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کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

اهلل عليو وآلو قال :إذا قبلت دية العمد فصارت ماال
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فهي مرياث كساير األموال. ﴾.
غیاث بن کلوب توثیق نشده ولی چون خرب مورد عمل
فقهاء است ضعفش جربان می شود و حجت
می ابشد.
خرب بعدی خربی از ابب  41بود کو جلسو قبل نیز

حبثمان در ابب دیو بود ،مباحثی در ابب دیو وجود
دارد؛ اول اینکو دیو در حکم مال و ترکو میت
می ابشد .دوم اینکو بر اساس رواایت متقربنی بو اُم از
دیو ارث منی برند بلکو فقط متقربنی بو أب و أبوین از
آن ارث می برند .سوم اینکو در جائی کو خود قاتل
ارث می برد(قتل خطائی و قتل ٍ
حبق)آای از دیو ای کو

خواندمی ،خرب این است﴿:وابالسناد عن ابن حمبوب،
عن محاد بن عيسى ،عن سوار(توثیق نشده ولی چون
خرب مورد عمل فقهاء ماست ضعفش جربان می شود)،
عن احلسن عليو السالم قال :إن عليا عليو السالم ملا

خودش پرداختو نیز ارث می برد ای نو؟.

ىزم طلحة والزبري أقبل الناس منهزمني فمروا ابمرأة

عبارت حمقق در شرایع این است« :الثانية الدية يف

حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما يف بطنها

حكم مال املقتول يقضى منها دينو و خيرج منها

حيا فاضطرب حىت مات مث ماتت أمو من بعده فمر هبا

وصاايه ،سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.1».

علي عليو السالم وأصحابو وىي مطروحة على الطريق

صاحب جواىر نیز این حبث را بو طور مبسوط مطرح

وولدىا على الطريق فسأهلم عن أمرىا فقالوا :إهنا

کرده و نقل اقوال کرده .
خب و اما رواایت مربوط بو این مباحث کو در مورد
دیو خواندمی در چند ابب ذکر شده اند من مجلو در

كانت حبلى ففزعت حني رأت القتال واهلزدية قال:
فسأهلم أيهما مات قبل صاحبو؟ فقيل :إن ابنها مات
قبلها قال :فدعا بزوجها أيب الغالم امليت فورثو ثلثی

ابب  41از ابواب موانع ارث کو عنوان ابب این است:

الدية وورث أمو ثلث الدية ،مث ورث الزوج من املرأة

"ابب  - 14أن حكم الدية حكم مال امليت تقضى

امليتة نصف ثلث الدية اليت ورثتها من ابنها وورث

منها ديونو وتنفذ وصاايه وتورث عنو وان قتل عمدا

قرابة املرأة امليتة الباقي مث ورث الزوج أيضا من دية

وقبلت الدية".

امرأتو امليتة نصف الدية وىو ألفان ومخسمائة درىم

خرب اول﴿ :دمحم بن احلسن ابسناده عن الصفار ،عن

وورث قرابة املرأة امليتة نصف الدية وىو ألفان ومخس

يعقوب بن يزيد ،عن غياث ابن كلوب ،عن إسحاق

مائة درىم ،وذلك أنو مل يكن لو ولد غري الذي رمت

بن عمار ،عن جعفر عليو السالم أن رسول اهلل صلى
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شرایع االسالم ،حمقق حلی ،ج ،1ص ،8ط امساعیلیان.

وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،47ص ،797ابواب موانع ارث ،ابب ،41

حدیث  ،4ط اإلسالمیة.

1

درس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی

کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

خرب بعدی از ابب  41از ابواب وصاای این خرب است:

بو حني فزعت قال :وأدى ذلك كلو من بيت مال

البصرة﴾.3

﴿ دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن
النوفلي ،عن السكوين ،عن أيب عبد اهلل عليو السالم

عالوه بر اینکو در این خرب گفتو شده دیو حکم مال
میت را دارد نکتو ای دیگر نیز ذکر شده و بعدا نیز
خواىیم گفت کو فقهاء ما فرمودند مقربنی بو اُم از دیو
ارث منی برند بلکو فقط مقربنی أبی و أبوینی ارث

قال :قال أمري املؤمنني عليو السالم :من أوصى بثلثو

مث قتل خطأ فإن ثلث ديتو داخل يف وصيتو.6﴾.

خرب بعدی از ابب  41این خرب است﴿ :دمحم بن

می برند.
خرب بعدی خرب  1از مهنی ابب  41می ابشد ،خرب این

احلسن ابسناده عن دمحم بن أمحد بن حيىي ،عن أيب
جعفر ،عن أبيو ،عن يوسف بن عقيل ،عن دمحم بن

می ابشد﴿ :وعن علي بن إبراىيم ،عن دمحم بن عيسى،

قيس ،عن أيب جعفر عليو السالم قال :قضى أمري

عن يونس ،عن عاصم ابن محيد ،عن دمحم بن قيس،

املؤمنني عليو السالم يف رجل أوصى لرجل بوصية

عن أيب جعفر عليو السالم قال :قال :الدية يرثها

مقطوعة غري مسماة من مالو ثلثا أو ربعا أو أقل من

الورثة على فرائض املرياث إال االخوة من االم فإهنم ال

ذلك أو أكثر ،مث قتل بعد ذلك املوصي فودي،

يرثون من الدية شيئا.4﴾.

فقضى يف وصيتو أهنا تنفذ من مالو ومن ديتو كما

خرب  5و  6از مهنی ابب  41نیز بر این مطلب داللت
دارند کو دیو حکم مال میت را دارد و إخوه اُمی از آن

أوصى.7﴾.

بنابراین چند مطلب ذکر کردمی؛ اول اینکو دیو در حکم
مال میت می ابشد ،دوم اینکو إخوه اُمی از دیو ارث
منی برند و مطلب سومی کو ماند این است کو آای خود

ارث منی برند.
صاحب وسائل در کتاب وصاای نیز رواایتی را درابره
ماحنن فیو نقل کرده و ابوابی را منعقد کرده من مجلو این

قاتل از دیو ای کو خودش پرداختو نیز ارث می برد ای
نو؟.
بقیو حبث مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...

خرب﴿ :دمحم بن علي بن احلسني إبسناده عن عاصم بن
محيد ،عن دمحم بن قيس ،قال :قلت لو :رجل أوصى
لرجل بوصية من مالو ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ،
يعين املوصي ،فقال :جياز هلذا الوصية من مالو ومن

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی

ديتو.5﴾.
3

دمحم و آلو الطاىرين
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حدیث  ،7ط اإلسالمیة.
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وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،47ص ،777ابواب وصاای ،ابب  ،41خرب ،3

ط اإلسالمیة.
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وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،47ص ،773ابواب وصاای ،ابب  ،41خرب ،4

ط اإلسالمیة.
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