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کو گفتو اند قاتل خطائی ارث منی برد و بنی اخباری کو
می گویند ارث می برد اینطور مجع شده کو از آن دیو
ای کو خودش می پردازد ارث منی برد و از بقیو اموال



می برد کو این مجع تربعی می ابشد لذا حمقق فرموده "و

حبثمان در دیو بود ،مباحثی را در ابب دیو مطرح کردمی
و این حبث ابقی ماند کو آای قاتل(در قتل خطائی و
ٍ
حبق)از آن دیو ای کو خودش پرداختو نیز ارث می برد ای

ىو حسن و األول أشبو" ولی اب قواعد سازگار نیست.
شیخ طوسی در خالف اینطور فرموده« :مسألة :22
القاتل إذا كان عمدا يف معصية فإنو ال يرث ادلقتول

نو؟ کو عده ای من مجلو صاحب جواىر و شیخ طوسی
در خالف و سید مرتضی در انتصار و صاحب مفتاح

بال خالف .و إن كان عمدا يف طاعة فإنو يرثو عندان،
و فيو خالف .و إن كان خطأ فإنو ال يرث من ديتو و

الکرامو تفصیل دادند و فرمودند از دیو ارث منی برد
بلکو از بقیو اموال ارث می برد ولی در کالم امام
رضوان اهلل علیو ما چننی تفصیلی را پیدا نکردمی و اصال
ایشان متعرض بو این حبث نشده ،این مطلب حبث

يرث ما سواىا ،و فيو خالف...إلی  :دليلنا :إمجاع

الفرقة.2».

از این قبیل امجاعات اب وجود اختالف نظر در بنی
فقهاء ما در خالف زاید دارمی ،خالف در واقع فقو
مقارن می ابشد و چون اىل سنت خیلی زود و اب وجود
چند نفر ادعای امجاع می کنند شاید شیخ نیز در مقام

امروز ما می ابشد.
ابتدا عبارت حمقق در شرایع را می خوانیم کو اینطور
فرموده « :و أما القتل :فيمنع القاتل من اإلرث إذا

حماجة اب عامو ادعای امجاع می کرده.
شیخ طوسی در ادامو خربی را از طرق عامو نقل
می کند کو در واقع مهنی خرب ابعث اختالف نظر شده،

كان عمدا ظلما و لو كان حبق مل مينع.
و لو كان القتل خطأ ورث على األشهر و خرج ادلفيد
رمحو اهلل وجها آخر ىو ادلنع من الدية و ىو حسن و

کالم شیخ این است« :و روى دمحم بن سعيد -قال

األول أشبو(سازگار اب قواعد) و يستوي يف ذلك األب

الدارقطين  :و ىو ثقة -عن عمرو بن شعيب ،عن

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

أبيو ،عن جده عبد اهلل بن عمرو ،أن النيب صلى اهلل

نکتو :در ما حنن فیو بنی اخبار مجع تربعی کرده اند،

عليو و آلو قال" :ال يتوارث أىل ملتني بيء ،،ترث

مثال در خربی گفتو شده "ال أبس ببیع العذرة" و در
خرب دیگر گفتو شده "مثن العذرة سحت" و حاال اینطور
مجع کرده اند کو بیع عذره حیواانت غری مأکول اللحم

ادلرأة من مال زوجها و من ديتو ،و يرث الرجل من
ماذلا و من ديتها ما مل يقتل أحدمها صاحبو ،فان قتل
أحدمها صاحبو عمدا فال يرث من مالو و ال من ديتو،

اشکال دارد و مثن آن سحت است بر خالف حیواانت
مأکول اللحم کو اشکالی ندارد ،خب این مجع تربعی و
بدون شاىد می ابشد و در ماحنن فیو نیز بنی اخباری

و إن قتلو خطأ ورث من مالو و ال يرث من ديتو" و
ىذا نص.
 2الخالف ،شیخ طوسی ،ج ،4ص.82

 1شرایع االسالم ،محقق حلی ،ج ،4ص ،7ط اسماعیلیان.
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و كلما يروى من األخبار يف أن القاتل ال يرث ،و

دمحم جواد مغنیو در کتاب "الفقو علی املذاىب اخلمسة"
صفحو  505نیز این مسئلو را ذکر کرده و مورد حبث و
بررسی قرار داده.

