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مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/10/17  پذیرش: 1399/2/15
مرتضی رحیمی1  

چکیده 

تحقیــق حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه »از نــگاه امــام رضــاg وصیــت اهــل کتــاب 
ــر  ــق ب ــن تحقی ــی دارد؟« از ای ــه حکم ــر چ ــرای یکدیگ ــلمانان ب ــا و مس ــت آن ه ــر و وصی ــرای همدیگ ب
می آیــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت صلــه رحــم و اســتحکام نهــاد خانــواده ، از نــگاه فرهنگ رضــوی وصیت 
مســلمان بــرای خویشــاوند کافــر خــود جایــز اســت. حکــم امــام رضــاg بــه لــزوم اجــرای وصیــت زن 
مســلمانی کــه بــرای گروهــی از فقــرای نصــاری وصیــت کــرده بــود، جــواز وصیــت مســلمان بــرای اهــل 
کتــاب را نتیجــه مــی دهــد. وصیــت اهــل کتــاب بــرای هم کیشــان خــود و مســلمانان جایــز اســت و تغییر 
آن نیــز جایــز نیســت. شــعائر خداونــد ، اهمیــت دارنــد ، از همیــن رو برخــی از فقهــاء بــه اســتناد ســخنی 
ــد. گرچــه  ــد اهــل کتــاب را نتیجــه گرفتــه ان ــر معاب از امــام رضــاg جــواز وصیــت و وقــف مســلمان ب
برخــی از فقهــاء بــه اســتناد آیــه نفــی ســبیل ، وصــی شــدن کافــر بــرای مســلمان را جایــز ندانســته انــد 
، از نــگاه امــام رضــاg، آیــه مزبــور بــر عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر داللــت نــدارد، زیــرا »ســبیل« در 
ایــن آیــه بــه معنــای حجــت و برهــان اســت. شــهادت اهــل کتــاب بــر وصیــت مســلمانان پذیرفتــه مــی 
شــود. جــواز وصیــت مســلمانان و اهــل کتــاب بــرای یکدیگــر کــه فرهنــگ رضــوی بــه آن تصریــح دارد، به 
همزیســتی مســالمت آمیــز مســلمانان و اهــل کتــاب کمــک مــی کنــد. ایــن تحقیــق بــا روش توصیفــی 

تحلیلــی انجــام شــده اســت.
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مقدمه

ــرآن  ــواه ق ــالمی ، خ ــون اس ــن رو  مت ــادی دارد؛ از همی ــت زی ــت اهمی ــالم وصی ــگ اس در فرهن
ــلمانان  ــد و از مس ــدار داده ان ــر آن هش ــف و تغیی ــاره تحری ــوده و درب ــه نم ــه آن توصی ــات ب و روای
خواســته انــد کــه بــرای مــواردی همچــون حقــوق مالــی دیگــران و ماننــد آن وصیــت و بــا شــاهد 
ــَب  ــد فرمــوده : »»ُکِت ــر وصیــت جلوگیــری کننــد، چنانکــه خداون ــرای وصیــت از تغیی گرفتــن ب
ــًا  ــُروِف َحّق ْقَرِبیــَن ِباْلَمْع

َ
ــِن َو اْل ــُه ِلْلَواِلَدْی ــرًا اْلَوِصیَّ ــَرَك َخْی ــْوُت ِإْن َت ــُم اْلَم َحَدُک

َ
ــْم ِإَذا َحَضــَر أ َعَلْیُک

مــا ِإْثُمــُه َعَلی  َلــُه َبْعــَد مــا َســِمَعُه َفِإنَّ ِقیَن«)البقــره،180( همچنیــن فرمــوده :» »َفَمــْن َبدَّ َعَلــی اْلُمتَّ
ُلوَنُه«)البقــره، 181( و در مــورد لــزوم شــاهد گرفتــن بــرای وصیــت فرمــوده اســت: » ِإذا  ِذیــَن ُیَبدِّ الَّ
ْو آَخــراِن ِمــْن َغْیِرُکــم . «)المائــده، 

َ
ــِة اْثنــاِن َذوا َعــْدٍل ِمْنُکــْم أ َحَدُکــُم اْلَمــْوُت ِحیــَن اْلَوِصیَّ

َ
َحَضــَر أ

106( در روایــات نیــز بــه لــزوم احتــرام مســلمانان بــه وصایــای دیگــران گرچــه کفــار اهــل کتــاب 
ْوَصــْت َمــاِرَدُه ِلَقــْوٍم َنَصــاَری 

َ
باشــند، تصریــح شــده اســت، چنانکــه امــام رضــاg فرمــوده اند:»أ

َضــا  ْلُت الرِّ
َ
ْصَحاِبــَك َفَســأ

َ
ْصَحاُبَنــا اْقِســْم َهــَذا ِفــی ُفَقــَراِء اْلُمْؤِمِنیــَن ِمــْن أ

َ
ــٍه َفَقــاَل أ اِشــیَن ِبَوِصیَّ َفرَّ

ْصَحاِبَنــا 
َ
ْصــِرَف َذِلــَك ِإَلــی َقــْوٍم ِمــْن أ

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ــٍه ِلَقــْوٍم َنَصــاَری َو أ ْوَصــْت ِبَوِصیَّ

َ
ْخِتــی أ

ُ
ع َفُقْلــُت ِإنَّ أ

مــا ِإْثُمــُه َعَلــی  ــُه َتَبــاَرَك َو َتَعاَلــی َفِإنَّ ــِه َقــاَل اللَّ ْوَصــْت ِب
َ
ــَه َعَلــی َمــا أ ْمــِض اْلَوِصیَّ

َ
ُمْســِلِمیَن َفَقــاَل أ

ــی ، 1429ق، ج13: 353(. ُلوَنُه«)کلین ــَن ُیَبدِّ ِذی الَّ

بــا توجــه بــه اقســام گوناگــون وصیــت همچــون تملیکــی، عهــدی و فکیــه بــا عناوینــی روبــه رو 
هســتیم کــه ارکان وصیــت را تشــکیل می دهــد و عبــارت اســت از: موصی)وصیت کننــده(، 
موصــی له)فــردی کــه بــه نفــع وی وصیــت مــی شــود(، موصــی بــه )آنچــه بــه آن وصیــت می شــود( 
و وصــی )فــردی کــه وصیــت را اجــرا می کنــد(. بــا توجــه بــه ارکان مذکــور، بررســی حکــم وصیــت 
از دیــدگاه امــام رضــاg و فرهنــگ رضــوی حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا مثــاًل موصــی بــه عنــوان 
وصیت کننــده، ممکــن اســت مســلمان باشــد یــا کافــر. همچنیــن فــردی کــه بــه نفــع وی وصیــت 
می شــود)موصی لــه( ممکــن اســت مســلمان باشــد یا کافــر؛ آنچــه بــه آن وصیت می شــود)موصی 
بــه( ممکــن اســت کــه تملــک آن بــرای مســلمان جایز باشــد یا جایــز نباشــد. فردی کــه مأمــور اجرا 
و عملــی کــردن وصیــت اســت)وصی( نیــز ممکــن اســت کــه مســلمان باشــد یــا کافــر اهــل کتاب، 
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از ایــن رو بررســی حکــم وصیــت اهــل کتــاب بــرای یکدیگــر و نیــز وصیــت اهل کتــاب و مســلمانان 
بــرای یکدیگــر و نیــز وصــی شــدن مســلمانان و اهــل کتــاب بــرای اجــرای وصیــت یکدیگــر بــا توجه 

بــه دیــدگاه امــام رضــاg و فرهنــگ رضــوی ضــرورت دارد.

پیشینه تحقیق

ــارۀ وصیــت مســلمانان و اهــل  ــد گفــت کــه مقــاالت چنــدی درب ــارۀ پیشــینۀ تحقیــق بای درب
کتــاب بــرای یکدیگــر وجــود دارد. از جملــه: مقالــه لطفــی )1377( بــا عنوان»وصیــت مســلمان 
ــاب و  ــل کت ــرای اه ــلمانان ب ــت مس ــم وصی ــا از حک ــه تنه ــن مقال ــه در ای ــت ک ــر« اس ــرای کاف ب
پنــج قــول دربــاره آن بحــث شــده اســت؛ امــا در آن بــه دیــدگاه امــام رضــاg  دربــاره وصیــت 
ــرای  ــر ب ــدن کاف ــی ش ــن از وص ــت. همچنی ــده اس ــاره نش ــاب اش ــل کت ــرای اه ــلمانان ب مس
مســلمان و وصیــت کافــر بــرای کافــر و وصیــت وی بــرای مســلمان و نیــز شــهادت اهــل کتــاب 
ــکاران )1392(  ــاد و هم ــری خلیل آب ــه کالنت ــت. مقال ــرده اس ــث نک ــلمانان بح ــت مس ــر وصی ب
بــا عنــوان »تأمالتــی پیرامــون شــرط اســالم در وصــی« اســت. ایــن مقالــه از شــش قــول دربــاره 
شــرط مســلمان بــودن وصــی بحــث نمــوده و در قــول عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر بــه دالیلــی 
از جملــه آیــه نفــی ســبیل اســتناد کــرده اســت، امــا در مــورد آیــه نفــی ســبیل بــه دیــدگاه امــام 
ــاره دیگــر ارکان وصیــت از دیــدگاه  ــور درب ــه مزب رضــاg اشــاره نکــرده اســت. همچنیــن مقال
امــام رضــاg ســخن نگفتــه  اســت. مقالــه دادمــرزی و صادقیــان ندوشــن )1396( بــا عنــوان 
»مطالعــه تطبیقــی ممیــزات شــهادت در وصیــت در فقــه و حقــوق ایــران و آمریــکا« اســت. ایــن 
مقالــه دربــارۀ شــهادت بــر وصیــت مســلمان بحــث می کنــد ، امــا در آن بــه دیــدگاه امــام رضــا
ــِة اْثنــاِن َذوا َعــْدٍل  َحَدُکــُم اْلَمــْوُت ِحیــَن اْلَوِصیَّ

َ
g و ســخن آن حضــرت در بــاره آیــه» ِإذا َحَضــَر أ

ــاب  ــل کت ــه و اه ــن آی ــرت از ای ــیر آن حض ــده،106( و تفس ــْن َغْیِرُکم«)المائ ــراِن ِم ْو آَخ
َ
ــْم أ ِمْنُک

اشــاره نشــده اســت.
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هدف پژوهش

در بــارۀ وصیــت کفــار و مســلمانان بــرای یکدیگــر از دیــدگاه امــام رضــاg تحقیــق مســتقلی 
وجــود نــدارد، لــذا هــدف از ایــن تحقیــق کــه بــه روش توصیفــی تحلیلــی انجــام شــده، پاســخ بــه 
ایــن پرســش  هاســت: » آیــا امــام رضــاg دربــاره وصیــت اهــل کتــاب بــرای همدیگر نظــر خاصی 
دارنــد؟ «، »آیــا امــام رضــاg دربــاره وصیــت اهــل کتــاب و مســلمانان بــرای یکدیگــر دیدگاهــی 
دارنــد؟«، »از دیــدگاه امــام رضــاg آیــا اهــل کتــاب مــی تواننــد بــر وصیــت مســلمانان شــهادت 
دهنــد؟« بــا توجــه بــه ایــن پرســش هــا چنانکــه خواهیــم دید، امــام رضــاg دربــاره موصی شــدن 
کافــر، خــواه بــرای اهــل کتــاب، خــواه بــرای مســلمانان، خــواه خویشــاوند ، خــواه غیر خویشــاوند 
دیدگاه هایــی دارنــد؛ همچنیــن امــام رضــاg بــا تفســیر خاصــی کــه از اهــل کتــاب دارنــد، امکان 
وصــی شــدن اهــل کتــاب و امــکان شــهادت اهــل کتــاب بــر وصیــت مســلمانان را مــورد توجــه و 

اشــاره قــرار داده انــد.

