
  
  

سری حکم ممنوعیت قاتل از ارث مقتول به بررسی فقهی و حقوقی ت
  به له از موصی موصی محرومیت

  
 3، مرضیه گنجعلی دارانی2علی افشاریمحمد، 1طلب رضا رضوانمحمد

  )27/6/1400 تاریخ پذیرش مقاله: -19/11/1399 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

د آیا له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکش که موصی در صورتی
توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در  می

له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن  صورتی است که موصی
کند و  به اقدام به قتل می که به نیت تملک موصی متصور است. حالت اول در صورتی

له از  به ندارد. فرض دوم موصی برای تملک موصیحالت دوم در صورتی است که نیتی 
که قاتل به  وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی

به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل  نیت تملک موصی
آیه التاکلوا  گردد. ادله مختار، به و ارث محروم می گیرد و از تملک موصی قرار می

  گیرد.  له در ذیل عموم این آیه قرار می باشد که عمل قتل موصی اموالکم بالباطل می
  

  له.  حرمان ارث، قتل موصی، موصی :ها کلید واژه
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  . مقدمه1
باشد و  وجود دارد که در میان تمامی فرق اسالمی مورد اتفاق میای  در باب ارث قاعده

بردن چنین بیان شده  ارث است. در تعریف مانعیت ارثآن خالی بودن وارث از موانع 
 که وي، از عملي زدن سر یا و وارث، شخص در صفتي وجود از است عبارت است که: مانع

]. همچنین 696، ص 1382، 11گرداند ([ مي ممنوع ارث بعض یا اصل از را او نتیجه در
عدم  باعث که اموري از است عبارت ارث، مانع اند: که گونه نیز تعریف کرده مانع را این

 موجب این وجود با سازد می باطل را وراثت مقتضي تأثیر شود و می حکم شدن مترتّب

  ]. 595، ص 1392، 37باشد [ می فراهم بردن ارث
بری و انتقال ملکیت به  باشد، عدم ارث آنچه میان فقهای اسالمی مورد اتفاق می

مورث شود و در این مطلب اختالفی وارث در صورتی است که وارث مرتکب قتل عمد 
؛ 364، ص 2، بیتا، ج 12؛ 449، ص 1377، 39میان فقهای سنی و شیعه وجود ندارد [

، ص 13ق، ج 1413؛ 19؛ 374-242، صص 2ق، ج 1412؛ 17؛ 222ق، ص 1414، 16
، 16؛ 703ق، ص 1410، 21؛ 255ق، ص 1418، 35؛ 7، ص4ق، ج 1408، 34؛ 36

قانون مدنی چنین بیان داشته  880انونگذار در ماده ]. همچنین ق220ق، ص 1414
 او ارث از عمداً بکشد را خود مورث که کسي بنابراین است، ارث موانع از قتل«است: 

  ». شود...  مي ممنوع
اند به این صورت که در صورتی که قاتل  فقهاء حکمتی را برای این حکم بیان کرده
جله وراث در رسیدن به ارث، جانش به ارث ببرد، ممکن است شخص مورث به دلیل ع

ق، 1406، 2باشد [ خطر بیافتد و لذا برای مقابله با نقیض مقصود، قاتل از ارث محروم می
، 42؛ 46، ص 8ش، ج 1376، 10؛ 36، ص 13ق، ج 1412، 17؛ 347، ص 4ج 

  ]. 36، ص 39ق، ج 1404
ل مورد اجماع است طور که بیان شد در باب ارث، ممنوعیت انتقال اموال به قات همان

که در باال  –باشد. با توجه به حکمتی  و اختالفی در بین فرق اسالمی و قانونگذار نمی
و فقها درباره حکم قتل عمد در باب ارث بیان کردند، در برخی فروع فقهی  - اشاره شد

له) و یا حتی قتل حاجب برای  دیگر مثل وصیت (کشتن شدن موصی، به دست موصی
است با اینکه حکمتی که در باب ارث  ورث، شارع مقدس بیانی نداشتهارث بردن از م

  تواند جاری باشد.  اند در باب وصیت و امثال آن نیز می مطرح کرده
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  . تحقیقات صورت گرفته1- 1
باشد و قتل یکی از موانع ارث است  می هایی در باره اینکه قاتل محروم از ارث پژوهش

ها از سرایت حکم به  کدام از پژوهش اند ولی در هیچ مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته
غیر از موارد ارث مانند وصیت تملیکی و یا مواردی مانند قتل حاجب به عنوان مانعی 

