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چکیده
مسئله حموری پژوهش بررسی تأثیر اختالف دارین بر وصیت متلیکی و عهدی در فقه اسالمی است، از عوامل مؤثر 

بر وصیت، اتفاق و اختالف دارین موصی و موصی له در وصیت متلیکی و موصی و وصی در وصیت عهدی است، 

اختالف دارین بیانگر اختالف در دین و رسزمین طرفین وصیت است. یافته ها با روند توصیفی ـ حتلیلی از این قرارند: 

فقهای اسالمی در رأی مشهور بنابر ادله روایی وصیت افرادی را که اختالف دین و رسزمین ندارند، برای مهدیگر و 

مهچنین وصیت به مال کافر حربی برای مسلامن را جایز دانسته اند، اما در وصیت مسلامن برای کافر حربی مستأمن و 

غیرمستأمن اختالف نظر دارند، در کل با توجه به اطالق آیه وصیت و سایر ادله، می توان برای هر شخصی از هر دین و 

رسزمینی وصیت به مال منود، در وصیت عهدی اختالف دین، بنابر ادله روایی مانع از وصیت است، اگرچه بنا بر اتفاق 

آراء فقها، وصیت عهدی برای کافر جایز نیست. اما عامل مهم و خصیصه برجسته در وصیت عهدی عدالت رفتاری 

و امانت وصی است و مطابق اطالق آیه وصیت و برخی آراء شاذ از برخی فقها و مناقشات وارده بر دالیل عدم جواز، 

مدعا این است در صورت عدالت کافر، می توان الاقل برای کافر ذمی و با ضم امین مسلامن، وصیت عهدی قائل بود.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55/ بهار و تابستان 1400

صص 63-74 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: وصیت تملیکی، وصیت عهدی، اختالف دارین، فقه مقارن.
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مقدمه
از  بعد  قارص  بر  وصایت  یا  مال  در  ترصف  رشعًا  وصیت 

وفات موىص است، در اختالف دارین که بیانگر اختالف 

در دین و آیین و یا اختالف در رسزمین است و هرکدام از 

موصی و موصی له را تابع و پیرو نظام حقوقی خاص خود 

قرار می دهد و این خود نیز اجرای قوانین مشخصی در 

مسائل شخصی و کلی را می طلبد، در مورد احکام وصیت 

برای پیروان داراالسالم از مسلامن و ذمی و حربی مستأمن 

تا  قوانین  اسالمی،  در حقوق  داراحلرب  پیروان  به  نسبت 

حارض  پژوهش  از  هدف  می شود.  اعامل  متفاوت  حدی 

تأثیر  در  آهنا  آراء  یافنت  و  اسالمی  فقهای  اقوال  بررسی 

برگزیدن  و  آن  و فحص  نقد  و  بر وصیت  دارین  اختالف 

به  پاسخ  پی  در  و  می باشد  مدلل  به صورت  راجح  نظری 

تأثیر  به مسئله  فقهای اسالمی  آیا  این سؤاالت است که 

توجه  صورت  در  پرداخته اند؟  وصیت  بر  دارین  اختالف 

این اختالف در جواز و عدم جواز وصیت  آیا  به مسئله، 

موصی برای موصی له و وصی، مؤثر بوده است یا نه؟

علامی  طرف  از  جهان  تقسیم بندی  با  دارین  اختالف 

اسالمی به داراالسالم و دارالکفر شکل گرفته و برحسب 

مقرر  نیز  رابطه  این  در  ویژه ای  احکام  تقسیم بندی  این 

از  هریک  در  تابعیت  برحسب  شخص  زیرا  است؛  شده 

اشخاص  می گیرد.  تعلق  او  به  خاصی  احکام  دارها  این 

مسلامنی که در رسزمین حرب زندگی می کنند و مهچنین 

افرادی که به داراالسالم مهاجرت می کنند و حتی ساکنان 

داراحلرب  خویشاوندان  و  نزدیکان  به  نسبت  داراالسالم 

حکم  موضوع  به  توجه  با  احکامی  مقتضی  هرکدام  خود، 

می باشند.

و  کاری  مسائل  خاطر  به  دار  تفاوت  حارض  عرص  در 

علمی و مهچنین تغییر دین و آیین تا حدی بیشرت از قدیم 

تقنین  و  بررسی  مستوجب  خود  این  که  است  منوده  جلوه 

است. وجود چنین رضورتی انجام این پژوهش و مهچنین 

این مسائل  به  دقیق  پاسخ گویی  برای  مشابه  پژوهشهای 

است  این  حارض  حتقیق  نوآوری  است.  بخشیده  لزوم  را 

با این عنوان و به صورت تطبیقی در  تاکنون پژوهشی  که 

رابطه با این موضوع صورت نگرفته و عامل و فاکتور تأثیر 

احتاد و اختالف دار بر وصیت متلیکی و عهدی به صورت 

با وصیت  رابطه  در  و  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  ختصصی 

متلیکی و عهدی حتقیقات رصفًا مجع آوری آراء فقها بدون 

حتلیل و ترجیح بوده است، اما این پژوهش ضمن بررسی 

قرار  مناقشه  مورد  و  نیز حتلیل کرده  را  فقها  آراء  مسئله، 

مجع آوری  است.  داشته  بیان  را  جدیدی  آرای  و  داده 

مطالب با روش کتابخانه ای می باشد.

مفهوم شناسی
برای بررسی مسئله حموری، ابتدا مفاهیم وصیت و اختالف 

دارین بیان می گردد.

1( وصیت
است،  تربع  به طریق  مرگ  از  بعد  مضاف  متلیك  وصیت، 

بعد  را  مال  منفعت  یا  عین  متلیک  و  واگذاری  انسان،  و 

سفارش  مردم  عموم  یا  دیگری  شخص  به  خود  مرگ  از 

می دهد؛ به طوری که ترصف در اموالش بعد از مرگ برای 

با  متفاوت  اسم  باشد.1 وصیت و وصایا دو  مباح  دیگران 

قارص  بر  هستند،2 وصایت والیت  هم  از  تعریف جدا  دو 

و  امجاع  سنت،5  کتاب،4  وصیت  مرشوعیت  ادله  است.3 
عقل است.6

متضمن  اولی  عهدی؛  و  متلیکی  است:  نوع  دو  وصیت 

متعلق  که  است  موصی له  برای  منفعتی  یا  عین  متلیک 

خارجی  امور  به  مربوط  دومی  و  است  اعتباری  امور  به 

بر عهده گرفنت بعضی امور خارجی مانند جتهیز  است و 

است.7  توسط موصی له  از مرگ موصی  بعد  کفن ودفن  و 

1. جممع البحرین، ج4، ص512.
2. أنیس الفقهاء، ص111.

3. القاموس الفقهی، ص381؛ املعجم الوسیط، ج2، ص1038.
4. بقره، 180؛ نساء، 11و12.

5. ســنن ابن ماجــه، ج2، ص904؛ وســائل الشــیعة، باب 44، احکام 
وصایا، ح2، 3و7؛ نیل األوطار، ج6، ص100؛ ســنن البیهقی الكربى، 

ج6، ص232.
6. الفقه اإلسالمی و أدلته، ج10، ص7442.