از جملــه نــوآوری هــای ایــن مقالــه آن اســت کــه در آن دربــاره وصیــت کــردن اهــل کتــاب بــرای 
هــم کیــش هــای خــود و وصیــت مســلمانان و اهــل کتاب بــرای یکدیگــر و وصی شــدن اهــل کتاب 
و شــاهد شــدن اهــل کتــاب بــرای وصیــت مســلمانان بــه دیــدگاه امــام رضاg توجه شــده اســت. 

1. مفهوم شناسی اصطالحات

وصیــت در لغــت بــه معنــی اتصــال اســت)ابن فــارس، 1404ق : 116؛ مرتضــی زبیــدی، بــی 
تــا:296؛ جوهــری، 1410ق: 2524(، لــذا آنچــه را میــت توصیــه می کنــد، وصیــت می نامنــد؛ 
زیــرا بــه امــوال میــت متصــل بــوده و مرتبــط بــا شــئونات وی اســت)ازهری، بــی تــا: 187(. وصیت 
از فعــل وصــی یصــی بــه معنــای وصــل و مصــدر اســت. توجیــه دیگــر دربــارۀ ایــن معنــای وصیــت 
آن اســت کــه وصیــت، قصــد قربــِت پــس از مــرگ موصــی را بــه قصــد قربــت در زمــان وی متصــل 
ــم  ــة« اس ــه »وصی ــد: کلم ــت گفته ان ــان لغ ــی عالم ــی، 1410ق: 11(. برخ ــهید ثان می کند)ش

مصــدر از »أوصــی« یــا »وّصــی« و بــه معنــای عهــد اســت)فیروز آبــادی، بــی تــا: 400(. 
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وصیــت در اصطــالح عبــارت اســت از تملیــک عیــن یــا منفعتــی یــا مســلط نمــودن بــر تصرفــی 
پــس از مرگ)محقــق حلــی، 1418ق :163؛ شــهید ثانــی، 1410ق: 11(. ایــن تعریــف بــه دو نوع 
از وصیــت یعنــی عهــدی و تملیکــی اشــاره دارد: »وصیــت عهــدی عبارت اســت از آنکه به شــخص 
یــا اشــخاصی عهــدی بســته شــود کــه کار جایــزی را خــود آن شــخص یــا اشــخاص دیگــری یــا بــه 
ســبب دیگــری انجــام دهنــد، خــواه آن فعــل راجــح باشــد یــا مبــاح باشــد و بــرای موصــی و وصــی 
رجحــان نداشــته باشــد، آن شــخص یــا اشــخاص را وصــی یــا اوصیــاء گویند«)بجنــوردی، 1419ق 
:223(. مــادۀ »826« ق. م در تعریــف وصّیــت تملیکــی گفتــه اســت: »وصیــت تملیکــی عبــارت 
اســت از اینکــه کســی عیــن یــا منفعتــی را از مــال خــود برای زمــان بعــد از فوتش بــه دیگــری مجانًا 
تملیــك کنــد ...«. نــوع ســومی از وصیــت وجــود دارد کــه بــه آن وصیــت فّکیــه می گوینــد؛ وصیــت 
»فّکــی« یعنــی شــخصی بــه موجــب وصیــت، ذمــه مدیــون خــود را بــریء کنــد یــا شــخصی ملکــی 

از مــال خــود را وقــف نماید)طاهــری، 1418ق: 87(.

2. وصیت کردن کافر)موصی شدن کافر(

موصــی بایــد شــرایطی همچــون بلــوغ، عقــل و حریــت را دارا باشــد. بــا ایــن حــال بنــا بــر قــول 
ــی ، 1404ق ، ج2:  ــیوری حل ــح است)س ــرایطی صحی ــا ش ــاله ب ــودک 10 س ــت ک ــهور وصی مش
364(. بــا توجــه بــه شــرایط یــاد شــده، وصیــت کــردن کافــر بــه مســلمان و وصیــت نمــودن وی بــه 
کافــر صحیــح اســت، خــواه وصیــت کننــده کافــر حربــی باشــد خــواه کافــر ذمــی. صحــت وصیــت 
کافــر مشــروط بــه آن اســت کــه از نــگاه دیــن خــودش رشــید باشــد، از ایــن رو وصیــت کافــر غیــر 
رشــید صحیــح نیست)طوســی، 1387ق ، ج4: 51(. لــذا از جملــه شــرایط موصــی آن اســت کــه 

رشــید باشد)شــهید اول، 1417ق ، ج2: 299(.

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، مســلمان بــودن موصــی شــرط نیســت. شــهید اول گفتــه اســت: 
»مســلمان بــودن موصــی شــرط نیســت، از ایــن رو وصیــت کافــر بــرای مســلمان نافــذ اســت، مگــر 
آن کــه بــه آنچــه مســلمان مالــک آن نمــی شــود وصیــت کنــد، وصیــت کافــر بــرای کافر مطلقــا نافذ 

ــهید اول، 1417ق ، ج2: 299(. است«)ش
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بــر اســاس یــک تقســیم بنــدی وصیــت کافــر بــه انواعــی چــون: وصیــت کافــر بــه کافــر و وصیــت 
کافــر بــه مســلمان تقســیم مــی شــود، در نــوع اول کافــر وصــی خــود را کافــری قــرار می دهــد و در 
نــوع دوم مســلمان وصــی کافــر می شــود. از نــگاه برخــی فقهــا چنانچــه کافــر در دیــن خــودش 
مــورد وثــوق باشــد، وصــی شــدن وی از جانــب کافــر صحیــح است)ســیفی مازندرانــی، بــی تــا: 
156(. در مقابــل، برخــی فقهــا بــر ایــن باورنــد کــه صحــت وصیــت کافــر بــه کافــر منــوط بــه آن 
اســت کــه کافــر در دیــن خــودش عــادل باشــد)عالمه حلــی، 1421ق ، ج3: 377(. قطــب الدیــن 
کیــدری گفتــه اســت: »وصیــت کافــر بــه مســلمان و بــه کافــر صحیــح اســت، خــواه کافــر ذمــی 
باشــد یــا بت پرســت، مگــر آنکــه در دین خــودش رشــید نباشــد«)کیدری قطــب الدیــن، 1416ق: 
355(. وصیــت کافــر بــه مســلمان جــز در مــواردی کــه ماتــرک کافــر، خمــر و خــوک اســت مانعــی 
ندارد)عالمــه حلــی، 1421ق ، ج3: 377(. چنانکــه خواهــد آمــد در خصــوص صحــت وصیــت 
ــر عــدم صحــت ایــن نــوع وصیــت اســتناد  ــه کافــر اختــالف اســت، گرچــه دالیلــی ب مســلمان ب

شــده، ایــن نــوع وصیــت بــا شــرایطی صحیــح اســت.

قطــع نظــر از تقســیم بندی کــه بــه آن اشــاره شــد، بررســی صحــت و عــدم صحــت وصیــت کافــر و 
الزم االجــرا بــودن و نبــودن آن از دیــدگاه فرهنــگ رضــوی حائــز اهمیت اســت.

3. وصیت به نفع کافر)موصی له شدن کافر(

دربارۀ وصیت به نفع کافر از چند زاویه می توان سخن گفت:

3. 1. وصیت کافر به نفع کافر

وصیــت بــرای کافــر ذمــی بــه ویــژه در فرضــی کــه بــرای تعمیــر کنیســه یــا قبــور پیامبــران باشــد، 
صحیــح اســت)حلی قطــان، 1424ق ، ج1: 596(. برخــی از فقهــا صحــت ایــن نــوع وصیــت را 
منــوط بــه آن دانســته اند کــه عــادل بــودن وصــی بــه شــکل اســالم معتبــر نباشــد، در ایــن صــورت 
ــرض  ــی، 1417ق، ج20: 407(. در ف ــت)روحانی قم ــکلی نیس ــی، مش ــن وصیت ــواز چنی در ج
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مزبــور فرقــی نمی کنــد کــه فــردی کــه بــرای کافــر )کافــر ذمــی(  وصیــت می کنــد، مســلمان باشــد 
یــا کافــر؛ امــا برخــی از فقهــای امامیــه بــر ایــن باورنــد کــه وصیــت بــرای کافــر صحیــح نیســت؛ 
دیــدگاه نخســت کــه از آن بــه دیــدگاه مشــهور تعبیــر می شــود)خمینی ، بــی تــا، ج2: 96(، مــورد 
پذیــرش فقهــای معاصــر اســت و دادگاه هــا نیــز بــر اســاس همیــن دیــدگاه عمــل می کنند)محقــق 

ــاد، 1420ق:156(. دام

ــه  ــوان ب ــودن آن، می ت ــرا ب ــرم و الزم االج ــر و محت ــرای کاف ــر ب ــت کاف ــت وصی ــات صح ــرای اثب ب
دالیــل زیــر اشــاره نمــود:

َئاَســَتْیِن َو    1.   روایــت امــام رضــاg کــه در آن آمــده: » َکَتــَب اْلَخِلیــُل ْبــُن َهاِشــٍم ِإَلــی ِذی الرِّ
َخــَذُه َقاِضی 

َ
ْوَصــی ِلْلُفَقــَراِء ِبَشــْی ٍء ِمــْن َماِلــِه َفأ

َ
نَّ َرُجــاًل ِمــَن اْلَمُجــوِس َمــاَت َو أ

َ
ُهــَو َواِلــی َنْیَســاُبوَر أ

ُموَن 
ْ
َل اْلَمأ

َ
َئاَســَتْیِن ِبَذِلــَك َفَســأ َنْیَســاُبوَر َفَجَعَلــُه ِفــی ُفَقــَراِء اْلُمْســِلِمیَن َفَکَتــَب اْلَخِلیُل ِإَلــی ِذی الرِّ

