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 مفهوم وصایت در منابع زیدیه تا قرن پنجم

 
 1قاسمی   طیبه

  

 چکیده: 

در جامعه  الف رااخت یترهامتفاوت از مفهوم آن بس یهابرداشت لیبوده که به دل پیامبر)ص( از مباحث مهم پس از  تیوصا

 یرکنقاط مشت ،تیوصا وجود تفاوت ها و اختالف ها در رغمیعل انیعیش نیفراهم نمود. در ب انیعیش انیدر م ژهیمسلمان به و

 یص و نصب مقوله ندو م جهیص را در نت امبریپ ینیو فرزندان در جانش علی )ع(  تیو احق تیافضل هیوجود دارد. امام زین

 تی، به احقصحابه یحضرت برتمام تیبا اعتقاد به افضل زین هیدی. زدانندیرا مردود م نیخیاساس خالفت ش نیادانند و بر 

ه مسال انیعیشه از دو گرو نیا انیص معتقدند. وجه اختالف در م امبریبالفصل بعد از پ ینیدر امامت وخالفت وجانش شانیا

. رندیپذ یحابه مصدرباره  ینبو ثیرا با توجه به وجود احاد نیخیشاز آنها خالفت  یاست که عده ا نیخیخالفت ش تیمشروع

تحوالت  وه درگر نینقش ا نیو همچن یجامعه اسالم یدتیو عق یاسیمفهوم در تحوالت س نیا یراهبرد تیبا توجه به اهم

بازتاب  نجم بهپن گروه تا قر نیدر منابع متقدم ا تیوصا یمفهوم یپژوهش در تالش است تا ضمن بررس نیا عه،یش یخیتار

 بپردازد هیدیسلف ز یائمه و علما انیمفهوم در م نیا

  .افضلیت ، علی )ع( زیدیه ، جانشینی ،امام  ها:وصایت ،کلیدواژه

                                                             

 Setarehe60@gmdil.com                  .نشجوی دکترای دانشگاه ادیان و مذاهبدا 1.
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 مقدمه 

دامن زده شد که  جانشینی پیامبر(ص) از اساسی ترین و محوری ترین مسائل در تاریخ اسالم بوده است.  این مسئله زمانی

می با اصل نص و نصب رسول خداص در مساله جانشینی مواجه شده و هر کدام بنا به شرایط موجود به ایدئولوژی جامعه اسال

های خاصی معتقد شدند. این مساله عالوه بر ایجاد اختالف بین جامعه اسالمی و تفکیک آن به دو گروه شیعه و سنی در سطح 

من زد و در طول حیات سیاسی و فکری این گروه ها فاصله های اختالف در میان گروه های شیعی نیز دا بسیار وسیعی

عقیدتی فراوانی را سبب گردید. بدین منظور  در منابع کهن درون گروهی شیعه و یا میان دو گروه عمده شیعه و سنی رد و 

ف آن از زوایای مختلفی نقض های فراوانی نوشته شد و  مساله وصایت به گونه های مختلف مورد ادعا قرار گرفته و  ابعاد مختل

بررسی شده است. این تحقیق با نگاهی موضوع محورانه در تالش است تا با تکیه بر منابع زیدیه  بن مایه های تفکر زیدیه در 

مساله وصایت بپردازد تا ضمن توجه به وجوه اشتراکی امامیه و زیدیه، تالشی باشد برای مطالعات مسئله محور بعدی که 

 ن مساله از منظرهای متفاوت  خواهند بود.  درصدد بررسی ای

مکان  که به امر خداوند در زمان حیاتشان در زمان و علی )ع( بر مساله جانشینی  (ص)بنا به اعتقاد شیعیان، تصریح پیامبر 

 ی )ع(عل های مختلف و در پیشگاه امت واقع شد، در حقیقت  صرف معرفی وصی  نبود بلکه تالشی بود برای مقبولیت وصایت 

بر اساس سنت رایج تعیین شده انبیاء گذشته که عهده دار امور امت پس از آن پیامبر می گردید. بر اساس همین مبنا امامیه 

را برای امت خود تبیین  علی )ع( از طریق نص، وصایت وخالفت  پیامبر)ص( را نصب  الهی می دانند که  علی )ع( وصایت 

به  علی )ع( را دلیل وصی بودن او می دانند و برخی از آنان هم تعیین  علی )ع( لیت کرده است. همچنین زیدیان نیز افض

پیامبر ص را امر الهی دانسته اند. این مسئله مهم با حواشی و جوانب مختلف کالمی و سیاسی آن در فصل  عنوان جانشین بال

ن تحقیق بر آنست تا به بررسی منابع موجود از این دو منابع امامیه و زیدیه تا قرن پنجم به گونه های مختلف تبلور یافته و ای

 گروه شیعه به وجوه مختلف اتفاق و اختالف در مسئله وصایت در جهت تنویر مواضع علمای گذشته این دو گروه بپردازد.  

