درس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی

کتاب الفرائض وادلواريث

(حفظو اهلل)

موانع ارث/قتل

(ج )28



رفت و آمد مردم است و در ملک شخصی حمصور
نیست حافر بئر عرفا قاتل حمسوب می شود و ضامن

یکی از آقااین نوشتو ای دارند کو از امام رضوان اهلل

خ و اما در حبثی کو دیروز درابره عاقلو داشتیم
مطالبی را عرض کردمی و امروز چند منونو دیگر بیان
می کنیم:
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است و ابید دیو بپردازد)».1

علیو نقل کردند" :نعم ال يرث من ديتو التی تتحملها
العاقلة علی األقوی"  ،در قتل خطائی دیو بر عهده

اول :شیخ طوسی در خالف فرموده« :و روي أن امرأة

عاقلو می ابشد و گفتیم کو این حبث مبسوطاً در اواخر
کتاب دایت مطرح شده و این یک حکم تعبدی است

ذكرت عند عمر بن اخلطاب بسوء ،فأرسل إليها
فأجهضت ذا بطنها فاستشار الصحابة ،فقالوا لو :إمنا

کو اىل بیت علیهم السالم بیان فرموده اند منتهی امام
رضوان اهلل علیو و مهچننی شهید در مسالک این مورد را
استثناء کرده و فرمودند خود قاتل خطاائً از آن دیو ای

أنت مؤدب ال شيء عليك ،فقال لعلي عليو السالم
ما تقول؟ فقال :ان اجتهدوا فقد أخطأوا ،و ان
تعمدوا فقد غشوك ،عليك الدية .فقال لو :عزمت

کو عاقلو می پردازد ارث منی برد بلکو از بقیو ترکو ارث
می برد  ،بلو امام رضوان اهلل علیو اینطور فرمودند ولی ما
اخباری را از ابب  41از ابواب مریاث خواندمی کو
داللت داشتند بر اینکو دیو حکم ترکو میت را دارد لذا

عليك لو قسمتها على قومك ،فأضاف قومو إىل علي

عليو السالم حتاشيا دلا بينهما -أي قومي قومك».2

زیرا عمر خیلی خشن بوده و حضرت امری علیو السالم

در خطبو شقشقیو فرمودند حرف زدن و رفتارش اب
خشونت توأم بوده و خیلی دچار لغزش می شده و بعد

قاتل خطائی مهانطور کو از ترکو ارث می برد از دیو نیز
ارث می برد و منافاتی وجود ندارد.
ابز نوشتو شده کو امام رضوان اهلل علیو دارند کو گاىی

عذر می آورده و می گفتو" :لوال عل ٌی عليو السالم
ذللک العمر" و ابن أبی احلدید نیز در حبث خشونت

قتل ابملباشرة و گاىی ابلتسبی می ابشد و ما گفتیم
کو فرقی ندارد یعنی اگر عمداً و ظلماً ابشد قاتل ارث
منی برد.

عمر می گوید اگر عایشو اب غری علی علیو السالم اب
خلیفو دیگری یعنی عمر خمالفت کرده بود و بو جنگ

آمده بود وقتی کو عمر غال می شد او را اب مششری ریز
ریز می کرد ولی علی علیو السالم خیلی اب عایشو
عطوفت داشت.
دوم :خربی از ابب  41از ابواب مریاث ،خرب این

امام رضوان اهلل علیو در آخر کالمشان فرمودند« :نعم
بعض التسبيبات اليت قد يرتتب عليها التلف مما ال
ينسب وال يستند إىل ادلسبب كحفر البئر وإلقاء
ادلزالق وادلعاثر يف الطرق وادلعابر وغري ذلك وإن

است﴿ :دمحم بن علي بن احلسني ابسناده عن زرعة،

أوجب الضمان والدية على مسببها إال أهنا غري مانعة

عن مساعة ،قال :سألتو عن رجل ضرب ابنتو وىي

من اإلرث ،فريث حافر البئر يف الطريق عن قريبة
الذي وقع فيها ومات(.کو ما می گوئیم چون در حمل
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 2الخالف ،شیخ طوسی ،ج ،5ص.276

1

درس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی

کتاب الفرائض وادلواريث

(حفظو اهلل)

حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج ادلرأة عليو

موانع ارث/قتل

(ج )28

" توجو "

فقالت ادلرأة لزوجها :إن كان ذلذا السقط دية وىل فيو
مرياث فان مرياثي فيو أليب قال :جيوز ألبيها ما وىبت

کاانل رمسی حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی(حفظو

اولنی از موانع ارث کفر بود و دوم قتل بود کو در مورد

@noorihamedani

لو﴾.3

اهلل):

آهنا حبث کردمی و اما سومنی از موانع ارث رق یعنی عبد
بودن می ابشد بو این بیان کو شخصی فوت کرده و
ورثو او عبد می ابشند و عبد ارث منی برد کو ما فعال
در این مورد حبث منی کنیم و چهارمنی از موانع ارث

کاانل دروس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری
مهدانی(حفظو اهلل):

@noorihamedanidars

تولد از زان می ابشد یعنی متولد از زان ارث منی برد.
خ واما رواایتی درابره این موضوع(عدم ارث متولد از
زان)دارمی کو صاح وسائل در آخر حبث ارث ذکر
کرده و اببی را منعقد کرده و فرموده" :ان ولد الزان ال
يرثو الزاين وال الزانية وال من تقرب هبما وال يرثهم بل
مرياثو لولده أو حنوىم ومع عدمهم لالمام ،وأن من
ادعى ابن جاريتو ومل يعلم كذبو قبل قولو ولزمو" زیرا
شرع مقدس زان را نس حمسوب منی کند.
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحمو آلو الطاىرين

 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،77ص ،895ابواب موانع ارث،
باب  ،71حدیث  ،7ط اإلسالمیة.
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