ُبــو اْلَحَســِن ع ِإنَّ 
َ
َبــا اْلَحَســِن ع َفَقــاَل أ

َ
َل أ

َ
َعــْن َذِلــَك َفَقــاَل َلْیــَس ِعْنــِدی ِفــی َذِلــَك ِمــْن َشــْی ٍء َفَســأ

ْن ُیْؤَخــَذ ِمْقــَداُر َذِلــَك اْلَمــاِل ِمــْن َمــاِل 
َ
اْلَمُجوِســیَّ َلــْم ُیــوِص ِلُفَقــَراِء اْلُمْســِلِمیَن َو َلِکــْن َیْنَبِغــی أ

َدَقــِه َفُیــَردَّ َعَلــی ُفَقــَراِء اْلَمُجوِس«)حــر عاملــی، 1409ق ، ج19: 342(؛ خلیــل بــن هاشــم به  الصَّ
ذو الریاســتین والــی نیشــابور نوشــت: مــردی از مجــوس وفــات یافــت و مقــداری از مالــش را بــرای 
فقــراء وصیــت نمــود، قاضــی نیشــابورآن مــال را گرفــت و بــه فقــرای مســلمان داد. خلیــل دربــاره 
حکــم مزبــور بــه ذوالریاســتین نامــه نوشــت ، وی دربــاره حکــم آن از مأمــون پرســش نمــود، مأمــون 
گفــت دربــاره حکــم آن آگاهــی نــدارم، از همیــن رو حکــم آن را از امــام رضــاg پرســید، حضــرت 
فرمــود: مــرد مجوســی بــرای فقــرای مســلمان وصیت نکــرده، امــا معــادل آن مــال از صدقــه گرفته 

شــود و بــه فقــرای مجــوس برگــردد.

از روایــت مزبــور بــر می آیــد کــه نــه تنهــا وصیــت کافــر ذمــی بــه نفــع کافــر ذمــی صحیــح اســت، 
بلکــه بایــد بــه مقتضــای آن عمــل شــود. از ســویی چنــان کــه کافــر ذمــی بــرای فقــرا وصیــت کنــد 
و تصریــح نکنــد کــه فقهــای مذهــب خــودش مــد نظــرش اســت، بایــد مالــی را کــه بــه آن وصیــت 

نمــوده اســت،  بــه فقــرای مذهــب خــودش بدهنــد.

برخــی فقهــا بــا اســتناد بــه حدیــث مزبــور و ماننــد آن تصریــح نموده انــد کــه از جمله حقــوق اهل 



42

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

کتــاب آن اســت کــه بــه مقتضــای احــکام دیــن خــود ایشــان بــا آن هــا رفتــار شــود، از جملــه احــکام 
مزبــور آن اســت کــه در صــورت وصیــت نمودن به خواســته ایشــان احترام گذاشــته شود)حســینی 
شــیرازی، 1426ق:51(. حدیــث مزبــور و ماننــد آن نشــانگر اهتمــام فرهنــگ رضــوی بــه حقــوق 

اهــل کتــاب و احتــرام بــه خواســته و اراده ایشــان اســت.

2. حکــم قاضــی نیشــابور دربــارۀ توزیــع مــال مجوســی کــه آن را بــرای فقــرا و مســاکین وصیــت 
کــرده و ســخن امــام رضــاg دربــاره حکــم آن قاضــی:

بــر اســاس روایتــی شــیخ صــدوق گفتــه اســت: احمــد بــن زیــاد بــن جعفــر همدانــی بــه نقــل از 
علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم و او بــه نقــل از یاســِر خــادم گفتــه اســت: از نیشــابور به مأمون نوشــته 
شــد مــردی از مجــوس بــه هنــگام مــرگ وصّیــت کــرده ثــروت زیــادی میــان تهیدســتان انفاق شــود 
و قاضــی نیشــابور ایــن ثــروت را میــان فقیــران مســلمان تقســیم نمــوده اســت. مأمــون به امــام رضا 
g گفــت: ســرورم نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟ امــام رضــاg فرمــود: » ِإنَّ اْلَمُجــوَس- اَل 
ْن ُیْخــِرَج ِبَقــْدِر َذِلَك ِمــْن َصَدَقاِت اْلُمْســِلِمیَن- 

َ
ُقــوَن َعَلــی ُفَقــَراِء اْلُمْســِلِمیَن- َفاْکُتــْب ِإَلْیــِه أ َیَتَصدَّ

َق ِبــِه َعَلــی ُفَقــَراِء اْلَمُجوِس«) حــر عاملــی، 1409ق ، ج19: 343(؛ مجوســیان بــه فقــرای  َفَیَتَصــدَّ
مســلمان صدقــه نمــی دهنــد، بــه قاضــی بنویــس کــه بــه همــان انــدازه از صدقــات مســلمانان 
بــردارد و بــه فقــرای مجــوس بدهــد. روایــت مزبــور و ماننــد آن نشــان می دهــد کــه کالم گوینــده 

بایــد بــر عــرف گوینــده حمــل شــود، نــه دیگران)شــبر، 1404ق :31(.

3. 2.  وصیت مسلمان به نفع کافر

دربارۀ وصیت مسلمان به نفع کافر)موصی له بودن کافر( چند دیدگاه وجود دارد: 

3. 2. 1.  بطالن وصیت مسلمان برای کافر مطلقا

برخــی فقهــا از جملــه ابــن براج)ابــن بــراج طرابلســی ، 1406ق، ج2: 106( چنیــن وصیتــی را 
خــواه کافــر خویشــاوند موصــی مســلمان باشــد خــواه خویشــاوند وی نباشــد، خــواه کافــر ذمــی 
باشــد خــواه حربــی، باطــل دانســته اند. مشــهور فقیهــان امامــی ایــن اســت کــه وصّیت بــرای کافر 
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حربــی )غیــر ذّمــی( را باطــل دانســته اند)عالمه حلــی، 1413ق، ب ،  ج6: 344( خــواه در کشــور 
اســالمی زندگــی کند)مســتأمن( خــواه در بــالد کفــر )غیــر مســتأمن(. ایــن گــروه از فقهــا بــرای 
اثبــات دیــدگاه خود)بطــالن وصیــت مســلمان بــرای کافــر مطلقــا( اشــاره نموده انــد کــه »وصیــت 
موجــب محبــت و دوســت داشــتن موصــی لــه می شــود، و حــال آنکه دوســت داشــتن کافــر ممنوع 

اســت«)عالمه حلــی، 1413ق ، ب،  ج6: 344(.

ِذیــَن َلــْم ُیقاِتُلوُکْم  ــُه َعــِن الَّ در رد ایــن دلیــل می تــوان گفــت کــه دلیــل مزبور بــا آیــه »ال َیْنهاُکــُم اللَّ
وُهــْم َو ُتْقِســُطوا ِإَلْیِهم «)ممتحنــه، 8( در تعــارض  ْن َتَبرُّ

َ
یــِن َو َلــْم ُیْخِرُجوُکــْم ِمــْن ِدیاِرُکــْم أ ِفــی الدِّ

اســت؛ زیــرا آیــۀ مذکــور نیکــی کــردن بــه برخــی از کفــار را اجــازه داده اســت، بدیهــی اســت کــه 
وصیــت یــک نــوع نیکــی در حــق موصــی لــه باشــد)محقق کرکــی، 1414ق ، ج10: 51(. از جمله 
اشــکاالت بــر ایــن دلیــل آن اســت کــه دلیــل مزبــور بــا روایاتــی کــه وصیت بــرای کافــر ذمــی را جایز 
دانســته اند در تعــارض اســت. از جملــه آن روایــات، روایــت ریــان بــن شــبیب بــه نقــل از امــام رضــا
ــی  ــرای گروهــی از فّراشــان مســیحی مال g اســت کــه در آن آمــده اســت: » خواهــرم مــارده ب
را وصّیــت کــرد، برخــی از اصحــاب مــا گفتنــد :ایــن ثــروت را میــان تهیدســتان اهــل ایمــان، از 
ــه نفــع گروهــی از مســیحیان  ــذل کــن. از امــام رضــا g پرســیدم: خواهــرم ب اصحــاب خــود ب
ــم. آن  ــش کن ــلمان خوی ــاب مس ــی از اصح ــرف گروه ــه آن را ص ــد دارم ک ــرده و قص ــی ک وصّیت
حضــرت فرمــود: وصّیــت را آن گونــه کــه وی وصّیــت کــرده اســت، اجــرا کــن. خداونــد تبــارک و 
تعالــی فرمــوده اســت: »گنــاه آن بــر کســانی اســت کــه آن را تغییــر دهنــد )البقره،181(«)کلینی، 

1429ق ، ج13: 353(.

از جملــه روایاتــی کــه بــا دلیــل اشــاره شــده تعــارض دارد، روایــت محمــد بــن مســلم اســت 
کــه در آن امــام صــادق g یــا امــام باقــرg  دربــارۀ فــردی کــه مالــش را در راه خــدا وصیــت 
ْو َنْصَراِنّیــًا؛ ِإنَّ الّلــَه- 

َ
ْوصــی َلــُه  ِبــِه  َوِإْن َکاَن َیُهوِدّیــًا أ

َ
ْعــِط ِلَمــْن أ

َ
نمــوده اســت، فرموده انــد: »أ

ُلوَنُه)البقــره، ِذیــَن ُیَبدِّ مــا ِإْثُمــُه َعَلــی الَّ َلــُه َبْعــَد مــا َســِمَعُه َفِإنَّ َتَبــاَرَك َو َتَعالــی- َیُقــوُل: »َفَمــْن َبدَّ
181(«)کلینــی، 1429ق ، ج 13: 347(.

از جملــه اشــکاالتی کــه بــر دلیــل دیــدگاه نخســت)بطالن وصیــت مســلمان بــرای کافــر مطلقــا( 
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وارد می شــود، آن اســت کــه بــا توجــه بــه صحــت هبــه کافــر ذمــی و اطعــام وی، دلیــل مزبور مــردود 
اســت)محقق کرکــی، 1414ق ، ج10: 52 ؛ فخــر المحققیــن حلــی، 1387ق، ج2: 487(؛ زیــرا 
هبــه و اطعــام بــه کافــر ذمــی یــک نــوع محبــت بــه وی اســت. لــذا مــوارد مزبــور دلیــل اول مــورد 

اســتناد بــرای ایــن دیــدگاه را نقــض می کننــد. 