های آغازین  آنچه که در این تحقیق بدان توجه شده است تأکید بر مساله وصایت در منابع کهن زیدیه بوده است که از سده 

فعالیت های فکری و سیاسی زیدیه در رسائل، مکاتبات، پرسش ها و پاسخ ها و... به صورتی کامال واضح در منابع زیدیه جای 

گرفته است. بررسی این گونه منابع منجر به کشف این مساله گردید که مساله وصایت همانند امامیه، به عنوان گفتمانی رایج و 

حیات فکری و سیاسی ائمه زیدیه به شمار آمده و از ارکان اساسی تفکر سیاسی این گروه از شیعه به مهم در ادوار مختلف 

شمار می آمد. در همین راستا مجموعه رسائل زیدبن علی و سایر آثار منتسب به ایشان همچنین آثار منتسب به امام زیدی 

ها به این نکته منجر خواهد شد که وصایت همانگونه که در قاسم رسی، و ..... مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع، بررسی 

تشیع امامی تعریف و تبیین شده است در زیدیه نیز به گونه ای دیگر به چشم می خورد. در آثار منتسب به زید بن علی 

سوی خدا بعد از نبی اکرم ص به عنوان جانشین وخلیفه ای است که تعیین او از   علی )ع( مشخص می شود ،وصایت حضرت 

بوده وپیامبر ص به صراحت به معرفی این رهبر  امت  می پردازد کسی که افضل مردم زمان خود بود گرچه بعد از رحلت 

 حضرت ص امت او در انتخاب خلیفه دچار اختالف شدند و با پشت پازدن به کتاب وسنت ابوبکر را به خالفت بر گزیدند.  

 را وصی وجانشین خود انتخاب کردند و علی )ع(  پیامبر)ص( سی معتقد است که ابومحمد قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل ر

نقلی به اثبات خالفت  با بهر ه گرفتن ار ادله عقلی و عمال در برخورد با مردم نشان دادند که جامعه نیازمند وصی است  و

قاسم رسی، ایشان وصایت را فریضه ای از می پردازند.  ابوعبداهلل محمد بن  پیامبر)ص( به عنوان وصی  علی )ع( وجانشینی 

جانب خدا ورسولش می دانند که شاهد آن کتاب وسنت می باشد در مباحث خود وصایت را به معنای فقهی آن که انجام امور 

وصیت کننده است در نظر گرفته اند.  هادی الی الحق یحیی بن حسین بن قاسم رسی، استفاده از قید احقیقت در تعیین 

مخالفت با خالفت شیخین به صورت  و علی )ع( عدم دخالت مردم در تعیین امام  وبرشمردن فضائل  و پیامبر)ص( جانشین 

 .می دانند    پیامبر)ص( راوصی وجانشین  علی )ع( واضح نشان می دهد که 
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 ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی 

 را مانند منزلت هارون برای موسی می دانند   علی )ع( ت به جمله ای اکتفا کرده اند که: منزل علی )ع( درباره 

منکر خالفتهم شیخین نمی  علی )ع( مرتضی لدین اهلل محمد بن امام هادی یحیی بن حسین ایشان با قبول داشتن افضلیت 

 شود  

 حاکم ابو سعید محسن بن محمد بن کرامه بیهقی جشمی 

نای خالفت و جانشینی می دانند اما مردم را هم در انتخاب خلیفه آن زمان مجبور به جا مانده از ایشان وصایت را به مع در آثار

 می دانند  

 علمای زیدی مذهب در انتخاب مفهوم وصی به چند دسته تقسیم می شوند:  

 قبول دارند و خالفت شیخین را  رد می کنند.  پیامبر)ص( جانشین  را به عنوان خلیفه و علی )ع( وصایت : الف

 قبول دارند اما خالفت شیخین را نیز قبول دارند و پیامبر)ص( را به عنوان خلیفه وجانشین  علی )ع( اینکه   وصایت با : ب

 خاطر اجبار مردم در انتخاب خلیفه رسمی می شمارند. ه های که داشتند یا بمنصب آنان رایا بخاطر لیاقت

عیین حضرت به عنوان جانشین نمی دانند بلکه وصایت را انجام امور را در ت پیامبر)ص( بعد از  علی )ع( وصایت وجانشینی  : ج

 وصیت کننده بر می شمارنند . 

 دیگر امامان زیدی  در مورد وصایت و خالفت شیخین سکوت کرده اند وموضع خودرا به طور دقیق مشخص نمی کنند. 

جانشینی  در خالفت  و علی )ع( برتری   لیت ووافض پیامبر)ص( در منابع بررسی شده امامان زیدیه اعتقاد به وصیت کردن 

 .به خوبی مشخص شده است (ص)بعد از حضرت 

 

 بررسی مفهوم وصی  وصایت در لغت 

است که بزرگان لغت، برای وصی چندین معنا در نظر گرفته اند که می توان به صورت زیر دسته « وصی»وصایت از ریشه  

 بندی کرد 

پندواندرز دادن وسفارش کردن  : ج ق(.1421 ازهری،)عهد وپیمان : ب (. 1409)فراهیدی، زدنمتصل کردن  وپیوند  :الف 

 ق(.1414. )زیبدی، اجرای کامل عمل ودستور  به درستی کاری را انجام دادن و کامل کردن عمل و: د )همان(.

