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بهرام اماني چاكلي
سيده ليال تقوي سنگدهي

*1

**2

نویسیبهعنوانسنتیاجتماعیدارایپیشینهدردوره جاهلیاعرابونیز

وصیت 
نامه

ایران پیش از اسالم است .این سنت در دورهی پیامبر 3دارای شکلی دینی،
موعظهایوساختاریقرآنیبود.پسازفتوحاتوگسترشمرزهایجهاناسالم،

نامهنویسی نیز تحول یافت و موضوعهای گوناگون سیاسی ،اجتماعی و
وصیت 

فرهنگیرادربرگرفت .اين مقاله ميكوشد با روش توصيفي -تحليلي پس از بررسي
روند وصيّت نامه نويسي در صدر اسالم تا پايان خالفت اميرالمؤمنين علي
پرسشهاي زير پاسخ دهد:
 .1وصيّت نامهها در صدر اسالم داراي چه مفاهيم ،تقسيمها و اسلوبي هستند؟
 .2وصيّت نامههاي پيامبر 3و جانشينان نخستين ايشان از چه تشابهها و
*استادیارگروهتاریخوتمدنمللاسالمیدانشگاهزنجان .
**استادیارگروهتاریخوتمدنمللاسالمیدانشگاهزنجان .

به

وصیّتنامه نویسی در صدر اسالم تا پایان خالفت امیرالمؤمنین علی

8

تفاوتهايي برخوردار هستند؟

واژههاي كلیدي :وصیّت نامه ،پیامبر ،3جانشییاا پییامبر ،3تیاریخ صیدر امی ،
خطابه.
مقدمه 

وصیّت نامهها به عاوا متوني برجاي مانده از پیشیوایا  ،بررایا و اتگیت ا داراي
مطالب اونااوني از نظا هاي استرده فرها یي ،میامیي ،اجتعیاعي و ااتيیادي هسیتاد.
وصیّت نامه نویسي هاري امت كه در ادبیات عرب در حوزه خطابیه ایرار میياییرد و بیا
امتفاده از آ ميتوا افكار ،ت شها و آرزوهاي افراد را كشف كرد و بسییاري از مسیا
میامي ،اجتعاعي ،ااتيادي و دیاي را از درو آ امتخراج كرد.
در دوره جاهلي ،وصیّت نامهها خ صه تجربههاي اگخاصي ماناد پدرا  ،برراا ابیله،
حاكعا و افراد صاحب مقامي بودند كه به این ومیله ،نتایج تجربههاي خیود را در اختییار
نردیكا و زیر دمتا خویش ارار ميدادند .به عاوا نعونه ،ميتوا به وصیایاي ابیوای
بن صرمه به او خویش ،وصایاي عامر بن الضرب العیدواني ،ای
ای

بین میاعده ا ییادي،

بن عاصم التعیعي و جريبۀ بن ا گیم ا مدي به نردیكا و فرزندانشا و أكثم بن

صیفي و أوس بن حارثه به پسرانش اگاره كرد.
همچاین در زما پیامبر 3و پ

1

از آ به وصایا توجیه میيگید .در ایین دورا  ،بیا

تعركر ادرت میامي و تشكی حكومت ام مي ،تاوّع وصیّت نامههیا بیشیتر گید و انیواع
اونااوني از آ پدید آمد .با ظهور ام

و نرول ارآ  ،فضیا بیراي تيیییر جهیا بیایي و

اید ولوژي فراهم گد و بر اثر آ  ،تيییر وصیّت نامه نویسي به وجود آمد .این تيییر و تحوّل
در میا هعه مسلعانا یكسا نبود و به طور كام در میا هعه مرد نهادیاه نشد .ایین
مقاله ت ش دارد ضعن بررمي انواع وصایا ،مضامین و املوب آنها ،وجوه اگتراك و افتراق
وصیّت نامهها را دریابد.
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درباره وصایا در كتابهاي مختلف ،اط عات ارزگعادي آمده امت امیا در بیاب دمیته
بادي وصایا بر حسب مضامین آنها ،فقط چاد اثر پراكاده صورت ارفته امت .تاها اثر مهم
در این زمیاه ،كتاب جمهرۀ وصايا العرر امیت كیه محعید نیایف دیلعیي در میه جلید،
وصیّت هایي را از عير جاهلي تیا عيیر عبامیي جعیر آوري كیرده امیت امیا تحلیلیي از
مضامین و املوب ن ارش وصیّتها ارا ه نعیيكاید .هیمچایین ،مقالیهاي بیا عایوا ادب
الوصایا في العير االم مي نوگته مها الفریح ،درباره موضیوع ایین مقالیه ،اابی توجیه
امت.

معنايلغوي،اصطالحيووجهتسميهوصيّت 

واژه وصیّت كه صورت عربي آ وصيّۀ و جعر آ وصایا امت ،امم ميدري برارفتیه
از وصّي ،یُوصِّي و توصيۀ به معااي عهد امت .در كتابهاي ليت عربي ،ذی مادّه وصييّۀ
معاني مختلفي ماناد عهد كرد  ،مفارش كرد  ،توصیه كرد  ،وااتار كرد  ،مأمور كیرد
و وص كرد چیري به چیر دی ر آمده امت .القشادي و ابن حعیدو در آثیار خیود واژه
عهد و وصیّت را به یك معاا ميداناد.

2

وجه تسعیه وصیّت آ امت كه وصیت ،مستلر متي اردانید تيرف پ

از میر

به تيرف پیش از مر امت 3.وصیّت در اصط ح ،طلب انجیا ععلیي از وصیي ،بعید از
غیبت یا مر وصیّت كااده امت 4.بیشتر فقهاي اهی تسیان ،وصییت را چایین تعرییف
ميكااد:
وصيّت ،مالكيت بر عين يا منفعتي را گويند كه پس از مرگ ،بر سبيل تبرر،،
براي شخصي ايجاد ميشود.

اما خعیاي

5

در تحریر الوسيله وصيت را به مه اسم تعلیكیي ،عهیدي و تفكیكیي

تقسیم ميكااد .ایشا در این باره مينویسد:

وصیّتنامه نویسی در صدر اسالم تا پایان خالفت امیرالمؤمنین علی

51

وصيّت تمليكي مثل اين كه فرد بگويد بعد از مردنم فالن چيز يا فرالن مبلر
را به زيد بدهيد اما وصيّت عهدي اين است كه مثالً وصيت كند به اين كره مررا
بعد از مردنم تجهيز كنند؛ يعني غسل و كفن كنند يا برايش حج يا نماز يرا نييرر
اينها استيجار نمايند اما تفكيكي آن است كه چيزي را كه در قيد ملكيت اوست،
آزاد كند مثالً بگويد بعد از من فالن برده مرا آزاد كنيد.

6

در اانو مدني جعهوري ام مي براي وصیّت تعریفي نیامده امت اما طبق ماده 811
و  ،818آ را به دو دمته تعلیكي و عهدي تقسیم ميكااد .وصیّت تعلیكي؛ یعایي كسیي
عین یا مافعتي را از مال خود ،براي زما بعد از فوتش به دی ري به رای ا تعلییك كاید.
وصیّت عهدي عبارت امت از این كه گخيي ،یك یا چاد نفر را براي انجا امر یا اموري
یا تيرفات دی ري مأمور نعاید.