7. مباحث فقهیة، ص26.
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متلیکی معنای وصیت را و عهدی معنای وصایت را دربر 

دارد. در العروة  الوثقی آمده است: وصیت یا متلیکی است 

یا تسلط  یا منفعت است،  یا متلیک عین  یعنی  یا عهدی؛ 

یا خود  به دیگری  یا عهدی متعلق  یا فک ملک  بر حقی 
موصی است، مثل وصیت به کفن ودفن موصی.8

2( اختالف دارین
تقسیم  اصلی  اردوگاه  دو  جهان به  اسالم،  دین  نگاه  از 

جایی  به  داراالسالم،  دارالکفر؛9  و  داراالسالم  می شود: 

است  شده  پیاده  آن  در  اسالم  رشیعت  که  می شود  گفته 

را  آن  مردم  و  می کند  حکمرانی  آن  بر  مسلامن  حاکمی  و 

ساکنان  اما  می دهند،  تشکیل  غیرمسلامنان  و  مسلامنان 

غیرمسلامن آن، حتت رشایطی در برابر حکم اسالم تسلیم 

شده اند و حکومت اسالمی، از جان و مال آنان نگهداری 

کتاب  اهل  اینجا  در  غیرمسلامنان  از  منظور  و  می کند 

می باشد.10 برای حمقق شدن داراالسالم سه عنرص مجعیت 
و اجرای احکام و حکومت مسلامنان الزم می باشد.11

و  است  شده  نامیده  نیز  دارالرشک  بعضًا  که  دارالکفر 

مرتادف  غالبًا  و  است  متصور  معنا  این  هم  داراحلرب  با 

بیشرت  که  می باشد  رسزمینی  رفته اند،  کار  به  مهدیگر 

ساکنان آن غیرمسلامن هستند و حاکمیتش در اختیار کفار 

است، مفهوم اختالف دارین در رابطه با موصی و موصی له 

یا  کفر  یا  اسالم  پذیرش  براساس  که  می یابد  حتقق  وقتی 

است، عضو  کفر حاکم  یا  اسالم  که  در رسزمینی  زندگی 

داراالسالم یا دارالکفر و داراحلرب و به تبع آن پیرو قوانین 

آن دار شوند. با توجه به موضوع حتقیق، تأثیر عامل اتفاق 

با  و اختالف دارین موصی و موصی له و وصی در رابطه 

وصیت متلیکی و عهدی، مورد بررسی قرار می گیرد.

تأثیر اختالف دارین بر وصیت تملیکی
بر  آن  تأثیر  و  موصی له  و  موصی  دار  اختالف  یا  احتاد 

وصیت در باب وصیت متلیکی در آرای فقها مذکور است، 

8. العروة الوثقى مع التعلیقات، ج2، ص871.
9. موجز دائرة املعارف اإلسالمیة، ج15، ص4819.

10. همان، ج15، ص4820.

11. »قدرت نرم نظم اساسی جمهوری اسالمی ایران در تحقق آرمان 

وحدت اسالمی«، ص139.

بنابراین برای تبیین مسئله می توان احتاد و اختالف وصی 

و موصی له و ادله آهنا را در چند گروه زیر تقسیم منود:

برعکس  و  ذمی  کافر  برای  مسلمان  وصیت   )1
)اتحاد دار(

اتفاق  برعکس  و  مسلامن  برای  ذمی  وصیت  صحت  در 

با عقد ذمه در معامالت در  وجود دارد؛ زیرا غیرمسلامهنا 

برای  ذمی  اگر  هستند،12  مساوی  ممات  از  بعد  و  حیات 

مسلامن وصیت کند، در صورتی که در ترکه اش مخر و خوک 

نباشد و یا ترس الزام جزیه برای موصی له نباشد، اشکالی 
ندارد.13

آن  برای  نیست،  اختالفی  ذمی  برای  وصیت  صحت  در 

دالیل زیر قابل ذکر است:

نکرده  هنی  غیرحربی  کفار  با  ارتباط  از  خداوند  الف( 

یِن  الدِّ ِفی  یَقاِتُلوُكْم  َلْم  الَِّذیَن  َعِن  اللُه  یْنَهاُكُم  »اَل  است: 

َوَلْم یْخرُِجوُكْم ِمْن ِدیارُِكْم َأْن َترَبُّوُهْم وَُتْقِسُطوا إَِلیِهْم ِإنَّ اللَه 

یِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن«؛14 »خدا شامرا از آنان که با شام در دین 

ننمودند  بیرون  دیارتان  از  را  نکرده و شام  قتال و دشمنی 

هنی منی کند که با آنان نیکی کنید و به عدالت و انصاف 

رفتار منایید، که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست 
می دارد«. آیه داللت بر جواز نیکی به اهل ذمه است.15

َأَحَدُكُم  َحَرَ  ِإَذا  َعَلیُكْم  »ُكِتَب  وصیت  آیه  اطالق  ب( 

اْلَموُْت ِإن َترََك َخیًرا اْلَوِصیُة«؛16»بر شام مقرر شده است که 

چون یکی از شام را مرگ فرا رسد به طور پسندیده وصیت 

کند« که شامل کافر ذمی نیز می شود و دلیلی از کتاب و 
سنت برخالف آن ذکر نشده است.17

ج( اصالت صحت، بر جایز بودن وصیت برای کافر ذمی 

داللت دارد.

وصیت  صحت  مشهور  رأی  شده،  بیان  ادله  به  توجه  با 

مسلامن برای ذمی و برعکس می باشد.

2( وصیت مسلمان و کافر ذمی برای کافر حربی و 

12. الفقه اإلسالمی و أدلته، ج10، ص7474.

13. املدونة، ج4، ص334.

14. ممتحنه، 8.

15. املبسوط، ج28، ص93؛ تبیین احلقائق، ج6، ص206.

16. نساء، 12.

17. مبانی منهاج الصاحلین، ج9، ص386.
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برعکس )اختالف دار(
آرای فقهای اسالمی در این زمینه را می توان در دو عنوان 

بیان کرد:

الف( وصیت مسلامن و کافر ذمی برای کافر حربی

نوع است: حربی مستأمن و حربی  دو  کافر حربی خود 

غیرمستأمن. اگر حربی مستأمن در داراالسالم باشد، که 

در این صورت در صحت وصیت برای او از جانب مسلامن 

و ذمی دو قول وجود دارد: 1- وصیت برای مستأمن حربی 

در داراالسالم صحیح است. این قول مالکیه و شافعیه و 

حنابله و یکی از روایات حنفیه است.18 2- وصیت مسلامن 

این  نیست.  صحیح  داراالسالم  در  مستأمن  برای  ذمی  و 
نظر سفیان ثوری و یکی از روایات حنفیه است.19

مهان  حربی  مستأمن  برای  وصیت  جواز  در  مجهور  ادله 

مستأمن  مهچنین  و  است،  ذمی  برای  وصیت  جواز  ادله 

مادامی که در داراالسالم باشد، مانند ذمی است، با این 

تفاوت که اقامت ذمی دامئی و اقامت مستأمن موقت است 

و این تأثیری در جواز وصیت ندارد، و مانند سایر عقود 
متلیکی مهچون بیع و اجاره قابل متلیک است.20

ادله گروه دوم این است که هرچند مستأمن در داراالسالم 

خواست  وقت  هر  و  است  حرب  اهالی  از  او  اما  باشد، 

می تواند به رسزمینش برگردد و منی تواند به صورت طوالنی 

در داراالسالم مباند و تا از اهل حرب است، وصیت برای 

انقطاع  باعث  دارین  اختالف  زیرا  منی باشد؛  صحیح  او 

عصمت و مواالت در مورد او می شود،21 مهچنین وصیت 

و  است  مسلامنان  علیه  او  به  کمک  نوعی  حربی  برای 

این کمک جایز نیست22 و قیاس مستأمن به ذمی توسط 

مجهور را قیاس مع الفارق خوانده اند؛ زیرا ذمی از اهالی 

داراالسالم و مستأمن اهل حرب است و وصیت برای او 

18. رشح خمترص خلیل، ج8، ص168؛ املهذب فی فقه اإلمام الشــافعی، 

ج2، ص342؛ املغنی، ج6، ص219؛ دقائق أولی النهى، ج4، ص353؛ 
بدائع الصنائع، ج7، ص341؛ املبسوط، ج28، ص93.