    :وصی می گویند علی )ع( در برخی از معاجم بعد از بررسی ریشه وصی به این نکته  اشاره شده است که به حضرت 

لیه السالم: وَصِیٌ، التصال نسبه و سبَبِه و سَمْتِه،، علی )ع( صایة ،قیل لالومانند ازهری در تهذیب اللغه می گوید: وَصِیٌ بیّنُ ا

وصی می گویند بخاطر  علی )ع( وصی بیانگر  وروشن کننده وصیت می باشد .وصیت یعنی آنچه به آن سفارش می کنند .به 

 علی )ع( اینکه نسبت او به پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) متصل می شود  وراه وروش اوهم به پیامبر ص ملحق می گردد و

 می باشد.  پیامبر)ص( وسیله دستیابی به 

کلمه « عنه.والوَصِیُّ، کغَنِیَ: لَقَبُ علیَ رضِیَ اللهاُ تعالى »می داند  علی )ع( همچنین زبیدی در تاج العروس  وصایت را لقب 

  ق(.1414)زیبدی، وصی بر وزن غنی، لقب علی بن ابی طالب است

در بین مردم آن زمان می  علی )ع( به عنوان وصی در کتب لغت نشان از رایج بودن این لقب نسبت به  علی )ع( نام بردن 

 باشد. 

 قرار می دهیم برا ی روشن شد وصایت در اصالح ،این واژه را از نظر فقهی  وکالمی  مورد بررسی 

 . )همان(.لیه السالم: وَصِیٌ، التصال نسبِه و سبَبهو سَمْتِهعلی )ع( صایة ،قیل لوَطبق نظر ازهری در تهذیب اللغه: وَصِیٌ بیّنُ ال

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

م وصی ه الساللیعلی )ع( وصی بیانگر  وروشن کننده وصیت می باشد .وصیت یعنی آنچه به آن سفارش می کنند وبه حضرت 

لی ع ی گردد ومملحق  متصل می شود  وراه وروش اوهم به پیامبر ص(صلی اهلل علیه وسلم)ا  نسبت او به پیامبرمی گویند زیر

 می باشد .  پیامبر)ص( وسیله دستیابی به  )ع(

 وصایت در فقه شیعه 

صرف تو الت و در اصطالح فقه؛  وصی کسی است  که موافق سفارش و وصیت کسی پس از مرگ وی در امور و اموال وی دخ

  رفته اند .گر نظر کند. وصیت در بین فقهای شیعه امامیه  باتوجه به  مصدر یا اسم مصدر بودن وصی سه معنا از آن را د

ود را به خز  مرگ ابه معنای وصل کردن  می باشد زیرا وصیت کننده تصرفات بعد  "وصی یصی "با توجه به مصدر آن از: الف

وجه به اسم تبا "وصی یوصی  "به معنای سفارش کردن که از: ب ق(.1414)حلی، ند.( تصرفات زمان حیات خود متصل می ک

 ق(.1397)نجفی،   مصدری آن می باشد .(

 (.1385)حلی،  به معنای تملیک عین یا منفعت آن می باشد."اوصی یوصی  ": از ج

در فقه و یت کند بعد از مرگ خود وصبنابراین وصیت در معنای اصطالح فقهی  در جای به کار می رود که فرد برای امور 

بی نصل بعد از فی بال احکام وحدود خاصی برای آن قرار داده اند . در بین علمای شیعه  از وصایت به معنای خالفت وجانشین

 نام برده شده است    (ص)اکرم 

 (122-75)آثار منتسب به امام زید بن علی بن الحسین ع. 1

 به  امام علی بن حسین  بود که مختار آن را خرید و 1ام ولد ابی طالب علیه السالم مادرش بن  زید بن علی بن حسین بن علی

 ق(.1423. )حمید بن احمد، به شهادت رسید  122هدیه کرد اودر سال  علی )ع(

ه به کله ای ه ادبباتوجه اشاره می کند و علی )ع( آثاری که از زید باقی مانده است ویا به اونسبت می دهند  به وصایت حضرت 

رم حلت نبی اکربعد از  انجام امور وکارهای و علی )ع( کار برده است نشان می دهد که منظور او از وصایت، خالفت وجانشینی 

 می باشد.    علی )ع( توسط حضرت 

 بطالن شبه وصیت نکردن پیامبر )ص( -1-1

ده است گذار کررا به امت وا نتخاب جانشین خودجانشینی برای خود انتخاب نکرده است وا (ص)بر طبق نظر عده ای حضرت 

امبر ص جانشین پی عنوان را به علی )ع( بنابراین مردم  هم ابوبکر را به رهبری برگزیدند اما برخالف نظر اول عده ای  دیگر 

 ق(.1423 علی ، ید بنز)معرفی کردند واورا خلیفه وامام خود قرار دادند. به راستی آیا رسول خدا ص وصیت کرده است یا نه؟

ای خط بیند که براین میسوالی که زید به دنبال جواب آن است  نشان از نگاه عمیقش به مساله وصایت دارد گویا راه حل را در

 یاتی را بهفته و آرا متهم به وصیت نکردن می کند به سراغ کتاب الهی ر پیامبر)ص( بطالن کشیدن به شبهه بی اساسی که 

 106-133بقره  180بقره و... مائده 180یه ه مسلمانان را به وصیت کردن تشویق کرده است مانند اعنوان شاهد می آورد ک

 . 11نساء

ن میدهد که نشا پیامبر)ص( وسیره  ق(.1412.)زیدبن علی، این آیات نشان می دهد وصیت در قرآن هم سفارش شده است 

ران آن را تا دیگ ندبه چیزی که امر می ک پیامبر)ص( قطعا وقتی  مردم را طبق آیه قرآن به  وصیت کردن سفارش  می کند  