  است. برای ارث بری صحبتی نشده
] در 160-137، ص: 1392 ،37توان به پژوهش مسجد سرایی [ از این تحقیقات می

اشاره کرد. وی در این پژوهش سه دیدگاه در باره  باره ادله مانعیت قتل خطایی از ارث
  پذیرد که عبارتند از:  کند و در نهایت دیدگاه سوم را می قتل خطایی مطرح می

) ارث بری قاتل از همه ماترک و حتی دیه و 2) محرومیت قاتل از کل ماترک و دیه، 1
  ه.) تفصیل میان اقوال و ارث بری فقط از ماترک و عدم ارث بری از دی3

که یکی از موانع - ] قتل را 136-121، ص: 1390، 24ی [اکبر و, یبیطب همچنین
مورد بررسی قراردادند. آنها در این پژوهش، قتل را یکی از موانع  -باشد حقیقی ارث می

  دانند.  پذیرفته شده در تمامی فرق اسالمی می
ه مانعیت قتل ] ادل167 -145، ص: 1388، 27نژاد و نورفیروزجاه [ در پژوهش غفوری

در میان مذاهب خمسه مورد مطالعه قرار گرفت. آنها نیز قتل را به عنوان عاملی که تمامی 
  القول هستند، مورد تایید قراردادند.  بری متفق مذاهب اسالمی بر مانعیت آن در ارث

] به برسی شرایط مانعیت قتل در مذاهب 146-117، ص:1386، 22طاهرزاده [
دارد که قتل چه از لحاظ مباشرت و  . وی در این پژوهش بیان میاست اسالمی پرداخته

  باشد. بری می چه تسبیب، مانع از ارث
  

  . اقوال فقها2- 1
له  در میان فقهای امامیه، عالمه حلی و شارحین کتاب او (قواعداالحکام)، تملک موصی

، 25[ دانند به، را در صورتی که موصی را به قتل برساند، محل اشکال می نسبت به موصی
]. 213، ص: 23ش، ج: 1391، 7؛ 495، ص: 2ق، ج: 1387، 9؛ 452، ص: 2، ج: 1413

نیز قائل به محرومیت  3و شافعی 2و حنابله 1در میان مذاهب اهل سنت نیز فقهای احناف
                                                                                                                                                                        

  .)6/649)) (عابدین ابن حاشیة(( ،)10/421( للبابرتي)) العنایة(( ،)4/514( للمرغیناني)) الهدایة(( . 1
 مفلح ابن الدین لبرهان)) المبدع. ((یصح ال وقبله فیصح، الجرح بعد له یأوص إذا أنه یعل الحنابلة نص. 2

  .)4/358( للبهوتي)) القناع کشاف(( ،)7/175( للمرداوي)) اإلنصاف(( ،)6/34(
 البن)) المحتاج تحفة(( ،)6/107( للنووي)) الطالبین روضة(( ،)7/21( للرافعي)) الوجیز شرح العزیز((. 3

  .)14 ،7/13( الهیتمي حجر
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هللا مکارم شیرازی در استفتائی،  اند. البته از فقهای معاصر، آیت به شده له از موصی موصی
  . 1به محروم نمی داند ز تملک موصیله را ا موصی

  
  . فرض و سواالت تحقیق 3- 1
توان چنین بیان کرد:  توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد، سوال اصلی تحقیق را میبا

توان حکم محرومیت از تملک ارث را به سایر فروع فقهی و حقوقی دیگر مانند  آیا می
 که قاتل در باب ارث از ماترک محرومهمانگونه  .1 وصیت تعمیم و سرایت داد یا خیر؟

گردد؟  می به محروم له (که از وراث نیست) نیز در باب وصیت از موصی شود، موصی می
 له (که از وراث شود، موصی می توان گفت همانگونه که قاتل در باب ارث محروم می آیا. 2

 ز ارث محرومله فقط ا به محروم گردد؟ آیا موصی باشد) نیز در باب وصیت از موصی می
 شود؟  می آید؟ یا از هر دو محروم می به، به تملیک او در شود و موصی می

  توان متصور شد: فرض را براي مسئله فوق می 2بنابراین 
له وارث موصی نباشد. (در فرض  له در صورتی که موصی قتل موصی، به دست موصیفرض اول: 

. 2به، اقدام به قتل کند.  نیت تملیک موصیله به  . حالتی که موصی1اول دو حالت متصور است: 
داند که برای او چنین وصیتی شده  به، ندارد و اصال نمی له نیتی برای تملک موصی حالتی که موصی

