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 ی نفوذ تصرفات بیمار متصل به موتانگارضابطه
 با رویکردی بر فقه اسالمی و حقوق ایران

 
 3محمدامین ملکی 2علی کشاورز، 1اکبر فرح زادی،علی

 (30/11/1400، تاریخ پذیرش: 25/12/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

تصرفات بیمار متصل به موت اعم از اینکه به موت منجر شود یا نشود از جمله مباحث 
ی از بیمارسنت بوده است. از طرفی در قانون مدنی ایران، اختالفی میان فقهای شیعه و اهل

نیامده و تنها، در خصوص طالق و ازدواج فرد بیمار، در مواد  1207اسباب حجر در ماده 
قانون مذکور صحبت به میان آمده است. بنابراین، بحث از معیارهای وارده در  945و  944

مواد فوق و تطبیق و سنجش اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت که سابقه اختالف 
قانون  167گردد، ضروری است. با توجه به اصل ه بلندای قامت فقه اسالمی بر میدر آن ب

قانون آیین دادرسی مدنی، تحلیل توصیفهای فقهی مسئله و فحص در  3اساسی و ماده 
های حکیمانه فقیهان از روایات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانین ذکرشده یافته

باور بر این است که ضوابط ذکرشده برای نکاح و طالق  ضروری است. در پی این رویکرد،
با ضوابط سایر تصرفات مالی بیمار متصل به موت متفاوت است. این تفاوت واجد آثار 

ق.م.  945و  944ای نیز هست؛ از آن جمله ثِبات مدعی و منکر در مفروضات مواد وارونه
ر متصل به موت است. در تطبیق و متغیربودن آنها در سایر اعمال تبرعی و محاباتی بیما

سنت، عالوه بر استظهار معیارهای موید معنی فوق از فقه شافعی و حنبلی، مسئله با فقه اهل
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سنت که به وحدت طریق مسئله با وصیت زاید بر ثلث قائلند، شهرت موضوع در فقه اهل
 عدم تضررآورد به صورت تطبیقی بررسی شده است. بنابراین، در جمع آراء مذکور، ره

صاحبان حق، در غیر موارد نکاح و طالق با وصف ذکرشده معیار نفوذ سلطنت مالک معرفی 
گردد؛ اما مدعی و منکر در این مورد برخالف ظاهر عمل فرد بیمار، منقلب شده است و می

 شود.با قید فرض فقر ورثه سنجیده می
 ت، اضرار ورثه، مدعی، منکر.نکاح بیمار، طالق بیمار، بیماری متصل به مو ها:کلیدواژه

 
 طرح مسئله

 در زین بیمار منجزات یگاه که است ارث مبحث یاسالم فقه در ابواب نیدشوارتر از یکی
 مرگ با و دینما تصرف خود اموال در تواندیم است زنده تا انسان. ردیگیم یجا باب نیا

 ودشیم چالش دچار موت به متصل یماریب در تیاهل نیا .افتی خواهد انیپا تیاهل نیا او
 مذاهب یفقها .اند پرداخته آراء تضارب و افکار یتعاط به بارهنیا در مسلمان یفقها و

 ترکه ثلث ازپیرو آن  و انددانسته ایوصا شمار در راتصرفات تبرعی و محاباتی  چهارگانه
 ایاوص از را نهاآ هیامام یفقها از یاریبس اما رندیگیم خود به ایعطا نام و شودیم برداشت

ف محل اختال لذا و هستند معلقات وجز و دهینرس زیتنج مرحله به ایوصا چون ؛اندکرده جدا
خاص منجزات به تصرفات تبرعی بیمار متصل به موت و اعمال محاباتی او در این پژوهش 

سنت بررسی خواهد تفکیک معیارهای امامیه و اهلدر خصوص بیماری، به .شودمحدود می
 شد. 

 نوعاً یماریب آن که شده مبتال یمرض به که است یکسمتصل به موت  ماریب از منظور
 هر تندرست و سالم انسان مثل تواندیم یشخص نیچنکه  است نیا لهئمس .است کشنده
 متیق از کمتر به ای ببخشد گرانید به را خود اموال مثالً دهد؛ انجام خواهدیم که یتصرف

 وجز راثیم مبحث در ماریب ازدواج و طالق حکمتنها  رانیا یمدن قانون در بفروشد؟ همسان
 نکرده انیب را او تصرفات ریسا حکم اما و شده انیب 945 و 944 مادتین موجب به زوجه و

 اسباب که رانیا یمدن قانون 1207 ماده در «مرض» عنوان، حجر کتاب در آنکه چه است؛
 مقام رد که رانیا قانونگذار سکوت ایآ. با این وصف، خوردینم چشم به کندیم انیب را حجر

جر از اسباب ح موت به متصل بیماری خروج برای قرینه تواند، میبوده حجر موجبات انیب
  ؟باشد
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 که ددارن قبول همه و تسین یتالفخا حقوقدانان و فقها ینب یوصمیزان تصرف  مورد در
 تآنجاس بحث محل اما .ورثه اجازه با، مگر تواند تصرف نمایدنمی ثلث از شیب در یوص
یکی از عقود یا ایقاعات تبرعی یا مباحاتی صادر شود،  نمتضمعملی  بیمار شخص از اگر

رسد به نظر می نافذ است؟ ثلث ودحد در ای شودیم برداشتهک ماتر اصل ازچنین تصرفی 
 عمتنو و متعدد هرچند که دهندیم لیتشک یاتیروا و بارخا را ماریب حجر هینظر یاصل مستند

 بارخا ینا از خیبر رایز ندارند؛ را ادشدهی هینظر اثبات یتصالح آنها از کیچیه هستند، اما
 زین رگید اتیروا از ماریب حجر استنباط و دارند تدالل شخص وصایای ذنفو نحوه بر طفق
 یالح ، درتاس نشده داده آنها به یروشن پاسخ تاکنون که تروسروبه یادهیعد اشکاالت با
، ق13۸7، یطوس) تاس وردارخبر یشتریب قوت و استحکام از، ماریب حجر مخالفان لیدال که
اینکه صحبت از تبرعات و . (61ش، 13۸1پناه، یاسالم؛ 1417/75، یقم یرزایم؛ 4/1۸

شود به این دلیل است که در معامالت متوازن، ضابطه تهمت در مورد بیمار در مباحات می
 و القاتاطت، سلطن قاعده :چون یلیدال از بیترت بعضی از ورثه منتفی است. به اینحرمان 

 زا یاریبس یفتوا ینچنهم وع اجما، استصحاب اصل، اتیروا، عقد به یوفا اتیآ عمومات
 را او بودن یتاهل واجد را استظهار و موت به منجر ضمر حجر عدم توانیم معاصر یفقها

؛ خویی، 3/414ق، 1429؛ سبحانی، 6/3۸3ش، 1377بجنوردی، ت )موسوی رفگ جهینت
 از اموال در تصرفات تمام که صورت ینبد. (29/405ق، 1435؛ روحانی، 2/204ق، 1410
-یم محسوب مال اصل از و تاس منجز یشخص ینچن طتوس اموال بر اقرار و هبه، وقف :جمله
 ضوعمو دو نیا انیم مناط وحدت بهمار، یب یایوصا و منجزات سهیمقا فقها، با از یبرخ .شود
، یثان دیشه) باشند کسانی زین حکم لحاظ از دیبا موضوع دو نیا که معتقدند و اندشده قائل
 (. 69ق، 1413؛ بروجردی، 4/101ش، 1355خوانساری،  ؛6/307ق، 1341

 پژوهشهایی در این موضوع انجام شده است:
اند تا از احتمالی روایات وارده پرداختهای به بررسی روایی موضوع و تعارض . عده1

 حسوبم مال اصل از را موت به متصل بیمار اصل مال، تصرفات از گذر نقد دالیل مخالفان نفوذ

 ماریبی بر اعتقاد ایشان موت مسبب یا متصل بیماری خصوص وضعیت در چنینهم بدارند؛

معلوم نیست مطابق اصل (؛ در حالی که 15ش، 1377دارند )موسوی بجنوردی،  موت مسبب
ز شود که بودن بیماری احرااولیه در نظر ایشان، اتصال نشانه سببیت است یا آنکه باید سبب

 ظاهر کالم ایشان ناظر بر مطلب اخیر است. 
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ای دیگر با تشرف حقوق احتمالی ورثه به پیش از مرگ از مالکیت شأنی ایشان . عده2
 اند. وض داشتهجانبداری و خالف مشهور در فوق را مفر

ای دیگر با بررسی حکم قانون مدنی در خصوص تصرف بیمار متصل به موت به . عده3
شدن به این مسئله که اند و ضمن قائلاشاره نموده 945مصداق ازدواج با مرد بیمار در ماده 