 ق(.1423زید بن علی  ،   )خود نیز آن را انجام میدهد  بنابراین حضرت حتما وصیت کرده اند انجام می دهد

                                                             

 ) .ام ولد یعنی کنیز.   1
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 احتیاج امت بعد از پیامبر )ص( به امام توانا   -1-2 

 دم  باید به قرآن وسنت متمسک شوند.  اعتقاد دارد که  بعد از نبی اکرم ص مر علی )ع( زید بن 

زکات را بگیرد « یصلی بهم  ،یقیم اعیادهم،یجبی زکاتهم  ...ویقیم حدودهم.»جامعه بعد از نبی اکرم ص به فردی نیاز دارند که 

در .)همان(واقامه حق کند وخود تابع سنت باشد ودیگران هم آن را قبول کنند. این والی باید در کتاب وسنت مشخص باشد 

واقع انجام امور دینی جامعه توسط والی  وشناختن این فرد از طریق آیات وروایات وپذیرش او توسط مردم نشان می دهد باید 

توانایی اداره امور جامعه راهم داشته باشد در واقع این فرد باید   فضیلتها وخود فرد از قبل در بین مردم شناخته شده باشد و

 عنوی جامعه باشد. الیق اداره امور مادی وم

  تعیین وصی پیامبر )ص( توسط خداوند -1-3

.) بیان می کند در این 68سوره قصص،آیه ( «وربک یخلق ما یشاء ویختار ماکان لهم الخیره»سوره قصص 68با استناد به آیه  او

. )زید خصوص خداوند استآیه مشخص شده  است که خداوند بهترین افراد  را ازبین خلق خود انتخاب می کند واین انتخاب م

نص می  در قسمتی ا ز فتاوای امام زید، واصل بن عطا ازاو در مورد تعیین امامت به اختیار یا تعیین و و ق(.1423بن علی، 

 . )همان(.زید در در پاسخ می گویید :امامت امانت الهی  در نزد ائمه هدی  است پرسد و

 مبر )ص(مشخص کردن مصادیق و خصوصیات جانشین پیا -1-4

 الف :در آیات قرآن  

سوره حجرات آمده 13معتقد است  پاسخ این سوال در آیه   از نبی اکرم ص چه کسی است؟  زید به راستی  بهترین خلق بعد

از بین متقین طبق آیه  .) در این آیه متقین  را معرفی می کند و13(سوره حجرات،آیه ...« ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم »..است 

نسا ء مجاهدون در راه خدا  واز بین آنان سبقت گیرندگان در جهاد  و از بین سابقین افرادی گزینش می شوند  که  سوره69

اینان خاشع وعالم هستند عالم ترین مردم که همه را به سوی حق دعوت  جان خودرا به خاطر رضای خدا به خطر می اندازند و

سوره مائده،آیه ، 28سوره فاطر،آیه  .20سوره مزمل ،آیه ،10ه حدید،آیه سور)راهنمای می کنند وحکومت از آن آنهاست  و

95.)  

با اطمینان ترین  داناترین و که خیر الناس واعلم الناس بود اوهم باید  از بهترین و (ص)وصی حضرت باید مانند رسول خدا 

مانند سبقت در ایمان ،جهاد   ست شرایط وصی در قرآن مشخص شده اباشد که صفات و  پیامبر)ص( فرد در اجرای وصیت 

 (.حشر10حدید و10توبه .100واقعه و11-10قصص و66برطبق ایات  )در راه خدا و فضیلت و  ..

علی  با برشمردن صفات ویژه ای که از قرآن به دست آورده است به دنبال مصداقی برای آیات می رود که مصداق  این آیات را

 تمام فضائل نبی اکرم ص را دارد و( ع )جمع است .علی   علی )ع( ن  صفات وشرایط  در به اعتقاد او همه ای ومی داند  )ع(

 ق(.1423.)زیدبن علی، آنچه  آورده است را  بشناسیم   حق امامان این است که امام و امام است و بعد از او

نزل الیک  وان لم تفعل فما بلغته رسالته یا ایها الرسول بلغ ما ا»سوره مائده 67در شرح ایه "تفسیر غریب القران "اودر کتاب 

 ق(.1412زید بن علی،. )در مورد علی بن ابی طالب  ع به طور خاص  می باشد  آیهاعتقاد دارد این «واهلل یعصمک من الناس

هدایت کننده  مردم به سوی حق است  و  علی )ع( کسی که بهترین این امت، باتقواترین ،خاشع ترین عالمترین  می باشد 

  ق(.1423 زید بن علی ، )مردم باید ازاوپیروی کنند واوباید حاکم باشد 

 ب: در احادیث نبوی

 حدیث االئمه من القریش  

زید با برشمردن چهار تن از اصحاب پیامبر  ص که از فقیهان وعالمان در « االئمه من القریش »که   پیامبر)ص( در حدیثی از  

امام بعد از نبی اکرم ص  با این حدیث تطبیق می دهدوبیان می کند که فقط عبداهلل  زمان حضرت بودند آنان رابرای تعیین
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اذا »مراجعه میکند   پیامبر)ص( برای انتخاب یک نفر از میان این دو به روایتی دیگر از  قریشی بودند او علی )ع( بن عباس و

به (ع )علی   بن عباس از دایره امامت خارج می شود و بنابراین ،عبداهلل« کان فقیهین عالمین فاکبرهما واقدمهما فی الهجره

 (.1423. )زیدبن علی، عنوان فردی که احق مردم به امامت بعد از نبی اکرم ص است معرفی می شود 

 حدیث منزلت  

یه شده به  هارون تشب علی )ع( نقل  شده است که   علی )ع( درباره  تفسیر خبر منزلت  از عبدالعزیز بن اسحاق از زید بن 

با پیامبر نسبت برادری نداشت ودر نبوت هم  علی )ع( است وهارون برادری ،شرکت در نبوت و خالفت را داشت.  از نظر عقلی، 

 )همان(.برطبق حدیث  استثنا شده است پس فقط منزلت امامت باقی می ماند . 