7

وصيّتدرقرآنكريم 

واژه وصیّت در ارآ كریم به اونهها و معاني مختلف و به صورت امعي و فعلي بییا
اردیده امت ،ماناد واژههاي الوصيّۀ ،وصَّي ،وصَّیاا ،تَواصَوا ،یُوصِیكم 8.این كلعه در ایرآ
به معاني مختلفي چو متي اردانید  ،مفارش كرد  ،امر كرد  ،مهیر ورزیید  ،تیتكر
داد و یادآوري كرد  9بیا ميگود .وصیّت در ارآ  ،به دو صورت امت:
الف) وصیّت خداوند به انسا ؛ ب) وصیّت انسا به انسا .
هر كدا از این دو نوع به اونههاي مختلف بییا میيگیود .البتیه بایید ایین نكتیه را
یادآوري كرد كه در ارآ به معااي ليوي وصیّت توجه ميگود.
الف) وصیّت خدا به انسا  :عهد و وصیّت خداوند ،مفارشهاي او امت كیه در آ امیر
به فرما بري و نهي از نافرماني و نقض عهد خویش ميكاد.

10

ب) وصیّت انسا به انسا  :این وصیّت در ارآ به دو اونه امت :ایاهي انسیا  ،فیرد
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دی ري را به دین مفارش ميكاد ماناد این كه خداوند ميفرماید:
و ابراهيم و يعقوب ،فرزندان خود را به اين آيين وصيّت كردند.

11

نوع دی ر ،وصیّت انسا درباره میراث امت .در این باره در ارآ كریم آمده امت:
اي كساني كه ايمان آورده ايد ،هنگامي كه مرگ يكي از شما فررا رسرد ،در
موقع وصيّت بايد از ميان شما ،دو نفر عادل را به شهادت بطلبد.

12

بر اماس آیههایي كه درباره وصیّت مخن مياویاد ،برخي از مفسّرا  ،وصیّت را به دو
نوع كلّي تقسیم ميكااد كه عبارت هستاد از :تعلیكیه كه مربوط بیه ارث امیت و عهدییه
كه مواعظ ،نيایح و اوامري بود كه اغلب در وصیّتهاي پیامبرا  ،اماما و بررایا دیین
مشاهده ميگود.

13

در اتگته ،زماني كه مضعو وصیّت ،میامي ،نظامي یا اضایي بود ،واژه عهد به كیار
ميرفت .به خيوص زماني كه عاملي را براي جایي مشخص ميكردنید ،عهیدي بیراي او
مي نوگتاد .در حالي كه اار مضعو وصیّت دیاي بود ،واژه عهد به كیار نعیيرفیت و واژه
وصیّت به كار مي رفت .این تعریف مفسیرا كیه در مقالیه حاضیر ،محیور پیروهش ایرار
ميایرد با تعریفي كه در اانو مدني ایرا از انواع وصیّت و وصیّت عهدي ارا ه میيگیود
تا حدودي متفاوت امت؛ چرا كه در اانو  ،مسئله اصیلي ،وصییّت ها یا میر و دربیاره
اموال و دارایيهاي افراد امت.
وصيّتدركالمرسولاكرم 3

پیامبر 3در میره خود نشا دادند كه از برخي ماتهاي موجود در جامعه كه ریشیه
جاهلي داگتاد به عاوا ابراري در جهت اجراي اهیداف امی

امیتفاده میيكااید .روش

ایشا در برابر ماّت وصیّت نامه نویسي كیه میابقه جیاهلي دارد بیر هعیین مایوال بیود.
وصایاي پیامبر 3را ميتوا به دو دمته تعلیكیه و عهدیه تقسیم كرد .در بیاب وصیایاي
تعلیكیه كه درباره وصیّت در زمیاه ارث و پ

از مر امت و با معااي اصط حي وصیّت

وصیّتنامه نویسی در صدر اسالم تا پایان خالفت امیرالمؤمنین علی

51

نامه همخواني دارد ،آ حضرت 3ميفرماید:
«شايسته نيست كسي كه مالي دارد و ميتواند دربراره آن وصريّت كنرد دو
شب را به صبح آورد ،مگر اينكه وصيّتش را نوشته و پيش او باشد».

14

و یا در جایي دی ر ميفرمایاد:
«كسي كه بميرد ،بدون اين كه وصيت كرده باشد ،بره مررگ هاهليرت مررده
است».

15

این احادیث نشان ر توجه پیامبر 3به مسئله وصیّت بود .البته پیامبر 3بر این نكتیه
تأكید دارند كه زیا رماند در وصیّت از اااها كبیره امت؛ یعاي نبایید وصییّت كاایده،
وصیّتي نعاید كه در آ به ورثه زیا برمد.

16

در میره و وصایاي پیامبر ،3فرد وصیّت كااده باید عادالنه وصیّت كاد .او نعيتوانید
از روي بيض ،برخي از وارثا خود را از ارث محرو مازد یا میهم آنیا را از ارث كیاهش
دهد و یا آ كه مهعي به غیر وارث دهد .در ماابر آمده امیت كیه در بازاشیت از حجيۀ
الوداع ،معد بن ابي وااص كه به گدت بیعار بود خطاب بیه پییامبر 3بییا كیرد كیه او
صاحب مال بسیاري امت و وارثش تاها یك دختر امت ،باابراین ايد دارد ثلث اموالش را
صداه دهد .پیامبر 3بخشش دو ثلث ،حتي نيف و یك مو مال را نعيپتیرد و خطاب
به معد ميفرماید:
انسان اگر ورثهاش را بينياز كند بهتر از آن است كه آنها را بيچيز به هاي
گذارد و مردم متكفل مخارج آنها شوند.

17

وصایاي عهدیه پیامبر 3كه با معااي ليوي وصیّت هیمخیواني دارد داراي مضیامین
اونااوني امت كه در آ ها به مه مضعو دیاي ،میامي و نظامي اگاره ميگیود .دربیاره
وصیّت دیاي ميتوا اگاره كرد كه در صدر ام  ،مهعترین موضوعي كه در وصییّت بیه
آ پرداخته ميگد ،تعالیم دین ام

امت .این موضوع در وصایاي پیامبر 3بیه وضیوح
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دیده ميگود .در رأس وصیّتهاي پیامبر ،3وصیّتي 18امت كه خداوند عرّوج  ،خطیاب
به آ حضرت 3ميفرماید و ایشا نیر امتش را به آ توصیه ميكاد.
این وصیّت در واار احكا و موازین الهي را گام ميگود كه بیر نیه محیور اصیلي و
امامي ارار دارد و پیامبر 3امتش را به اخ ص ،عدالت ،میانه روي ،در اتگیتن از اایاه
دی را  ،بخشش به دی را  ،صله رحم ،اندیشید  ،یاد خدا و پاد ایرفتن از گی فتيهیاي
آفریاش توصیه ميكاد 19.امتفاده از آیههاي ارآ به گك مسیتقیم و غییر مسیتقیم در
وصیّت نامههاي پیامبر 3داللت بر ایین امیر دارد كیه وصیایاي پییامبر 3برخامیته از
مرچشعه وحي بودند و حام پیا باداي در برابیر خداونید یكتیا و توجّیه داد بشیر بیه
ارزشهاي انساني امت.
همچاین پیامبر 3باا به درخوامیت ییارا و صیحابه ،وصیایایي بیا مضیعو دیایي
ميكردند ،ماناد وصایایي كه به ابا هريرة و ان

بن مالك فرمودنید .نعونیه گیاخص ایین

وصایا ،وصیّتي امت كه پیامبر 3به امیرالعیمماین حضیرت علیي 3فرمودنید و در آ ،
خطاب به ایشا مياویاد كه علي من ،تو را وصییّتي میينعیایم ،آ وصییّت را محفیو
داگته و بدا عع كن كه هعواره در زنیداي از آ  ،خییر خیواهي دیید .در ایین وصییّت
طوالني ،پیامبر 3ع مت افراد مممن ،ماافق و ظالم را بییا میيكاید .آ حضیرت3
ع مت ماافق را خیانت ،دروغ و خلف وعده ميداناد و ع مت مممن را نعاز ،روزه و زكات
معرفي ميكااد .همچاین ،آفتهایي را كه انسیا در زنیداي بیا آ روبیهرو امیت ییادآور
ميگوند و مجعوعهاي از دعاها را به امیرالعمماین 3ميآموزند.