از جملــه اشــکاالتی کــه بــر دیــدگاه نخســت)بطالن وصیــت مســلمان بــرای کافــر مطلقــا( وارد 
می شــود آن اســت کــه دیــدگاه مزبــور بــا عمــوم روایــت پیامبرn»علــی کّل کبــٍد حــری أجر«)ابــن 
ــی  ــزدی دارد؛ همخوان ــوخته ای م ــر س ــر جگ ــائی، 1405ق، ج 1: 95(؛ ه ــور احس ــی جمه اب
ندارد)محقــق کرکــی، 1414ق ، ج10: 51(. از جملــه اشــکاالتی کــه بــر دلیــل دیــدگاه »بطــالن 
وصیــت مســلمان بــرای کافــر مطلقــا« وارد می شــود آن اســت کــه آنچــه در برخــی از آیــات قرآنــی 
دربــاره عــدم دوســتی و مــودت بــا کفــار آمــده اســت، تولــی و والیــت بــا کافــران مــورد نهــی قــرار 
گرفتــه اســت کــه آن هــم بدیــن معنــی اســت کــه دوســتی ســبب  جذبــۀ روحــی و خودباختگــی و 
تأثیــر و تأثــر باطنــی و مقهــور شــدن در برابــر بیگانــگان و کفــار و قبــول ســیادت آنــان گــردد؛ ولــی با 
توجــه بــه آیــات و روایاتــی کــه در بــاب اســت ابــراز دوســتی در معاشــرت های اجتماعــی و برقــراری 
روابــط مختلــف بــا کفــار در حــدی کــه به اســتقالل و شــخصیت  دینــی مســلمانان لطمه وارد نشــود 
و موجــب تمایــل روحــی و جذبــۀ باطنــی در مســلمان بــه ســوی کفر نگــردد، مانعــی ندارد و اســالم 

آن را تشــویق نمــوده اســت)لطفی،  1377: 164-153(.

3. 2. 2. جــواز وصیــت مســلمان بــرای خویشــاوند کافــر خــود و عــدم جــواز آن دربــارۀ کفــار غیــر 
خویشاوند

ــاب المبسوط)طوســی، 1387ق، ج4: 4( و  ــدگاه کــه شــیخ طوســی در کت ــن دی ــر اســاس ای ب
برخــی دیگــر از فقهــا بــه آن گرایــش دارند)ابــو الصــالح حلبــی، 1403ق: 364؛ ابن زهــره حلبی ، 
1417ق:307؛ محقــق کرکــی ، 1414ق، ج10: 51(. وصیت مســلمان تنها دربارۀ خویشــاوندان 

کافــر خــود صحیــح اســت؛ امــا وصیــت وی دربــارۀ غیــر خویشــاوندانش صحیــح و جایــز نیســت.

برای این دیدگاه دالیل چندی مورد استناد قرار گرفته است، از جمله:
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1. اجماع فقها)ابن زهره حلبی، 1417ق:307(.

2. برای جواز چنین وصیتی دربارۀ غیر خویشاوندان دلیلی نداریم)همان(. 

ــت  ــواز آن دالل ــر ج ــم ب ــۀ رح ــۀ صل ــه ادل ــت ک ــم اس ــۀ رح ــوع صل ــک ن ــده ی ــاد ش ــت ی 3. وصی
دارد)اســدی حلــی، 1407ق، ج3: 100( بــه ویــژه والدیــن از جملــه ادلــۀ صلــۀ رحــم کــه بــرای این 
دیــدگاه بــه آن اســتناد شــده اســت، آیات » اْشــُکْر ِلــی َو ِلواِلَدْیــَك ِإَلــیَّ اْلَمِصیــُر َو ِإْن جاَهــداَك  َعلی  
َحَدُکُم 

َ
ْن ُتْشــِرَك ِبــی مــا َلْیــَس َلــَك ِبــِه ِعْلٌم َفــال ُتِطْعُهما«)لقمــان، 15( و »ُکِتــَب َعَلْیُکــْم ِإَذا َحَضــَر أ

َ
أ

ِقیَن«)البقره،180(  ْقَرِبیــَن ِباْلَمْعُروِف َحّقــًا َعَلــی اْلُمتَّ
َ
ــُه ِلْلَواِلَدْیــِن َو اْل اْلَمــْوُت ِإْن َتــَرَك َخْیــرًا اْلَوِصیَّ

اســت)بحر العلــوم، 1403ق: 138(.

ــر  ــرای کاف ــلمان ب ــف مس ــی وق ــده وقت ــه ش ــل گفت ــن دلی ــاس ای ــر اس ــت: ب ــاس اولوی 4. قی
خویشــاوند صحیــح اســت بــه دلیــل فحــوا و اولویــت وصیــت مســلمان بــرای خویشــاوند کافــر خود 

صحیــح اســت)حرعاملی، 1409ق ، ج23: 151(.

ــاره  ــه و اش ــخن گفت ــری س ــدگاه دیگ ــی ، 1404ق ، ج2: 370( از دی ــیوری حل ــی فقها)س برخ
ــن و  ــرای والدی ــت ب ــه وصی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــه ب ــاب النهای ــی در کت ــیخ طوس ــه ش ــد ک کرده ان
برخــی خویشــان صحیــح است)طوســی، 1400ق: 609(. بــه نظــر می رســد کــه دیــدگاه مزبــور 
بــه دیــدگاه مــورد بحــث، یعنــی »جــواز وصیــت مســلمان بــرای خویشــاوند خــود و عــدم جــواز آن 

دربــارۀ غیــر خویشــاوندان« بازگشــت دارد.

3. 2. 3.  تفصیل بین کافر حربی و کافر ذمی

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، وصیــت بــرای کافــر ذمــی صحیــح و جایــز اســت؛ امــا وصیــت بــرای کافر 
حربــی جایــز نیســت. برخــی فقهــا از جملــه شــیخ طوســی در کتــاب خالف)طوســی، 1407ق ، 

ج2: 181( و دیگــر فقهــا بــه ایــن دیــدگاه گرایــش دارنــد.
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3. 2. 4. صحت وصیت مسلمان برای کافر مطلقًا

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، مســلمان مجــاز اســت کــه بــرای کافــر حربــی و ذمی، خــواه خویشــاوند، 
خــواه غیــر خویشــاوند باشــد، وصیــت کنــد. شــیخ مفیــد و ابــن ادریــس حلــی بــه ایــن دیــدگاه 
گرایــش دارنــد؛ شــیخ مفیــد گفتــه اســت: »هــرگاه فــردی مقــداری از ثلــث مالــش را بــرای دیگــری 
ــه او داده شــود،  وصیــت کنــد، واجــب اســت کــه طبــق وصیــِت وصیت کننــده آن مقــدار مــال ب
گرچــه موصــی له)فــردی کــه بــه نفــع وی وصیــت شــده( کافــر باشــد، خداونــد فرمــوده: »َفَمــْن 
ُلوَنُه«)البقره،181(«)مفیــد، 1413ق:671(.  ــَن ُیَبدِّ ِذی ــی الَّ ــُه َعَل مــا ِإْثُم ــَد مــا َســِمَعُه َفِإنَّ ــُه َبْع َل َبدَّ
همچنیــن ابــن ادریــس حلــی گفتــه اســت: »وصیــت بــرای کفــار صحیح اســت، خــواه خویشــاوند 
باشــند، خــواه خویشــاوند نباشــند؛ زیــرا وصیــت، عطیــه و بخشــش پــس از مــرگ اســت کــه قصــد 
ــی، 1410ق ، ج3:  ــس حل ــن ادری ــی ندارد«)اب ــت آن نقش ــت و در صح ــرط نیس ــت در آن ش قرب

.)186

صاحــب جواهــر نیــز در ایــن بــاره گفتــه اســت: »از آنچــه دانســتی برایــت روشــن می شــود کــه 
قــول بــه جــواز مطلــق وصیــت بــرای کافــر بــی آنکــه بیــن کافــر حربــی و ذمــی و خویشــاوند و غیــر 

خویشــاوند تفصیــل قائــل شــویم، قــول قــوی اســت«)نجفی، 1404ق، ج28: 367(.

دالیل چندی بر صحت این دیدگاه داللت دارند، از جمله:

ــر  ــه ب ــره، 181( ک ُلوَنُه«)البق ــَن ُیَبدِّ ِذی ــی الَّ ــُه َعَل ــا ِإْثُم م ــِمَعُه َفِإنَّ ــا َس ــَد م ــُه َبْع َل ــْن َبدَّ ــه »َفَم 1. آی
ــت دارد. ــق دالل ــور مطل ــه ط ــت ب ــل وصی ــت تبدی حرم

ْن 
َ
ــْم أ ــْن ِدیاِرُک ــْم ِم ــْم ُیْخِرُجوُک ــِن َو َل ی ــی الدِّ ــْم ِف ــْم ُیقاِتُلوُک ــَن َل ِذی ــِن الَّ ــُه َع ــُم اللَّ 2. آیــه »ال َیْنهاُک

ــِطیَن«)ممتحنه، 9(. ــبُّ اْلُمْقِس ــَه ُیِح ــْم ِإنَّ اللَّ ــُطوا ِإَلْیِه ــْم َو ُتْقِس وُه َتَبرُّ

ــْوٍم  ــاِرَدُة ِلَق ــْت َم ْوَص
َ
ــت: » أ ــه اس ــبیب گفت ــن ش ــان ب ــه در آن ری ــاg ک ــام رض ــت ام 3. روای

ْلُت 
َ
ْصَحاِبَك َفَســأ

َ
ْصَحاُبَنــا اْقِســْم َهــَذا ِفــی ُفَقــَراِء اْلُمْســِلِمیَن ِمــْن أ

َ
ــٍة َفَقــاَل أ اِشــیَن ِبَوِصیَّ َنَصــاَری َفرَّ

ــْن  ــْوٍم ِم ــی َق ــَك ِإَل ْصــِرَف َذِل
َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ــْوٍم َنَصــاَری َو أ ــٍة ِلَق ْوَصــْت ِبَوِصیَّ

َ
ْخِتــی أ

ُ
ــُت ِإنَّ أ َضــا ع َفُقْل الرِّ

ِذیــَن  مــا ِإْثُمــُه َعَلــی الَّ ــُه َفِإنَّ ْوَصــْت ِبــِه َقــاَل اللَّ
َ
ــَة َعَلــی َمــا أ ْمــِض اْلَوِصیَّ

َ
ْصَحاِبَنــا ُمْســِلِمیَن َفَقــاَل أ

َ
أ
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ــرای گروهــی از فّراشــان مســیحی  ُلوَنُه.«)کلینــی، 1429ق، ج13: 353(؛ خواهــرم مــارده ب ُیَبدِّ
مالــی را وصّیــت کــرد، برخــی از اصحــاب مــا گفتنــد: ایــن ثــروت را میــان تهیدســتان اهــل ایمــان، 
از اصحــاب خــود بــذل کــن، از امــام رضــا g پرســیدم: خواهــرم بــه نفــع گروهــی از مســیحیان 
ــم. آن  ــش کن ــلمان خوی ــاب مس ــی از اصح ــرف گروه ــه آن را ص ــد دارم ک ــرده و قص ــی ک وصّیت
حضــرت فرمــود: وصّیــت را آن گونــه کــه وی وصّیــت کــرده اســت، اجــرا کــن. خداونــد تبــارک و 

تعالــی فرمــوده اســت: »گنــاه آن بــر کســانی اســت کــه آن را تغییــر دهند«)البقــره، 181(.