 حدیث ثقلین و حدیث وزارت  

 برادر و را وزیر و علی )ع( ،  پیامبر)ص( حدیث وزارت  را نقل می کند که  پس از اشاره  به حدیث ثقلین علی )ع( زید بن 

زید بن علی ،مجموع حدیثی وفقهی  )می باشد . اند که  هم وزیر و هم پدر حسنین بهترین فرد  امت خود واز اهل کساء می د

 ق(.1422،

نقل می کند اما اشاره ای به اشهد ان علیا  لی )ع(ع اذان را  با اسناد خود از حضرت  علی )ع( زید بن "مسند امام زید  "در

 واجب نمی باشد ولی اهلل نمی کند البته شهادت به والیت علی بن ابی طالب در اذان به صورت استحاب است و

 اختالف امت در تعیین جانشین پیامبر )ص( و انتخاب نادرست -1-5

با اینکه  پیامبراکرم ص وصحابه را  ف شدند. زید ادعا می کندبارحلت نبی اکرم  ص امت او در مورد جانشین او دچار اختال

می داند کدام گروه اولی به راستگوی بوده است.  زید  درک نکرده ولیکن  از اختالف بین جانشین آن حضرت  آگاه است  و

ی دیدگاه افرادی را که عقل اعتقاد دارد گرچه هر دوگروه ادعای راستگوی ومدعی برحق بودن را دارند اما  با  ادله نقلی و

مردم در اختالف جانشین امت همان  و ق(.1423)زیربن علی، را جانشین پیامبر ص  می دانند را می پذیرد علی )ع( حضرت 

عمر  بین همه مردم انتخاب کردند وبعد از او به وجود آمد ابوبکر را بدون مشورت از پیامبر)ص( اولین اختالفی که بعد از وفات 

 .کار گماشتند را به این 

 

 تقدم حضرت علی )ع( در فضائل و اخالق -1-6

بلکه او در امر  ،در فضائل  نسبت به سایرین مقدم است  علی )ع( صراحت بیان می کند که نه تنها حضرت  علی )ع( زید بن 

مورد علی بن  ه درخالفت وجانشینی ورهبری امت پس از نبی اکرم ص هم  از همه الیق تر ومقدم می باشد. زیداز افرادی ک

ابوبکر اختالف نظر پیدا کردند از سوابق آنها می پرسد :کدام یک از این دو در را ه خدا بیشتر کار کرده اند ؟کدام  و ابی طالب ع

 یک از متقین وخاشعین هستند؟ کدامین اعلم ترین برای دعوت مردم به سوی حق می باشند ؟سپس در پاسخ می گوید: قطعا  

  ق(.1423. )زیدبن علی، آیات وروایات همین مطلب را تایید می کنند  است و بهتر علی )ع(

 تاکید به روشن بودن وصایت علی )ع( در عصر خلفا -1-7

علی  در عصر صحابه با توجه به روایات مربوط  به وصایت کامال روشن بوده است ،  و حضرت  علی )ع( به اعتقاد زید وصایت  

 ق(.1412زید بن علی ،)م به سوی امامت خودنیستند .مقصر در راهنمای مرد  )ع(

را مبنی بر  علی )ع( نظر عده ای را که سکوت حضرت  علی )ع( بیان زید در این جمالت  به خوبی نشان می دهد که زید بن 

علی بن  جانشینی برحق را در راه اثبات خالفت و یاران او و علی )ع( پذیرش خالفت شیخین دارد را ردمی کندوتالش های 

 ابی طالب بعد از نبی اکرم ص نادیده نمی گیرد  

 علی )ع( وصی و خلیفه بعد از رسول اهلل -1-8
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که مجموعه ای ازپاسخ های  امام زید به سواالتی است که از "الرساله المدنیه "زید در   مجموعه کتب ورسائل  دربخش 

رد این است که اووصی رسول خدا ص  در بین امتش وخلیفه اودر به کار می ب علی )ع( اوپرسیده اند، عنوانی که برای حضرت 

شریعتش می باشد به کار بردن واژه وصی وخلیفه در کنارهم وبیان جایگاه این وصایت وخالفت هیچ جای شک  دین و

 گذارد که منظور جانشینی بعد از نبی اکرم ص است.  باقی نمی وتردیدی را

دوری کرده اند سوال پرسیده اند چنین می  علی )ع( که از امیرالمومنین  افرادی در مورد  چنین در پاسخ به نامه ای کهاو هم

 «  حزب امیرالمو منین همان حزب خدا و حزب  رسول خداست »نویسد 

 است.  پیامبر)ص( گویا انکار ودوری از  علی )ع( ودوری از  علی )ع( یکی باشد انکار  پیامبر)ص( و علی )ع( وقتی حزب 