 شود.  شود و در حالت دوم محروم نمی می به محروم است). که در حالت اول از موصی
ه یکی از وراث باشد. در ل له در صورتی که موصی قتل موصی، به دست موصیفرض دوم: 
 شود. می به، هر دو محروم له از ارث و موصی این صورت موصی

های این پژوهش، عدم بررسی این موضوع در حوزه فقه و حقوق تاکنون  از نوآوری
گونه موارد باشد. از  گشای مسیر نوینی در این تواند راه بوده است و این پژوهش می

ی در این موارد با توجه به اقتضائاتی است که جامعه اهداف این تحقیق، رفع خأل قانون
های احتمالی از این خأل  استفاده و توطئه نیازمند آنها است. همچنین جلوگیری از سوء

  شود.   می اجتماعیهای  یابی به اموال که منجر به تضییع حق و آسیب قانونی برای دست
  گیرند.  د تحلیل و بررسی قرار میها و سواالت و ادله جداگانه مور در این تحقیق فرضیه

  
  له، به سبب قتل در باب وصیت . بررسی فقهی ممنوعیت انتقال مال به موصی2

قبل از بررسی دو فرضی که در باب وصیت مطرح شد، بایستی ابتدا به این مسئله توجه 
کرد که مبنای دو فرض اول، در صورتی است که وصیت، تملیکی باشد و در وصیت 

                                                                                                                                                                        
1. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=37984&mid=250715  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=37984&mid=250715
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شوند. زیرا در وصیت عهدی، وصی فردی امین است و به محض عملی  نمیعهدی جاری 
، 1371، 4شود. [ دار کند، سبب سقوط فرد از وصی بودن می که امین بودن وی را خدشه

  ]. 127، ص 3ج 
  
   به) له وارث نباشد (با قصد تملک موصی . بررسی فرض اول زمانی که موصی2-1

هریک از امکان و امتناع  ۀیست، به بررسی ادلله وارث ن ابتدا در فرض اول که موصی
  تعمیم حکم ممنوعیت انتقال مال به سبب قتل پرداخته خواهد شد. 

  
 دلیل امکان تسری حکم از باب ارث به وصیت 

له و سرایت حکم قاتل از باب ارث به وصیت  ترین دلیل امکان انتقال مال به موصی مهم
  یح مناط است.در میان فقها و حقوقدانان، قیاس و تنق

قائل به » من إستعجل بشیئ قبل أوانه عوقب بحرمانه«اهل سنت با توجه به قاعده 
له، موصی را به قتل برساند. بنابراین، اهل  باشند که موصی می ابطال وصیت در زمانی

سنت با توجه به حکمتی که در باب ارث وجود دارد، آن را به وصیت نیز سرایت داده و 
  ]. 189م، ص 1954، 36[اند  یت کردهحکم به ابطال وص

در میان فقهای شیعه، شیخ محمد حسین کاشف الغطا با تنقیح مناط و استناد به 
له کرده است و  که در باال اشاره گردید، حکم به ابطال وصیت نسبت به موصیای  قاعده

 برای تایید این مورد، به طالق دادن زوجه زمانی که زوج به بیماری نزدیک به موت
ق، ج 1359، 30است تا بعد از مرگ وی زوجه ارث نبرد، اشاره کرده است [ گرفتار شده

  ]. 207، ص 1
 بتواند و باشد موجود دیبا له یموص«گوید:  قانون مدنی که می 850در تفسیر ماده 

دارد که  می کاتوزیان چنین بیان» است شده تیوص او یبرا که بشود یزیچ مالک
میان باب ارث و وصیت است. لذا اگر انگیزه قاتل به دست  ، قدر مشترکانگیزه قاتل

گردد  می به له ممنوع از تملک موصی آوردن آن مال باشد، بنابراین در وصیت نیز موصی
  ].84، ص 1385، 29[
  

 دلیل امتناع تسری حکم از باب ارث به وصیت 
 برای عدم تسری حکم از باب ارث به وصیت به دو مورد استناد شده است:
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  لف. عدم حجیت قیاسا
همان  مشابه یموضوع بر موضوع کاز ی یشرع حکم کردن یجار به اصول، علم در

ش، ص 1371، 38[ ندیگو یم اسیق ست،ین ینید متون در آن درباره یحکم که موضوع
العله  ذکر این نکته ضروری است که مقصود ما از قیاس در اینجا، قیاس مستنبط .]226
 را آن علت هیفق اما است؛ امدهین ،»اصل« در حکم علت العله طمستنب اسیق درباشد.  می