صحیــح  را  کافــر  بــرای  مســلمان  وقــف  حدیــث،  ایــن  بــه  اســتناد  بــا  فقهــا  برخــی 
دانسته اند)شوشــتری، 1406ق، ج 6: 446(. بــر اســاس ایــن حدیــث، مــارده کــه زنــی مســلمان 
بــوده اســت بــرای گروهــی از مســیحیان وصیــت کــرده اســت، امــام رضــاg بــرادر وی را از تغییــر 
دادن آن وصیــت نهــی فرمــوده و بــا اســتناد بــه آیــۀ 181 ســورۀ البقــره، تغییــر دادن آن را موجــب 
گنــاه دانســته اند، گرچــه در روایــت یــاد شــده از نصــاری ســخن بــه میــان آمــده؛ امــا نصــاری بــه 
عنــوان یکــی از مصادیــق کفــار مــورد اشــاره قــرار گرفتــه انــد. لــذا بــا توجــه بــه اطــالق ادلــه دیگــر 
می تــوان از آن جــواز وصیــت مســلمان بــرای مطلــق کافــر را نتیجــه گرفــت. از ســویی ممکن اســت 
کــه یهــود و نصــاری ذمــی باشــند و ممکــن اســت کــه بــه دلیــل پایبنــد نبــودن بــه شــرایط ذمــه، 

ــی، 1417ق ، ج20: 418(. ــند)روحانی قم ــی باش ــند و حرب ــی نباش ذم

4. روایــات مســتفیضی کــه بــر صحــت وصیــت هر چنــد برای یهــودی و نصــاری داللــت دارنــد. از 
ْوصی َلــهُ  ِبِه 

َ
ْعــِط ِلَمــْن أ

َ
جملــه روایــت امــام باقــر g یــا امــام صــادقg کــه در آن فرمــوده انــد: »أ

ْو َنْصَراِنّیًا« )کلینــی، 1429ق، ج 13: 347(. 
َ
 َوِإْن َکاَن َیُهوِدّیــًا أ

ــُر  ــِرُث اْلَکاِف 5. معتبــره ابــی خدیجــه بــه نقــل از امــام صــادقg کــه در آن آمــده اســت: » اَل َی
ْوَصــی ِلْلَکاِفــِر ِبَشــْی ٍء«)حر عاملــی، 

َ
ْن َیُکــوَن اْلُمْســِلُم َقــْد أ

َ
ْن َیــِرَث اْلَکاِفــَر ِإالَّ أ

َ
اْلُمْســِلَم َو ِلْلُمْســِلِم أ

ــر ارث  ــد از کاف ــلمان می توان ــا مس ــرد، ام ــلمان ارث نمی ب ــر از مس 1409ق، ج19: 344(؛ کاف
ببــرد، مگــر آنکــه مســلمان بــرای کافــر چیــزی را وصیــت کنــد.

جملــۀ »إاّل أن یکــون المســلم قــد أوصــی للکافــر« عمــوم اســتغراقی دارد و نشــانگر آن اســت کــه 
بــه طــور مطلــق وصیــت بــرای کافــر، خــواه کافــر ذمــی، خــواه کافــر حربــی، صحیح است)ســیفی 
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مازندرانــی، بــی تــا: 90(. 

6. اطــالق ادلــه وصیــت: ادلــۀ مزبــور اعــم از آیــات و روایــات اطــالق دارنــد و در آن هــا بیــن کافــر 
ذمــی و حربــی و خویشــاوند و غیــر خویشــاوند تفصیلــی بیــان نشــده اســت.

7. روایاتــی کــه در آن هــا اشــاره شــده کــه »الوصیــة بحســب مــا أوصــی بــه الموصی«)فرطوســی، 
1416ق: 190(.

8. اجماع: 

ــْم  ــِن َو َل ی ــی الدِّ ــْم ِف ــْم ُیقاِتُلوُک ــَن َل ِذی ــِن الَّ ــُه َع ــُم اللَّ ــه »ال َیْنهاُک ــیر آی ــل تفس ــی در ذی      طبرس
ــِطیَن«)ممتحنه،9(  ــبُّ اْلُمْقِس ــَه ُیِح ــْم ِإنَّ اللَّ ــُطوا ِإَلْیِه ــْم َو ُتْقِس وُه ْن َتَبرُّ

َ
ــْم أ ــْن ِدیاِرُک ــْم ِم ُیْخِرُجوُک

گفتــه اســت: »حــرام نبــودن نیکــی کــردن انســان بــه هرکــس از کفــار حربــی کــه بخواهــد، خــواه 
خویشــاوند باشــد خــواه خویشــاوند نباشــد، اجماعــی اســت؛ امــا دربــارۀ دادن زکات مــال و فطره و 
کفــاره بــه کفــار اختــالف اســت؛ اصحــاب مــا آن را جایــز ندانســته اند و در ایــن بــاره فقهــا اختــالف 

دارند«)طبرســی، 1372، ج9: 409(.

ــی  ــر ذم ــرای کاف ــلمان ب ــت مس ــهور وصی ــدگاه مش ــاس دی ــر اس ــت، ب ــه گذش ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
صحیــح و جایــز اســت؛ گرچــه از دیــدگاه مشــهور وصیــت مســلمان بــرای کافــر حربــی صحیــح 
و جایــز نیســت؛ امــا همــان گونــه کــه گذشــت ممکــن اســت کــه یهــود و نصــاری ذمــی باشــند و 
ممکــن اســت کــه بــه دلیــل پایبند نبــودن بــه شــرایط ذمه، ذمــی نباشــند و حربــی باشــند)روحانی 
قمــی، 1417ق ، ج20: 418(. از ســویی مــادۀ 958 ق. م هــر انســانی را متمتــع از حقــوق مدنــی 
دانســته اســت؛  لــذا از نظــر قانونــی منعــی بــرای وصّیــت بــرای کّفــار وجــود نــدارد)ن.ک: محقــق 

دامــاد، 1420ق: 157(.

برخــی فقهــا بــر ایــن باورنــد کــه دالیلــی کــه بــرای جــواز وصیــت کافــر مــورد اســتناد قــرار گرفتــه 
اســت بــر لــزوم انفــاذ وصیــت ایشــان داللــت دارد و بــر صحــت و جــواز وصیــت آن هــا داللــت نــدارد. 
در نقــد دیــدگاه مزبــور بایــد گفــت کــه بیــن لــزوم انفــاذ وصیــت و صحــت و جــواز آن مالزمــه وجــود 
دارد)حرعاملــی، 1409ق، ج23: 150(. از ســویی پــاره ای از روایــات بــر جــواز و صحــت وصیــت 
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کفــار اهــل کتــاب تصریــح دارد)روحانــی قمــی، بــی تــا، ج20: 418(.

3. 2. 5. صحت وصیت برای خویشاوندی که کافر ذمی است و عدم صحت آن برای غیر آن 

ــا از دو جهــت  ــت « و »ذمــی« لحــاظ می شــود، ام ــد »قراب ــه هــر دو قی ــا توجــه ب ــدگاه ب ــن دی ای
موجــب تخصیــص عمومــات ادلــه مــی شــود کــه عبــارت اســت از: جهــت قرابــت و جهــت ذمــی 
بــودن، از همیــن رو قولــی شــاذ و در نهایــت ضعــف دانســته شــده اســت)بحر العلــوم، 1403ق، 

ج4: 139؛ لطفــی ، 1377: 157(.

ْصَحاُبَنا 
َ
ٍة َفَقــاَل أ اِشــیَن ِبَوِصیَّ ْوَصــْت َماِرَدُة ِلَقــْوٍم َنَصــاَری َفرَّ

َ
قــول مزبــور بــا روایت امام رضــا g » أ

ــٍة  ْوَصــْت ِبَوِصیَّ
َ
ْخِتــی أ

ُ
َضــا ع َفُقْلــُت ِإنَّ أ ْلُت الرِّ

َ
ْصَحاِبــَك َفَســأ

َ
اْقِســْم َهــَذا ِفــی ُفَقــَراِء اْلُمْؤِمِنیــَن ِمــْن أ

َة َعَلی  ْمــِض اْلَوِصیَّ
َ
ْصَحاِبَنــا ُمْســِلِمیَن َفَقــاَل أ

َ
ْصــِرَف َذِلــَك ِإَلــی َقــْوٍم ِمــْن أ

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ِلَقــْوٍم َنَصــاَری َو أ

ُلوَنُه«)کلینــی ، 1429ق، ج13:  ِذیــَن ُیَبدِّ مــا ِإْثُمُه َعَلــی الَّ ــُه َتَبــاَرَك َو َتَعاَلی َفِإنَّ ْوَصــْت ِبــِه َقاَل اللَّ
َ
َمــا أ

353( کــه پیــش از ایــن بــه آن اشــاره رفــت همخوانــی نــدارد، زیــرا جملــه »أوصــت بوصیــة لقــوٍم 
نصــاری« نشــانگر آن اســت کــه در جــواز وصیــت مســلمان بــرای کافــر، بیــن خویشــاوند و غیــر 

خویشــاوند تفاوتــی وجود نــدارد. 

4.آنچه کافر به آن وصیت می کند

4. 1. آنچه کافر برای مسلمان وصیت می کند

در مــواردی کــه وصیــت کافــر بــرای مســلمان مجــاز مــی باشــد، وی مجــاز نیســت کــه بــه هــر 
ــه  ــد دو گون ــام ده ــلمان انج ــرای مس ــد ب ــر می توان ــه کاف ــی ک ــد، وصیت های ــت کن ــزی وصی چی
اســت: 1. وصیت هــای مجــاز: بــر اســاس ایــن قســم وصیــت، چنانکــه کافــر بــرای یــک مســلمان 
وصیــت کنــد، وصیــت وی در هــر چیــزی بــه جــز خمــر و خــوک جایــز اســت. دلیــل نافذ بــودن این 
نــوع وصیــت کافــر آن اســت کــه وی همــه شــرایط ضــروری یــک وصیــت صحیــح همچــون: بلــوغ، 
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عقــل، حّریــت و نفــوذ تصرفــات را داراســت. ایــن نــوع تصرفــات کافــر ماننــد هبــه اســت)حرعاملی 
، 1409ق ، ج23: 101(. 