در مقام استثناست به قدر متیقن باید کفایت نمود و حکم مزبور شامل ازدواج  945حکم ماده 
شود. در این طریق عدم وراثت به شرط عدم زفاف در ماده مذکور را مرد با زن بیمار نمی

بودن دانسته که تاب مقاومت در برابر قاعد عام ارث بری ندارد )قبولی نشان از استثنایی
شدن وضعیت زمان ازدواج تا فوت در (. توصیه نویسنده روشن133ش، 139۸درافشان، 

توسط مقنن ضروری است. در نهایت احراز سببیت را برای جریان صورت شرایط ذکرشده 
 اند.شرط ذکر شده ضروری دانسته

سنت به تفاوتهای . در جای دیگر برخی ضمن بررسی اقوال مشهور در امامیه و اهل4
سنت در خصوص نفوذ و عدم نفوذ تصرفات بیمار که مسبب به موت است، شیعه و اهل

(؛ در حالی 111ش، 13۸7اند )شکاری، بدون ترجیح بیان داشته پرداخته و بحثهای نظری را
د که نماینسنت را با چنان قاطعیتی مخالف نفوذ بیش از ثلث معرفی میکه مشهور در اهل

گویی نظرات موافق در میان آنها نیست یا قابل اعتنا نیست. در حالی که رجوع به ادله 
 نماید. ا متبادر میقدامه از حنبلی خالف آن رذکرشده و قول ابن

ش(، معناشناسی بیمار در قانون 13۸7نویسندگان )باقری،  از دیگر یکی . مطابق نظر5
مدنی شامل بیماری سبب مرگ نیست بلکه بیماری متصل به مرگ است؛ از طرفی نظر مقنن 

د شده در موابر خالف مشهور در امامیه مطابق نظر متقدمین از اصل مال است و ضوابط ارائه
گزینی در این خصوص معرفی گردد. تواند معیاری برای قاعدهقانون مدنی نمی 945و  944

 اما در خصوص سکوت مقنن در حجر بیمار نفی چنین ورودی معنا شده است. 
شده را نگارندگان با تتبع مطالعه نموده و چیزی فراتر از موراد ذکرشده سایر مدارک نوشته

یانات ذکرشده آمده است. اما آنچه از وجوه متمایز با آثار متبوع اند یا آنکه در تکرار بنیافته
گزینی در ذکرشده در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که یک نوع قاعده

نکه آ گردد. عالوه برخصوص نفوذ اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت معرفی می
شده، رتیب در تکمیل یا انتقاد پیشینه ذکرمسئله از دیدگاه تقریبی بررسی شده است به ت

چنین با رد فرض اضرار به بودن آن، همبودن اتصال بیماری به موت به سببشامل قرینه
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تواند مالکیت شأنی ورثه را توجیه نماید و این از تقریب ورثه در وهله اول بدون قرینه نمی
قدامه از حنابله در پژوهش بنسنت از جمله اقول فحول فقهای شیعه و بعضی از فقهای اهل

تواند نمی 945رسد که اگرچه معیار ماده عنوان شده است. در رد پیشینه سوم به نظر می
متضمن قاعد عام باشد ولی خصوصیتی در خصوص زوج یا زوجه بودن وجود ندارد و یکی 

 دوراز معیارها عدم حسن نیت فرد جدیدالورود به ورثه است که باید از موضع تهمت به 
هارم نماید. در تعدیل پیشینه چباشد، بنابراین رهیافتهای این پژوهش پشیینه سوم را رد می

سنت در خصوص مخالفت با نفوذ بیش از ثلث آمده به برخالف آنچه از شهرت فقهی اهل
رسد حنابله و شافعی با مبانی متفاوتی از دو فرقه حنفی و مالکی به بیان نقطه نظرات نظر می

 نماید. اند، از این رو مبانی فرض عدم سببیت ظهور در نفوذ از اصل میاختهخود پرد
در خصوص پیشیینه پنجم که البته بهترین نتایج ذکرشده را در این خصوص ارائه نموده 

توان گفت که اگرچه حقیقت دارد که مقنن بر خالف مشهور تصرف است؛ در تعدیل آن می
ب داشته است اما این مسئله ناظر بر رویکردی است بیمار متصل به موت را از اصل محسو

یماری چنین بکه مقنن به حکمت احکام داشته است و تعبد به فتاوای فقهی نبوده است. هم
متصل به موت را از آن جهت معرفی نموده است که در خصوص اعمال مباحاتی و تبرعی 

ثه ف بیمار نسبت به وربیمار متصل به موت در تقابل فرض اضرار و عدم حسن نیت از طر
و  944و تسلیط مقنن در یک قاعده عام این مسئله را بیان نموده و استقرائی که از مواد 

آید نشان از اراده واحد مقنن بر تبیین فرضیه دارد وآن اینکه اصل بر این به دست می 945
ت. وده اسرفت از آن را بیان ننماست که در چنین وضعیتی اضرار محرز است ولی راه برون

بودن فرض در این پژوهش چند مسئله به عنوان تکمله ذکر شده است و از جمله: ثابت
اضرار در مواد فوق و در غیر آن متغیربودن یعنی امکان اثبات خالف آن وجود خواهد 

تنهایی تواند بهمی 945و  944نبودن بیماری در غیر مواد چنین قابلیت اثبات سببداشت. هم
الذکر حتی اثبات بدون سبب بودن بیماری تهمت نماید؛ در حالی که در مواد فوقاز میت دفع 

تواند خالف حکم مقنن را اثبات نماید. در نهایت اثبات طروء فقر بر ورثه با احراز علم نمی
رفات گیری هبه، استرداد و بطالن تصتواند با رعایت شرایط مربوط به بازپسبرای قاضی، می

در پی داشته باشد. لذا موارد تعدیلی ذکرشده تنها در رهیافتهای این  ذکرشده تا ثلث را
 پژوهش معرفی شده است. 
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 شناسیمفهوم
 . مفهوم منجزات و احکام مشابه1

 تاس قیبه عهد به صورت جداگانه و به دور از تعل یوفا ینجز و به معنا شهیمنجزات از ر
چنین به معنای تام و ( و هم7/27ق، 1414، صاحب بن عباد؛ 6/71ق، 1409فراهیدی، )

(. در اصطالح مفهوم آن از لغت دور 13۸5، م2000معلوف، کامل در نظر گرفته شده است )
نیفتاده و در مورد خاص تصرفات تام و بدون تعلیق فرد در دارایی خود به صورت تبرعی 

، ؛ فخرالمحققین2/69ق، 1410؛ طبرسی، 22/59۸ش، 1363تعریف شده است )بحرانی، 
(. اکثر فقها در مورد هبه، صدقه، وقف و عتق به عنوان مصادیق منجزات 2/612ق، 13۸7

ق، 1410؛ طبرسی، 22/59۸ش، 1363؛ بحرانی، 222ش، 1369فهد حلی، اتفاق دارند )ابن
( و در این صورت مفهوم تصرفات بیمار متصل به 2/611ق، 13۸7؛ فخرالمحققین، 2/6۸

شود؛ منتها به دلیل اینکه جزات و تصرفات غیرمالی نیز میموت در مفهوم اعم خود شامل من
محل اختالف اقوال حتی در امور غیرمالی مربوط به جایی است که واجد آثار مالی نیز 

کاررفته در امور نکاح و طالق فرد بیمار نیز جهت باشد، در این پژوهش از معیارهای بهمی
 ارائه ضابطه استفاده شده است.