بیان کو« :مسألة  :و مما يظن انفراد اإلمامية بو و ذلا

شهید اثنی در مسالک بر خالف دیگران فرموده اینکو
مشا می فرمائید قاتل از دیو ای کو خودش می پردازد
ارث منی برد استبعاد است و این مسئلو(ارث قاتل از

يتعلق بعمومو ،لنا أن خنصو هبذا اخلرب.3».

سید مرتضی نیز در انتصار مهینطور می فرماید بو این
فيو موافق :قوذلا أبن القاتل خطأ يرث ادلقتول لكنو ال
يرث من الدية .و وافق اإلمامية على ىذا ادلذىب

دیو ای کو خودش می پردازد) ىیچ اشکالی ندارد و از
طرفی مشا(شیخ طوسی و سید مرتضی)بو خربی از عامو
متسک کرده اید و چننی تفصیلی(قاتل در قتل خطائی
از دیو ای کو می پردازد ارث منی برد)قائل شده اید و

عثمان البيت ،و ذىب إىل أن قاتل اخلطأ يرث و ال

يرث قاتل العمد.4».

کالم سید مرتضی خیلی مفصل می ابشد لذا بعد از
نقل اقوال ایشان اینطور می فرماید« :و الذي يدل على

این صحیح نیست و نباید بو خرب عامی متسک کرد.
خربی کو شیخ طوسی و سید مرتضی بو آن متسک کرده
اند در سنن بیهقی جلد  6صفحو  222و در سنن ابن

صحة ما ذىبنا إليو :اإلمجاع ادلرتدد ،و يدل أيضا عليو
ظواىر آايت ادلواريث كلها ،مثل قولو تعاىل "ي ِ
وصي ُك ُم
ُ
اهللُ ِيف أ َْوهال ِد ُكم. ".
هّ
فإذا عورضنا بقاتل العمد ،فهو خمرج بدليل قاطع مل

ماجو جلد  2صفحو  429نقل شده است.
صاحب رایض در صفحو  290از جلد  29رایض بعد
از نقل خرب عامی مذکور در کالم شیخ طوسی و سید
مرتضی می فرماید این خرب اگر ضعف ىم داشتو ابشد

يثبت مثلو يف القاتل خطأ.
و ميكن أن يقوى ذلك أيضا أبن قاتل اخلطأ معذور
غري مذموم و ال مستحق للعقاب ،فال جيب أن حيرم

اب عمل اصحاب ضعفش جربان می شود.
مرحوم نراقی در مستند الشیعو و اردبیلی در جممع
الفائدة والربىان نیز بو این خرب اعتماد کرده و فتوا داده
اند ولی امام رضوان اهلل علیو اصال متعرض این حبث

ادلرياث الذي حيرمو العامد على سبيل العقوبة.

فإن احتج ادلخالف بقولو تعاىلَ " :و َم ْن قَ تَ َل ُم ْؤِمناً
ٍ ٍِ ِ
سلَّ َمةٌ إِ هىل أ َْى ِل ِو" ،فلو
َخطَأً فَ تَ ْح ِر ُير َرقَ بَة ُم ْؤمنَة َو ديَةٌ ُم َ
كان القاتل واراث دلا وجب عليو تسليم الدية.

نشده.
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

فاجلواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل
إىل أىلو ال يدل على أنو ال يرث ما ىو دون الدية من
تركتو ،ألنو ال تنايف بني ادلرياث و بني تسليم الدية ،و

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی

أكثر ما يف ذلك أن ال يرث من الدية اليت جيب عليو

دمحم و آلو الطاىرين

تسليمها شيئا ،و إىل ىذا نذىب.5».
 3الخالف ،شیه طوسی ،ج ،4ص.31
 4االنتصار ،سید مرتضی ،ص.595
 5االنتصار ،سید مرتضی ،ص.596
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