19. املبســوط، ج28، ص93؛ بدائــع الصنائــع، ج7، ص341؛ تبییــن 

احلقائق، ج6، ص206.
20. بدائع الصنائــع، ج7، ص335؛ رشح خمترص خلیل، ج8، ص168؛ 

املغنی، ج6، ص219.
21. املبسوط، ج28، ص93.

22. بدائع الصنائع، ج7، ص341؛ تبیین احلقائق، ج6، ص206.

به رضر مسلامنان است؛ ممکن است به اهل حرب کمک 

کند برخالف ذمی، مهچنین هدف از وصیت نفع رساندن 

اطمینانی  از دشمنی مستأمن حربی  و  به موصی له است 

نیست، پس مسلامن چطور برای دشمنش وصیت کند.23 

مسلامنان  نفع  به  را  مستأمن وصیت  منی رود  توقع  مهچنین 

و  کند،  خرج  آهنا  رضر  به  است  ممکن  بلکه  کند،  خرج 

برای  وصیت  پس  دارد؛  وجود  او  دشمنی  و  کید  امکان 

عدم  اولی  بنابراین  نیست.  چیزی  رضر  جز  مستأمن 

وصیت مسلامن و ذمی برای مستأمن است، اما اگر مورد 

مألوف  مانند  باشد،  مصلحتی  وصیت  در  و  بود  اطمینان 

شدن با اسالم، و مهچنین نیاز او به مال باشد، مانند اینکه 

نیست؛  مشکلی  او  برای  وصیت  در  باشد،  فقیر  شخصی 

موجود  هر  به(  )خدمت  »در  فرمود:  پیامرب)ص(  زیرا 
زنده ای پاداش است«.24

به  مربوط  امور  در  داراالسالم  سکنه  برای  که  آنجا  از 

اینکه  مگر  است،  نشده  بیان  خاصی  ممنوعیت  معامالت 

سنخ  از  نیز  وصیت  و  باشد،  حرام  باب  در  معامالت 

معامالت و به ملکیت درآوردن مال است، به نظر منی رسد 

رابطه وصیت بین مسلامن و مستأمن مشکلی داشته باشد، 

مگر اینکه علم یا ظن غالب بر سوءنیت مستأمن در این 

زمینه وجود داشته باشد، مثاًل اسلحه ای که برای او وصیت 

شده، یا با مال وصیت شده برای او، تسلیحات نظامی هتیه 

کند و به داراحلرب ارسال کند، که در این صورت معامله و 

وصیت برای او جایز نخواهد بود.

نیز  مورد  این  در  باشد،  غیرمستأمن  حربی  موصی له  اگر 

فقها در صحت وصیت از جانب مسلامن و ذمی برای او 

اختالف نظر دارند و در این زمینه دو قول وجود دارد:

1- وصیت مسلامن و ذمی برای حربی غیرمستأمن صحیح 

منی باشد. این نظر سفیان ثوری و فقهای حنفیه و روایتی 

از مالکیه، شافعیه و حنابله است.25 ادله زیر برای عدم 

23. املبسوط، ج28، ص93.

24. »فِــی ُکلِّ َذاِت َکبٍِد َرْطبٍَة أَْجٌر« )اجلامــع الصحیح املخترص، ج2، 

ص833(.
25. بدائــع الصنائــع، ج7، ص341؛ املبســوط، ج28، ص93؛ تبییــن 

احلقائــق، ج6، ص206؛ دقائق أولی النهــى، ج2، ص463؛ رد املحتار، 
ج6، ص655؛ حاشــیة الدســوقی، ج4، ص426؛ املهذب فی فقه اإلمام 

الشافعی، ج2، ص342.
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صحت مورد استناد قرار گرفته است:

یِن َوَلْم  - آیه »اَل یْنَهاُكُم اللُه َعِن الَِّذیَن َلْم یَقاِتُلوُكْم ِفی الدِّ

اللَه  ِإنَّ  إَِلیِهْم  وَُتْقِسُطوا  َترَبُّوُهْم  َأْن  ِدیارُِكْم  ِمْن  یْخرُِجوُكْم 

یِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن«؛26 »و تنها شام را از دوستی کسانی هنی 

بیرون  وطنتان  از  و  کرده  قتال  شام  با  دین  در  که  می کند 

کردند و بر بیرون کردن شام مهدست شدند، زهنار آهنا را 

دوست نگیرید و کسانی که با آنان دوستی و یاوری کنند 

ایشان به حقیقت ظامل و ستمکارند«. آیه بر جواز نیکی به 

اهل ذمه داللت دارد؛ زیرا آهنا طرف جنگ نیستند و عدم 

نیکی  نوعی  نیز  وصیت  و  است  حربی ها  برای  آن  جواز 
است، پس برای آهنا جایز نیست.27

وَن  ُد َقوًْما یؤِْمُنوَن ِباللِه َواْلیوِْم اآْلِخِر یَوادُّ مهچنین آیه »اَل جَتِ

َمْن َحادَّ اللَه َورَُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواهَنُْم 

ْم«؛28 »قومى را نخواهى یافت که به خدا و روز  َأْو َعِشیَرهَتُ

رستاخیز ایامن داشته باشند و با این حال کساىن را که با 

دوست  بوده اند  ستیز  در  و  کرده  خمالفت  رسولش  و  خدا 

یا خاندانشان  برادران  یا  یا پرسان  پدران  بدارند؛ هرچند 

وصیت  و  منوده  سفارش  کفار  با  دوستی  عدم  بر  باشند«، 

برای آهنا اعالم نوعی دوستی است، پس برای جلوگیری 
از دوستی نباید برای آهنا وصیت کرد.29

مهکاری  معنای  به  حربی،  کافر  برای  مالی  وصیت   -

مسلامنان  برابر  در  را  آنان  که  مهکاری  است؛  آنان  با 

دشمنی  جهت  در  تعاون  از  کریم،  قرآن  می کند.  نیرومند 

َوالتَّْقَوى  اْلرِبِّ  َعىَل  »وََتَعاوَُنوا  منوده است:  با مسلامنان، هنی 

در  را  یکدیگر  »و  َواْلُعْدَواِن«؛30  اإْلِْثِم  َعىَل  َتَعاوَُنوا  َواَل 

نیکوکارى و تقواپیشگى یارى دهید و در گناه و جتاوز به 

یکدیگر کمک نکنید«.

- جواز وصیت برای حربی ها کمک و تقویت حربی برای 

جایز  پس  است؛  آهنا  به  رضر  و  مسلامنان  علیه  جنگ 

نیست. این خود به معنی گشودن راه سلطه کافران حربی 

بر مسلامهنا می باشد و آیات و روایات زیادی نیز که قاعده 

26. ممتحنه، 9.

27. املبسوط، ج28، ص93؛ تبیین احلقائق، ج6، ص206.

28. مجادله، 22.

29. اللمعة الدمشقیة، صص52و53.

30. مائده، 2.