 
 مفهوم بیمار و درحکم آن .2

با توجه به محل اختالفی که برای تصرفات منجز بیمار وجود دارد در فقه اسالمی منظور 
ای است که به موت متصل است اعم از اینکه نوعاً کشنده باشد یا نباشد )حلی، بیماری
ام دهد ( یا آنکه فرد را از فعالیت ناتوان نماید و عمالً نتواند کاری انج2/529ق، 1413

(. مفاهیم روایات و ضوابطی که توسط فقیهان در نوع بیماری 4/274ق، 1416)فاضل هندی، 
معرفی شده، نوعی ضابطه مدعی و منکر است. این مسئله با شواهد مثالی در روایات ذکر 

ی بودن بیمارتواند نشان از خطرناکچنین است اتصال بیماری به مرگ که میخواهد شد. هم
تواند به قوه تعقل آسیب رساند و ین خطر ناشی از بیماری در بعضی موارد میباشد. حال ا

از این رو معیاری جهت صحت ازدواج و طالق بیمار قرار گیرد. از این رو به قدر متیقن 
توان بیماریهایی را که قوه عقل را بیماری که در بعضی از روایات الحاق به وصیت شده، می

اس دارند خارج از محل بحث دانست چه اینکه قهراً تضرر ورثه زایل و نشان از اختالل حو
 متصور و به تنفیذ آنان نیاز دارد.
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 بررسی دیدگاههای فقه شیعه در حجر بیمار متصل به موت
در مورد اعمال معوض متوازن بیمار متصل به موت بحث و اختالفی نیست و همه قبول 

مورد اعمال تبرعی یا محاباتی اختالف  شود. لیکن دردارند که از اصل مال محسوب می
 پردازیم.وجود دارد که به شرح هریک می

 
 ات بیمار متصل به موت از اصل مال. دیدگاه طرفداران نفوذ تصرف1

در میان متقدمین، طوسی و مفید رحمهما اهلل منجزات بیمار متصل به موت را از اصل مال 
ایشان در مورد نفوذ منجزات از اصل مال، (. معیار 617ق، 1400اند )طوسی، محسوب داشته

کننده عقل و حرمان نبودن است. بنابراین مواردی همچون بیماری نوعاً زایلدر معرض تهمت
ای است که در منجزات مورد اخیر منتفی است بردن، مانع نفوذ چنین ارادهورثه از ارث

ضوابط اختیار فرد بیمار (. اهم 1/421ق، 1406 براج،؛ ابن465ق، 1415)شریف مرتضی، 
ننده کنبودن است که بیماریهای زایلدر ایقاع منجزات نسبت به مال خودش، در معرض تهمت

کننده حواس و قصد ایذائی نسبت به ورثه از عوامل محدودکننده اختیارات مالک و یا مختل
مار، بی محجوریت عدم اصل و سلطنت قاعده مفاد رعایت باشد. از طرفینسبت به مالش می

؛ 29/435ق، 1435بیمار در تصرفات او از اصل مالش است )روحانی،  فرد اراده معیار نفوذ
 (. 9/214تا، ؛ مقدس اردبیلی، بی23/641ق، 1419حسینی عاملی، 

در خصوص میزان نفوذ وصیت و تصرفات تبرعی با اشتراک مبنا دو نظریه وحدت موضوع 
در این مبحث روایات وارده بر نفوذ بیش از  و مجزابودن موضوع در فقه مطرح شده است.

ند اثلث تبرعات بیمار در کنار روایاتی که مبنای وصیت و تصرفات بیمار را یکسان انگاشته
( 59ش، 1391های حقوقی )صالحی، ای از نوشتهشود. این شیوه بررسی در پارهبررسی می

از اصل مال در ذیل و با خورد. دالیل طرفداران نفوذ تصرف صاحب مال نیز به چشم می
گردد. لذا با توجه به حکمت انتساب حجر به بیمار توجه به کنه روایات و آراء فقهی ذکر می

متصل به موت، آراء فقهی و روایات در خصوص اعمال تبرعی و مباحاتی افراد، در ذیل 
 شود.شرح داده می

 
 . اعمال قاعده سلطنت1-1

اموال خود یک قاعده عقلی است و پشتوانه فقهی و روایی اختیار فرد در زمان حیاتش در 
گونه تصرف را در ملک خود دارد و تا زمانی که اعمال حق نیز دارد. صاحب مال حق همه
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خود را وسیله اضرار به غیر قرار ندهد یا مصلحتی باالتر از اختیار بر نفس و مالش اقتضاء 
(. در این خصوص روایاتی ۸۸ش، 139۸ورز، توان مانع نفوذ اراده وی شد )کشاننماید، نمی

 پردازیم.در نفوذ اراده مالک تا زمانی که زنده است وارد شده که به شرح آنها نیز می
 بصیر )اختیار تصرف مالک در مالش تا زمان حیاتش(:روایت اول: ابی

در مورد مردی که فرزند داشت پرسیده شد که آیا  از ابابصیر نقل است از امام صادق
تواند قرار تواند مالش را برای اقربایش قرار دهد؟ فرمود مالش را هر طور که بخواهد میمی

دهد تا زمانی که مرگش فرا رسد؛ بنابراین برای صاحب مال تا زمانی که زنده است، این 
اختیار وجود دارد که اگر بخواهد آن را هبه کند، صدقه دهد یا آنکه آن را معلق بر فوتش 

پس اگر اموالش را وصیت نمود، اختیار وصیت تا میزان ثلث اموالش است مگر قرار دهد؛ 
کلینی، ) آنکه زیادی مال در وصیت مستلزم تضییع حق اهل خانه و ضرر به سایر ورثه نباشد

 . (7/333ق، 1429
 شود: اول اختیار صاحب مال در تمام اموالش تا لحظهروایت فوق دو مسئله را متذکر می

تیار در وصیت به بیش از ثلث در صورتی که تضییع حق ورثه در میان نباشد. مرگ؛ دوم اخ
 در این مورد اقوال مختلفی نقل شده است که به تشریح آنها خواهیم پرداخت. 

برداشت دیگری که از این روایت ممکن است تصور شود اینکه فضل، به مفهوم بخشش، 
مال تا زمانی که تضییع حق وراث اعم از صدقه و هبه و وصیت به مال محصور در ثلث 

 تفسیر ینا توان گفت: بامقابل این نظر می در بدان وابسته نباشد در نظر گرفته شده است؛ اما

تضییع حقوق ورثه، حکم عدم نفوذ کلی اعمال بیمار از جمله  صورت عدم روایت، در از
ه نظر با شهرت مسئلشود؛ در حالی که این وصیت او در کنار هبه و صدقه نیز برداشته می

 گردد.در خصوص وصیت نفی می
روایت دوم: عمار ساباطی )اختیار تصرف فرد در اموالش مادامی که روح در بدنش وجود 

 دارد(:
 حق مالش نسبت به مال گوید: صاحبمی صادق امام از شنیدم :گفت موسی بن عمار»

تواند هر طور که می ، پسدارد وجود او در روح از مقداری که دارد؛ مادامی تصرف( )هرگونه
شود که . مالحظه می4(13/327ق، 1429)کلینی، « بخواهد آن را در هر موقعیتی قرار دهد

                                           
 «.ءٌ مِنَ الرُّوحِ، یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَی»یَقُولُ:  أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاعَبْدِاللّه. »4
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این روایت نیز اعمال تسلط مالک بر مالش را تا زمانی که حتی مقداری از روح در بدن او 
 وجود دارد نیز معتبر شناخته است.

 
 . فرض عدم اضرار به ورثه1-2

گیرد که عالوه بر اختیار صاحب مال در اعمال تصرف در ض از این مسئله نشئت میاین فر
اموالش، نباید سوءنیت توأم با اضرار دیگری را در پی داشته باشد، از این قاعده نتیجه 

تواند معیاری جهت جلوگیری از نفوذ اراده مالک باشد. در این شود که مورد اخیر نیز میمی
 قابل مالحظه است.خصوص روایت ذیل 

 روایت سوم: عمار ساباطی )جواز تصرف بیمار بغیر از وصیت از اصل مال(:
از عمار ساباطی نقل است، فردی گفت: آیا میت نسبت به مالش حق تصرف دارد مادامی 

فرمود: بلی، اما اگر وصیت کند به آن مال و  که روح در بدن او وجود دارد؟ امام صادق
  5(.6/20ق، 1409بابویه، نماید، اختیار او تا میزان ثلث مال است )ابنتعدی به حقوق ورثه 

شود، و چنانچه شخص شود که منجّزات از اصل ترکه محسوب مىاز این خبر استفاده مى
از مال جدا نکند و تنها سفارش کند که پس از من فالن چیز را به فالنى بدهید از ثلث باید 

 شود؛ زیرا مشخصبا توجه به مفاد این روایت برداشت اخیر روایت اول رد می .محسوب شود
شود که تصرف بیمار در باب وصیت محدود به ثلث است و از این جهت است که فرض می

فرض قصد اضرار به ورثه قرار داده شارع در وصیت، در ابتدا ضابطه مدعی و منکر را پیش
ن دو روایت جمع و حکمت شارع را به نحو احسن توان میااست. با چنین برداشتی می

 .6برگزید
  

                                           
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ مُرَازِمٍ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ: حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، . »5

نَعَمْ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ، فَإِنْ تَعَدّى فَلَیْسَ »قَالَ: الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ؟ قَالَ:  عبدِاهللعَنْ أَبِی
 «.لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ

فَإِنَّ الْحَکَمَیْنِ اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ... فِی ذَلِکَ الَّذِی :»... قاعده جمع از روایت عمر ابن حنظله با مضون . 6
 (. 17/302ق، 140۸قابل دریافت است )نوری، « حَکَمَا الْمُجْمَعِ عَلَیْهِ بَیْنَ أَصْحَابِکَ...
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 . عدم تعلق حق ورثه قبل از مرگ مورث و ظهور اهلیت مورث1-3
توانند مانع نفوذ اراده مورث شوند که حقی در اموال او مطابق این نظریه ورثه زمانی می

ده  به وجود نیامداشته باشند و تا زمانی که مرگ او محقق نشده است، حقی برای ورثه عمالً
 است. الزمه این نظر احترام به نفوذ اراده مالک دارای ادراک عقلی و حسن نیت است. 