20

همچاین ،برخي از وصایاي عهدیه پیامبر 3داراي مضعو نظامي امیت .بیه عایوا
نعونه ميتوا به وصیّت پیامبر 3به معاذ بن جب انياري اگاره كرد كه زماني كیه او را
براي جعر آوري صداه به یعن ميفرمتاد ،به او وصیّتي كرد كه از مهمترین مضامین آ ،
درباره تقواي الهي ،وفا به عهد و پیعا  ،ترك خیانت ،حسن عع  ،فهم ارآ  ،فرونشیاند
خشم و پیشه كرد فروتاي ،اجراي فرما خدا درباره مرد بدو ترس از فردي ،نافرمیاني

وصیّتنامه نویسی در صدر اسالم تا پایان خالفت امیرالمؤمنین علی

51

نكرد از رهبر عادل ،گااخت رامت و دروغ از هم ،عد مختایري به میرد و آمیوزش
جعله ال إله إال اهلل وحده ال گریك له امت .در این وصیّت نامه ،پیامبر 3خطاب به معاذ
بن جب ميفرماید كه دی ر آ دو ،هم دی ر را نخواهاد دید.

21

این وصیّت پیامبر 3كه در آ نوع تعام حاكم با رعیّت بیا ميگیود ،باییا ایتار
وصیّت نامههایي گد كه بعدها خلفا و حاكعا مسلعا خطاب به كارارارا و امیرا میااه
در مااطق مختلف مرزمینهاي ام مي ميفرمتادند.
همچاین ،پیامبر 3هرااه ،لشكري را براي جاگ ميفرمتادند به فرماندها میفارش
ميكردند؛
با نام خدا ،هنگ را شررو ،نماييرد و در راه خردا بجنگيرد ،زن و كرود را
نكشيد ،در هنگ غدر نكنيد و كسي را مثله نكنيد.

22

از وصایاي بااي مانده از پیامبر 3ميتوا به مخاا ایشا در خطبيۀ الیوداع اگیاره
كرد .در مال دهم هجرت ،پیامبر 3از طرف خدا میأمور گید كیه خیود در مرامیم حیج
گركت كاد و احكا ضروري و اهداف حج را به مرد اب غ نعاید .پیامبر 3در خطبهاي
طوالني در عرفه یا ماا ،احكا و موازین الهي را به حاضرا وصیّت كردند .همچاین ایشا
در جحفه در غدیرخم ،وصایایي خطاب به حاضرا فرمودند 23.ایشا در خطبه ماا به موارد
زیر اگاره ميكااد:
مفارش به تقواي الهي و ترس از خدا ،حرا بود خو ها و مالهاي مسیلعانا بیراي
یكدی ر ،باط كرد رباهاي جاهلي از جعله رباي عباس بن عبدالعطلب ،ییادآوري چهیار
ماه حرا ذي القعده ،ذي الحجه ،محر و رجب 24،باط كرد خو هاي ریختیه گیده در
جاهلیت ماناد خو آد بن ربيعۀ بن حیارث بین عبیدالعطلب ،امانیتداري و بازاردانید
امانت به صاحبا آنها ،باط كرد تعامي افتخارات جاهلي به جر پیرده داري كعبیه و آب
رماني به حجاج ،یادآوري حق زنا و مفارش به نیكي نسبت به آنیا و پیتیرفتن حقیوق
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آنا  ،مفارش درباره برداا  ،برابري و برادري مسلعانا با یكدی ر ،عد برتري عیرب بیر
عجم و عجم بر عرب م ر به تقوا ،تقبیح كشتن انسا ها به جر براي ايیاص ،تأكیید بیر
اوانین ارث 25و به ودیعه اتاگتن دو امانت ارا بها از طیرف پییامبر  3در مییا امیت
خویش كه اار به آ دو تعسك جویاد هیچااه اعراه نخواهاد گد .این میخن بعیدها بیه
حدیث ثقلین معروف اردید.

26

پیامبر 3در خطبهاي كه در بازاشت از حجۀ الوداع در جحفه در محلیي مومیو بیه
غدیرخم ایراد كردند ،جانشین پ

از خود را مشخص نعودند و دمت امیرالعمماین حضرت

علي 1را بلاد كردند و فرمودند:
فَمَن كُنْتُ مَوالهُ فَهذا عَلي مَوالهُ؛ هر كس كه مرن مروالي او هسرتم ،پرس از
اين ،علي موالي او است.

این جعله را مه بار و به افته برخي چهار بار تكرار كردند 27.هعا طور كه در وصایاي
پیامبر 3مشهود امیت روش آ حضیرت 3در وصییّت ،امیتفاده از كلعیات ارآنیي و
جاي اریاي واژاا ام مي به جاي واژاا عير جاهلي امت .به عایوا نعونیه ،یكیي از
این موارد ،امتفاده ایشا از لفیظ میوال بیه جیاي لفیظ خلیفیه در امیر جانشییاي امیت.
پیامبر 3درباره مسئله جانشیاي از لفظ موال امتفاده ميكاد در حالي كه در ماّت جاهلي
و به تبر آ در وصیّت ابوبكر از لفظ خلف ،امتخلف و مشتقات آ امتفاده ميگود.
پیامبر 3از لفظ موال امتفاده ميكااد؛ چرا كه ميداند لفیظ خلیفیه در دوره جیاهلي
براي امر جانشیاي ملوك یعاني و مایر پادگاها به كار میيرفتیه امیت .چایا كیه عبید
گع

بن وا از ملوك حعیري در وصیّتي خطاب به فرزندانش ،یكي از پسرانش بیه نیا

اليوار را جانشین خود ميكاد و خطاب به او مياوید:
انت يا أبا السميد ،خليفتي بعد اهلل تعالي عليهم و علي رعيتي.

28

مشخص امت معاایي كه لفظ میوال در خیود دارد بیا معایاي امیتخ ف تفیاوت دارد.
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همچاین ،پیامبر 3چاد روز پیش از وفاتشا ايد داگتاد وصییّتي مكتیوب باویسیاد تیا
مسلعانا پ

از ایشا دچار اخت ف نشوند كه به علّت مخالفت برخي از اصحاب ،چایین

وصیّتي نوگته نشد.
وصایاي پیامبر 3مجعوعه ارا بهایي امت كه ميتواند برنامهاي كام و جامر براي
هدایت جامعه بشري باگد .مخاطیب پییامبر 3در ایین وصیایا در ظیاهر ایاهي یكیي از
اصحاب خاص آ حضرت 3امت ولي در واار ،خطاب به هعیه امیت امی مي و هعیه
جوامر انساني امت .در مجعوعه وصیّت نامههاي پیامبر ،3آ چه به وضوح دیده ميگود
بیا ارزشهاي واالي ام مي و انساني امت ،مفارشهایي كه زما و مكا نعيگااماد
و در مرتبهاي ارار دارند كه هیچااه كهاه نخواهاد گد.
انواعوصيّتنامههادردورهخلفايراشدين 