  . است یخف اسیق اس،یق نیا گرید نام. است زده حدس
این قیاس از منظر امامیه حجت نیست و روایات بسیاری در نهی از این نوع قیاس از 

 ایی از امام صادق (ع) نقل شده دست ما رسیده است. در صحیحه طرف ائمه اطهار (ع) به
نَّ... است: ا السُّنَّةَ إِ تْ إِذَ حِقَ قِیسَ ینُ مُ در این روایت امام (ع) عامل نابودی دین را  .1الدِّ

  قیاس ذکر کرده است. 
بنابراین، با توجه به عدم بیان حکم ممنوعیت قاتل در باب وصیت، بایستی به قدر 

باب دیگر  باشد اکتفا نمود و از سرایت و تعمیم حکم به متیقن که همان ارث می
  داری کرد تا به تشریع و بدعت در دین منجر نشود.خود

  
  ب. اشکال در تنقیح مناط

 یها یژگیو حذف راه از شارع، کالم از حکم علّت ییشناسا فقها، نزد در مناط حیتنق
. همچنین نظر مشهور فقها بر ]644، ص 2ق، ج 1426، 43[ است حکم در لیردخیغ

. بنابراین، اصل اولی آن است که هستند نیعناو و ءمااس تابع یشرع احکاماین است که 
اسماء و عناوینی که شارع مقدس برای احکام بنا نموده است، در علت حکم موثر هستند 

توان از عناوین منصوصه به سایر عناوین دیگر منتقل شد  می و تنها با قرینه خارجی
  ]. 136 ص ،2 ج ،ق1418 ،23[

و همچنین نظر مشهور فقها مبنی بر موثر بودن با توجه به تعریف تنقیح مناط 
له را به جرم قتل  عناوین مجعول از نظر شارع در حکم، نمی توان حکم ممنوعیت موصی

آید  موصی از باب ارث به وصیت سرایت داد. و از این تنقیح مناط چیزی که بدست می
، 14[ ستین حق از ازکنندهین یب وجه چیه بهفقط ظن و گمان است و طبق اصل اولی 

]. همچنین باید دانست که عقل، رسیدن به مناط و مالک 427، ص 1ق، ج 1417
تواند درک کند. به عبارت دیگر برای انسان ممکن نیست   احکام به شکل مستقل را نمی
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ها  بدون مالزمه عقلیه، به این مالک که از ابتدا و بدون گوش کردن به شارع مقدس، و یا
 و ها اشاره ها، لغت لیقب از مجعول امور مثابه به ث،یح نیا از ماحکا مالکاتدست یابد. 

معنا  یب یامر ،ینظر چه و یهیبد چه محض، یعقل راه از آنها دانستن که است ها عالمت
 و امبرانیپ ختنیبرانگ به یازین گرید بود، توان نیا از برخوردار ،یآدم خرد اگر. است
 را خدا احکام توانست، یم خودی عاقل انسان هر صورت، نیا در رایز نبود، امامان نصب

 نیا شده، ادی امور به توجه با. بود امام ای امبریپ ،یمجتهد هر فرض، نیا با و بشناسد
 آن مشابه یها عنوان ای مناط حیتنق از عهیش هانیفق مقصود که است مطرح پرسش

 کجا آنها ودهمحد دانست، اعتبار و ارزش یدارا را آنها بتوان که یصورت در و ستیچ
  ]. 181، ص 2ق، ج 1403، 40؟ [است کدام آنها یارهایمع و شروط و است

 یف الرشد فانّ«از علما به این بخش از مقبوله عمر بن حنظله ای  همچنین عده
 تر کینزد واقع به آن، مضمون که یتیروا به نمودن عملاند که  استدالل کرده» 1خالفهم

 بودن تر کینزد گر انینما که یتیمز هرگونه به انتو یم جهینت در و است واجب باشد
  .نمود یتعد باشد، واقع به تیروا مضمون

 در رفته کار به لیتعلدارد که  میرزای نائینی در پاسخ به این عده چنین بیان می
 باشد، یکل یکبرا نکهیا یبرا و ندارد انطباق العله، منصوص اسیق ضابطه بر مقبوله،
 یا گونه به آن در رفته کار به علت که است نیا مزبور اسیق بطهضا رایز. ندارد تیصالح
 باب از نمود، ابالغ نیمکلف به مورد، مهیضم بدون و مستقل طور به را آن بتوان که باشد
 آنکه بدون) حرام مسکر کل( گفت) مسکر النه حرام الخمر( گزاره یجا به توان یم مثال
 بیالر مما هیعل المجمع فان( عبارت یجا به توان یم زین آورد، انیم به خمر از یذکر