زید  )است   علی )ع( بن بدر الدین در کتاب انوار الیقین از قول زید ،اولی ترین فرد  بعد از نبی اکرم ص امیرالمومنین  وحسن

امام ابوطالب از فضیل رسان ماجرای کناسه  وسوال عده ای از زید در مورد شیخین را بیان می کند که با  (.1412 بن علی ،

 ند . جوابی که داد عده ای اورا ترک کرد

هما قتالنی، :» و در زمانی که به زید تیری خورد پرسید: دوتا سوال کننده  کجا هستند؟پس از  حاضر کردن آن دو زید گفت 

که منظور «  هما اقامانی هذا المقام وهما اول من ظلمنا حقنا وحمال الناس علی اکتافنا فدمائنا فی رقابهم لی ان تقوم القیامه 

است و عده ای بخاطر این ماجرای تاریخی ،نظر زید  درمورد شیخین را  مثبت اعالم کنند واو را به  از شیخین ابوبکر وعمر

 عنوان فردی که خالفت شیخین را قبول  داشت معرفی می کنند. 

چنین نشوان حمیری در حورالعین از حسن بن علی از عمربن موسی نقل می کند که زید در در پاسخ به سوالی که در هم

رسول خدا   نبی مرسل بود وکسی در منزلت مانند اونبود وبعد از رسول »از او شده بود می گوید  علی )ع( امامت امام مورد 

 خدا ص علی  ع امام مسلمین   در حالل   وحرام وسنت رسول خدا وتاویل کتاب بود .و عده ای گمان کردند او از طرف خدا  و

    ق(.1214)زیدبن علی،  ....«رسو ل خدا ص  نیست 

 (246-169)امام ابومحمد قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن  الرسی. 2

 با مطالعه آنچه از آثار منتسب به ابومحمد  بن رسی با قی مانده است چند نکته درباب وصایت را بیان می کنند  

 دفع شبه وصیت نکردن پیامبر )ص( -2-1

وعدم انتخاب خلیفه توسط او  وطعنه زدن شیعه به عمر  پیامبر)ص( ن وی در جواب خوارج ادعای آنان را مبنی بروصیت نکرد

به نظر او عده ای  که به رسول خدا ص در مورد انتخاب نکردن وصی توسط حضرت تهمت .وابوبکر را گمانی باطل می شمارد 

شده است مانند سوره مائده در آیاتی از   قران به وصیت کردن سفارش وتاکید  .می زنند که جایگاه اینان در اتش جهنم است 

 (.اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیه للوالدین واالقربین بالمعروف حقا علی المتقین)106آیه 

را در جواب به خوارج نوشته است "کامل المنیرفی اثبات والیه امیرالمومنین علی بن ابی طالب والرد علی الخوارج  "او کتاب 

هم را به طور دقیق بررسی می کند.  خوارج اعتقاد دارند که  ادعای شیعه مبنی بر امامت  ی )ع(عل وبه والیت ووصایت حضرت 

 وتعیین وصی توسط نبی اکرم  ص دروغی از سوی شیعه است   علی )ع( ووصایت 

 خالفت ابوبکر -2-2

به دنبال تایید برای  پیامبر)ص( نظر محمد بن اسماعیل رسی درمورد نماز خواندن ابوبکر این می باشد که  خوارج  از دستور 

 می باشند که وقتی او توسط پیامبر ص بریک امر دینی گماشته شده لیاقت  او  پیامبر)ص( خالفت ابوبکر بعد از  جانشینی و

 را  در امور دنیوی هم می رساند . 

 تعیین وصی پیامبر )ص( به وسیله نص -2-3

خداوند رسوالن خود را برای هدایت بشر فرستاده است محمد ص آخرین قاسم بن ابراهیم رسی در ابتدا بیان می کند که 

فرستاده الهی وحجت خدا روی زمین است او خویشان خود را به سوی هدایت الهی  ونبوت خود دعوت کرد واولین کسی که او 
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صاحب  و( ص )ی پیامبر بود همان علی که از نظر منزلت باالترین فرد بود همو که پسر عمو (ع)دعوت اورا اجابت کرد علی 

 ق(.1423رسی ،)افتخارات زیادی بوده است.

علی   های هدایت را برای امتش روشن کند وراه  پیامبر)ص( بود  که، بعد از او وصی  این انتخاب وصی از  (ص)دلیل پیامبر -

بقره هم 180تدا کرد  که در آیه را نشانه ای برای امت خود قرار داد ودر تعیین وصی بعد از خود به روش گذشته گانش اق )ع(

 به ان اشاره شده است  

رسیم که حضرت برای مدتی که در برای جنگ از شهر خارج به این نتیجه می پیامبر)ص( چنین با مطالعه سیره وروش وهم -

د تا اگر می شدند فردی را به جانشینی خود منسوب می کرد حتی در میان فرماندهان سپاه جنک هم چندنفر رامی گماشتن

 پیامبر)ص( اتفاقی برای یک کدام افتاد دیگری بتواند سپاه را مدیریت کند غزوه خیبر وتبوک وعامو... همه نشان دهنده روش 

در اداره جامعه وتدبیر ایشان درزمان نبودنشان به مدت کوتاه است  می باشد وایشان حتما در امر امت خود برای مدت طوالنی 