ــود  ــک آن ش ــد مال ــلمان نمی توان ــه مس ــه ک ــه آنچ ــر ب ــت کاف ــاز: وصی ــر مج ــای غی 2. وصیت ه
جایــز نیســت؛ از ایــن رو وصیــت کافــر بــه خمر و خــوک برای مســلمان نافــذ نیســت)همان ، ج23: 

101(. زیــرا وصیــت مــوارد مزبــور بــرای مســلمان حــرام اســت)عمیدی، 1416ق ، ج2: 199(.

4. 2. آنچه کافر برای کافر وصیت می کند

بــا توجــه بــه ایــن نــوع وصیــت، کافــر می توانــد بــه هــر چیــزی کــه بخواهــد بــرای کافــر وصیــت 
کنــد، لــذا مثــاًل وصیــت وی بــرای تعمیــر هیــکل )جای مقــدس در کلیســا( ، تعمیــر قبــور پیامبران 
و صلحــا و ماننــد این هــا مجــاز و نافــذ اســت. همچنیــن وی می توانــد بــرای آزاد کــردن یــک کافــر 
ــل  ــهید اول، 1417ق، ج2: 299(. دلی ــت کند)ش ــت، وصی ــیر اس ــلمانان اس ــت مس ــه در دس ک
ــگاه برخــی از فقهــا  ــد خویــش آن اســت کــه از ن ــارۀ تعمیــر معاب جــواز و نفــوذ وصیــت کافــر درب
کار مزبــور یــک نــوع تعظیــم و بزرگداشــت شــعائر خداونــد ســبحان و زنــده کــردن زیــارت آن هــا و 
تبــّرک بــه آن هاســت. کارهــای مزبــور حتــی بــرای مســلمان نیــز مســتحب اســت. لــذا مانعــی برای 
وصیــت کفــار بــه آن هــا وجــود ندارد)حرعاملــی، 1409ق، ج23: 103(. همچنیــن از نــگاه برخی 
ــه خمــر و خــوک  ــد ماننــد وصیــت وی ب ــه آنچــه خــودش حــالل می دان ــر ب از فقهــا، وصیــت کاف

رواست)اشــتهاردی، 1417ق، ج3: 241(.

5. وصی شدن کافر

ــرای پــس از مــرگ  ــردی اســت کــه ب ــارت از ف وصــی یکــی از ارکان وصیــت عهــدی اســت و عب
ــاء، 1359ق : 60(. ــف الغط ــود)آل کاش ــه می ش ــول و توصی ــه وی مح ــی ب ــی، کارهای موص

وصــی بایــد شــرایطی همچــون: عقــل، بلــوغ، عدالــت، حریــت، کفایــت و اســالم را دارا 
باشــد)عالمه حلــی، 1413ق، الــف ، ج2: 564( دربــارۀ لــزوم مســلمان بــودن وصــی بــه دالیلــی 
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ْوِلیــاَء ِمــْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیــَن َو َمــْن َیْفَعْل ذِلــَك َفَلْیَس 
َ
ِخــِذ اْلُمْؤِمُنــوَن اْلکاِفِریــَن أ همچــون آیــات » ال َیتَّ

ــه،  ــاُء َبْعض «)توب ْوِلی
َ
ــْم أ ــاُت َبْعُضُه ــوَن َو اْلُمْؤِمن ــْی ٍء «)آل عمــران،28( ، » اْلُمْؤِمُن ــی َش ــِه ِف ــَن اللَّ ِم

ــَن  ِذی ــی الَّ ــوا ِإَل ار«)نســاء، 131( و » َو ال َتْرَکُن ــُکُم النَّ ــوا َفَتَمسَّ ــَن َظَلُم ِذی ــی الَّ ــوا ِإَل 71(، » َو ال َتْرَکُن
ار«)هــود، 113( اســتناد و گفتــه شــده درباره اشــتراط مســلمان بــودن وصی،  ــُکُم النَّ َظَلُمــوا َفَتَمسَّ
ــز یکــی  ــا:155(. دلیــل اجمــاع نی ــی ت ــی، ب اختالفــی بیــن فقهــا وجــود ندارد)ســیفی مازندران
دیگــر از دالیلــی اســت کــه بــرای اشــتراط عدالــت بــه آن اســتناد شــده اســت)خویی، 1410ق، 
ج2: 220؛ بجنــوردی، 1419ق ، ج6 : 334؛ کالنتــری و دیگــران، 1392: 105-122(. حدیــث 
ــه قمــی، 1413ق، ج4: 334( نیــز از جملــه دالیلــی  ــن بابوی ــی َعَلْیِه«)اب ــو َو اَل ُیْعَل ــاَلُم َیْعُل ْس »اْلِ
اســت کــه بــرای عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر بــه آن اســتناد شــده اســت)بجنوردی، 1419ق ، 

.)334 ج6: 

دالیــل مزبــور قابــل اســتناد نیســتند و از همیــن رو وصــی شــدن کافــر در مــواردی جایــز اســت؛ 
زیــرا اواًل منظــور از »ســبیاَل« در آیــه نســاء،131 وصایــت نیســت، ثانیــًا همــه مــوارد وصیت متضمن 
والیــت نیســتند، ثالثــًا در برخــی مــوارد اســالم صرفًا شــرط عرضــی و طریقی بــرای وصایت اســت و 
شــرط واقعــی نیســت؛ زیــرا اگــر ادلــه بــر واقعــی بودن اشــتراط اســالم وصــی در همــه مــوارد داللت 
کننــد، بایــد وصیــت کافــر بــه هیــچ وجــه صحیــح نباشــد و حــال آن کــه در مــواردی کــه متعلــق 
وصایــت امــور عبــادی نیســت، بلکــه متعلــق آن امــور مالــی و غیــر مالــی غیــر عبــادی اســت وصــی 
شــدن کافــر صحیــح اســت؛ ماننــد وصــی کــردن کســی بــرای پرداخــت دیــن خــود یــا خــرج کردن 
بــرای فرزنــدان و... امــا در مــواردی کــه عبــادت ، متعلــق وصایــت اســت، وصــی شــدن کافر صحیح 
نیســت، ماننــد آن کــه کســی را بــرای انجــام واجبــی چــون حــج، نمــاز و... وصــی خــود کننــد، 
در ایــن گونــه مــوارد بــه دلیــل لــزوم قصــد قربــت، وصــی شــدن کافــر ممکــن نیســت؛ از ســویی 
وصایــت در امــور غیــر عبــادی کــه مشــتمل بــر والیــت کافــر بــر مســلمان و ســبیل و رکــون نیســت، 
بلکــه صرفــًا جنبــه وکالــت را دارد، اســالم نــه شــرط صحــت وصــی شــدن اســت و نــه شــرط جــواز 

آن)ر.ک: کالنتــری و دیگــران، 1392: 122-105(. 

دلیــل اجمــاع نیــز از یــک ســو بــه دلیــل مدرکــی بــودن آن و از ســوی دیگــر بــه دلیــل مخالفــت 
برخــی فقها با اشــتراط مســلمان بــودن وصی)خویــی، 1410ق، ج2: 220( قابل اســتناد نیســت.
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ْســاَلُم َیْعُلــو َو اَل ُیْعَلــی َعَلْیِه«)ابن بابویــه قمــی، 1413ق، ج4: 334( گرچه مضمون  حدیــث » اْلِ
آن مشــهور اســت؛ امــا از حیــث ســند در آن تردیــد شــده اســت)مقدس اردبیلــی، 1403ق، ج7: 
ــات  ــه آی ــه آن ب ــتناد ب ــی اس ــویی در چگونگ ــی، 1413ق ، ج1: 348(. از س ــرزای قم 520 ؛ می

گذشــته شــباهت دارد، لــذا داللــت آن بــر مدعــا مــورد تردیــد اســت.

ــْل  ــْن َیْفَع ــَن َو َم ــْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنی ــاَء ِم ْوِلی
َ
ــَن أ ــوَن اْلکاِفِری ــِذ اْلُمْؤِمُن ِخ ــات »ال َیتَّ ــه آی ــتدالل ب اس

ــاُء  ْوِلی
َ
ــْم أ ــاُت َبْعُضُه ــوَن َو اْلُمْؤِمن ــران ،28( و »اْلُمْؤِمُن ــْی ٍء«)آل عم ــی َش ــِه ِف ــَن اللَّ ــَس ِم ــَك َفَلْی ذِل

َبْعٍض«)توبــه، 71( بــه عنــوان دالیــل عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر مبتنــی بــر آن اســت کــه کلمــه 
»االولیــاء« جمــع ولــی بــه معنــای ســلطه و اختیــار باشــد، نــه بــه معنــای دوســت؛ گرچــه از نــگاه 
درســت ولــی بــه معنــای ســلطه و اختیــار اســت، بــا ایــن حــال آیــات مزبــور بــر عــدم جــواز وصــی 
شــدن کافــر داللــت نــدارد .از ســویی در پــاره ای از مــوارد وصــی شــدن کافــر مســتلزم محبــت و 
مــودت نســبت بــه او نیســت؛ بلکــه وصــی شــدن وی بــه دلیــل امــر عقالیــی دیگــری است)ســیفی 

مازندرانــی، بــی تــا: 155(.

ــه آیــۀ نفــی ســبیل )نســاء،141( کــه پیــش از ایــن بــه آن اشــاره شــد  اســتناد امــام رضــاg ب
ــد:  ــور فرموده ان ــۀ مزب ــه آی ــا اســتناد ب ــرا آن حضــرت ب ــز اهمیــت اســت، زی ــاره حائ ــن ب نیــز در ای
»خداونــد از کفــاری خبــر داده کــه پیامبــران خــود را بــه ناحــق کشــتند، چــون ایشــان پیامبــران را 
کشــتند، خداونــد بــرای ایشــان دربــارۀ پیامبران شــان بــرای ایشــان ســبیلی از طریــق حجــت قــرار 
نــداده اســت«)ابن بابویــه قمــی، 1378 ، ج2: 204(. در حدیــث مزبــور امــام رضــاg ســبیل را به 
معنــای حجــت و برهــان تفســیر نمــوده و اشــاره فرموده انــد کــه گروهــی کــه پیامبــران خــود را بــه 
ناحــق کشــته اند در برابــر خداونــد حجــت و پاســخی ندارنــد. در ایــن صــورت آیــۀ مزبــور بــه وصــی 

شــدن کافــر ارتباطــی نــدارد. 