-ناب) ستین متصور مورث اموال در وارث یبرا یحق چیمرگ، ه از قبلباید دانست که 
 به یمنته یماریب گرچه از طرفی .7(4/71، ق713۸، یطوس؛ 103ق، 1741، یحلب زهره

 به رمایب است ممکن .ستین یکی شهیهم مسبب و سبب حکم ، امااست مرگ مرگ، سبب
 که چنانهم باشد؛ ممنوع ثلث بر مازاد منجز تصرفات اراده، از فقدان و تیاهل عدم لیدل

 اندشده دانسته ، محجوریدماغ یقوا در اختالل ای تکامل عدم لیدل به مجنون و کودک
 ماریب خصوص در مجنون و کودک حجر یحقوق یمبنا ، لیکن(5/263، ش13۸3، یامام)

 فرد ادراک و اراده و قصد کنندهلی، زایجسم یماریب داشتن صرف رایز ست؛ین تصور قابل
 یحقوق اعمال یانشا به و بوده کامل اراده یدارا کودک و مجنون خالف بر ماریب و ستین

مگر آنکه بیماری خود از اسباب زوال عقل باشد. بنابراین  باشد؛یم توانمند حیصح نحو به
 رفاتتص و بوده قادر خود انیز و مصالح، سود تیرعا و صیتشخ ه، بهیسف برخالف ماریب

 تصرفات که است جهت نیهم به. شودینم محسوب سفیهانه و ییرعقالیاو غ مستقل
این بیان با  .(146ش، 1392، یلنگرود یجعفر) است حیصح نیز بیمار مستقل یغیرتبرع

 روایت اول هماهنگ و روایت دوم نیز مؤید آن است.
 

. تشکیک روایات در خصوص مورد تصرف معلق )وصیت( و استفاده از قیاس 1-4
 اولویت در خصوص تصرفات منجز

این فرضیه بر روایتی از عمار بن موسی مبتنی بر جواز وصیت از اصل مال است که به قید 
 آید: است. متن روایت مذکور در ذیل میاطالق بیان شده 

 روایت چهارم: خبر عمار ابن موسی )مبنی بر جواز وصیت از اصل مال(:
                                           

  «.إن حق الورثه ال یتعلق بماله اال بعد موته. »7
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پرسیده شد و ایشان فرمودند: آدمی تا  از عمار بن موسی نقل است که از امام صادق»
زمانی که روح در بدن دارد نسبت به مالش محق )صاحب حق تصرف( است؛ اگر کل اموال 

  ۸(.13/32۸ق، 1429)کلینی، « را وصیت کند، جایز است
شود آن است که این روایت با روایت دوم همپوشانی باالیی آنچه در وهله اول مشاهد می

رساند؛ با این تفاوت که در این روایت به جای تصرف، همان مفهوم را میدارد و به عبارتی 
 عنوان وصیت را از اصل مال در نظر گرفته است. 

وند تفاوت شطوسی در دو کتاب معتبر التهذیب و استبصار که با عنوان تهذیبین شناخته می
، ش1365 ی،سطوراوی نسبت به مورد روایت قبل بیان داشته است ) وهمبیان فوق را بر 

( یا آنکه روایت باال مربوط به جایی است که موصی 4/121، ق1390 ی،طوس؛ 9/1۸7
اند: زمانی که مالک در بستر مرگ باشد، وصیت او از فاقد ورثه باشد. گروه سوم هم گفته

مال ورثه است و نیاز به اجازه ورثه دارد. آنچه واضح است اینکه در نظام حقوقی و فقهی 
روایت اعتنایی نشده است و فرض مقنن بر خالف این روایت و مطابق مشهور  به ظاهر این

شود. اگرچه متن فوق را با قید روایت اول مبنی بر عدم وصیت از ثلث مال محسوب می
سنت و امامیه در توان تفسیر نمود. اما با توجه به اجماعی که میان اهلاضرار به ورثه می

دارد، اسناد ذکرشده را به قدر متیقن آن یعنی نفوذ  محدوده وصیت محدود به ثلث وجود
تصرف فرد در زمان حیات خود را باید در نظر گرفت و مقصد اثباتی اضرار به ورثه را 

 اعمال تبرعی بیمار دانست.
 

 . دیدگاه طرفداران نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت از ثلث مال2
بیماری نوعاً کشنده یا مخوف مالی را ببخشد همه فقیهان اتفاق دارند که اگر فردی در حال 

شود )صیمری، و اتفاقاً از بیماری فارق شود، عمل او نافذ است و از اصل مال محسوب می
(. در این نظر از روایات استفاده شده که با 3/196ق، 1410، شهید ثانی؛ 2/404ق، 1420

چنین اعتاق توسط ست. همنفوذ تصرف فرد مادامی که روح در بدن او وجود دارد، معارض ا
بیمار متصل به موت را در صورتی که بیشتر از ثلث باشد و وصیت را با یک مبنا سنجیده و 

                                           
رَ بْنِ شَدَّادٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عُمَ. »۸

قُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ، إِنْ الرَّجُلُ أَحَ»قَالَ:  عَبْدِاهللِالْأَزْدِیِّ وَالسَّرِیِّ جَمِیعاً، عَنْ عَمَّارِ ابْنِ مُوسى: عَنْ أَبِی
 «.أَوْصى بِهِ کُلِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ
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ش، 1355 اند )خوانساری،نیت مبنی بر حرمان ورثه از ارث محسوب داشتهنشانه سوء
سنت عمدتاً (. در فقه اهل70ق، 1413 بروجردی، ؛97ش، 13۸9طباطبایی یزدی  ؛3/369
اق بر این است که تصرفات محاباتی یا تبرعی بیمار متصل به موت از ثلث مال برداشته اتف

شود؛ چه اینکه تصرفات مزبور در دوران بیماری متصل به موت، نشان از عدم حسن نیت می
 (. 4/530، 1433، یبانیش؛ 5/447ق، 1420ی، تابیغمالک دارد )

تصرفات بیمار متصل به موت از  خصوص اراده در نفوذ معیارهای محدودیت گفتار این در
 شود.دیدگاه فقهای امامیه بررسی می

 
 عدم حسن نیت مورث در شرف موت(. احتمال تضییع حقوق ورثه )2-1

 حق علقت واسطه به ورثه تضرر به ، استنادموافقان حجر بیمار متصل به موت یکی از دالیل
 هورث حق ، متعلقیماریب دوره یط در ماریب شان، اموالیا نظر از. است ماریب اموال به آنها

 قح تعلق سبب مرگ که طورهمان که دیآیم دست به شهیاند نیا از یادهیعق نیچن. است
 موالا به ورثه حق تعلق است، باعث مرگ سبب که موت مرض ،است متوفی اموال به ورثه
 بیمار و است ینید یحق، حق نیا البته. (3/9۸، ق1392کاشف الغطاء،  آل) شودیم بیمار

امهات دالیل طرفداران این نظریه  .کند حفظ ورثه یبرا را اموال تیمالک که است موظف
ند. از اروایاتی است که صراحتی در اثبات ندارند ولی مستمسک طرفداران آن قرار گرفته

آن جمله روایت اول )ابابصیر( است. در حالی که در شرح روایت اول ذکر شد، نه تنها 
در محدودیت تصرف مالک در غیر مورد وصیت ندارد، بلکه مورد وصیت را با قید منطوقی 

عدم تضرر ورثه و عدم سوءنیت مورث سنجیده است و تشکیک در حکم وصیت که مشهور 
 باشد.دانند نیز میآن را محدود به ثلث می

 و اشتهند اموال حفظ یبرا یازهی، انگیزندگ از دیام قطع با ماریب شود گفته است ممکن
 به شرفم شخص ی، وقتیلیتحل نیچن هیپا بر ست.او حجر ی، مبنایزندگ از دیام قطع نیهم

 رگم آثار ترتب جز یزیاو، چ انگاشتنمرده الزمه و شودیم یتلق تیم حکم است، در موت
 قطع» وانعن تحت یشمارند، سببیبرم را حجر اسباب که یفقها، هنگام کالم در .ستین او بر
 که یموارد هیکل در دیباشد، با گونهنیا عالوه، اگر به. خوردینم چشم به «یزندگ از دیام