وصیّت نامههاي این دوره را ميتوا به دو دمته كلي تعلیكیه و عهدیه تقسییم كیرد.
وصایاي عهدیه داراي مضامین دیاي ،میامي ،نظامي و اضایي بودند .بیشتر وصایاي ایین
دوره ،وصایاي عهدیه هستاد .در این دوره ،وصایاي خلفا به امرا و كارارارا خود با عاوا
عهد نامه آمده امت .زماني كه خلیفهاي جانشین خود را تعیین ميكرد ،هر دو واژه وصییّت
و عهد براي این نوع وصیّت میامي به كار ميرفیت امیا زمیاني كیه توصییههیاي دیایي
ميكردند واژه وصیّت را به كار ميبردند.
همچاین در این دوره ،وصایاي تعلیكي از برراا دیاي و افیراد گیاخص بیااي مانیده
امت كه نعونه برجسته آ  ،وصیّت حضرت فاطعه زهرا 7امت .ایشا طبیق وصیایایي
كه به امیرالعمماین حضرت علي 1نعودند ،ضعن این كه خوامتاد گبانه مرامیم تیدفین
ایشا صورت ایرد و كسي به غیر از امیرالعمماین حضرت علي 1و فرزندانش در مرامم
نباگد ،درباره اموال خویش وصایایي داگتاد .طبق مستادات كتیاب بحراراالنوار ،حضیرت
فاطعه 7فرمودند كه حوا ط؛ یعاي باغهاي هفت اانهاي كه پیامبر 3در زمیا حییات،
واف ایشا كرده بودند ،پ

از وفات ایشا در دمت امیرالعمماین حضرت علي 1و بعید
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پسر بیرر امیا حسیین 1باگید و از

امیرالعمماین حضرت علي 1خوامتاد بقیه اموال را به صورت صداه بر بايهاگیم و بایي
عبدالعطلب تقسیم كاد و آ حضرت 1چاین نعودند.

29

وصايايعهديه 
.1وصيّتنامههايديني

این دمته ،وصیّت نامه هایي هستاد كیه موضیوع اصیلي آنهیا ،بییا مسیا دیایي و
اخ اي امت كه در االب اندرز و موعظیه دربیاره مسیا اونیااو انسیاني و ارزشهیاي
متعالي بشري به گكلي طوالني بیا ميگود و مریّن به مضیامین ارآنیي و ییا آییههیاي
ارآني امت .وصایاي پیامبر اكر  1و به تبعیت از ایشا برخیي از وصییّتهیاي خلفیاي
راگدین از این نوع بودند .در این نوع وصیّت ،مسا دیاي و اخ اي ییادآوري میيگیود و
وصیّت كااده وارد مسا میامي و اضایي نعياردد .نعونه آ وصیّتي امت كه ابوبكر در
روزي كه از دنیا رفیت خطیاب بیه ععیر میيكاید و از پییروي هیواي نفی  ،او را پرهییر
ميدهد.

30

.2وصيّتنامههايسياسي 

در این وصیّت نامهها ،حاكم ام مي به تعیین جانشین خود ميپردازد و هعه را ملیر
به اطاعت از او ميكاد و در آ ت ش مينعاید اندرزهایي براي وصّي خیود داگیته باگید.
این نوع از وصیّت نامهها به آیه یا حدیثي ختم ميایردد و داراي ایجیاز و جعی ت كوتیاه
امت .وصیّت نامه ابوبكر درباره جانشیاي ععر ،وصیّت نامه ععر به جانشین بعد از خیود و
وصیّت امیرالعمماین حضرت علي 1به اما حسن از این دمته امت.
البته ابوبكر ،واژه عهد را براي وصیّت نامه خود به كار ميبیرد و وصییّت نامیه ععیر و
امیرالعمماین حضرت علي 1براي جانشیاشا با عاوا وصیّت آمده امت .نوعي دی یر از
وصیّت نامه در زمیاه میامت وجود دارد كه چ یون ي تعامی حیاكم بیا میرد را در امیور
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حكومتي یادآور ميگود .به عاوا نعونه ميتوا بیه وصییّت ععیر بیه ابومومیي اگیعري
كارارار بيره و وصیّت امیرالعمماین حضرت علي 1به مالك اگتر ،كارارار ميیر اگیاره
كرد.
.112وصيّتابوبكردرانتخابجانشين 

آ اونه كه از ماابر معلو ميگود ،ابوبكر اب از وفات ،وصیّت نامهاي تاظییم نعیود و
در آ  ،جانشیاي ععر را به طور صریح به هعه اع

نعود 31.او ،عثعیا را میأمور نوگیتن

وصیّت نامه كرد و از واژه عهد به جاي وصیّت امتفاده نعود .مسئله مهعیي كیه ابیوبكر در
وصیّت خود به آ ميپردازد ،اع

صریح جانشیاي ععر پ

از خود امت .وي در وصییّت

خویش از مرد مي خواهد كه به ععر اوش فرا دهاد و از او در صیورت ععی كیرد بیه
عدالت اطاعت كااد و تأكید ميكاد كه وي با انتخاب ععر ،خیرخواه مسلعانا بوده امیت.
او در این وصیّت نامه درباره ایامت و بررمي اععال انسا و در نظر داگیتن میر میخن
مياوید 32.بدیناونه ابوبكر در پایا وصییّت نامیه خیویش بیه اونیهاي ععیر را موعظیه
ميكاد.
ابوبكر در این وصیّت ،پایه اتار مبكي اردید كه بعدها بسیاري از صحابه پییامبر 1و
تابعا او از این مبك پیروي كردند .در این مبك ،وصیّت نامه ،پ

از بسیم اهلل الیرحعن

الرحیم با لفظ هتا گروع ميگود و به عاوا مثال در آ مياویاد :هتا ما عَهیدَ بیه فی
لف

یا هتا عهدّ مِن ف

لف

 .در این مبك ،وصیّت كااده در خ ل وصیّت بیه بییا

خطبهاي طوالني نعيپردازد و خيوصیات وصیّت گونده بیا نعیيگیود .بلكیه مسیتقیم،
وصیّت را بیا ميكااد و در پایا با درود ،دعا و یا مخاي ماامب ،وصیّت نامیه بیه پاییا
ميرمد .بعدها مایر خلفا به گیوه ابوبكر عع كردند.

33

.2.2وصيّتعمربنخطاببهجانشينخويش 

ععر وصیّت و مفارگي براي جانشیاش دارد .او در ایین وصییّت ،خطیاب بیه پسیرش
عبداهلل مياوید:
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اگر هانشينم معين شد وصيّت مرا به گوش او برسان.

خ صه مضامین مهم این وصیّت به این گرح امت:
هانشين او تقواي الهي پيشه كند و ميان مرردم عردالت ورزد ،بره مهراهران،
انصار ،اهل امصار (مردم سرحدات سرزمينهاي مفتوحه) ،اهرل باديره و در پايران
اهل ذمّه نيكويي كند و حرمت و عزّت آنها را نگهدارد.

34

ععر در وصیّت خویش ،مرد را به مهاجرا  ،انيار ،اه اميار ،اه بادیه و اه ذمّیه
تقسیم ميكاد 35و علت برتري داد مهاجرا را پیشي ارفتن به ام

ميداند .بر هعیین

اماس ،او براي طبقات مختلف ،حقوق متفاوتي در نظر ميایرد .وصییّت نامیه ععیر ماناید
وصیّت نامه ابوبكر براي جانشیاي ،ایناونه ختم ميگود:
هذه وصيتي ايا  ،و أقرا عليك السالم.
.3.2وصيّتاميرالمؤمنينحضرتعلي1بهامامحسن 1

امیرالعمماین حضرت علي 1كه در دامن پیامبر 3رگد و پرورش یافت بیه اعتیراف
اه مات و گیعیا  ،ماهرترین خطیب بود .آ حضیرت 1در وصییّت خیویش بیه امیا
حسن 1بیا ميكاد كه كساني كه این وصیّت نامه را ميگاوند ،باید به اوامیر و نیواهي
خداوند یكتا پايباد باگاد .ایشا پ

از مفارش به دوري از دنیا پرمتي ،بیر اصی ح بیین

مرد و رفیر كیدورتهیا و اخیت ف هیا مییا مممایا  ،كعیك بیه یتیعیا  ،نیازمایدا و
هعسای ا  ،رعایت اه ذمّه ،ععی بیه ایرآ  ،نعیاز ،توجّیه بیه مسیاجد ،جهیاد ،اتّحیاد و
هعبست ي و یاد خدا در هعه احوال مفارش ميكاد.