»نفی سبیل کافران بر مسلامنان« از آهنا استخراج شده، از 
این امر بازمی دارد.31

- حدیث اسامة بن زید از پیامرب)ص(: »مسلامن از کافر 

و کافر از مسلامن ارث منی برد«.32 حدیث داللت دارد كه 

توارث بین مسلامن و کافر وجود ندارد و وصیت نیز مانند 
میراث است و برای کافر حربی صحیح منی باشد.33

- هدف از وصیت نفع رساندن به موصی له است، در حالی 

که امر به جنگ و قتل حربی و گرفنت مالش است، پس 

وصیت برای آهنا معنی ندارد.34 مهچنین اختالف دار بین 

مسلامن و ذمی با حربی باعث قطع شدن عصمت و مواالت 

بین آهنا می شود و وصیت با این وجود صحیح منی باشد.35 

حربی در دارش برای ما مانند میت است و وصیت برای 
میت باطل است.36

و  مسلامن  طرف  از  غیرمستأمن  حربی  برای  وصیت   -2

اصح  وجه  و  مالکیه  مشهور  قول  این  است.  جایز  ذمی 

برای صحت  نزد شافعیه و ظاهر مذهب حنابله است.37 

وصیت به دو دلیل استناد شده است:

پیامرب)ص(  عهد  در  گفت  ابوبکر  بنت  اسامء  روایت:   -

مادرم در حالی که مرشک بود، نزد من آمد، از پیامرب)ص( 

آیا  که  بود  آمده  پیشم  اشتیاق  با  که  پرسیدم  او  مورد  در 

کن.38  عطا  بله  فرمود  پیامرب)ص(  ببخشم؟  او  به  چیزی 

این حدیث بر جواز بخشش به مرشک حربی داللت دارد، 

وصیت نیز نوعی بخشش است، پس برای حربی نیز جایز 
است.39

31. تبیین احلقائق، ج6، ص206؛ بدائع الصنائع، ج7، ص341.

32. »اَل یِرُث ُمْسلٌِم َکافًِرا َو اَل َکافٌِر ُمْسلًِما« )اجلامع الصحیح املخترص، 

ج6، ص2484(.
33. اجلوهرة النیرة، ج2، ص289.

34. رد املحتار، ج6، ص655؛ اجلوهرة النیرة، ج2، ص289.

35. املبسوط، ج28، ص93.

36. رد املحتار، ج6، ص655.

37. رشح خمترص خلیل، ج8، ص168؛ املهذب فی فقه اإلمام الشــافعی، 

ج2، ص342؛ دقائق أولی النهى، ج4، ص353.
َة إِلَی الَْمِدینَِة  38. »َسِمْعُت أَْسَماَء بِْنَت أَبِی بَْکٍر تَُقوُل قَِدَمْت أُمِّی ِمْن َمکَّ

فِی ُهْدنَِة قَُریٍش َوِهی ُمْشــِرَکٌة فَُقْلُت یا نَبِــی اهللِ إِنَّ أُمِّی أَتَْت َراِغبًَة 
أَفََأِصُلَهــا فَقاَل لََها نَبِی اهللِ)ص(: نعم صلیها« )اجلامع الصحیح املخترص، 

ج2، ص924(.
39. املغنی، ج6، ص219.
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- قیاس: قیاس متلیک وصیت برای حربی بر جواز متلیک 

برای ذمی و مستأمن40 و قیاس جواز وصیت برای حربی 

برای  هبه  صحت  در  که  گفته اند  او.  برای  هبه  جواز  بر 

حربی امجاع وجود دارد در صحت وصیت هم ، چنین است؛ 
زیرا هردو در یک معنی یعنی متلیک بالعوض هستند.41

حلاظ  را  دین  اختالف  بیشرت  زمینه  این  در  شیعه  فقهای 

منوده اند و آراء آهنا در این زمینه بدین قرار است: فقهایی 

برخی  و  بحرالعلوم  حلی،  ابن ادریس  مفید،  شیخ  نظیر 

جایز  مطلقًا  را  کافر  برای  مسلامن  وصیت  معارصان 

دانسته اند.42 اما در برخی آراء وصیت برای کافر حربی 

شیخ  قول  این  باشند.  خویشاوند  هرچند  است،  غیرجایز 

کرکی  حمقق  شهیدین،  حلی،  عالمه  حلی،  حمقق  طوسی، 

با قول مشهور  و کاشف الغطاء است که در برخی متون 

امامیه عنوان شده است.43 برخی از فقها وصیت مسلامن 

حربی،  یا  ذمی  چه  باشد،  خویشاوند  چه  را  کافر  برای 

ابن براج و صاحب حدائق  این قول قاضی  منع منوده اند، 
است.44

بنابر آراء بیان شده رأی مشهور و غالب فقهای اسالمی 

عدم جواز وصیت برای حربی می باشد و برای این عدم 

این  می رسد  نظر  به  است،  شده  بیان  ادله ای  نیز  جواز 

تقویت  این وصیت  در  اگر  به خصوص  باشد؛  رأی راجح 

این  در  که  باشد  اسالم  رسزمین  بر  حرب  طرف  برتری  و 

صورت عدم جواز رجحان دارد.

ب( وصیت کافر حربی برای مسلامن و کافر ذمی

برای مسلامن  نباشد،  باشد و چه  کافر چه حربی  وصیت 

باشد  به حرام و چیزی  اینکه وصیت  صحیح است، مگر 

و  مخر  مانند  باشد،  حرام  مسلامن  برای  آن  از  انتفاع  که 

40. املهذب فی فقه اإلمام الشافعی، ج2، ص342.

41. دقائق أولی النهى، ج4، ص353.

42. املقنعة، ص671؛ الرسائر، ج3، صص186و197؛ بلغة الفقیه، ج4، 

ص136؛ جامــع املــدارک، ج4، ص59؛ مبانی منهــاج الصاحلین، ج9، 
ص388.

43. اخلــالف، ج4، ص153؛ رشائــع اإلســالم، ج2، ص479؛ تذكــرة 

الفقهــاء، ج6، صص306و307؛ اللمعة الدمشــقیة، ص169؛ الروضة 
البهیة، ج5، ص51؛ جامع املقاصــد، ج10، ص51؛ حتریر املجلة، ج5، 

ص59؛ املهذب البارع، ج3، ص100.
44. املهذب، ج2، ص106؛ احلدائق النارضة، ج22، ص524.

خوک.45 در شخص موصی آنچه مهم و رشط است عقل 

و حریت است،46 پس کافر چه ذمی و چه حربی می تواند 

وصیت  می گوید:  کرکی  حمقق  مناید،  وصیت  مسلامن  برای 

کافر به خاطر امجاع رشوط وصیت از بلوغ، عقل، حریت 

و اعامل ترصفات نافذ است و عدم صحت وصیت به مخر 

و خوک برای مسلامن ظهور دارد؛ زیرا مالک آهنا منی شود، 

و رشط صحت وصیت مملوک بودن موصی به در نظر شارع 

می تواند  ذمی  ولی  نیستند،  مملوک  خوک  و  مخر  و  است، 

آهنا را مالک شود و بیع و سایر عقود مرتتب علیه را انجام 

دهد، و مسلامن جایز است مثن آن را به معاوضه و مانند آن 
قبض کند، قول اصح صحت وصیت است.47

دالیل صحت وصیت کافر برای مسلامن از این قرار است:

1- کفر منافی با اهلیت متلیک نیست، مهان طور که بیع و 

هبه کافر صحیح است، وصیتش نیز صحیح است؛48 زیرا 

هبه و عتق و بیع کافر، صحیح است؛ پس وصیت او نیز 

صحیح است، تفاوت اینها در این است که هبه در حال 

خود  این  و  است  مرگ  از  بعد  وصیت  اما  است،  حیات 

باعث تفاوت در حکم نیست.

باید  و  دارد  مالی  »برای مسلامنی که  2- در مورد حدیث 

درباره آن وصیت کند، جایز نیست که دو شب بر او بگذرد 

بدون اینکه وصیتش را نوشته باشد«،49 ابن حجر می گوید: 

مفهومی  و  می شود،  خارج  غالب  خمرج  با  مسلم  »وصف 

ندارد ـ که فقط منظورش شخص مسلامن باشد ـ یا برای 

تشویق و ایجاد انگیزه و مبادرت به وصیت، نفی اسالم از 

تارک وصیت استفاده شده است، اما وصیت کافر در کل 

این زمینه )صحت وصیت  ابن منذر گفته در  جایز است، 

کافر( امجاع وجود دارد. سبکی گفته وصیت برای ازدیاد 

عمل صالح ترشیع شده است و کافر بعد از مرگ عملی 

و  اعتاق است  مانند  باید گفت وصیت  ندارد، در جواب 

45. الفقه عــىل املذاهب األربعة، ج3، صص282و284؛ بدائع الصنائع، 

ج7، ص335؛ املهــذب فی فقه اإلمام الشــافعی، ج2، ص342؛ املغنی، 
ج6، ص219؛ بدایة املجتهد، ج4، ص119.