 به ای شده صادر آنها اعدام حکم که یکسان باشد، مثل محرز یزندگ از شخص دیام قطع
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 حال و شوند محرومخود  اموال سوم دو در تصرف از است؛ شده یقطع مرگشان یلیدال
 .ستین حیصح یحکم نیچن آنکه
 

 انصراف اطالق حکم نفوذ از اصل مال، نسبت به مرض متصل به موت .2-2
ع بصیر تا زمان وقوممکن است گفته شود که نفوذ تصرف مالک مطابق روایت اول از ابی

عالیم حتمیه مرگ است؛ چه اینکه روایت گفته تا زمان مرگ؛ بنابراین مرضی که سبب مرگ 
شود. به عبارت شامل این مرحله هم میباشد خود از مقدمات مرگ است و تا زمان مرگ 

ه ای است کدیگر غایت در اینجا که بیماری است داخل در مغیّا )مرگ( است. اما این نتیجه
پذیرد؛ و جهت پرهیز از چنین استداللهایی است که در فقه بیماری و مرض کس نمیهیچ

در حال همان  اند؛ اگر چه عده ای مطلق مرگموت را از سایر اسباب مرگ جدا ساخته
پندارند و گویی نظر بر آن دارند که غایت به صورت مطلق داخل مرض را مشمول قاعده می

باشد که این نظر هم اشتباه است و در تقابل با روایت دوم از عمار ساباطی است. در مغیّا 
و  دای مقابل آن نباشچه اینکه غایت زمانی داخل در مغیّاست که دلیلی بر علیه آن و قرینه

حال آنکه روایت دوم مقابل این برداشت است و حتی هر مقدار از روح در بدن فرد وجود 
 داشته باشد که قرینه بر لحظات قبل از مرگ است، در اختیار و تصرف مالک است.

 
 از ثلث ادهیز انتقال عدم اصل. 2-3

؛ 3/197ق، 1410 ی،ثان دیشه؛ 2/529ق، 1413ی، حلطرفداران حجر بیمار متصل به موت )
 خروج که ( اعتقاد دارند96، ش13۸9 ی،زدطباطبایی ی؛ 3/369، ش1355 ی،خوانسار
 ادهیز انتقال عدمو از آن جمله اصل  است سازگار یعمل و یحقوق اصول ثلث، با از منجزات

 کمال خود مطلق اریاخت از تواندیم موت به متصل مرض از شیپ یمالک هر یعنی است
ام پس، هنگ. دهد صورت خود ییدارا در خواهدیم که را یتصرفات هرگونه و ببرد را استفاده

بیماری اصل عدم انتقال زیاده از ثلث است؛ چه اینکه شک در اختیار با اصل عدم اختیار 
یماری عارض شدن ب هنگام فرد اریاخت که آمد شیپ دیترد اگرشود. اما باید گفت سنجیده می

 دیرود، باب نیب از بخواهد یزیچ نیچن اگر چنین. هماست اریاخت یبقا بر رفته، اصل نیباز 
 وجود تیالحص یبقا در که یدیترد اگر نیبنابرا. ابدی کاهش نکهیا نه برود نیب از کل طوربه

 جهیتن در و انتقال در شک آن تبع به برود؛ نیب از مالک سلطنت یبقا اصل اعمال دارد، با
 مالک، شک تیصالح در دیترد عالوه، مرجع به .ماندیم باز حکومت از زین انتقال عدم اصل
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 وجود دین، تردیبنابرا. است یحق نیچن اصل، عدم و است ترکه بر وارثان حق وجود در
 .ماندیم یباق مانع بدون مالک سلطه و رودیم نیب از عدم اصل یاجرا با ترکه بر وارثان حق

 مضمون این دالیل به واسطه روایات وارده پیشتر ذکر شده است.
 

 دیدگاه مقنن در خصوص تصرفات فرد بیمار
ق.م. بیان شده است. مطابق این ماده:  1207در نظام حقوقی ایران اسباب حجر در ماده

صغار  -1 :ممنوع هستند خود یحقوق مال و اموال در تصرف از و محجور لیاشخاص ذ»
 «. نیمجان -3 دیررشیاشخاص غ -2

گردد که یبماری از اسباب حجر ذکر نشده و حکم این مسئله به صورت کلی مالحظه می
 944و جامع مسکوت گذاشته شده است. اما در خصوص ازدواج و طالق فرد بیمار در مواد

توان دیدگاه مقنن را را با آن قانون مذکور ضوابطی را در نظر گرفته است که می 945و 
 . سنجید

 مرض قبل از همان در و کند عقد رای حال مرض زن در یمرد اگر: »945مطابق ماده 
مرض  آن از افتنی صحت از بعد ای دخول از بعد اگر کنیل بردیارث نم او از زن ردیدخول بم

شود، وضع ماده مذکور ضابطه نوعی که مالحظه میچنان«. ردبیارث م وا از زن ردیبم
(؛ چه اینکه ظهور یکی از حکمتهای این ماده 32ش، 13۸۸)باقری، حمایت از ورثه است 

 به شرح زیر است:
اول اینکه عقد زن در حال بیماری زوج است و این از باب غلبه است که غالباً ارث از 

ماند و از این رو در مقام بیان ضابطه آمده است. دوم عدم مجامعت میان زن مرد به جای می
یعنی عقد در حال بیماری است که در نهایت با استمرار همان بیماری، و مرد مکمل قرینه اول 
(. اینها در نظر مقنن نوعی تضییع حق 113ش، 13۸7شود )شکاری، به فوت مورث ختم می

فرض مقنن در مقابله با سوءاستفاده از موقعیت یک نفر است؛ در اند که پیشرا نشانه گرفته
مایت از ورثه، اجازه الحاق یک فرد دیگر به ورثه چنین وضعیتی است که مقنن، به جهت ح

 دهد. را نمی
اده توان به ماگر بخواهیم این رویکرد را از مبادی دیگر مواد قانونی استظهار نماییم می

 را حال مرض زن خود در شوهر اگر»قانون مذکور نیز اشاره نمود، مطابق این ماده:  944
 بردیارث م اواز  زوجه ردیمان مرض بمه طالق به خیسال از تار کیظرف  در و دهد طالق
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در وهله اول تأکید بر آن «. نکرده باشد زن شوهر نکهیا بر مشروط باشد اگرچه طالق بائن
است که جلوی تضییع حقوق زوجه گرفته شود ولو آنکه در طالق بائن باشد و در عده 

ست که شوهر در حال بیماری نباشد. اما این حمایت نیاز به مکمل دیگری دارد و آن این ا
زن خود را طالق دهد و ظرف یک سال از طالق به همان بیماری بمیرد )قبولی درافشان، 

(. به نظر نگارندگان در چنین وضعیتی، فرضیه قصد اضرار به همسر وجود 36ش، 139۸
رآید بانجامد و از قرائن نیز چنین دارد؛ چه اینکه اگر کسی بداند که بیماری او به موتش می

شود که خواسته او را از ارث بردن محروم و در همان حال زن خود را طالق دهد، فرض می
نماید. اینکه تفکیکی میان طالق رجعی و بائن صورت نگرفته است این فرض را تقویت 

 رسد. تر به نظر میکند، زیرا در طالق بائن فرض اضرار به زوجه قویمی
 

 نظر برگزیده
شود که حمایت از وراث در هنگام بیماری ضروری است و این نتیجه گرفته میاز مواد فوق 

دهد که موقعیت بیمار در موضعی که دارای ذینفعان در ترکه باشد، واضح است. اینها نشان می
بینی شده است. اما ( فلذا این فروض در قانون پیش125ش، 1395متزلزل است )هوشیار، 

با مالک معامله و اعمال تبرعی بیمار دارای تفاوتی آشکار  باید دانست که مالک این فروض
فرض اضرار به دیگری وجود دارد در حالی است. اول اینکه در فروض گذشته، قاعدتاً پیش

 بیند. ای نمیکه موقعیت خود بیمار خدشه
از اسباب حجر سخن به میان آمده است،  1207اما در اعمال تبرعی بیمار که در ماده 

حتی اگر نیت اضرار به غیر در میان باشد، ضرر اول به خود بیمار یا همان صاحب  قاعدتاً
شود و حتی فرض اضرار به بعضی از ورثه مالزمه با اضرار به همه وراث دارد اموال وارد می

و از این جهت است که باید فرض الحاق و انقطاع زوجه از ورثه را از سایر اعمال تبرعی 
ه اینکه تا زمانی که عالیم حتمیه مرگ و آن حالت احتضار است، بیمار تفکیک نمود؛ چ