  ).هیف بیالر ما بکل خذ( گفت) هیف
 ما بکل خذ( گفت آن یجا به توان ینم که) خالفهم یف الرشد فان( گزاره برخالف

 نیا از. است سنت اهل احکام با موافق عه،یش مذهب احکام از یاریبس رایز ،)العامة خالف
 گزاره سخن، گرید به. دانست ریفراگ یا قاعده و یکلّ یدستور را گزاره نیا توان ینم رو
 یتعد آن از توان ینم نیبنابرا آن، منصوص علت نه است عیتشر حکمت انیب شده، ادی

  .]778- 775، صص 4ش، ج 1376، 41[ داد تیسرا گریدهای  تیمز به را حکم و نمود
  
  . نظر مختار در فرض اول2-2

  شود: و دلیل اشاره شده است که بیان میبرای اثبات نظر مختار محققین، به د
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  . دلیل اول: اکل مال به باطل2-2-1
با توجه به مطالب امکان و امتناع سرایت حکم از باب ارث به وصیت، در ظاهر و ابتدای 
امر، ممتنع بودن تعمیم حکم ممنوعیت قاتل از ارث به وصیت دارای قدرت استنباطی 

باشد. همچنین  می (ع)بیت طریق شارع مقدس و اهلموجه است، و دلیل آن نبود بیان از 
قرینه خارجی نیز وجود ندارد تا با تنقیح مناط و یا الغاء خصوصیت بتوان حکم را از باب 
ارث به باب وصیت تعمیم داد. در موارد و شرایط خاصی در طالق که زوجه از ارث 

ث حول عنوان ارث شود و لو از زمان عده وی نیز گذشته باشد، نیز مباح محروم نمی
باشند، لذا تسری حکم  می باشد و با توجه به اینکه عناوین شارع موثر در حکم می

له، موصی را به قتل برساند  که موصی ممنوعیت قاتل از ارث به مورد وصیت در صورتی
  خالف مقتضای مذهب و قواعد شرعی است. 

له در کشتن موصی برای  ولی با تمامی این تفاسیر باید گفت: با توجه به نیت موصی
به، مفهوم وصیت که عنوانی حالل و مشروع است، به عنوانی حرام  بدست آوردن موصی

گردد. و از آنجا که  می »1ال تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل«گردد و مشمول آیه  می تبدیل
له نمی تواند آنچه را که به حرام کسب کرده است،  اکل مال به باطل حرام است و موصی

  گیرد. می به تحت عنوان عام و کلی آیه قرار هیچ گونه تصرف و تملکی بکند و موصی
  شود: نحوه استدالل به آیه براي اثبات مدعا با چند مقدمه بیان می    

در آیه مذکور به معنای سببیت آن به کار رفته است. و زمانی » بالباطل«در » باء« - 
یه از عوضین در معامالت خارج شده و معنی به معنای سبب باشد، دیگر بحث آ» باء«که 

. دلیل بر سببیت آید نباید از راه اسباب باطل باشد    که بدست می شود: مالی می آیه چنین
توان هم از خود آیه و هم از بعضی روایات اثبات نمود. استثناء در خود آیه  را نیز می» باء«
نْ إِال« نْ تِجَارَةً تَکُونَ أَ اضٍ عَ است. زیرا مستثنی با » باء«از دالیل بر سببیت معنای یکی  »تَرَ

باشد  می مستثنی منه بایستی هم سنخ و هم جنس باشد. و چون مستثنی با سبب مرتبط
مگر اینکه به سبب تجارت باشد و » ال تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل«فرماید:  می و خداوند
به معنی » باء«ست و در نتیجه ای است برای اینکه تجارت یکی از اسباب ا این قرینه

را در آیه تایید » باء«سببیت است. همچنین روایاتی نیز وجود دارد که معنای سببیت 
 کنند. به عنوان مثال در روایتی صحیح از امام صادق (ع) در ذیل همین آیه، امام (ع) می
د و خداوند آنان دادن قریش اموال و زن خودشان را در برابر نتیجه قمار قرار می 2فرماید: می
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 باشد. می از این عمل منع نمود. روایت ظهور دارد که آیه در مورد اسباب
در آیه نیز معنای عرفی آن است و عناوینی که در موضوعات احکام » باطل«مقصود از  - 

شوند در حقیقت بر عنوان عرفی منطبق هستند. همچنین با قرینه مقابله که از آیه  اخذ می
مشعر به علیت است و زمانی که چنین شد، در آن طرف » باطل«شود  یشریفه استنباط م