46. رشائع اإلسالم، ج2، ص190؛ جواهر الكالم، ج28، ص270.

47. جامع املقاصد، ج10، ص38.

48. بدائع الصنائع، ج7، ص335.

49. »َما َحُقّ اْمِریٍء ُمســلٍِم لَُه َشــیٌء یوِصی فِیه، یبِیُت لَیَلتَیِن إاِلَّ َو 

َوِصیتُُه َمْکتُوبٌَة ِعْنَدُه« )اجلامع الصحیح املخترص، ج3، ص1005(.
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اعتاق از ذمی و حربی صحیح است، با وجود اینکه حربی 

وصیت  صحت  عدم  معنی  به  این  اما  نیست،  ثواب  اهل 

نیست؛ زیرا وصیت برای شخص معینی مرشوط به قربت 

نیست. ابن رجب گفته اهل سیر مانند واقدی و حممد بن 

سعد ذکر کرده اند که مردی از احبار یهود به نام »خمیریق« 

اگر  گفت:  می رفته  پیامرب)ص(  با  جنگ  به  احد  در  که 

که هرجا  باشد  برای حممد  مامل  گرفتم،  قرار  اصابت  مورد 

خواست قرار دهد، او آن روز کشته شد و پیامرب اموالش 

را گرفت، برخی گفته اند آن را صدقه داد و برخی گفته اند 
وقف منود«.50

وصیت  در  دار  اختالف  و  اتفاق  گفت  می توان  کل  در 

در  فقها  و  است  بوده  مؤثر  فقها  غالب  رأی  بنابر  متلیکی 

شقوق مذکور اظهار نظر کرده اند، اگرچه در برخی موارد 

اتفاق و استسالم کلی حاصل نشده است؛ مثاًل در صحت 

وصیت مسلامن و ذمی برای مهدیگر اتفاق نظر و در عدم 

صحت وصیت برای کافر حربی نیز اتفاق نظر وجود دارد، 

ولی مهواره شاهد آراء متناقض و متعارض با آراء مشهور 

به مهراه دالیلی هستیم.

تأثیر اختالف دارین بر وصیت عهدی
و  موصی  دارین  اختالف  تأثیر  مورد  در  اسالمی  فقهای 

مسلامن  بالغ  جانب  از  وصیت  داده اند:  نظر  چنین  وصی 

عادلی که عبد نباشد جایز است، اما وصیت مسلامن برای 

در حق مسلامن  کافر  نیست  نیست.51 جایز  مرشک جایز 

وصی باشد؛ زیرا خداوند می فرماید: »اَل َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن 

مگیرید«.  مهراز  و[  ]دوست  خودتان  غیر  »از  ُدوِنُكْم«؛52 

می فرماید:  خداوند  نیست،  مأمون  مسلامن  بر  او  چون 

مراعات  مؤمىن  هیچ  »درباره  ُمؤِْمٍن«؛53  ِفی  یرُْقُبوَن  »اَل 
خویشاوندى و پیامىن را منی کنند«.54

50. فتح الباری، ج5، ص357.

51. األم، ج4، ص126؛ احلاوی الکبیر، ج8، ص328؛ املجموع، ج15، 

ص508؛ رشح خمترص خلیل، ج8، ص192.
52. آل عمران، 118.

53. توبه، 10.

54. املجموع، ج15، ص508.

در وصی بلوغ، عقل، آزادی، اسالم و عدالت رشط است.55 

غیرمستأمن  و  مستأمن  حربی  و  ذمی  برای  مسلامن  اگر 

والیت  اثبات  وصیت  در  زیرا  است؛  باطل  مناید  وصیت 

برای وصی از طریق منایندگی بر موصی له وجود دارد، اما 

ندارند و مهان طور  بر مسلامن والیت  نه حربی  و  نه ذمی 

منی شود.56  نیز  او  وصی  منی برد،  ارث  مسلامن  از  کافر  که 

یکی از ارکان وصیت عهدی وصی است، در وصی عقل 

و اسالم رشط است و در مورد عدالت گفته شده که رشط 

است؛ زیرا امانت به فاسق داده منی شود و در قول دیگری 

گفته شده که عدالت رشط نیست؛ زیرا مسلامن حمل امانت 
و اطمینان است، مهان طور که در وکالت و ودیعه هست.57

اسالم  وصی  رشایط  »از  است:  آمده  الکالم  جواهر  در 

از  هرچند  کافر  برای  مسلامن  وصیت  پس  است«. 

در  نیست.  جایز  اختالف نظر  بدون  باشد،  خویشاوندان 

والیت  منصب  بودن  پایین  خاطر  به  است:  آمده  الریاض 

کافر از مسلامن است؛ زیرا خداوند می فرماید: »اْلُمؤِْمُنوَن 

با  زنان  و  »مردان  َبْعٍض«؛58  َأْوِلیاُء  َبْعُضُهْم  َواْلُمؤِْمَناُت 

اْلَكاِفِریَن  اْلُمؤِْمُنوَن  یتَِّخِذ  »اَل  یكدیگرند«،  دوستان  ایامن 

اللِه  ِمَن  َفَلیَس  َذِلَك  یْفَعْل  َوَمْن  اْلُمؤِْمِنیَن  ُدوِن  ِمْن  َأْوِلیاَء 

به  مؤمنان  به جای  را  كافران  نباید  »مؤمنان  َشیٍء«؛59  ِفی 

را[  ]او  هیچ چیز  در  كند  چنین  كه  هر  و  بگیرند  دوستى 

اللُه  یْجَعَل  »َوَلْن  و  نیست«  ]هبره ای[  خدا  ]دوستى[  از 

بر  هرگز  خداوند  »و  َسِبیاًل«؛60  اْلُمؤِْمِنیَن  َعىَل  ِلْلَكاِفِریَن 

نداده  قرار  ]تسلطى[  راه  كافران  براى  مؤمنان  ]زیان[ 

مثل خودش صحیح  کافر  برای  کافر  اما وصیت  است«. 

وصیت  و  باشد  کافر  یا  باشد،  مسلامن  موصی  اگر  است. 

هرچند  کافر  برای  وصیت  باشد،  مسلامنان  کودکان  برای 

از خویشاوندان هم باشد، صحیح نیست؛ زیرا کافر اهل 

والیت و امانت بر مسلامنان نیست، مگر کافر برای کافر 

وصیت کند، آن هم در صورتی که عدالت رشط برای وصی 

55. احلاوی الکبیر، ج8، ص328.

56. املبسوط، ج7، ص464.

57. رشائع اإلسالم، ج2، ص482.

58. توبه، 71؛ جواهر الكالم، ج28، ص403.

59. آل عمران، 28.