36

این وصیّت نامه با بسم اهلل الرّحعن الرّحیم ،هتا ما أوصي بیه علیي بین ابیي طالیب و
گهادتین آغاز ميگود و آ حضرت 1پ

از هر جعلهاي كه مياویید ،كلعیه اهلل اهلل را

تكرار مينعاید .همچاین در پایا وصیّت نامه آمده امت:
استودعكم اهلل و أقرأ عليكم السالم و رحمۀ اهلل و بركاته.
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این وصیّت نامه از لحا مبك ن ارش ،برخي ویرايهاي مشترك با وصایاي ابوبكر و
ععر دارد ماناد به كار برد لفظ هتا ابتدا ،دعاي خیر پاییا وصییّت و آمید نیا وصییّت
كااده در ابتداي وصیّت.
.4.2وصيّتاميرالمؤمنينحضرتعلي1بهمالكاشتر 

هعا اونه كه افته گد نوعي از وصیّت میامي ،وصایاي خلفا به امرا و والیا امت كه
با عاوا عهدنامه از آ ها یاد ميگود .در متن این نوع وصیّت ،واژه عهد به كار رفته امت.
واتي امیرالعمماین حضرت علي ،1مالك اگتر نخعي یكي از یارا خود را به امارت مير
مايوب كرد براي او فرماني در االیب ییك عهدنامیه نوگیت 37.ایین نامیه از مهیمتیرین
عهدنامههاي میامي امت كه حاكم جامعه در آ  ،روش حكومت عدالت محور و امی مي
را گرح ميدهد.
این عهدنامه با عبیارت « بسرم اهلل الررحمن الررحيم و هرذا مرا امرر بره عبرداهلل ،علري

اميرالمؤمنين ،مالك بن الحارث االشتر في عهده اليه» گروع ميگود .در این نامه كیه بیه
نوعي ،اانو امامي حكومت ام مي امت ،امیرالعمماین حضیرت علیي 1ویرایيهیاي
حكومت ام مي و حاكم ام مي را بیا ميكاد و تقواي الهي ،وفاي به عهید ،میانیهروي
در امور ،دات در انتخاب كارارارا  ،دات در انتخاب لشكریا  ،دات در امور میالي و جعیر
آوري خراج ،مهرباني و عدالت نسبت به مرد و براراري ارتباط نردیك با آنها ،برابیري بیا
مرد  ،پرهیر از خو ریريهاي ناحق ،گكیبایي در كارها ،عد گتابزداي در امیور ،توجیه
به ماتهاي نیك حاكعا ابلي ،عد تبعیض بین خویشاوندا و وابست ا با دی ر میرد
را به حاكم یادآور ميگود.

38

این وصیّت نامه ماناد خطبۀ الوداع پیامبر 3ماشوري امت كه اما  1در آ  ،انیواع
حقوق انسا گام عجم و عرب ،مسلعا و غیر مسلعا را به صراحت بیا میيكاید .آ
حضرت 1بر ارزش واالیي كه امی

بیراي انسیا اا ی امیت ،تأكیید دارد .در واایر،
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عهدنامه امیرالعمماین حضرت علي 1به مالك اگتر گام توصیههاي اخ اي ،اجتعاعي
و میامي امت كه عع به آنها ،وظیفه حاكم ام مي امت .بر این اماس یكیي از اصیول
مهم دیدااه امیرالعمماین حضرت علي ،1امتقرار حكومیت امی مي بیراي ایجیاد نظیا
عدالت اجتعاعي بر پایه دین امت .بدو گیك در راه رمیید بیه چایین نظیامي ،والییا
گایسته و متعهدي الز امت كه وجود داگته باگاد و اما  1در این عهدنامیه ،برخیي از
اصول حكومت ام مي را كه زما دارا موظف به اجراي آ هستاد ،یادآور ميگوند.
همچاین ،از دی ر وصایاي میامي امیرالعمماین حضرت علي 1ميتوا به عهدنامیه
اما براي عثعا بن حایف ،كارارار بيره؛ عهدنامه اما براي محعد بین ابیي بكیر ،والیي
مير و عهدنامهاي براي امود بن اطیبه ،حاكم حلوا اگاره كرد.

39

.3وصيّتنامههاينظامي 

در این نوع از وصیّت نامهها ،خلیفه به فرمانده مااه ،توصیّههاي نظامي ،گیوه تعام با
مااه مقاب  ،گیوهها و چ ون ي تعام با مل ميلوب را بیا ميكاد .در این نیوع وصییّت،
واژه عهد به جاي وصیّت به كار ميرود .براي معرفیي نعونیههیایي از مهیمتیرین وصییّت
نامههاي نظامي ،ع وه بر وصایاي نظامي نبي اكر  3ميتیوا بیه وصییّت ابیوبكر بیه
اسامۀ بن زید در ها ا فرمتاد او به موي گا یا وصیّت او به خالد بن ولیید ،40وصییّت
او به یرید بن ابي مفیا و ولید بن عقبه 41اگاره كرد .همچاین وصیّت ععر بیه میعد بین
ابي وااص در جاگ با پارمیا  42و وصیّت امیرالعمماین حضرت علي 1در جاگ صیفین
و عهدنامه ایشا به مالك اگتر از این دمته امت.
.1.3وصيّتابوبكربهاميرانسپاه 

ابوبكر به تبعیت از رمول اكر  3و طبق ماّت پیامبر 3توصیههایي به امراي مااه
دارد .به عاوا نعونه ،واتي یرید بن ابي مفیا را به گا فرمتاد به او وصیت كرد:
اني موصيك بعشر :ال تغدر ،و ال تمثل ،و ال تقتل هر ما و ال امرأۀ و ال وليدا،
و ال تعقرن شاۀ و ال بعيرا إال ما أكلتم ،و ال تحقرن نخال ،و ال تخرربن عرامرا ،و ال
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تغل ،و ال تبخس.

43

هم چاین ابوبكر به هعه امرا و مردارا میااه خیویش كیه بیراي جایگ بیا اهی رده
ميفرمتاد ،وصیت و مفارشهایي ميكرد كه آ عهدنامه با «بسم اهلل الرحمن الرحيم هرذا

عهد من أبيبكر خليفۀ رسول اهلل» گروع ميگود و برخي از مضیامین آ  ،بیر ایین گیرح
امت :امیر مااه در هعه حال باید با تقوا و پرهیركار باگد ،امیر ابتدا به كساني كه از ام
بازاشته و به موي امیال گیطاني رفتهاند ،مهلت توبه دهد و اار از كار خود پشیعا گدند
و به ام

براشتاد ،توبه آنها را باتیرد و اجازه دهد كه به اروه مسیلعانا بایونیدد و اایر

توبه نكردند با آنا جاگ كاد .ابوبكر به امیرا مااه دمیتور میيداد غایایم جا یي را كیه
نيیبشا ميگد ،میا مااه تقسیم كااد و خع
كه هیچ ك

آ را نرد وي بفرمتاد و تأكید میيكیرد

را بدو گااخت به مااه راه ندهاد؛ چو معكن امت جاموس دگعن باگید

و بخواهد در میا مسلعانا تفراه ایجاد نعاید.