توان از این فراز  شود بنابراین می می کند و دایره بحث وسیع نیز علیت پیدا می» حق«قضیه، 
» تجارة«الغای خصوصیت نمود. و اینکه چرا خداوند عبارت »  تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَکُونَ أَنْ «آیه 

توان چنین استنباط کرد که از باب غلبه است. یعنی غالب اموالی که مردم  یم را آورده است،
]. ممکن است به این 174، 2، ج: 1429، 13آورند از طریق بیع و تجارت است[ می بدست

استدالل ها اشکال شود که در روایت ذیل آیه، مصداق اکل مال به باطل ربا و قمار تبیین 
که آنچه در روایات آمده است از باب مصداق است و تعیین اند. و در جواب بایستی گفت  شده

 مصداق نیز نمی تواند محدود و مضیّق کننده معنا باشد.
هرچند عرف در نزد فقهای امامیه به عنوان یک منبع مستقل و فی نفسه قرار  - 

اه ارزشمندی برای آن نگرفته است، با این حال فقها به عنوان یک دلیل فی الجمله جایگ
دارند: با دگرگون شدن عادات  قائل هستند. شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد بیان می

که در اوزان و هزینه همسران و خویشاوندان این  کنند؛ چنان و عرف، احکام تغییر می
افتد، احکام نیز تغییر  باشد و به تبع این تغییراتی که در عرف اتفاق می چنین می

ال «]. همچنین امام خمینی نیز در ذیل آیه 151، ص: 1ق، ج: 1400، 18کنند [ یم
، 13دارند تشخیص باطل به عهده عرف است [ بیان می» تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل

 ).174، ص: 2، ج: 1429
سَکُمْ «همچنین در ادامه آیه، این فقره  -  نْفُ وا أَ لُ ره آمده است و در حقیقت اشا» وَلَا تَقْتُ

کند و آن نکته این است: اگر سنگ بنای اقتصادی و  می به دو حکم و یک نکته اجتماعی
روابط مالی میان مردم به درستی تبیین نشود، افراد به ناحق در اموال یکدیگر به راحتی 

کنند و جامعه دچار یک انتحار خواهد شد که این خودکشی اجتماعی از آثار  می تصرف
 ]. 53، ص: 2ش، ج: 1383، 28باشد [ می ضمنی انتحار شخصی

  تواند نقش بسیار مهمی ایفا نماید.  سوءنیت در تبدیل یک عنوان حالل به حرام، می -
مؤمن برادر  1السالم) چنین بیان شده است: همچنین در روایتی از امام صادق (علیه  

و ظلم روا  کند، یاو است هرگز به او خیانت نم یمؤمن است و به منزله چشم او و راهنما
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  را به او دهد تخلف نخواهد کرد.  یا کند، و هر وعده یدارد، با او غش و تقلب نم ینم
باشند و با توجه به اینکه در این روایت  در این حدیث، جمالت نافیه در حکم نهی می

باشد سبب تبدیل  است و قتل نیز که از مصادیق ظلم می به صراحت از ظلم نهی شده
  شود.  می به، به اکل مال به باطل موصیعنوان حاللی مثل 

به است؛ البته نه با استداللی که کاشف الغطا و  بنابراین، نظر مختار عدم تملک موصی
کاتوزیان به آن استناد نمودند؛ چرا که وجه استدالل آنان مخدوش و مخالف قواعد 

 مال به باطل،به، به اکل  شرعی و مذهب است. لذا در نظر مختار، با تغییر عنوان موصی
  له را از آنچه برای او وصیت شده است منع نمود.  توان موصی می

  
  . شرط ضمنی 2-2-2

شرط ضمنی، از جمله شروطی است که در متن قرار داد ذکر نمی شود اما داخل در 
، صص: 1388، 35داند [ می باشد و عرف و عادت و بنای عقال آن را مسلّم می مفاد آن

کاتوزیان نقل شده است که وابستگی شرط ضمنی به مفاد عقد،  ]. همچنین از165-166
. عرف و عادات 3. قانون و 2. عقل و بداهت، 1به سه عامل بستگی دارد که عبارتند از: 

  ]. 161، ص: 1390، 3قراردادی [
 - همچنین با توجه به اینکه اصل حسن نیت امروزه به عنوان یک پدیده حقوقی

توجه به اینکه روابط اجتماعی مردم بر صحت و درستی بنا اخالقی مطرح شده است و با 
، 1390، 5باشد [ شده است و این داللت دارد بر اینکه حسن نیت در جامعه حکمفرما می