60. نساء، 141.
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نباشد، و یا اگر هدف نگهداری مال طفل و ادای امانت 

به  رأی  مسالک  در  می شود،  حمقق  او  عدالت  با  باشد، 

به منع آن، در مسالک آمده  صحت آن داده و در روضه 

است؛  آن  صحت  قوی  حکم  دینش  در  عدالت  با  است: 

زیرا هدف نگهداری مال طفل و ادای امانت است و اگر 

کافر در دینش از حمرمات دوری کند، امانات را ادا می کند 

و هدف مطلوب حمقق می گردد، برخالف مسلامن فاسق. در 

هرچند  مذهب،  بنابر  است  منع  اقوی  است:  آمده  روضه 

مذهب  به  ترافع  در صورت  و  باشد  نزد خودشان صحیح 

خودشان ارجاع داده می شود، یا بنابر رشط عدالت حکم 

به بطالن آن الزم می آید، مهچنین عدالت در دینش موثق 

منی باشد و اعتنایی به کارهایش منی شود؛ زیرا با بسیاری از 

احکام اسالمی خمالف است. حمقق در رشایع و شهید در 

ملعه و دروس و عالمه در مهه کتاهبایش و بسیاری دیگر، 

وصیت کافر برای کافر را جایز دانسته اند، مهراه با رشط 

عدالت برای وصی، و به عدالت کافر در دینش اکتفا شده 
است، این رأی بر نظر مسالک رجحان دارد.61

ایفای  برمی آید،  عهدی  وصیت  تعریف  از  که  مهان طور 

و  می باشد  مقصود  و  هدف  وصیت،  نوع  این  در  تعهد 

باشد،  عهد  به  وفای  به  معروف  و  مشهور  شخصی  اگر 

آیین  کدام  پیرو  اینکه  و  می باشد  عهدی  وصیت  سزاوار 

باشد، تأثیری در امر وفای به عهد نخواهد داشت، اگرچه 

رأی مشهور فقهای اهل سنت و شیعه عدم واگذاری امر 

والیت که وصیت عهدی را نیز جزئی از آن برشمرده اند، 

به هدف و مقصود  با توجه  اما  به شخص کافر می باشد، 

از وصیت عهدی شاید بتوان قائل به وصیت عهدی برای 

شخص متعهد بود، هرچند با آیینی غیر از اسالم باشد. در 

قسمت حتلیل و ترجیح، ادله ای برای این رأی بیان شده 

است.

دالیل عدم صحت وصیت برای کافر در وصیت عهدی از 

این قرارند:

مؤمىن  هیچ  »درباره  آیات:  خاطر  به  اسالم:  رشط   -1

61. احلدائق النارضة، ج22، ص564.

غیر  »از  و  منی کنند«62  را  پیامىن  و  خویشاوندى  مراعات 
خودتان ]دوست و[ مهراز مگیرید«63 است.64

هرچند  نیست،  صحیح  کافر  برای  وصیت  امجاع:   -2

برای  مسلامن  وصیت  صحت  عدم  در  باشد،  خویشاوند 
کافر امجاع وجود دارد.65

هرچند  نیست،  صحیح  کافر  برای  مسلامن  وصیت   -3

ذمی باشد؛ زیرا کافر اهلیت والیت بر مسلامن را ندارد و 

ندارد، پس وصیت  را  و عدالت  اهلیت شهادت  مهچنین 
برای او صحیح منی باشد، مانند جمنون.66

منی تواند  می آید که شخص مسلامن  به دست  آیات  از   -4

زیرا  دهد؛  قرار  خود  مسلامن  فرزند  رسپرست  را  کافر 

مسلامن  بر  کافر  سلطه  نوعی  مسلامن  بر  کافر  رسپرستی 

بر  کافران  سلطه  سبیل،  نفی  قاعده  مطابق  و  می باشد 

مسلامنان روا منی باشد و زمینه سازی برای چنین سلطه ای، 

اْلُمؤِْمِنیَن  َعىَل  ِلْلَكاِفِریَن  اللُه  یْجَعَل  »َوَلْن  ممنوع می باشد: 

َسِبیاًل«؛67 »و خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان براى كافران 

اَل  آَمُنوا  الَِّذیَن  أَیَها  »یا  نداده است«،  قرار  راه ]تسلطى[ 

یتَِّخِذ اْلُمؤِْمُنوَن اْلَكاِفِریَن َأْوِلیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمؤِْمِنیَن َأُتِریُدوَن 

َعُلوا ِللَِّه َعَلیُكْم ُسْلَطاًنا ُمِبیًنا«؛68 »اى كساىن كه ایامن  َأْن جَتْ

آورده اید به جای مؤمنان كافران را به دوستى خود مگیرید 

قرار  خدا  براى  روشن  حجتى  خود  علیه  می خواهید  آیا 

َبْعٍض«؛69  َأْوِلیاُء  َبْعُضُهْم  َواْلُمؤِْمَناُت  »اْلُمؤِْمُنوَن  و  دهید« 

»مردان و زنان با ایامن دوستان یكدیگرند«.

طبق اتفاق آراء وصی قرار دادن کافر برای مسلامن بنابر 

از  مانع  دین  اختالف  پس  منی باشد،  جایز  مذکور  ادله 

انعقاد وصایت می شود و حتی اگر موصی و وصی اتفاق 

دار نیز داشته باشند، در صورت اختالف دین وصایت آهنا 

جایز نخواهد بود.

62. توبه، 10.

63. آل عمران، 118.

64. احلاوی الکبیر، ج8، ص330.

65. ریاض املسائل، ج10، ص312؛ جامع املدارک، ج4، ص77.

66. تذكرة الفقهاء، ج2، ص510؛ املجموع، ج15، ص509.

67. نساء، 141.

68. نساء، 144.

69. توبه، 71.
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تحلیل و ترجیح
موصی  بین  دار  اختالف  و  اتفاق  مذکور  آراء  به  توجه  با 

هرکدام  ادله  به  توجه  با  نیز  و  امر  هنایت  در  موصی له،  و 

از موافقان و خمالفان در هر شق از تقسیم صورت گرفته، 

بدون تأثیر اعالم می شود؛ زیرا هر گروه برای موافقت بر 

از  دالیلی  آن،  با  خمالفت  برای  یا  و  دارها  خمتلف  وصیت 

آیات و روایت و سیره عملی پیامرب)ص( و ادله عقلی بیان 

منوده اند که هرکدام برای اقناع عملی شخص مکّلف کافی 

به نظر منی رسد متلیک و بخشیدن و  بود. مهچنین  خواهد 

نسبت  داری  خمالف  تابعیت  که  افرادی  بین  مال  مبادله 

داشته  ممانعت  اسالم  رشیعت  حلاظ  از  دارند،  مهدیگر  به 

باشد؛ زیرا به تبع روابط و تبادالت موجود در جهان امروز 

وقوع  و  وجود  با  مهچنین  و  مهدیگر  با  افراد  ارتباط  و 

و  خویشاوند  افراد  بین  آیینی  و  دینی  اختالف  روزافزون 

حتی افراد یک خانواده، روابط خانوادگی مهچنان پابرجا 

شده،  اشاره  نیز  روایات  برخی  در  که  مهان طور  و  است 

با والدین  اما  بوده،  اینکه فرزند خانواده مسلامن  با وجود 
مرشک خود قطع صله رحم نکرده است.70

از  برای حربی  مسلامن  از جانب  متلیکی  مهچنین وصیت 

به دین اسالم مؤثر  القلوب و تعریف و تقریب  باب مؤلفة 

و مفید خواهد بود. اگرچه در برخی آراء در مورد وصیت 

از  هرکدام  برای  و  دارد  وجود  اختالف نظر  کافر  برای 

بر دالیل عدم  نیز  مناقشاتی  اما  نظرات دالیلی ذکر شد، 

را جای  مسئله  که  است  آمده  کافر  برای  صحت وصیت 

تأمل قرار داده است؛ در مناقشه بر درست نبودن وصیت 

بر  تنها  جواز  عدم  این  که  است  آمده  حربی  کافر  برای 

این پایه استوار است که گفته شود وصیت برای او دوست 

جواز  بر  ادله ای  اما  است.  رسول  و  خدا  دشمن  داشنت 

وصیت ذکر شده است مانند: روایت اسامء بنت ابوبکر در 

مورد مادرش در حالی که مرشک بود که آیا چیزی به او 

ببخشم؟ پیامرب فرمود بله عطا کن.71 این حدیث بر جواز 

بخشش به مرشک حربی داللت دارد و وصیت نیز نوعی 

70. اجلامع الصحیح املخترص، ج2، ص924.