ــۀ  ــبیل در آی ــور از س ــه منظ ــد ک ــح نموده ان ــا تصری ــی فقه ــده برخ ــاد ش ــای ی ــر مدع ــد ب در تأیی
مــورد بحــث، دلیــل و برهــان اســت و معانــی چــون والیــت و مشــابه آن را نــدارد)آل کاشــف الغطــاء، 
1422ق: 34(. بــا توجــه بــه شــرط عدالــت، عدالــت کافــر در دیــن خــودش بــرای وصی شــدن وی 

ــی، 1405ق، ج22 :564(. ــت می کند)بحران کفای
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6. شاهد قرار گرفتن کافر برای وصیت مسلمان

از جملــه مــوارد مرتبــط بــا وصیــت کافــر، شــاهد شــدن کافــر بــر وصیــت مســلمان اســت؛ فقهای 
ــد  ــان نموده ان ــاهد بی ــرای ش ــرایطی را ب ــر، ش ــت کاف ــر وصی ــهادت ب ــر از ش ــع نظ ــالمی قط اس
کــه عبــارت اســت از: 1. بلــوغ  2. عقــل 3. عدالــت 4. عــدم تهمــت 5. طهــارت مولــد 6. 
ایمان)عالمــه حلــی، 1410ق، ج 2: 156 و 157(. برخــی بــه جــای شــرط ایمــان، اســالم را ذکــر 
نموده اند)روحانــی قمــی، 1417ق، ج5: 144(، برخــی فقهــا، ایمــان و اســالم را بــا هــم از شــرایط 
ــان در  ــر مؤمن ــهادت غی ــا، ش ــی فقه ــهید اول، 1410ق: 95( و برخ ــاهد برشمرده اند)ش الزم ش
وصیــت را اســتثنایی بــر شــرط عدالــت عدالــت شــاهد دانســته اند)نجفی، 1404ق، ج41: 34-
36(. بــا توجــه بــه آن کــه گــروه زیــادی از فقهــا تحقــق عدالــت در غیــر مســلمانان را نیــز ممکــن 
دانسته اند)شــهید ثانــی، 1413ق ، ج14: 153( و نیــز بــا توجــه بــه آن کــه ممکــن اســت منظــور 
از عدالــت، عدالــت عرفــی یعنــی امانــت و درســتکاری باشــد، نــه عدالــت به معنــای فقهــی دیدگاه 

مزبــور منطقــی بــه نظــر نمی رســد.

ْو آَخــراِن ِمــْن 
َ
ــِة اْثنــاِن َذوا َعــْدٍل ِمْنُکــْم أ َحَدُکــُم اْلَمــْوُت ِحیــَن اْلَوِصیَّ

َ
بــر اســاس آیــۀ » ِإذا َحَضــَر أ

َغْیِرُکم «)المائــده، 106( جایــز اســت کــه کافــر بــه عنــوان شــاهد بــر وصیــت مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد. در توضیــح ادعــای یــاد شــده بایــد گفــت کــه برخی عالمــان اســالمی، آیــۀ مزبــور را از حیث 
اعــراب و ترکیــب، دشــوارترین آیــه دانســته اند)الزجاج، 1408ق: 216؛ طباطبایــی، 1382، ج6 : 
212؛ دادمــرزی و دیگــران، 1396: 93(. بــر همیــن اســاس پرســش های چنــدی دربــارۀ آن قابــل 
توجــه هســتند، از جملــه: »منظــور از غیرکــم چــه کســانی هســتند؟«، »آیــا پذیــرش شــهادت غیــر 

مســلمان بــه ســفر مشــروط اســت؟« ، »دامنــه شــهادت غیــر مســلمان تــا چــه انــدازه اســت؟«.

در خصوص مفهوم »غیرکم« در آیۀ مزبور دیدگاه های چندی حائز اهمیت است. از جمله: 

1. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه گرچــه »غیرکــم« بــه معنــای غیــر مســلمانان اســت؛ امــا پذیــرش 
شــهادت ایشــان بــر وصیــت مســلمان بــه آغــاز پیدایــش اســالم محدود اســت که شــمار مســلمانان 
ــوده و از همیــن رو شــهادت غیــر مســلمانان نیــز پذیرفتــه شــده اســت و پــس از مدتــی  انــدک ب
آیــۀ مزبــور بــه وســیلۀ آیــۀ »أشــهدوا ذوی عــدل منکم«)طــالق، 2( نســخ شــده است)زمخشــری، 
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1407ق: 608(. لــذا در زمــان حاضــر کــه شــمار مســلمانان زیــاد شــده و بهــره گرفتــن از آن هــا 
ممکــن اســت، شــهادت غیــر مســلمانان پذیرفتــه نمی شــود. دیــدگاه مزبــور منطقی نیســت، زیرا: 

اواًل، روایاتــی داللــت دارد بــر ایــن کــه شــهادت غیــر مســلمانان بــر وصیــت پذیرفتــه می شــود. 
َحَدُکــُم اْلَمْوُت 

َ
چنانکــه ابــن فضیــل گفتــه اســت: از امــام رضــاg دربــاره تفســیر آیــۀ » ِإذا َحَضــَر أ

ــده، 106( پرســش کــردم،  ــم.  «)المائ ــْن َغْیِرُک ْو آَخــراِن ِم
َ
ــْم أ ــْدٍل ِمْنُک ــِة اْثنــاِن َذوا َع ِحیــَن اْلَوِصیَّ

حضــرت فرمودنــد: أللــذان منکــم دو شــاهد مســلمان هســتند و منظــور از »آخــران مــن غیرکــم« 
افــرادی از اهــل کتــاب هســتند، چنانکــه از اهــل کتــاب کســی را نیافتیــد، از مجــوس بــه عنــوان 
شــاهد اســتفاده می شــود؛ زیــرا پیامبــرn فرمودنــد: بــا مجــوس بــه ســنت و شــیوۀ اهــل کتــاب 
رفتــار کنیــد؛ زیــرا هنگامــی کــه یــک مســلمان در زمیــن غربت وفــات می یافــت و مســلمانانی برای 
ــه عنــوان شــاهد بهــره  ــر وصیــت وی وجــود نداشــتند، از دو مــرد اهــل کتــاب ب شــهادت دادن ب
می گرفتند)مجلســی، 1410ق، ج101: 319(. روایــت مزبــور نشــانگر آن اســت کــه از نــگاه امــام 
رضــاg آیــۀ مزبــور نســخ نشــده؛ از ایــن رو می تــوان از کفــار اهــل کتــاب در زمــان حاضــر نیــز بــه 

عنــوان شــاهد بــر وصیــت مســلمان بهــره گرفــت. 

 nــر پیامبــر ــده آخریــن ســوره ای اســت کــه ب ــات، ســورۀ مائ ــاره ای از روای ــه موجــب پ ــًا، ب ثانی
ــِهُدوا  ْش

َ
ــۀ » َو أ ــذا منطقــی نیســت کــه آی ــه ای از آن نســخ نشــده اســت1، ل ــازل شــده و هیــچ آی ن

َذَوْی َعــْدٍل ِمْنُکــْم .«)طــالق، 2( کــه از لحــاظ زمانــی مقــدم بــر آیــۀ مذکــور در ســورۀ مائــده اســت، 
ْو آَخــراِن ِمــْن َغْیِرُکــم.  

َ
ــِة اْثنــاِن َذوا َعــْدٍل ِمْنُکــْم أ َحَدُکــُم اْلَمــْوُت ِحیــَن اْلَوِصیَّ

َ
ناســخ آیــۀ » ِذا َحَضــَر أ

«)مائــده،106( باشــد.

ثالثــًا، آیــۀ دوم ســورۀ طــالق دربــارۀ شــاهد گرفتــن بــرای طــالق ســخن می گویــد، لــذا بــه طــالق 
اختصــاص دارد و دلیــل بــر لــزوم عادل بودن شــاهد وصیــت نیســت)خویی،  1395: 343-345(.

2.  برخــی دانشــمندان اهــل ســنت بــر ایــن باورنــد کــه منظــور از »غیرکــم« در آیــۀ مــورد بحــث، 

1. علــی g قــال  کان القــرآن ینســخ بعضــه بعضــا و إنمــا یؤخــذ مــن أمــر رســول اللــه n بأخــذه و کان مــن آخــر مــا نــزل علیــه ســوره 
المائــده نســخت مــا قبلهــا و لــم ینســخها شــی ء و لقــد نزلــت علیــه و هــو علــی بغلــه شــهباء و ثقــل علیــه الوحــی حتــی وقفــت و تدلــی 
بطنهــا حتــی رأیــت ســرتها تــکاد تمــس الرض و أغمــی علــی رســول اللــه n  حتــی وضــع یــده علــی رأس شــیبه بــن وهــب الجمحــی 

ثــم رفــع ذلــك عــن رســول اللــه فقــرأ علینــا ســوره المائــده فعمــل رســول اللــه n و عملنا)مجلســی، 1410ق، ج89: 274(.
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ــت  ــلمان دالل ــر مس ــهادت غی ــرش ش ــر پذی ــن رو ب ــت، از ای ــم اس ــر اهلک ــا غی ــیرتکم ی ــر عش غی
ــاج ، 1408ق: 21(. ــا: 224؛ زج ــی ت ــیوطی، ب ندارد)س

برداشــت مزبــور بــا تفســیری کــه از امــام رضــاg نقــل شــد، همخوانــی نــدارد؛ زیــرا آن حضــرت 
ــی،  ــوس دانسته اند)مجلس ــاب و مج ــل کت ــی اه ــم«، یعن ــر دینک ــای »غی ــه معن ــم« را ب »غیرک
ــه معنــای گروه هایــی از مســلمانان  ــر اســاس ایــن تفســیر»غیرکم« ب 1410ق ، ج101: 319(. ب
اســت کــه خویشــاوند و هــم قبیلــه هســتند؛ زیــرا مــردم معمــواًل نزدیــکان خــود را بــرای وصیــت 
خویــش شــاهد می گیرنــد، بــا ایــن حــال ایــن امــر کلیــت نــدارد و در مــواردی ممکــن اســت کــه 

مســلمانان از شــاهدان غیــر مســلمان نیــز بهــره بگیرنــد.