 ت.  هم اندیشه ای داشته اس

 اثبات وصایت علی )ع( -2-4

گواهی -1داند  می (ص)بعد از نبی اکرم   علی )ع( روایت اشاره می کند که این احادیث را دلیل بر وصی بودن  27او به 

وحسین  علی )ع( حسن علیه السالم وصی  وصی رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم است و علی )ع(ابراهیم نخعی به اینکه  

  .حسن وعلی بن حسین وصی حسین وحمدم بن علی وصی علی بن حسین است  وصی( ع )

را  علی )ع( رسول خدا ص :»حدیث محمد بن شرحبیل که از ابراهیم بن عمر نقل شده است که مرد پیری به او  گفت  -1

  ق(.1423 رسی ،) «(وصی خود قرار داد وبه او امر کرد دین اورا ادا کند

اورا لعن  مردشامی از عبد اهلل بن عباس سوال می کند  که ما از علی بن ابی طالب دوری می کنیم ودر حدیث عبدالرزاق   -2

   .می کنیم 

 :» به ام سلمه در مورد او فرمود  پیامبر)ص( ابن عباس می گوید: ایا او اولین کسی نبود که در عالم به پیامبر ایمان آورد و -3

 «  ان امت من استوصی اهل بیت وخلیفه من در می علی )ع(

یا علی انک منی وانا منک وترثنی وارثک وانک »فرموده است  )ع( علیمورد در  ص()پیامبر   انصاری:حدیث جابربن عبداهلل -4

 نبی بعدی وانک وصی وتبری دمتی وتقاتل علی سنتی...  انه المنی بمنزله هارون من موسی اال 

 داشتند.که فقط نبی یا وصی خدا از او آگاهی  )ع( علیتوسظ حدیث صخره، دانستن مکان آب  -5

   .را بعنوان ولی مسلمانان وولی بعد از نبی اکرم خوانده اند )ع( علیحضرت حدیث غدیر در حدیث غدیر  -6

 حدیث استخالف   -7

 باشد.خیراالوصیاء می  )ع( علیکه به ام ایمن فرمودند  ص()پیامبر ایمن حدیث ام  -8

برروی ناقه ای از نورسوار است وندا دهنده ای ندا می کند که این علی بن ابی طالب ع  )ع( علییامت قحدیث ناقه ،در روز -9

 باشد.وصی رسول خدا ص می 

 است. تو وصی من وبهترین وصی  فرمودند: همسرحدیث زوجک وصی خیر الوصین ،پیامبر ص به فاطمه سالم اهلل علیها -10

را برای  علی )ع( خداوند مرا برای نبوت و فرمودند: کهبه فاطمه علیها السالم  ص()مبر پیاوصیا حدیت ان اهلل اختار علیا -11

 کرد. وصی بعد از من انتخاب 

حدیث ابراهیم بن اسحاق با سند خود از ابوذر غفاری نقل می کند که از رسول خدا ص پرسیدم ای رسول خدا خلیفه بعد -12

 من بابن ابی طالب بهترین است ،همان کسی که او را به عقب برگردانید وبعد از  فرمودند: علیاز توو چه کسی است وجضرت 

 از من ابوبکر ابی قحافه و...  فرمودند: بعداو خالف وعده می کنند .سوال پرسیدند بعد از شما چه کسی می آید حضرت 

 ق(.1423 رسی ،) .بهترین وصی است )ع( علیکند حدیث عیسی بن جعفرکه اشاره می -13
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   .را به عنوان امیر معرفی می کند )ع( علیحدیث در این  بن جراححدیث وکیع -14

سوال می کنند ای رسول خدا هر نبی یک وصی دارد وصی شما چه کسی است  پیامبر)ص( حدیث سلمان فارسی که از  -15

   .؟حضرت فرمودند: این علی وصی من است

یا علی اما ترضی ان تکون منی بمنزله »فرمودند:   علی )ع( ضرت حدیث منزلت از ابی سعید خدری که پیامبر ص به ح -16

 « هارون من موسی

او در ادامه کتاب اشاره به بیعت اکراهی .می باشد   پیامبر)ص( واحادیث دیگر که نشان می دهد علی بن ابی طالب ع وصی 

به مابقی شبهات مطرح شده توسط  د ولیه السالم را برمی شمارعلی )ع( با ابوبکر می کند سپس فضائل  علی )ع( حضرت 

در جلد دوم کتاب تثبیت االمامه می باشد "مجموع کتب ورسائل امام قاسم بن ابراهیم رسی  "خوارج پاسخ می دهد.  در کتاب

که بعد از  بحث از وجوب امامت وضروت آن ،رسول اکرم را وصی از اوصیا ءالهی می داند که وصی بودن ان با دلیل واز سوی 

 باشد . می علی )ع( بخاطر منزلت  معلوم است و که مشهور و علی )ع( چنین آنچه در مورد وند است وهمخدا

را  علی )ع( بیان شده است او وصی بودن حضرت  علی )ع( از جمله اقول مشهور حدیث منزلت است که در مورد حضرت 

وآیاتی در قرآن  که بندگان را به وصیت کردن توصیه «یفضیله من اهلل لعل»می داند  علی )ع( فضیلتی از طرف خداوند برای 

کرده است نشان از آن دارد که خداوند محمد را هم به وصیت کردن سفارش کرده است واز جمله این وصیتها وصیتی است که 