تواند سبب اخالل  ]. لذا فقدان این این اصل به عنوان یکی از شروط ضمنی می55ص: 
گردد و به دلیل عدم  در مقومات وصیت (مانند عدم مالکیت وصی نسبت به یک مال)

  کند.  رضایت موصی، وصیت را مخدوش می
توان به شرط ضمنی به عنوان یک دلیل وجدانی تمسک  بر مطالبی که بیان شد، میبنا

له مرتکب قتل او به  کرد که گویا یک شرط ضمنی توسط موصی بوده است که اگر موصی
  ، وصیت کان لم یکن تلقی شود.به شود، به دلیل تخلف از این شرط قصد بهره بردن از موصی

  
  . بررسی فرض اول در حالت دوم2-2-3

له محروم از  در این فرض باید گفت به دلیل اهمیت و رکن بودن قصد و نیت، موصی
باشد. از آنجایی که اصل حسن نیت را به عنوان یک رکن و شرط ضمنی  به نمی موصی
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لی در نیت قاتل بوجود نیامده در مفاد قراردادهای عرفی دانستیم، در این فرض اخال
  گردد.  له محروم نمی است لذا از موصی

  
  له، وارث نیز باشد) . بررسی فرض دوم (موصی2-3

هریک از امکان و ممتنع بودن تعمیم حکم ممنوعیت قاتل از  ۀهمانند بخش قبلی، ادل
  ارث به باب وصیت را مورد بررسی قرار داده و نظر مختار بیان خواهد شد.

  
 تسری حکم از باب ارث به وصیت (فرض دوم) تناعام دلیل

شود، صحیحة  له از ارث به سبب قتل موصی می از دالیل مهمی که سبب حرمان موصی
مَّدُهشام بن سالم از امام صادق (ع) است:  حَ نُ مُ ی بْ حْ نْ ، ییَ حْمَدَ عَ بْدِ وَ أَ هِ عَ يْ اللَّ نَ  ابْ

حَمَّدٍ، نِ مُ نِ عَ بِي ابْ رٍ، أَ مَیْ نِ هِشَامِ نْعَ عُ الِمٍ بْ نْ :سَ بِي عَ بْدِ أَ هِ عَ هِ اللَّ لَیْ لَامُ، عَ  قَالَ: «قَالَ السَّ
ولُ سُ هِ رَ لَّ اللَّ هُ یصَ هِ اللَّ لَیْ هِ وَ عَ اثَ: آلِ لِ لَامِیرَ قَاتِ لْ و همچنین خبر أبابصیر از امام صادق  لِ

مَا صَ هُ حَدُ لَ أَ لَانِ قَتَ جُ وَارَثُ رَ .(علیه السالم): لَا یَتَ هُ   . »1احِبَ
له نیز تحت اطالق  کند و موصی این دو روایت به صورت مطلق قاتل را از ارث محروم می

گردد. در این فرض دیگر نیازی به تنقیح مناط و   می گیرد و از ارث محروم این روایت قرار می
ده له خود به عنوان یکی از وراث، مرتکب جنایت قتل ش یا الغاء خصوصیت نیست. زیرا موصی

  است و لذا تحت شمول اطالق تحریم ارث بردن قرار گرفته است. 
داند و  قانون مدنی نیز به صورت مطلق، قاتل را از ارث محروم می 880همچنین ماده 

 ارث از بکشد عمداً را خود مورث که یکس نیبنابرا است ارث موانع از قتل«دارد:  بیان می
 شرکت به ای باشد منفرداً و بیبالتسب  ای باشد اشرهبالمب قتل نکهیا از اعم شود یم ممنوع او
قتل از موانع ارث «در نتیجه با استفاده از اطالقی که در ابتدای قانون آمده است: ». یگرید

باشد  می له را که در فرضیه ما شامل وراث نیز توان تفسیر موسع نمود و موصی می ،»است
  به، وی گردد.  از ارث بری و موصیتحت اطالق این قانون درآورد و موجب محرومیت 

  
 تسری حکم از باب ارث به وصیت (فرض دوم) کاندلیل ام

گونه که در دلیل امکان تسری حکم از باب ارث به وصیت بیان شد،  در این فرض، آن
له را از ارث محروم کرد. زیرا در این فرض تعدد عنوان  توان به صورت مطلق موصی نمی
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  ر فرض دوم باید به تفصییل و تمییز موضوع بحث پرداخته شود.وجود دارد. بنابراین، د
باشد که در یک فرد عارض شده است. از یک  محل نزاع در حقیقت اجتماع امر و نهی می

