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" :ابب  : 11أن حكم الدية حكم مال ادليت تقضى



منها ديونو وتنفذ وصاايه وتورث عنو وان قتل عمدا
وقبلت الدية".
خرب اول﴿ :دمحم بن احلسن ابسناده عن الصفار ،عن

عرض کردمی اگر قتل عمداً و ظلماً ابشد قاتل از مقتول
ارث منی برد ولی اگر خطاائً و ٍ
حبق ابشد قاتل ارث

يعقوب بن يزيد ،عن غياث ابن كلوب ،عن إسحاق
بن عمار ،عن جعفر عليو السالم أن رسول اهلل صلى

می برد ،فروعی در اینجا وجود دارد کو برخی از آهنا را
خواندمی و فعالً حبث در آن دیو ای است کو قاتل ابید
بپردازد کو امام رضوان اهلل علیو در حتریر الوسیلة در این

اهلل عليو وآلو قال :إذا قبلت دية العمد فصارت ماال
فهي مرياث كساير األموال.
أقول :وتقدم ما يدل على ذلك ىنا ويف الوصااي ويف

رابطو اینطور می فرماید« :مسألة  - 5الدية يف حكم

الدين و القرض ،وأييت ما يدل عليو.2﴾.

مال ادلقتول يقتضي منها ديونو وخيرج منها وصااي أوال

شیخ طوسی از طبقو  42و صفار از طبقو  8است و

قبل اإلرث مث يورث الباقي كسائر األموال(چند چیز
ابید از ترکو میت برداشتو شود؛ اول کفن ،دوم ِدین،

شیخ این خرب را از کتاب صفار گرفتو است و اسناد
شیخ بو صفار صحیح می ابشد ،یعقوب بن یزید ثقو و
از طبقو  7است ،غیاث بن کلوب ثقو است ولی از

سوم وصیت ،چهارم ارث) ،سواء كان القتل عمدا
وصوحلوا عن القصاص ابلدية أو شبو عمد أو خطأ،

عامو می ابشد ،اسحاق بن عمار نیز ثقو و از طبقو 5
می ابشد.
خرب بعدی در ابب  41از ابواب موانع ارث است کو

وسواء كان يف مورد الصلح ما أيخذونو أزيد من الدية
أو أنقص أو مساواي وسواء كان ادلأخوذ من جنس
الدية أم ال ،ويرث الدية كل من يتقرب إليو ابلنسب

بسیار جالب می ابشد ،خرب این است﴿ :وابالسناد

والسبب حىت الزوجني يف القتل العمدي وإن مل يكن

عن ابن حمبوب ،عن محاد بن عيسى ،عن سوار(کو

ذلما حق القصاص ،لكن إذا وقع الصلح والًتاضي

درست شناختو شده نیست) ،عن احلسن عليو السالم

ابلدية وراث نصيبهما منهما ،نعم ال يرث ادلتقرب ابألم

قال :إن عليا عليو السالم دلا ىزم طلحة والزبري أقبل

وحدىا من الدية شيئا كاألخ واألخت لألم ،بل سائر

الناس منهزمني فمروا ابمرأة حامل على الطريق ففزعت

من يتقرب هبا كاخلؤولة واجلدودة من قبلها وإن كان

منهم فطرحت ما يف بطنها حيا فاضطرب حىت مات مث

األحوط يف غري األخ واألخت التصاح.1».

ماتت أمو من بعده فمر هبا علي عليو السالم وأصحابو

خب و اما رواایت مربوط بو این فرع فقهی کو در مورد
دیو خواندمی در چند ابب ذکر شده اند من مجلو در

وىي مطروحة على الطريق وولدىا على الطريق فسأذلم
عن أمرىا فقالوا :إهنا كانت حبلى ففزعت حني رأت

ابب  41از ابواب موانع ارث کو عنوان ابب این است
1
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القتال واذلزمية قال :فسأذلم أيهما مات قبل صاحبو؟
فقيل :إن ابنها مات قبلها قال :فدعا بزوجها أيب
الغالم ادليت فورثو ثلث الدية وورث أمو ثلث الدية مث
ورث الزوج من ادلرأة ادليتة نصف ثلث الدية اليت
ورثتها من ابنها وورث قرابة ادلرأة ادليتة الباقي مث ورث
الزوج أيضا من دية امرأتو ادليتة نصف الدية وىو ألفان
ومخسمائة درىم وورث قرابة ادلرأة ادليتة نصف الدية
وىو ألفان ومخس مائة درىم ،وذلك أنو مل يكن لو ولد
غري الذي رمت بو حني فزعت قال :وأدى ذلك كلو
من بيت مال البصرة.
ورواه الشيخ ابسناده عن احلسن بن حمبوب وكذا كل
ما قبلو .ورواه الصدوق أيضا ابسناده عن احلسن بن

حمبوب مثلو.3﴾.

این روایت از این جهت نقل شده کو دیو حکم مال
میت را دارد و رواایت زایدی دارمی کو بر مهنی مطلب
داللت دارند منتهی عرض کردمی کو صاحب وسائل در
ابواب خمتلفی این رواایت را نقل کرده ،بنابراین یکی از
احکام مهنی است کو دیو حکم مال میت را دارد فقط
یک حبث مهمی کو در اینجا وجود دارد این است کو
آای خود شخصی کو دیو را می دىد از دیو حقی دارد
ای نو ،کو اختلفوا اختالفاً شدیداً.
بقیو حبث مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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