىی دائر بنی أقل و
أکثر است و گاىی اینطور نیست و در ما حنن فیو نیز
تقریبا مهینطور می شود یعنی ما شک می کنیم کو آای
خمصص فقط شامل قاتل عمداً و ظلماً بوده ای نو مثل
موردی کو معلم شاگردش را زده و شاگرد فوت کرده را
نیز شامل می شود ،کو در این موارد کو عام بو خمصص
منفصل ختصیص خورده زمانی کو دائر بنی أقل و أکثر
ابشد در آن قسمتی کو شبهو دارمی ابید بو عام رجوع
کنیم و عام اقتضاء نیز می کند کو ارث بربد و این یک
حبث اصولی است کو وقتی عام بو خمصص منفصل
ختصیص خورد و آن خمصص دائر بنی أقل و أکثر شد
یعنی مقداری متیقَّن و مقداری مشتبو شد در مشتبو ما
بو عام مراجعو می کنیم و می گوئیم ارث می برد.
بقیو حبث مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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