44

به خوبي روگن امت كه در این اونه وصایا ،مفاهیعي نهفته امت كیه بیا دایت در آ
ميتوا به اط عات جامعي از گیوه تعام مااه مسلعانا با ملتهاي ميلوب دمت یافت.
.2.3وصيّتعمربنخطاببهاميرانسپاه 

ععر زماني كه لشكریا خود را به جاگ با دگعن ميفرمتاد ماناید ابیوبكر بیه میبك
پیامبر 3به امیرا مااه توصیههایي ميكرد ،راویا در ایین زمیایه ،وصییّتهیایي نقی
ميكااد .در وصیّتي كه از ععر بن خطاب به معد بن ابي وااص ،فرمانده میااه اعیراب در
برابر ایرانیا در جاگ اادمیه بر جاي مانده امت ،ضعن توصیه او و میااهیانش بیه تقیوا،
ترس از خدا ،پرهیر از اااه و صبوري داگتن ،برخي از اصول جا ي را به آنا ميآموزد.

45

همچاین ،امیرالعمماین حضرت علي 1كه پرورش یافته پیامبر 3بود بیه پییروي از
ایشا  ،امراي مااه را به رعایت اخ ق و عیدالت دعیوت میيكیرد .بیه عایوا نعونیه ،آ
حضرت 1وصیّتي خطاب به مااهیا در جاگ صفین دارد 46.ایشیا در ایین وصییّت از
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مااهیا ميخواهد گروع كااده جاگ نباگیاد و در صیورت پییروزي ،نسیبت بیه زنیا و
زخعیا اصولي را رعایت نعایاد .همچاین ،وصیّتي خطاب به معقی بین ایی
اعرا او به گا دارد.

در ها یا

47

.4وصيتنامههايقضايي 

در این وصیّت نامهها ،توصیههاي حقواي حاكم یا خلیفه با محور عیدالت ،خطیاب بیه
كسي بیا ميگد كه مسئول اضاوت بود .ماناد وصیّت نامههایي كه ععر بین خطیاب بیه
ابومومي اگعري ،ااضي و حاكم بيره در مال هفدهم هجري 48و خطاب بیه معاوییه بین
ابي مفیا درباره اضاوت دارد 49.هم چاین وصییّتي كیه امیرالعیمماین حضیرت علیي1
خطاب به گریح بن حارث ااضي بیا كیرد 50.ایین مضیعو وصییّت جر یي از مضیامین
وصایاي عهدیه امت.
بیا این نكته در پایا بررمي و وصیّت نامههاي دوره نخستین ام مي الز امت كه
برخي از وصایاي به جا مانده از دورا نخستین ام مي به خيوص دورا پییامبر ارامیي
ام  3گام وصایایي ميگود كه آ حضرت 1درباره اروهیي از جامعیه ییا طبقیه
خاص و یا اگیخاص خاصیي بییا فرمودنید .پییامبر 3دربیاره امیا حسین 1و امیا
حسین 1وصیّت ميكردند و ميفرمودند:
آنها وديعه من در نزد شما امت اسالمي هستند.

هم چاین درباره صحابه ،زنا  ،غ ما و كایركا وصیّت مينعودند 51.ع وه بر موارد
افته گده ،نوعي دی ر از وصیّت نامهها در دورا نخستین ام مي وجود دارد كه از جانیب
پدرا به پسرا امت .در این وصیّت نامهها كه نسبت به دی ر انواع وصیّت نامه ،بیشترین
گباهت را با وصایاي دوره جاهلي دارند ،پدرا تجربههیاي گخيیي خیود را در جع تیي
كوتاه به پسرا خویش عرضه ميداگتاد .نعونه گاخص این نوع وصیّت در عير جیاهلي،
وصیّتي امت كه عبیدالعطلب بیه فرزنیدش زبییر دارد و در اگیعاري خطیاب بیه پسیرش
مياوید:
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به فرزندم زبير وصيت ميكنم كه اگر مرگ من فرا رسيد آنچه را كه ميران
من و بني عمرو است ،رعايت كند و پيماني را كه پدرش بسته است حفظ كند و
ظلم و مكري در آن روا ندارد.

52

در این دورا بیشتر وصیّت نامههیا داراي عبیارتهیاي میه و آمیا  ،الفیا میاده،
املوبي روا  ،آغازي متایش كااده پرورداار و در نهایت برخوردار از املوب و ااتباسهاي
ارآني و حدیثي بودند 53.نعونه دی ر این دمته از وصیتنامیههیا ،وصییّت دویید بین زیید،
نععا بن ثواب ،ای

بن زهیر و حين بن حتیفه خطاب به پسرا خویش امت.

54

همچاین در متو تاریخي ،وصیّتهایي با مضامین دی ر دیده ميگود كه مي توا بیه
وصایاي مادرا و پدرا به دخترا در موار ازدواج اگاره كرد .نعونه برجسته آ در عيیر
جاهلي ،وصیت أمامۀ بات حارث خطاب به دخترش در زماني امت كه دخترش ،ا اییاس
به ازدواج حارث بن ععر و یكي از ملوك دولت لخعي حیره درآمد .امامه در ایین وصییّت،
روش صحیح زنداي را بر اماس تجارب خود به فرزندش یادآور ميگود و از او ميخواهید
اااعت پیشه نعاید ،طاعت امر گوهر كاد ،راز دار باگد و مال گوهر را حفیظ نعایید .بیراي
معرفي نعونههاي دی ري از این اونه وصایا ،ميتوا به وصایایي اگاره كرد كه عبداهلل بن
جعفر بن ابي طالب یا امعاء بن خارجه به دخترا خویش داگتاد 55.هر كدا از این میوارد
با یكي از تعاریف ليوي وصیّت كه به معااي توصیه كرد امت همخواني دارد.
در نهایت درباره املوب وصیّت نامهها در این دوره باید افت كه میبك وصییّت نامیه
نویسي در این دوره تابر نثر ایجازي امت و از این لحا بیا میبك دوره جیاهلي بیه طیور
كام هعاناد امت .با استرش فتوحات وصیّت نامههاي ماثور ومعت بیشتري پیدا كیرد و
اندكي از صاایر ادبي در آنها راه یافت .هدف از ایراد این صاایر ،توضیح یك اندیشیه و ییا
گرح موضوعي با مادهترین عبارت و كوتاهترین راه بود.
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نتيجه 


مابقه وصیّت نامه نویسي در جزيرة العرب به دوره جاهلي باز مياردد .نوگتن وصیّت
در این دوره در نرد برراا  ،امري ضیروري بیه حسیاب میيآمید و در آ حقیوق فیردي،
اجتعاعي ،فرها ي ،ااتيادي و ااه حقوق میامي افراد به گك پراكاده بیا میيگید .در
دوره نخست ام مي ،وصیّت نامه نویسي امري ضروري و مقدّس اردیید و بیا توجیه بیه
تعركر ادرت میامي داراي انسجا و وحدت موضوعي بیشتري گد و با استرش فتوحات،
انواع اونااوني از وصیّت نامههاي مستق در این دوره به وجود آمد .این وصیّت نامههیا را
ميتوا به دو دمته كلي عهدیه و تعلیكیه تقسیم كرد.
در دوره ام مي در مضامین وصایاي پیامبر 3و امیرالعمماین حضرت علي 1جابیه
ارگادي و موعظهاي بسیار پررنگ امت .همچاین ،ایشا در زمیاههاي میامي ،نظیامي و
اضایي داراي وصیّت نامههایي هسیتاد .وصییّت نامیههیاي رمیول اكیر و امیرالعیمماین
حضرت علي