پیش نیامده، قطع رجاء از زندگی حاصل نشده و عالقه فرد به ماندن در دنیا از بین نرفته 
شود. البته فارغ از است. در این وضعیت تعلق او به مادیات همچنان مفروض انگاشته می

فوت و یا فوت در حال همان بیماری به قید  نظرهایی که در مورد بیماری مسبباختالف
 944اطالق وجود دارد؛ از این نظر نباید غافل شد که فوت به سبب همان بیماری در ماده 

رساند و این توسعه به سبب حقیقتاً لسان واحد مقنن را می 945و در همان مرض در ماده 
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نوعی هنجارشکنی « مرض بمیردبیان در همان »با داللت التزامی از  945هر بیماری در ماده 
(. بر فرض که مقنن از این 36ش، 139۸از تفسیر قوانین مالزمه دارد )قبولی درافشان، 

و دیگری  944تفاوت ظاهری در بیان دو مقصود را )یکی فوت به سبب همان مرض در ماده 
م قابل ( اراده کرده باشد، باز ه945فوت به هر سببی در حال همان مرض اولیه را در ماده 

دهد، از این توجیه است. چه اینکه در زمانی که فرد در حال مرض زن خود را طالق می
هد، ندهنده وقعی نمیجهت مقنن تا یک سال پس از طالق ولو آنکه بائن باشد، به اراده طالق

که ممکن است با این کار قصد اضرار به یک ورثه حقیقی و در نتیجه تضییع حق فرد بدون 
که، وضع نکاح در حال بیماری در میان  945به دنبال داشته باشد. اما در ماده  سوءنیت را

یابد بلکه با اراده مشترک زن و مرد است، به اراده یک نفر وضع حقوقی دیگری تغییر نمی
( و چنانچه حسن نیت یک نفر )شوهر 249ش، 1399شود )ابویی، یک نفر به ورثه اضافه می
زمه با حسن نیت دیگری )زنی که در حال بیماری به عقد دیگری بیمار( در میان باشد، مال

 آید( ندارد. در می
لذا مقنن با الهام از کنه روایات وارده در این باب وقوع مقاربت با مرد یا صحت یافتن از 

ابیم ینیت زوجه قلمداد نموده است. پس در اینجاست که در میبیماری اولیه را نشانه حسن
ن بیماری با احراز شروط مکمل ذکرشده مالزمه با سوءنیت زوجه دارد مطلق فوت در زما

شدن یکی از فروض مستفاد در دارد. در حالی که منتفیو حق ورثه را در اینجا مقدم می
دارد. از این فوق، فرض سوءنیت را منتفی و زوجه را همتراز ورثه قانونی زوج محسوب می

نیت و رعایت حقوق ورثه در حول محور حسن رو اعمال محاباتی بیمار متصل به موت،
 قانون در نظر گرفته شده است.

 
 نفوذ تصرفات بیمار باب سنت دربررسی فقه اهل

سنت به تفکیک هر مذهب، بررسی و تحلیل شده و در این مبحث اقوال فقهای مشهور اهل
 شده مشخص خواهد شد.نقاط ضعف و قوت هر یک از مالکهای ارائه
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 نفی در تصرفات بیمار متصل به موتفقه ح. وضعیت 1
ود. شدر این گفتار معیارهای تصرفات بیمار متصل به موت، در طالق و اعتاق بررسی می

چه اینکه عمده ابواب فقهی در این مسئله در فقه حنفی در ذیل عناوین ذکرشده وارد شده 
 است.

 
 طالق بیمار. 1-1

ب زوج در دوران عده به سباگر ؛ بنابراین است بودن آنفرض رجعیبا در حنفیه طالق بیمار 
اما  .برد، مگر آنکه زوجه به طالق بائن رضایت دهدمرض فوت شود، زوجه از او ارث می

اگر در حال صحت طالق دهد و سپس بمیرد در حالی که زوجه در عده باشد، از زوج ارث 
د و متصل به بیماری وجوبرد. در مورد اعمال بیمار تفاوتی میان مرگ به سبب بیماری نمی

آنچه از فقه حنفی قابل برداشت است اینکه ضابطه در  (.5/447ق، 1420ندارد )غیتابی، 
برداری مطلّقه از ارث بیمار اتصال است نه سببیت. چنین نظری مبتنی بر ترجیح حق بهره

 (. 5/44۸مطلقه بر ورثه مبتنی بر قصد ایذایی زوجه توسط زوج است )همان، 
میزان تصرفات بیمار، تابع تصرفات فرد آزاد و سالم است مگر آنکه تصرف او  بنابراین

از این رو طالق که مالی را از  است.تبرعی باشد، که در این صورت از ثلث مال محسوب 
 .شودکند، در زمره تصرفات ممنوعه بیمار محسوب نمیمالکیت زوج خارج نمی

 
 اعتاق بیمار. 1-2

بنابراین اگر  است.حوزه اختیار آن از ثلث  وره مصادیق وصیت اعتاق در حال مرض از زم
ق حتعلق  به دلیلاش را آزاد کند یا هبه کند و یا بفروشد، از ثلث بیمار در حال بیماری بنده

 شود وبه طور کلی هر آنچه معتبر است در بعد از موت فرد، از ثلث حساب می است.ورثه 
چنانچه در حال مرض باشد، از ثلث محسوب است و آنچه معتبر است در زمان انشاء او 

زمانی که از هر است چنین هم .شودچنانچه در حال صحت باشد، از اصل مال حساب می
. آنچه در حنفیه شهرت دارد، استمحسوب بیماری صحت یابد، تصرفاتش از اصل مال 

ما را به  ضابطه تهمت در مورد زوج و قصد ایذاء زوجه است که در اینجا احکام شرعی
هد دحال طالق سوق میدر  حمایت از حق ورثه و تعلق موت به سببیت بدون واسطه بیماری

گردد و تهمت در مورد زوج منتفی است؛ چه اینکه زوج ولی در نکاح این ضابطه منقلب می
ش، 1399برداری او بر وراث ترجیح دارد )ابویی، قصد تقرب دارد و از طرفی حق بهره
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لی که در نکاح، سبب بدون واسطه منتفی است. در سایر تصرفات نیز میان (. در حا250
اعمال محاباتی و معوض قائل به تفکیک و به ترتیب در محدوده ثلث و کل مال جایزالتصرف 

 دانند.می
 

 مالکیفقه . 2
نگارنده در فقه مالکی در باب وصیت در در مورد اعمال بیمار بسیار کم  مطابق بررسی

صحبت به میان آمده و آنچه به دست داده در تأیید آن در بحث والء عتق است. از این رو 
، نمریشود )بیان شده که عتق در حال بیماری همانند وصیت است و حمل به ثلث می

 (.2/967ق، 1400
ه مالکی با فقه شافعی وجود دارد، این است که عدم اختیار بیمار فارقی که میان فق نقطه

نسبت به تصرفات تبرعی و اعمال حقوقی مباحاتی در مازاد بر ثلث ظهور در بطالن دارد 
توانند آن را تنفیذ یا رد ، در حالی که در فقه شافعی ورثه می9(11/329، م1999، قیروانی)

 نمایند. 
ود. شبودن عمل برود میان وصیت و عمل بیمار جمع میمباحاتیچنین فرضی که شبهه هم

رزد اآمده( را که سیصد دینار می« عبد»بدین معنی که اگر فرد بیمار، مالی )در این جا فرض 
سوم قیمت بفروشد یعنی صد دینار و تنها مال او همان عبد باشد، برای خریدار دوثلث به یک

شود مال به او وصیت شده که بیشتر از یگر فرض میدر نظر گرفته شده است؛ به عبارت د
(. در اینکه اعمال مباحاتی در زمان 11/330، م1999، قیروانیثلث در حق او نافذ نیست )
آید که آیا بخشش در زمان بیماری شود، این مسئله پیش میمرض، از ثلث محسوب می

شود؟ در این ب میشود یا آنکه همان هبه و صدقه محسوصاحب مال، وصیت محسوب می
شود. از یک طرف آن را هبه میان نقض غرض در لسان مالک رئیس مذهب مالکی دیده می

داند و از طرفی احکام و آثار آن را همانند قبض در هبه و صدقه به مفهوم خاص خود می
نماید. اگر آن ملحق به وصیت فرض شود، عمالً فایده قدرت را به بعد از مرگ موکول می

 تسلط بر اموالش از بین رفته است. مالک و
  

                                           
 «.ليس للمريض أن يتصدق في مرضه بما بينه وبين ثلثه إذ لعله ال يموت. »9
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 فقه شافعی .3

 شود محرز آنکه یا و برود بودنمحاباتی شبهه فرد بیمار فروش و خرید در اگر شافعی در
 باشد عوض به معامله آنکه ولو شودمی محسوب مال ثلث نشده، از رعایت عوضین تعادل