باشد) است و از طرف دیگر امر به اجرای  می له (که وارث نیز طرف نهی از ارث بردن موصی
. در بحث اجتماع امر و نهی، نظر مختار له است به، به موصی وصیت تملیکی و تملیک موصی

 تعلق عنوان به که یحکم و است خطاب مورد و تکلیف متعلق ،عنوان نفساین است که 
 ظرف نه است تکلیف سقوط ظرف خارج چون ،کند ینم سرایت یخارج معنون به گیرد یم

 در جودمو ملزمه مفسده و امر جانب در موجود ملزمه مصلحت دیگر عبارت به ،تکلیف ثبوت
است که عنوان در آن ای  . بله خارج به عنوان یک آینهکند ینم سرایت خارج به ینه جانب

کند. در حقیقت عنوان از ابتدا و بالذات متعلق تکلیف است و معنون بالعرض  می ظهور پیدا
  ].110ش، ص 1371، 6[ شود در مرحله بعد متعلق تکلیف واقع می
له برای فرد وجود دارد. لذا با توجه به  ل و موصیبنابراین، در اینجا دو عنوان قات

امکان اجتماع امر و نهی، از آن حیث که قاتل است، از آنچه که مورث به ارث گذاشته 
له بودن، آنچه را که برای او وصیت شده  برد. اما از جهت موصی است، بهره و نسیبی نمی

  تواند تملک کند و بهره ببرد. است می
  
  ر فرض دوم. نظر مختار د2-4

پس از تحلیل امتناع و امکان در این فرض، نظر مختار، امتناع تسری حکم و ممنوعیت 
له قاتل است. البته نه از طریق اجتماع امر و نهی، چرا که اجتماع امر و نهی، در  موصی

  شود.  خصوص عبادات است و در توصلیات جاری نمی
در صورتی که به نیت تملک له که قاتل و جزو وراث است  در نهایت، شخص موصی

نمی برد و تحت ای  به بهره به اقدام به قتل مورث کند، از ماترک و موصی ارث و موصی
ه بدون انگیزه قبلی و ل گیرد، اما در صورتی که موصی می عنوان اکل مال به باطل قرار

به، موصی را به قتل برساند آنچه برای وی  بدون نیت تملک و به دست آوردن موصی
  تواند تملک و تصرف کند.  یت شده است، میوص

  
  گیری . نتیجه4

آید  می در شرایط امروزی جوامع و با پیچیده شدن روابط، گاهی مسائل جدیدی بوجود
که حکم آن به طور صریح در منابع دینی وجود ندارد و باید با توجه به فرمایش 
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یْنَا«معصوم(ع):  لَ اءُ عَ لْقَ ولِ إِ مْ الْأُصُ کُمُ وَ إِلَیْکُ لَیْ ع عَ رُّ حکم این مسائل جدید را تحت »  1التَّفَ
  قرار دهیم. اند  اصولی که بیان فرموده

یکی از این مسائل جدیدی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت کشتن 
به شود  تواند سبب عدم تملک موصی می له است که آیا این قتل، موصی، به دست موصی

له جزو ورثه  وال، دو فرضیه مطرح شد. در فرض اول، موصییا خیر؟ برای پاسخ به این س
باشد. دو رویکرد به این مقوله وجود داشت. گروهی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم  نمی

له  به برای موصی  له شدند. و گروهی نیز قائل به تملک موصی به برای موصی تملک موصی
دو گروه، هرچند ادلة کسانی که قائل به به طور مطلق شدند. با بررسی آراء و نظرات هر 

نمود، اما با توجه به  له بودند، در ظاهر امر و در وهله اول موجه می تملک موصی
، قتل موصی و »ال تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل«عموماتی که در قرآن وجود دارد از قبیل 

گیرد و لذا  یبه، تحت عنوان عام اکل مال به باطل قرار م له در موصی تصرف موصی
له جاهل به وصیت  باشد. البته در صورتی که موصی له در آن جایز نمی تصرف موصی

  به محروم نمی باشد.  برای خودش باشد، به دلیل رکن بودن شرط ضمنی، از موصی
این له به عنوان یکی از ورثه باشد،  همچنین در فرض دوم، زمانی که موصی

تار عدم ارث بری به صورت مطلق است در صورتی نظر نیز وجود دارد. نظر مخ اختالف
  به و ارث، مورث و موصی را به قتل برساند. که به قصد و نیت تملک موصی
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