داراي گك طوالنيتري نسبت به مایر وصیّت نامهها بوده امت .مییا

معاني این وصیّت نامهها و ارآ كریم ،نردیكي دیده ميگود و ارزشهاي انساني در آنهیا
آگكار امت.
آغاز تعامي وصایاي پیامبر 3و خلفاي راگدین با كلعه بسم اهلل الرحمن الررحيم بیوده
امت و در بیشتر آنها به ی ان ي خداوند و نفي گیریك بیراي حضیرت حیق گیهادت داده
مي گود .در میا وصایاي خلفاي راگدین ،بییا گیهادت بیر حقّانیّیت پییامبري حضیرت
محعد 3تاها در وصیّت امیرالعمماین حضرت علي 1مشاهده ميگود .همچاین ،برخي
واژه هاي مشترك ماناد آورد واژه اما بعد یا هتا در اول وصیایا ،دعیاي می متي در آخیر
وصایا ،آمد نا وصییّت كاایده در اول وصییّت ،نیامید ویرایيهیاي وصییّت گیونده از
ویرايهاي مشترك وصایاي دوره جانشیاا رمول اكر  3امت.
در مقایسه مضامین وصایاي پیامبر 3و خلفاي راگدین این نتایج حاص ميگود كیه
وصایاي پیامبر 3و امیرالعمماین حضرت علي 1داراي مضامین مشترك زیادي در بیا

18

وصیّتنامه نویسی در صدر اسالم تا پایان خالفت امیرالمؤمنین علی

حقوق فردي و اجتعاعي افراد هستاد .میرد در ن یاه پییامبر 1و امیرالعیمماین حضیرت
علي 1از هر نرادي كه باگاد با هم برابرند اما هعا اونه كه مشیهور امیت ایین امیر در
گیوه ابوبكر و عثعا رعایت نعياردید و در تقسیم بادي و طبقه بایدي میرد در دورا
ععر وجود نداگت .هم چاین درباره املوب وصیّت نامه نویسي در این دوره باید افیت كیه
ایجاز اویي در این متو كاربرد مجر و به كیار اییري مییرا انیدكي از صیاایر ادبیي از
ویرايهاي مهم بیشتر وصیّت نامههاي این دوره امت.
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 .9امام خميني ،تحرير الوسيله ،الجزء الثاني ،طهران :مكتبۀ العلميۀ االسالميۀ ،ص.210
 .0محمد جعفر جعفري لنارودي ،وصييّت ،ار  ،تهيران :انتشيارات دانشيااه تهيران،1101 ،
ص.10-1
 .1اين واژهها به ترتيب در سورههاي بقره آيههاي  17و  ،112احقاف ،آيه  ،11عصر آيه  1و
نساء آيه  11آمده است.
 .9همان ،ج ،2ص.191
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 .17حسن مصطفوي ،پيشين ،ج ،11ص .121ن.ك :لقمان آيه  ،11انعام آيه .91
 .11نساء آيه 111؛ عنكبوت آيه  ,1بقره آيه 117؛ مريم آيه 11؛ عصر آييه  .1ابوالفضيل داور
پناه ،انوار العرفان في تفسير القرآن ،تهران :انتشارات صدر1101 ،ه.ش ،ج ،1ص.111
 .12مائده آيههاي 171-179؛ بقره آيههاي .112-117
 .11ابوالفضل داور پناه ،پيشين ،ج ،1ص.110
 .11ابن عبداهلل رومي ياقوت حموي ،معجم األدباء ،بيجيا :دار الريرب اإلسيالمي1111 ،ه.ق،
ج ،2ص111؛ جاراهلل قمخشري ،ربيع األبرار و نصيوص األخييار ،بييروت :مسسسيه اعلميي،
1112ه.ق ،ج ،1ص119؛ يحيي بن حسين ابوطالب ،تيسير المطاليب فيي اميالي ابيي طاليب،
صنعاء :مسسسه امام قيد بن علي1122 ،ه.ق ،ص 111؛ ابن سيعد ،الطبقيات الكبيري ،تحقييق
محمد بن عبدالقادر عطيا بييروت :دارالكتيب العلمييه1997 ،م ،ج ،1ص 117؛ منصيور أنيور
عسماوي ،الوصيۀ الشرعيۀ ،مكه :دار الوالء االسالمي1990 ،م ،ص .10
 .11ابن حمدون ،پيشين ،ج ،1ص .121
 .19اسعد شيخ االسالمي ،پيشين ،ص .112
 .10منصور أنور عسماوي ،پيشين ،ص 11-10؛ اسعد شيخ االسالمي ،همان ،ص .117
 .11أوصاني ربي بتسع .أوصاني باإلخالص في السرّ و العالنيّه و بالعدل في الرضا و الرضيب و
بالقصد في الرني و الفقر و أن أعفو عمّن ظلمني ،و أعطي من حرمني و أصل من قطعنيي و أن
يكون صُمتي فكراً و نطقي ذكراً و نظري عبراً.
 .19دينوري ،پيشين ،ج ،2ص 197؛ ابن منقيذ اسيامه ،لبياب اآلداب ،قياهره :مكتبيۀ السينۀ،
1170ه.ق ،ص 1؛ الجاحظ ،البييان و التبيين ،تحقييق ابيوملحم ،بييروت :دارالمكتبيۀ الهيالل،
1171ه.ق ،ج ،2ص 10؛ ابوالحسن ماوردي ،أدب الدنيا و اليدين ،بييروت :دار مكتبيۀ الهيالل،
1121ه.ق ،ص .119
 .27اميل ناصيف ،پيشين ،ص .21-19 ،9-11
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 .21ابن هشام ،پيشين ،ج ،2ص 197؛ ابن حمدون ،پيشين ،ج ،1ص 11؛ ابن حجر العسقالني،
اإلصابۀ في تمييز الصحابۀ ،تحقيق عادل احمد عبد الموجود و علي محمد معوض ،بييروت :دار
الكتب العلميۀ1991 ،م ،ج ،9ص .212
 .22اغزوا بسم اهلل ،و في سبيل اهلل ،تقاتلون من كفر باهلل ،ال ترلو و ال تريدروا و ال تمثليو و ال
تقتلو امرأة و ال وليد او ابن عبد ربه ،پيشين ،ج ،1ص .110
 .21نضر اهلل وجه عبد سمع مقالتي فوعاها و حفظها ثم بلرها من لم يسمعها ،فيرب حاميل فقيه
غير فقيه ،و رب حامل فقه إلي من هو أفقه منه .ثال ال يرل عليهم قلب امري مسلم :إخالص
العمل اهلل ،و النصيحۀ الئمۀ الحق ،و اللزوم لجماعۀ المسمنين ،فإن دعوتهم محيطۀ مين ورائهيم.
لعلكم ال تلقونني علي مثل حالي هذه و عليكم هذا .هل تدرون أي بلد هذا؟ و هل تيدرون أي
شهر هذا؟ و هل تدرون أي يوم هذا؟ فقال الناب :نعم! هذا البلد الحرام و الشهر الحرام و الييوم
الحرام .قال :فإن اهلل حرم عليكم دماءكم و أموالكم كحرمۀ بلدكم هذا ،و كحرمۀ شهركم هيذا ،و
كحرمۀ يومكم هذا .أال هل بلرت؟ قالوا :نعم .قال :اللهم اشهد .ثم قال :و إتقيوا اهلل و التبخسيوا
الناب أشياءهم.
 .21در جاهليت رسم بود كه گاه ،ماه حرام را اق موقع خود به تأخير ميانداختند و ماه دياري
را به جاي آن ماه ميگذاشتند تا در ماه حرام براي جنگ مانعي در كار نباشد.
 .21شمس الدين محمد ذهبي ،تاريخ االسيالم و وفييات المشياهير ،تحقييق عمير عبدالسيالم
تدمري ،بيروت :دار الكتاب العربي1997 ،م ،ص 011-071؛ ابين حميدون ،پيشيين ،ج ،9ص
211؛ ابن اثير ،پيشين ،ج ،2ص .279
 .29ابن سعد ،پيشين ،ج ،2ص 117؛ ابن كثير ،البدايۀ و النهايۀ ،بيروت :دارالفكر1919 ،م ،ج،1
ص 279؛ شمس الدين ابوالمظفر ابن حوقي ،تذكرة الخواص ،قم :منشورات الشيريف الرضيي،
1111ه.ق ،ص 297؛ موفييق بيين أحمييد الخييوارقمي ،المناقيب ،قييم :مسسسييه نشيير اسييالمي،
1111ه.ق ،ص 111؛ ابويوسف يعقوب البسوي ،المعرفۀ و التأريخ ،تحقيق أكرم ضياء العميري،
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بيروت :مسسسه الرساله1911 ،م ،ج ،1ص 119؛ ابن أعثم ،الفتوح ،تحقيق علي شيري ،بيروت:
داراألضواء1991 ،م ،ج ،1ص .121
 .20احمد يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،بيروت :دار صادر ،بيتا ،ج ،2ص .112-179
 .21إميل ناصيف ،پيشين ،ص.11
 .29محمد باقر مجلسي ،بحاراالنوار ،الجزء  ،11بيجا :مكتبۀ الشارقي للمعلومات الدينيۀ ،بيتا،
ص .90 ،99 ،97
 .17همان ،ص .11
 .11بسم اهلل الرحمن الرحيم :هذا ما عهد أبوبكر بن أبي قحافۀ ،في آخر عهيده باليدنيا خارجيا
منها ،و عند أول عهده باآلخرة داخال فيها ،حيث يسمن الكافر ،و يوقن الفاجر ،و يصدق الشياك
المكذب :إني إستخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فأسمعوا له و أطيعوا ،فيإني ليم آل اهلل و
رسوله و دينه و نفسي و إياكم خيرا .فإن عدل فذلک ظني به و علميي فييه ،و إن بيدل فلكيل
امريء ما اكتسب ،و الخير أردت .يا عمر إني قد استخلفتک علي أصحاب رسول اهلل ،صيلي اهلل
عليه و سلم.
 .12ابوحاتم سهيل السجستاني ،المعمرون و الوصايا ،تحقيق عبدالمنعم عامر ،قياهره :داراحيياء
الكتب العربيه1991 ،م ،ص 111؛ ابن اثير ،الكامل ،بيروت :دار الكتاب العربيي ،بيي تيا ،ج ،2
ص120-129؛ ابوسعد منصور اآلبي ،نثرالدر ،به كوشي