71. همان.

بخشش است، پس برای حربی نیز جایز است،72 و قیاس 

و  ذمی  برای  متلیک  جواز  بر  حربی  برای  وصیت  متلیک 

مستأمن،73 و اینکه چون در صحت هبه برای حربی امجاع 

وجود دارد، در صحت وصیت هم، چنین است؛ زیرا هردو 

برخی  و  هستند،74  بالعوض  متلیک  یعنی  معنی  یک  در 

یهودی  درباره  حتی  وصیتها  بر  اثر  ترتیب  بر  نیز  روایات 

زمان  در  نصاری  بیشرت  آنکه  با  دارند،  و نرصانی داللت 

صدور آن روایات، کافر حربی بوده اند، مهچنین اصحاب 

نیز به روایات حرام بودن سیر کردن و آب و غذا دادن به 
آنان عمل نکرده اند.75

اموال  متلک  برای  حربی  نبودن  شایسته  به  نیز  برخی 

پذیرفته  دیدگاه  این  که  است  روشن  و  کرده اند  استدالل 

کافران  اموال  بودن  فیء  درباره  که  روایاتی  و  نیست 

را  آنان  شایستگی  است،  رسیده  مسلامنان  برای  حربی 

برای مالک شدن تأیید می کند وگرنه باید گفت آنچه را با 

خرید و فروش از مسلامنان می گیرند نیز مالک منی شوند.76 

برای  کافر حربی چنین  نادرستی وصیت  ثانی در  شهید 

استدالل منوده است: چنین وصیتی، دوستی با کافر حربی 

را در پی دارد که در قرآن، از آن هنی شده است، البته هیچ 

مالزمه ای بین دوستی و وصیت نیست؛ زیرا اگرچه وصیت 

نادرست باشد، باز مقتضی ترتیب اثر دادن به آن است و 

بودن  و واجب  آن  به  پوشانیدن  آثار، جامه عمل  از مجله 

وفای وصی به وصیت است و ترّتب عقاب بر منع و تبدیل 

وصیت می باشد77 و ربطی به دوستی ندارد.

آلوسی  از مفرسان  است،  مطلق  آیه وصیت  نیز  از طرفی 

نکرده  آن ذکر  برای  قیدی  آورده و هیچ  را مطلق  وصیت 

است:  آمده  أدلته،  و  اإلسالمی  الفقه  کتاب  در  است.78 

هرگاه با وجود اختالف دارین، در رسزمین موصی له مانعی 

به  معامله  و  مساوات  مبدأ  بنابر  موصی  بردن  ارث  برای 

72. املغنی، ج6، ص219.

73. املهذب فی فقه اإلمام الشافعی، ج2، ص342.

74. دقائق أولی النهى، ج4، ص353.

75. وسائل الشیعة، کتاب اطعمة، ابواب آداب مائده، باب 19، ح3و4.

76. جامع املدارک، ج4، صص61و62.

77. اللمعة الدمشقیة، صص52و.53

78. املعجم الوسیط، ج2، ص54.
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مثل نباشد، وصیت صحیح است، پس اگر دولت موصی 

به مانند آن اجازه دهد، وصیت جایز است و اگر مانند آن 

را اجازه ندهد، وصیت منع دارد.79 میان فقهای شیعه نیز 

اختالف نظر و آراء مردد به چشم می خورد؛ امام مخینی در 

نادرستی وصیت به کافر می گوید: در عدم صحت وصیت 
برای کافر حربی و مرتد فطری، جای درنگ است.80

در وصیت عهدی نیز روایاتی دال بر وصیت برای وصی 

غیرمسلامن وجود دارد، مثاًل در روایتی از صادقین)ع( در 

مورد مردی که مال خود را در راه خدا وصیت کرده بود، 

پرسیدند، حرت فرمود: برای هرکس وصیت کرده بپردازد، 

گرچه وصی، یهودی یا نرصانی باشد.81 اگرچه اسالم یکی 

از رشوط وصی است، اما هدف اصلی از وصیت عهدی 

بر  فقها  آراء  امانت شخص وصی است، و در  عدالت و 

این امر تأکید صورت گرفته است، مثاًل، غرض صیانت از 

مال طفل و ادای امانت است.82 حال اگر عدالت کافر 

در دینش و امانت او ثابت شود، بازهم منی تواند وصی قرار 

حمرمات  از  دینش  در  کافر  اگر  می گوید:  بحرانی  گیرد؟ 

مطلوب حمقق  و هدف  می کند  ادا  را  امانات  کند،  دوری 
می گردد.83

قابل تأمل است؛  این  البته  آمده است:  الکالم  در جواهر 

بعضی  وثاقت  حتی  می شود،  حاصل  آهنا  از  وثاقت  زیرا 

به خصوص  است،  مسلامنان  عدول  از  بیشرت  آهنا  عدول 

است: حمتمل  آمده  املسالک  در  برای مهین  آهنا،  خمالفان 

صحت  به  مطلق  حکم  دینش،  در  عدالت  با  که  است 

نگهداری و حفظ  زیرا هدف  داده شود؛  کفار  به  وصیت 

حمرمات  از  کافر  اگر  و  است  امانت  ادای  و  طفل  مال 

دینش دوری کند و به اجرای امانات مبادرت کند، هدف 

هرچند  فاسق  مسلامن  برخالف  می شود،  حاصل  مطلوب 

79. الفقه اإلسالمی و أدلته، ج10، ص7474.

80. حتریر الوسیلة، ج2، ص92.

81. وسائل الشیعة، ج13، ص411، باب 32 از کتاب الوصایا.

82. جواهــر الكالم، ج28، ص404؛ احلدائق النارضة، ج22، ص564؛ 

رشائع اإلسالم، ج2، ص482.
83. احلدائق النارضة، ج22، ص564.

تصور ثقه در فاسق مسلامن هم ممکن است.84 پس با وجود 

مظنه  اگر  و  است  حتقق پذیر  امانت  و  عدالت  هم  کفر 

با  اینکه  منود، و هنایت  امین  خیانت می رود، می توان ضم 

کافر  وصایت  می توان  کافر،  وصایت  خمالفان  ادله  وجود 

حربی را حذف، اما وصایت کافر ذمی را با ضم امین جایز 

دانست.

نتیجه گیری
1. اختالف دارین بر وصیت تأثیر می گذارد.

2. در صحت وصیت متلیکی از جانب کافر برای مسلامن 

کافر  برای  مسلامن  وصیت  در  اما  دارد،  وجود  اتفاق نظر 

ذمی و حربی اختالف نظر است.

3. فقها در جواز و عدم جواز وصیت مسلامن برای کافر 

استدالل  و  قیاس  روایات،  آیات،  از  دالیلی  برعکس،  و 

عقلی ذکر کرده اند.

4. در وصیت عهدی نیز فقها وصیت مسلامن برای کافر 

استدالل عقلی جایز  و  روایات  آیات،  از  بنابر دالیلی  را 

منی دانند.

عموم  شامل  اطالق  بنابر  و  است  مطلق  وصیت  آیه   .5

می شود و در وصیت متلیکی، افراد خمتلف الدار می توانند 

به نفع مهدیگر وصیت منایند، مهچنین نظراتی از فقها در 

در  عدالت  احراز  مجله  از  رشایطی  در  که  است  دست 

کافر، وصیت عهدی حداقل برای کافر ذمی جایز باشد.

84. جواهر الكالم، ج28، ص404.
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  کتابنامه
- قرآن کریم.

داراملعرفة،  بیروت،  شافعی،  ادریس  بن  حممد  األم،   -

1410ق.