از جملــه اشــکاالتی کــه بــر ایــن دیــدگاه وارد اســت اینکــه خطــاب آیــه بــه مؤمنان اســت. ایــن امر 
نشــانگر آن اســت کــه در مقابــل مؤمنــان، کافــران )غیــر مؤمنان( قــرار دارنــد. عبارت »مــن غیرکم« 
در آیــۀ مــورد اشــاره مطلــق کافــر، خــواه کتابــی، خــواه غیــر کتابــی را شــامل می شــود؛ امــا پــاره ای 
ــه کافــر کتابــی محــدود  ــه آن اشــاره شــد، آن را ب ــه روایــت امــام رضــاg کــه ب ــات از جمل از روای
نمــوده و فقهــا هــم بــر همیــن اســاس فتــوا داده انــد؛ از ایــن رو بایــد حمــل مطلــق بر مقیــد صورت 
گیــرد. لــذا هنــگام ضــرورت و دسترســی نداشــتن بــه شــاهدان عــادل مســلمان می تــوان از کفــار 

کتابــی بــه عنــوان شــاهد بهــره گرفــت)ن.ک: بحرانــی آل عصفــور، بــی تــا، ج13: 399(.

بــر فــرض پذیــرش شــهادت اهــل کتــاب دربــارۀ وصیــت مســلمان، شــهادت کــدام یــک از اهــل 
ــت منقــول از امــام رضــاg گذشــت، آن  ــرش قــرار می گیــرد؟ چنانکــه در روای کتــاب مــورد پذی
ــد  ــاره فرموده ان ــال اش ــن ح ــرده و در عی ــر ک ــاری منحص ــود و نص ــه یه ــاب را ب ــل کت ــرت اه حض
کــه بــر اســاس روش پیامبــرn بایــد بــا زردشــتیان رفتــار بــا اهــل کتــاب را پیشــه کرد)مجلســی، 
1410ق ، ج 101: 319(. روایــت مزبــور شــهادت زردشــتیان را در نبــود یهــود و نصــاری پذیرفتــه 
ــِة اْثنــاِن َذوا َعــْدٍل  َحَدُکــُم اْلَمــْوُت ِحیــَن اْلَوِصیَّ

َ
اســت. قطــع نظــر از روایــت مزبــور، آیــه » ِإذا َحَضــَر أ

ْو آَخــراِن ِمــْن َغْیِرُکــم.  «)المائــده، 106( بــه طــور مطلــق از پذیــرش شــهادت غیر مســلمان 
َ
ِمْنُکــْم أ

ســخن می گویــد؛ امــا بــه دلیــل قرینــۀ مقــام کــه از کالم خداونــد مســتفاد می شــود و نیــز بــه دلیــل 
ــور را تقییــد می زننــد، تنهــا شــهادت یهــود و نصــاری مــورد  روایــات مســتفیضی کــه اطــالق مزب
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ــا ایــن حــال برخــی فقهــا در  پذیــرش قــرار گرفتــه اســت)مکارم شــیرازی، 1374، ج5: 238(. ب
پاســخ اســتفتائی، شــهادت زردشــتیان را مشــروع دانســته اند)دادمــرزی و دیگــران، 1396 : 95(.

ــا پذیــرش  ــه نظــر می رســد آن اســت کــه »آی ــه آن ضــروری ب ــه پرســش هایی کــه پاســخ ب از جمل
شــهادت کفــار اهــل کتــاب بــر وصیــت مســلمانان مشــروط به ســفر و غربــت اســت؟« برخــی از فقها 
بــا اســتناد بــه قیــد »إن ضربتــم فــی االرض« در آیــۀ مــورد بحــث، پذیــرش شــهادت اهــل کتــاب بــر 
ــا  ــری، 1420ق ، ج4: 275(؛ ام ــروط نموده اند)صیم ــت مش ــفر و غرب ــه س ــلمان را ب ــت مس وصی
ُجــُل ِفــی َبَلــٍد َلْیــَس  اطــالق روایــت موثقــه هشــام بــن حکــم منقــول از امــام صــادقg » ِإَذا َکاَن الرَّ
ِة.«)طوســی، 1365، ج9: 180( مشــروط  ِفیــِه ُمْســِلٌم َجــاَزْت َشــَهاَدُه َمْن َلْیَس ِبُمْســِلٍم َعَلــی اْلَوِصیَّ
بــودن پذیــرش شــهادت اهــل کتــاب بــر وصیــت مســلمان را رد می کنــد، از همیــن رو برخــی فقهــا از 
جملــه فاضــل مقــداد تصریــح کرده انــد کــه بنابــر قــول صحیح تــر پذیــرش شــهادت مزبــور منــوط و 
مشــروط بــه ســفر نیست)ســیوری حلــی، 1404ق ، ج4: 287(قیــد »إن ضربتــم فــی االرض« نیــز 
بــه معنــای نبــود امــکان دسترســی بــه مســلمان اســت)مکارم شــیرازی، 1374 ، ج5: 240(. بدیهی 

اســت کــه در غیــر ســفر نیــز دسترســی نداشــتن مســلمان بــه مســلمان ممکــن اســت. 

برخــی از فقهــا اختصــاص آیــه بــه اهــل ذمــه را انــکار نمــوده و بــر ایــن باورنــد کــه بــر اســاس آیــۀ 
مــورد اشــاره، پذیــرش شــهادت هــر اهــل ملتــی بــر غیــر اهــل ملــت خویــش منــوط بــه آن اســت 
کــه شــاهدانی از اهــل ملت خودشــان وجــود نداشــته باشــند)طباطبایی قمــی، 1425ق: 226(. 
منظــور از وجــود نداشــتن شــاهدان مســلمان آن اســت کــه شــاهدانی عــادل از مســلمانان وجــود 
نداشــته باشــند؛ از ایــن رو اگــر دو شــاهد فاســق مســلمان و دو شــاهد عــادل اهــل کتــاب موجــود 
ــدم  ــلمان مق ــق مس ــاهدان فاس ــهادت ش ــر ش ــاب ب ــل کت ــادل اه ــاهدان ع ــهادت ش ــند، ش باش

می شود)ســبحانی، 1418ق، ج2: 218(.

7. نتیجه گیری

از نــگاه فرهنــگ رضــوی، صلــۀ رحــم و اســتحکام نهــاد خانــواده اهمیــت بســزا دارد. ایــن امــر 
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را می تــوان از پذیــرش وصیــت کافــر بــرای خویشــاوندان بــه دلیــل آن کــه یــک نــوع صلــه رحــم 
اســت، نتیجــه گرفــت. هــر چنــد ســخن امــام رضــاg دربــارۀ وصیــت زن مســلمانی بــه نام مــارده 
بــرای گروهــی از فقــرای نصــاری بــر پذیــرش وصیــت کافــر بــرای دیگــران خــواه خویشــاوند، خــواه 
غیــر خویشــاوند باشــند، داللــت دارد؛ بــا ایــن حــال وصیــت بر خویشــاوند اهمیــت بیشــتری دارد. 
ادلــه ای کــه دربــارۀ وصیــت مســلمانان بــرای اهل کتــاب و وصیــت اهل کتــاب بــرای هم کیش های 
خــود ســخن می گوینــد، از جملــه روایــات امــام رضــاg گذشــته از آن کــه بــر لــزوم انفــاذ ایــن نــوع 

وصیت هــا داللــت دارنــد، بــر صحــت و جــواز آن هــا داللــت می کننــد. 

فرهنــگ رضــوی بــر زندگی مســالمت آمیز مســلمانان بــا کفــار و لزوم احتــرام بــه ارادۀ آن هــا تأکید 
ــه عــدم جــواز تغییــر وصیــت اهــل کتــاب  ــوان از تصریــح امــام رضــاg ب دارد، ایــن امــر را می ت
نتیجــه گرفــت. در ایــن بــاره حکــم آن حضــرت بــه لــزوم پرداخــت مبلغــی از بیــت المــال بــه فقــرای 
اهــل کتــاب در جایــی کــه قاضــی نیشــابور مــال مــورد وصیــت یکــی از اهــل کتــاب بــرای فقــرا را 

بــرای فقــرای مســلمان مصــرف کــرده بــود، حائــز اهمیــت اســت.

فرهنــگ رضــوی بــر بزرگداشــت شــعائر خداونــد حتــی اگــر آن شــعائر معابــد اهــل کتــاب باشــد، 
تأکیــد دارد. ایــن امــر را می تــوان از حکــم برخــی فقهــا بــه جــواز و وقــف بــر معابــد اهــل کتــاب بــا 

اســتناد بــا یکــی از ســخنان امــام رضــاg نتیجــه گرفــت.

بــا توجــه بــه اینکــه آیــۀ نفــی ســبیل از جملــه دالیــل قائــالن عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر بــرای 
مســلمان اســت، دیــدگاه امــام رضــاg در ایــن بــاره حائز اهمیت اســت؛ زیــرا از نــگاه آن حضرت، 

ســبیل بــه معنــای حجــت و برهان اســت.

ــِة اْثنــاِن َذوا  َحَدُکــُم اْلَمــْوُت ِحیــَن اْلَوِصیَّ
َ
دیــدگاه امــام رضــاg دربــارۀ تفســیر آیــۀ » ِإذا َحَضــَر أ

ْو آَخــراِن ِمــْن َغْیِرُکم .«)المائــده،106(، حائــز اهمیــت اســت، زیــرا برخــی مفســران 
َ
َعــْدٍل ِمْنُکــْم أ

»غیرکــم« را بــه معنــای غیــر اهــل بیــت و قبیلــه و عشــیره خــود تفســیر نمــوده انــد، ایــن تفســیر 
 gموجــب آن می شــود کــه شــهادت کفــار بــر وصیــت مســلمانان پذیرفتــه نشــود، امــا امــام رضــا
»غیرکــم« را بــه معنــای اهــل کتــاب یعنــی یهــود و نصــاری دانســته و از ســویی بــر خــالف دیــدگاه 
مشــهور کــه تنهــا شــهادت یهــود و نصــاری پذیرفتــه می شــود و شــهادت زردشــتیان مــورد پذیــرش 
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نیســت،  امــام رضــاg شــهادت زردشــتیان را بــا شــرایطی پذیرفته انــد.

در مــواردی کــه قاضــی بــه اشــتباه در مــورد مســائل مالــی قضــاوت می کنــد ، بیت المــال موظف 
بــه جبــران زیــان پیــش آمــده اســت ، ایــن امــر را مــی تــوان از دســتور امــام رضــاg بــه قاضــی 
نیشــابور نتیجــه گرفــت کــه مــال مــورد وصیت یکــی از کفــار ذمــی را بــه فقــرای مســلمان داده بود، 
از ســویی حکــم مزبــور نشــان مــی دهــد کــه قاضــی بایــد حتــی در مــورد اهــل کتــاب بــه ناحــق 

ــم نکند. حک

دسترســی نداشــتن مســلمان بــه شــاهد مســلمان در غیــر ســفر نیــز ممکــن اســت ، لــذا از نــگاه 
فرهنــگ رضــوی، مســلمانان در غیــر ســفر نیــز مــی تواننــد از شــاهد کافــر ذمــی بهــره گیرنــد. 
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