(. حتی در مورد وقفی که در حال بیماری صورت پذیرفته است ۸/222ق، 1421، )عمرانی
( در صورتی که بیماری 8/98با وحدت مبنا همانند مورد وصیت فرض شده است )همان، 

متصل به موت باشد. چرا که میزان اختیار تصرف انسان در زمان مرض موت محدود به ثلث 
شود )ماوردی، ثلث محسوب میترکه است. در بیان ماوردی عطایای زمان مرض مخوف از 

 ( ۸/320ق، 1419
را  الذکر وجود ندارد و بعضی مطلقاً اعمال بیمارالبته در فقه شافعی اتفاق بر تفکیک فوق

ای معتقدند اگر خوفی (. عده1/356ق، 1417، اسیوطیمنهاجی اند )از ثلث محسوب داشته
(. در فرضی بیماری ۸/245ق، 1410، مزنیشود )در کار نباشد، از اصل مال محسوب می

که خوف هالکت او وجود دارد، اگر اتفاقاً شفا یابد، عمل او همزمان با بهبود بیمار، نافذ می 
(. البته در فرض 4/۸3ق، 1415خطیب شربینی، شود و نیازی به اراده مجدد هم نیست )

ر گکلی مرض و وصیت یا اعمال تبرعی بیمار در آن حمل بر مرض موت شده است. یعنی ا
فردی در حال مرض اعمال تبرعی همانند بخشش مالی یا هبه و... انجام دهد؛ و سپس فوت 

شود نماید، فرض شافعی اتصال مرگ به مرض است و همانند وصیت از ثلث انجام می
(. از این جهت در تفاوت با حنفی مالک اتصال است در حالی که ۸/125م، 2009رویانی، )

 ند.شمرحنفیها سبب را مالک می
 

 . فقه حنبلی4
ه اقرار بیماری ک»در فقه حنبلی ذیل باب اقرار در باب اعمال بیمار در شرح الکبیر آمده: 

شود؛ چه اینکه با تصرف در خوف مرگ او وجود دارد، تنها در امور غیرمالی پذیرفته می
ق، 1406 ،هقدامبن)ا« گیردامور غیر مالی در معرض تهمت )تضییع حقوق وارثان( قرار نمی

قدامه به جهت ( و اما در مورد اقرار به مال در حق غیر وارث اختالف است و ابن5/274
عدم ورود تهمت برای اقرار به غیر وارث چنین اقراری را صحیح تلقی نموده است )همان، 

5/275.) 
-اختالف ذکرشده پیرامون سه قول است. اول اینکه اقرار در این فرض همانند مورد پیش

شود. دوم قولی است مبنی بر اینکه اقرار در این به جهت عدم ورود تهمت پذیرفته میگفته 



 18فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

168 

فرض با اقرار در حق وارث برابر است و از این رو به جهت تهمت چنین اقراری صحیح 
نیست. سوم آنکه همانند وصیت اقرار را در این فرض محدود به ثلث نماییم و از این طریق 

 نفیذ است. مازاد بر ثلث محدود به ت
ل قدامه قودلیل قول سوم، عدم تسلط مقر در مالی است که اختیار اعطایش را ندارد. ابن

اند دداند و همانند اقرار فرد سالم آن را معتبر میاول را برگزیده است و در معرض تهمت نمی
 جا(.ولو در تمام ترکه باشد )همان

داند، آن است سنت میاقوال ذکرشده اهل قدامه که نگارنده آن را احسن القول دردلیل ابن
که فرد بیمار که خوف مرگ نیز در آن وجود دارد نسبت به نفس خودش با احتیاط بیشتری 

بودن، تمام سعی فرد در این حال این است که بودن و مؤمنکند و با فرض مسلمانرفتار می
اولویت در  کند، پسدر مورد اصل حقیقت درنگ می و ننماید الذمه کسیخودش را مشغول

شود، می وتبه م وقتی فرد مشرف ترساده زبان به حقیقت در است. وضعیتی در چنین اقرار قبول
 دنناچیزبو حقیقتبه داند که دیگر راهی برای او نیست و بهره او از دنیا کوچک شده ومی

اخر بود در اوترین افراد جزو شقی که بدترین حالت عمروعاص در برد؛ چه اینکهمی پی دنیا
عمر به بیهودگی افعالش و پشیمانی از آنچه انجام داده اقرار نمود. اگرچه اقرارش غیرمالی 

بودن نسبت به اقرار غیرمالی منتفی دهد که شبهه در معرض تهمتبود ولیکن این نشان می
آن توان عدم تهمت و قدامه است. البته در تعدیل آن می، قول ابناست و حق در این قول

ن است چنیاثبات فقر ورثه به واسطه چنین اقراری را مورد انصرافی چنین اقراری دانست. هم
باشد؛ مگر آنکه با بینه مقرله اثبات اقرار بر غیروارث و در مورد وارث از ثلث جاری می

شود. اما در مورد تبرعات بیمار قول مشهور در حنبلی از ثلث است؛ خواه مرض منجر به 
رگ باشد یا خیر و در هر دو حالت فوق همانند تصرف موصی است و از این موت مخوف م

 (. 7/443ق، 1424مفلح، ابنتواند تصرف نماید )رو در بیشتر از ثلث نمی
 گذاشته رقف یاجنب نفع به اقرار با وارث نفع به اقرار انیم ی همانند فقه حنفیحنبل فقه در
 تهمم امر نیا در یو رایورثه، ز یهبق هاجاز با مگر ستین نافذ وارث یبرا اقرار و است شده
 عالوهبه. دهد رجحان را ورثه از یکذب، برخ یرو از یاقرار با بخواهد است ممکن و است
 با رایز ،نیست نافذ زین اقرار یاول قیطر ست، بهین نافذ تیوص موت مرض در که گونههمان

 تصرف مال یتمام در توانیم اقرار با یکرد، ول تصرف مال ثلث در توانیم تنها تیوص
 .نمود
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 نتیجه

شده در پژوهش، محل اختالف اعمال بیمار مشرف به موت شامل مطابق ضوابط شرح
تطبیقی که بر توصیفات فقهی امامیه و  در تبرعات، مباحات، ازدواج، طالق و اقرار است.

 ردد: گمستفاد میسنت در این پژوهش صورت پذیرفته است، چند مسئله به شرح ذیل اهل
. اصل بر این است که بیماری از اسباب حجر نیست و حجر به واسطه بیماری باید 1

 محرز شود. 
بودن بیمار از قصد اضرار ورثه -. ضوابط نفوذ اعمال بیمار متصل به موت، عدم تهمت2

 ت. سشدن فقر به ورثه و اقرار مالی در حق آنان قرینه اثباتی قصد اضرار به غیر او عارض
. در فقه شیعه روایات مبتنی بر حصر تصرفات به ثلث و حجر بیمار به نحوی است که 3

 رب فقط اخبار نیا از یبرخ رایز ندارند؛ را ادشدهی هینظر اثبات تیصالح آنها از کیچیه
 -1: چون یلیدال از بیترت نیبد. دارند داللت شخص یایوصا معلق تصرفات نفوذ نحوه

 اصل -4 ؛اتیروا -3 ؛عقد به یوفا اتیآ عمومات و اطالقات -2 ؛نتطسل قاعده
توجه به مرضی که از  -7تقدیم عدم تهمت در مورد مورث؛  -6؛ اجماع -5 ؛استصحاب

کننده در امراض زایل استفاده از مالک جنون و سفه -۸ابتدا نوعاً کشنده بودن آن محرز است؛ 
 به منجر مرض تیمحجور عدم معاصر یهافق از یاریبس یفتوا نیچنهم وعقل با اثبات آن 

 بر اقرار و ، وقفهبه: جمله از اموال در تصرفات تمام صورت نیبد. گرددمی اثبات موت
مگر آنکه بیماری  شودیم محسوب مال اصل از و است منجز یشخص نیچن توسط اموال

 است.  1207زوال عقل پیش آید که در اینجا ملحق به اسباب حجر در ماده 
سنت فارغ از بیانات بطالن مازاد بر ثلث در فقه مالکی و عدم تفکیک میان اهل . در4

بودن بیماری در فقه شافعی، فقه حنبلی و حنفی مشترکاً ضابطه عدم تهمت اتصالی یا سببی
اند. از طرفی اشتراک حنفی و شیعه اقرار مالی در حق غیر و در حق وراث را بیان نموده

 ست نه بیماری متصل به مرگ. بیماری مسبب مرگ مالک ا
. معیارهای شرعی ذکرشده همگی ضوابط مدعی و منکر هستند و امکان خالف آنها 5