- أنیس الفقهاء فی تعریفات األلفاظ املتداولة بین الفقهاء، 

العلمیة،  دارالكتب  بیروت،  قونوی،  عبدالله  بن  قاسم 

1424ق.

ابن رشد،  امحد  بن  حممد  املقتصد،  هنایة  و  املجتهد  بدایة   -

قاهره، داراحلدیث، 1425ق.

مسعود  بن  ابوبكر  الرشائع،  ترتیب  فی  الصنائع  بدائع   -

کاسانی، بیروت، دارالكتب العلمیة، 1406ق.

مکتبة  هتران،  بحرالعلوم،  آل  حممد  سید  الفقیه،  بلغة   -

الصادق، 1403ق.

تبیین احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن علی زیلعی،   -

بوالق، املطبعة الكربى األمیریة، 1313ق.

قم،  الغطاء،  کاشف  آل  حممدحسین  املجلة،  حتریر   -

کتاب فروشی فیروزآبادی، 1361ش.

- حتریر الوسیلة، سید روح الله مخینی، هتران، مؤسسه تنظیم 

و نرش آثار امام مخینی)ره(، بی تا.

املكتبة  هتران،  حلی،  یوسف  بن  حسن  الفقهاء،  تذكرة   -

املرتضویة إلحیاء اآلثار اجلعفریة، بی تا.

بخاری،  اسامعیل  بن  حممد  املخترص،  الصحیح  اجلامع   -

بیروت، دار ابن كثیر، 1407ق.

امحد  سید  النافع،  املخترص  رشح  فی  املدارک  جامع   -

خوانساری، قم، مؤسسه اسامعیلیان، 1405ق.

حمقق  حسین  بن  عىل  القواعد،  رشح  فی  املقاصد  جامع   -

كرىك، قم، مؤسسة آل البیت)ع( إلحیاء الرتاث، 1414ق.

- جواهر الكالم فی رشح رشائع اإلسالم، حممدحسن نجفی، 

بیروت، دارإحیاء الرتاث العربی، 1404ق.

قاهره،  زبیدی،  حداد  علی  بن  ابوبکر  النیرة،  اجلوهرة   -

املطبعة اخلیریة، 1322ق.

امحد  بن  حممد  الكبیر،  الرشح  عىل  الدسوقی  حاشیة   -

دسوقی، بیروت، دارالفكر، بی تا.

بن  علی  الشافعی،  اإلمام  مذهب  فقه  فی  الکبیر  احلاوی   -

حممد ماوردی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1419ق.

- احلدائق النارضة فی أحکام العرتة الطاهرة، یوسف بن امحد 

بحرانی، قم، دفرت انتشارات اسالمی، 1405ق.

انتشارات  دفرت  قم،  طوسی،  حسن  بن  حممد  اخلالف،   -

اسالمی، 1407ق.

- دقائق أولی النهى لرشح املنتهى، منصور بن یونس هبوىت، 

بیروت، عامل الكتب، 1414ق.

- رد املحتار عىل الدر املختار، حممدامین بن عمر ابن عابدین، 

بیروت، دارالفكر، 1412ق.

زین الدین  الدمشقیة،  اللمعة  رشح  فی  البهیة  الروضة   -

العربی،  الرتاث  دارإحیاء  بیروت،  ثانی،  شهید  علی  بن 

1403ق.

علی  سید  بالدالئل،  األحكام  حتقیق  فی  املسائل  ریاض   -

إلحیاء  البیت)ع(  آل  مؤسسة  قم،  طباطبایی،  حممدعلی  بن 

الرتاث، 1418ق.

منصور  بن  حممد  الفتاوی،  لتحریر  احلاوی  الرسائر   -

ابن ادریس حلی، قم، دفرت انتشارات اسالمی، 1410ق.

قاهره،  قزوینی،  ابن ماجه  یزید  بن  حممد  ابن ماجه،  سنن   -

دارإحیاء الكتب العربیة، بی تا.

- سنن البیهقی الكربى، امحد بن حسین بیهقی، مكه، مكتبة 

دارالباز، 1414ق.

- رشائع اإلسالم فی مسائل احلالل و احلرام، جعفر بن حسن 

حمقق حىل، قم، مؤسسه اسامعیلیان، 1408ق.

بیروت،  خرشی،  عبدالله  بن  حممد  خلیل،  خمترص  رشح   -

دارالفكر، بی تا.

- فتح الباری رشح صحیح البخاری، امحد بن علی ابن حجر 

عسقالنی، بیروت، داراملعرفة، 1379ق.

الفقه اإلسالمی و أدلته، وهبه زحیلی، دمشق، دارالفكر،   -

بی تا.

- الفقه عىل املذاهب األربعة، عبدالرمحن جزیری، بیروت، 

دارالكتب العلمیة، 1424ق.

ابوجیب،  سعدی  اصطالحًا،  و  لغًة  الفقهی  القاموس   -

دمشق، دارالفكر، 1408ق.
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- »قدرت نرم نظم اساسی مجهوری اسالمی ایران در حتقق 

آرمان وحدت اسالمی«، سید حممدمهدی غاممی و سهراب 

صالحی، جمله مطالعات قدرت نرم، شامره 6، 1391ش.

طباطبایى  حممدكاظم  سید  التعلیقات،  مع  الوثقى  العروة   -

یزدى، قم، مدرسه امام عىل بن اىب طالب)ع(، 1428ق.

اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة، حممد بن مکی شهید   -

اول، بیروت مؤسسة فقه الشیعة، بی تا.

- مباحث فقهیة )الوصیة، الرشكة، صلة الرحم(، سید تقى 

طباطبایى قمى، قم، چاپخانه امیر، 1419ق.

- مبانی منهاج الصاحلین، سید تقى طباطبایى قمى، قم، قلم 

الرشق، 1426ق.

داراملعرفة،  بیروت،  رسخسی،  امحد  بن  حممد  املبسوط،   -

1414ق.

- جممع البحرین، فخرالدین بن حممد طریحی، هتران، دفرت 

نرش فرهنگ اسالمی، 1367ش.

بیروت،  نووی،  رشف  بن  یحیی  املهذب،  رشح  املجموع   -

دارالفکر، بی تا.

العلمیة،  دارالكتب  بیروت،  انس،  بن  مالك  املدونة،   -

1415ق.

حامد  زیات،  امحد  مصطفى،  ابراهیم  الوسیط،  املعجم   -

عبدالقادر و حممد نجار، بی جا، دارالدعوة، بی تا.

- املغنی، عبدالله بن امحد ابن قدامه، قاهره، مكتبة القاهرة، 

1388ق.

- املقنعة، حممد بن حممد مفید، قم، دفرت انتشارات اسالمی، 

1410ق.

نویسندگان،  از  مجعی  اإلسالمیة،  املعارف  دائرة  موجز   -

امارات، مركز الشارقة لإلبداع الفكری، 1998م.

دفرت  قم،  حلی،  ابن فهد  حممد  بن  امحد  البارع،  املهذب   -

انتشارات اسالمی، 1407ق.

- املهذب فی فقه اإلمام الشافعی، ابراهیم بن علی شیرازی، 

بیروت، دارالكتب العلمیة، بی تا.

دفرت  قم،  ابن براج،  نحریر  بن  عبدالعزیز  املهذب،   -

انتشارات اسالمی، 1406ق.

سید  أحادیث  من  األخبار  منتقى  رشح  األوطار  نیل   -

الطباعة  إدارة  مرص،  شوكانی،  علی  بن  حممد  األخیار، 

املنیریة، 1344ق.

بن  حممد  الرشیعة،  مسائل  حتصیل  إلی  الشیعة  وسائل   -

العربی،  الرتاث  دارإحیاء  بیروت،  عاملی،  حر  حسن 

1412ق.
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