محميد عليي قرنيه و عليي محميد

بجاوي ،قاهره :مركز تحقيق الترا 1911 ،م ،ج  ،2ص.21-22
 .11قلقشندي ،پيشين ،ج ،9ص .197
« .11أوصيک بتقوي اهلل شريک له ،و أوصيک بالمهاجرين األولين خيراً :أن تعرف لهم سابقتهم
و أوصيک باألنصار خيراً ،فاقبل من محسنهم ،و تجاوق عن مسيئهم .و أوصيک بأهل األمصيار
خيراً ،فإنهم ردء العدو ،و جباة األموال و الفيء ال تحمل إال عن فضل منهم .و أوصييک بأهيل
الباديۀ خيراً ،فإنهم أصل العرب ،و مادة االسالم و أوصيک بأهل الذمۀ خيراً» احمد بين يحييي
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البالذري ،أنساب األشراف ،تحقيق سهيل قكار و ريياض قركليي ،بييروت :دارالفكير1999 ،م،
ج ،17ص 191؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينيه دمشيق ،تحقييق عليي شييري ،بييروت :دارالفكير،
1991م ،ج ،11ص .110
 .11اميل ناصيف ،پيشين ،ص .11
 .19بسم اهلل الرحمن الرحيم .هذا ما أوصي به علي بن أبي طالب ،أوصي أنه يشهد :أن ال إله إال
اهلل وحده ال شريک له ،و أن محمداً عبده و رسوله ،أرسله بالهدي و ديين الحيق ليظهيره عليي
الدين كله و لو كره المشركون ثم ان صالتي و نسيكي و محيياي و ممياتي هلل رب العيالمين ال
شريک له و بذلک أمرت و أنا من المسلمين ثم أوصيک يا حسن و جميع ولدي و أهلي و مين
يبلره كتابي بتقوي اهلل ربكم.
 .10بسم اهلل الرحمن الرحيم .هذا ما أمر به عبد اهلل ،علي أميير الميسمنين ،ماليک بين الحيار
األشتر في عهده إليه ،حين واله مصر :جبايۀ خراجها ،و جهياد عيدوها ،و استصيالح أهلهيا ،و
عمارة بالدها.
 .11ابن ابي الحديد ،پيشين ،نامه .11
 .19نهج البالغه ،پيشين ،نامههاي 10،19 ،20؛ ن.ك :نامه .29
 .17اميل ناصيف ،پيشين ،ص .12
 .11صفوت ،پيشين ،ج  ،1ص .00 – 01
 .12ابن اثير ،پيشين ،ج ،2ص .112-220
 .11ابن عبد ربه ،پيشين ،ج ،1ص .111

 .11ابن خلدون ،ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن
األكبر ،تحقيق خليل شحاده ،بيروت :دارالفكر1911 ،م ،ج ،2ص.191
 .11اما بعد؛ فإني آمرك و من معک من األجناد بتقوي اهلل علي كيل حيال؛ ...و آميرك و مين
معک أن تكونو أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم ،فإن ذنوب الجي

أخيوف علييهم
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من عدوهم ....و أقم بمن معک في كل جمعۀ يوما و ليلۀ ،حتيي تكيون راحيۀ ،يجمعيون فيهيا
انفسهم ،و يرمون أسلحتهم و أمتعهم( .ابن عبد ربه ،پيشين ،ج ،1ص)127-119؛ عمر وصاياي
دياري خطاب به سپاهيان دارد .ر.ك :دينوري ،پيشيين ،ج ،1ص 119-111؛ امييل ناصييف،
پيشين ،ص .11
 . 19ال تقاتلوهم حتي يبدأوكم فإنكم بحمد اهلل علي حجۀ و ترككم إياهم حتي يبيدأوكم حجيۀ
أخري لكم عليهم( .نهج البالغه ،نامه )11؛ ن.ك :نامههاي .19 ،12 ،11 ،1
 .10اميل ناصيف ،پيشين ،ص .19-11
 .11اما بعد فإن القضاء فريضۀ محكمۀ ،و ستۀ متبعۀ؛ فافهم اذا أدلي إليک الخصم؛ فإنه ال ينفيع
تكلم بحق ال نفاد له ،آب بين الناب في وجهک( .ابن اثير ،پيشين ،ج  ،2ص  ،101-109ابين
عبد ربه ،پيشين ،ج ،1ص)19-11
 .19ابن عبد ربه ،پيشين ،ج ،1ص .11
 .17نهج البالغه ،نامه .1
 .11ابن منظور ،لسان العرب ،قم :أدب حوقه1191 ،ه.ش ،ج  ،17ص 20؛ ابن تيمييه ،پيشيين،
ج ،1ص .111
 .12الكبيسي ،پيشين ،ص .21-1
 .11سهام الفريح ،أدب الوصايا في العصير اإلسيالمي ،مجليۀ الميورد1111 ،ه.ق ،شيماره ،11
ص.11
 .11صفوت ،پيشين ،ج ،1ص .111-117
 .11اميل ناصيف ،پيشين ،ص 122-110 ،121-111؛ السجستاني ،پيشيين ،ص 127-119؛
صفوت ،پيشين ،ج.299 ،1