 944مقنن در مواد  یارهایمعق.م. در حقیقت  945و  944های مواد وجود دارد مگر فرضیه
ر و منک یهمانند ضوابط مدع یاند ولشده انیاگرچه با احراز ضابطه ب ی،قانون مدن 945و 

 رمدخولهیزوجه غ 945توان اثبات کرد که در ماده ینم یعنیامکان خالف آنها وجود ندارد. 
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است و ارث  تینحسن یدرآمده است دارا ماریمتصل به موت به نکاح ب یماریکه در ب
؛ چه اینکه ظهور در بیماری زوجه را از وراث اخراج نمود 944برعکس در ماده  ایبرد. یم

صرف بیماری متصل به مرگ. بنابراین با تشکیک امکان خالف آنها مسبب مگر است نه 
 توان تعدیلی برقرار نمود. نیت محرز است و بر خالف آنها نمیاصل عدم حسن

نیت و در اقرار مالی برای ورثه، فرض . در اقرار بر مال برای اجنبی فرض بر حسن6
نیت و عدم حرمان ورثه و سنسوءنیت متصور است. البته مورد اخیر منافاتی با اثبات ح

شرایط خاص وارث که مورد قبول عرف باشد ندارد. از آن جمله است ارائه رضایتنامه از 
 سایر وارث قبل از موت مورث.

 نیت و کمترین دخالت در تسلط. با توجه به اینکه کنه روایات در جهت صیانت از حسن7
سببیت نوعی است ولی امکان مالک مسلّم مال است، فرض بیماری متصل به موت فرض 

خالف آن وجود دارد و از این رو اگر اثبات شود، بیماری عرفاً و با وضع بیمار خطری 
ل، نیت مالک از اصنداشته و اتفاقاً فوت حاصل شده است، تصرفات با فرض تعقل و حسن

 شود. قانونی و معتبر شناخته می
رایط خاص آنان از جمله وضعیت زندگی . معیار اضرار بر ورثه باید با در نظر گرفتن ش۸

اند در نظر گرفته شود؛ که در این مورد بردهآنان و امکاناتی که از آن در طول زندگی بهره می
 عمل قضایی است.
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 علوم و حقوق دانشکده مجله، «ماریب اشخاص تصرفات یحقوق تیوضع» ،یپناه، علیاسالم -
 ش.13۸1، 5۸ماره ، شياسيس
 ش.13۸3، اسالمیه ،، تهرانيمدن حقوق، حسنسید ، یامام -
پدیدارشناسی بیمار در فقه اسالمی و معناشناسی سکوت قانون »باقری، احمد؛ امیرخانی، شکیبا،  -

 ش. 13۸۸، 1، شماره مجله فقه و مباني حقوق اسالمي، «در حجر بیمار

 ،، قم، دفتر انتشارات اسالمیالحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة بحرانی، یوسف بن احمد، -
 ش. 1363

 ق. 1413 قم، دفتر انتشارات اسالمی،، (الوصية كتاب) ثالثة تقريراتبروجردی، سید حسین،  -

 ش.1392، تهران دانشگاه، ، تهرانارث ـ تيوص، محمدجعفر، یلنگرود یجعفر -

، قم، دفتر انتشارات مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة حسینی عاملی، سید محمدجواد، -
 ق.1419اسالمی، 

، قم، دفتر انتشارات اسالمی، قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام حلی، حسن بن یوسف، -
 ق.1413

تب ، بیروت، دارالکمغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج خطیب شربینی، محمد بن احمد، -
 ق.1415، هالعلمی

 ش.1355تهران، مکتبة الصدوق، ، جامع المدارک في شرح المختصر النافع خوانساری، سید احمد، -
 ق.1410، قم، مدینة العلم، منهاج الصالحين خویى، سید ابوالقاسم، -
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 ق.1435دانش،  ، قم، آیینالصادق فقهحسینی روحانی، سید محمدصادق،  -
 دارالکتب، بیروت، (الشافعي المذهب فروع في) المذهب بحر، سماعیلا بن رویانی، عبدالواحد -

 .م2009ه، العلمی
 ق. 1429، قم، مؤسسه امام صادق، رسائل فقهيه )الربح في المضاربة(، جعفر، سبحانی -
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، اإلنتصار في انفرادات اإلمامية شریف مرتضی، علی بن حسین، -

 ق.1415
مجله دانشکده علوم انساني ، «تصرفات بیمار در حقوق اسالمی و ایران»شکاری، روشنعلی،  -

 ش. 13۸7، 23، شماره دانشگاه سمنان

اوری، ، قم، کتابفروشی دالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الدین بن علی،شهید ثانی، زین -
 ق.1410

 ق. 1413 ،ه، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیمسالک األفهام الي تنقيح شرائع اإلسالم ،همو -

 ق.1414، بیروت، عالم الکتب، اللغة المحيط فيصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد،  -
، يفقه یپژوهشهامجله ، «هیامام یفقها دگاهیحکم منجزات مرض موت از د»، جواد، یصالح -

 ش.1391، 1 شماره، ۸دوره 

 ق.1420، بیروت، دارالهادی، غاية المرام في شرح شرائع اإلسالم صیمرى، مفلح بن حسن، -
 ش.13۸9الثقلین،  فقه ، قم،في منجزات المريضرسالة  طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، -

ه، ، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیالمؤتلف من المختلف بين أئمة السلفطبرسى، فضل بن حسن،  -
 ق.1410

 ق.1390 ،ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیاإلستبصار فيما اختلف من األخبار حسن،طوسى، محمد بن  -
 ق.13۸7تهران، المکتبة المرتضویة، ، المبسوط في فقه اإلمامية ،همو -
 ق.1400، بیروت، دارالکتاب العربی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی ،همو -
 ش.1365، ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیتهذيب األحکام ،همو -
 ق.1421، جده، دارالمنهاج، البيان في مذهب اإلمام الشافعي الخیر،عمرانی، یحیى بن ابی -
 ق.1420، بیروت، دارالکتب العلمیه، البنايه شرح الهدايهغیتابی، محمود بن احمد،  -
، قم، دفتر انتشارات كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام فاضل هندی، محمد بن حسن، -

  ق.1416 اسالمی،

عیلیان، اسما، قم، مؤسسه القواعد مشکالت شرح في ايضاح الفوائد فخرالمحققین، محمد بن حسن، -
 ق.13۸7

 ق. 1409 ، قم، دارالهجرة،كتاب العين فراهیدى، خلیل بن احمد، -
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، «یقانون مدن 945اعمال ماده  طیشرا یحقوق یفقه یواکاو»قبولی درافشان، سید محمدمهدی،  -
 ش.139۸، 70، شماره مجله فقه و حقوق خانواده

 . م1999اإلسالمی،  دارالغرب، بیروت، الزيادات و النوادر عبداهلل بن عبدالرحمن، قیروانی، -

ادله صحت ایقاع فضولی در قانون با »نژاد، احسان؛ ابراهیمی، احمد، کشاورز، علی؛ سلطانیان -
 ش.139۸، 22شماره  ،مجله دستاوردهای نوين در مطالعات علوم انساني، «رویکردی بر فقه امامیه

 ق. 1429دارالحدیث، قم، ، الکافي کلینی، محمد بن یعقوب، -
، نيالمز مختصر شرح هو و الشافعي اإلمام مذهب فقه في الکبير الحاوی ماوردی، علی بن محمد، -

 ق.1419، هبیروت، دارالکتب العلمی
 ق.1410 ، بیروت، دارالمعرفه،مختصر المزنيمزنی، اسماعیل بن یحیی،  -

 .م2000، بیروت، دارالمشرق، المنجدمعلوف، لوئیس،  -
، قم، دفتر مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد األذهان احمد بن محمد، مقدس اردبیلی، -

 تا.بی انتشارات اسالمی،
، بیروت، الشهود و الموقعين و القضاة معين و  جواهر العقود منهاجی اسیوطی، محمد بن احمد، -

 ق.1417دارالکتب العلمیه، 
 . ش1377 نشر الهادی،، قم، القواعد الفقهية موسوی بجنوردی، سید محمدحسن، -

 ق.1400، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، الکافي في فقه اهل المدينة نمری، یوسف بن عبداهلل، -
، ، بیروت، مؤسسه آل البیتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوری، حسین بن محمدتقی، -

 ق.140۸
با استناد  رانیا یقانون مدن 945 ماده یابعاد فقه یبررس» ،، محمدرضااریهوش ؛رضای، علاریهوش -

 ش.1395 ،3سال دوم، شماره  ،يو اصول يفقه یجستارهامجله  ،«یبه فقه مذاهب اسالم