 می باشد که اووصی نبی اکرم می باشد .  علی )ع( مخصوص 

  (279-198)امام ابوعبداهلل  محمد بن  قاسم رسی . 3

اصل  هفتم را  به امامت اختصاص داده است و امامت را فریضه ای از جانب خدا ورسول او  "اصول ثمانیه  "قاسم رسی کتاب 

سوره بقره  (وزاده بسطه فی لعلم والجسم) نیروی جسم را  قوه ای می  247می داند که در کتاب وسنت هم آمده است. ایه 

وحسن ع  وحسین ع می باشد .   علی )ع( که دونیروی  جسم وعلم  رادر  امام  داند که شامل شجاعت وکرم وزهد می گردد

 (.1422)رسی، . آنچه به عنوان وصیت بیان کرده است وصیت به معنای فقهی ان می باشد  "الهجره والوصیه"در کتاب 

 (298-245)هادی الی الحق یحیی بن حسین بن قاسم الرسی ماما. 4
لیه السالم  مساله  آگاهی از  وصایت آن حضرت را از علی )ع( در باب امامت حضرت  "مام هادیمجموع رسائل ا"ر کتاب او د

یجب علیه أن یعلم أن علی بن أبی طالب بن عبد المطلب أمیر المؤمنین، و سید المسلمین، و وصی رسول »واجبات می داند  

ه علیه و آله و سلم، و أفضل الخلق بعده، و أعلمهم صلى اللّ ینه، و أحق الناس بمقام رسول اللّهرب العالمین، و وزیره و قاضی د

 ...« بما جاء به محمد، و 

را کسی می داند که به مقام رسول خدا ص  او وزیررسول خدا ص معرفی می کند و وصی و علی )ع( هادی الی الحق  حضرت  

اند احق  افعل تفصیل است  یعنی حق داشتن قائل است دو نکته را میرس علی )ع( احقیت داشته است قید احقیتی که برای 

هم امامت  وبرتری مطلق در یک صفتی راکه دیگران هم ان صفت را دارند وقول به احقیت ،افضلیت راهم می رساند در واقع او

 را به دیگران به سبب افضلیت برتر می شمارد .  او می داند و علی )ع( را حق 

مردم را به سوی حق هدایت می کند مردم را  به راه مستقیم الهی    ایمان آوردند و از همه زودتر به سالم علی )ع( حضرت  

ه علیه و آله و سلم درباره ورسول اکرم صلى اللّکسی است که خود راه پیامبر راپیموده است   علی )ع( دعوت می کند  و

ر در شان اونازل شده است   وقتی از اودرباره وحدیث غدی« علی منی بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبی بعدی»اوفرمود : 

هادی الی الحق در ابتدای .امامت  می پرسند اوپاسخ می دهد  امامت با اجماع مردم ثابت نمی شود بلکه با حکم الهی است 

  :دازد خود  با چهار دسته کردن مردم بعد از رحلت نبی اکرم ص به بررسی تک تک این نظریات می پر"تثبیت االمامه "کتاب 

نسب  به این منصب می دانند که رسول خدا ص با بردن نام و پیامبر)ص( را وصی وامام از طرف  علی )ع( گروه اول حضرت 

 علی اورا به این منصب گماشته است  
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نشان از به او امر کرد که نماز بخواند ونماز ستون دین است و پیامبر)ص( می دانند زیرا  پیامبر)ص( گروه دوم ابابکر راوصی 

 بهترین بودن او هم دارد   

 دعا می کنند پیامبر اصال وصیتی نکرده است ا گروه سوم 

 را مد نظر دارند  علی )ع( به حضرت  پیامبر)ص( گروه چهارم هم اشاره کردن 

 اشاره می کنند   علی )ع( در واقع گروه چهارم به نص خفی برامامت حضرت 

و با بیان مطالبی  نشان می دهد او خالفت  هدرا قبول ندارد می د علی )ع( وصایت یحیی بن حسین پاسخ گروه های را که 

ابابکر را هم قبول ندارد  تا جای که مواردی از  کارهای آنهارا برمی نشمارد برد که نشان می دهد ابوبکر وعمر با احکام وسنت 

خداوند مشخص وتعیین شود  او از  اجتماع مسلمین الهی مخالفت نشان دادند وامامت را منصب الهی می داند که باید توسط 

در مدینه که بخاطر  امر امامت در سقیفه جمع شده بودند  بود می پرسد اگر رسول خدا ص امر امامت را به مسلمین واگذار 

امامت  کرد ه بود پس نقش مسلمانان غیر از  شهر مدینه چه می شود  ؟ اگر هم پاسخ دهند فقط مسلمانان مدینه باید امر

 علی )ع( رامشخص می کردند پس افرادی که در سقیفه حاضرنشدندرا چگونه جواب می دهید این چه جور اجتماعی است که 

جانشین پیامبرنبود پس چرا حاضر به بیعت  علی )ع( شد وعمر مشغول بیعت گرفتن ؟ اگر  پیامبر)ص( مشغول کفن ودفن 

 د  نشد وبا شکستن درب منزل او از اوبیعت گرفتن

می پر دازند هم خالفت شیخین را زیر سوال می برند ونشان می دهند  علی )ع( در واقع این امامان زیدی هم به اثبات وصایت 

بود وخالفت  پیامبر)ص( اتقاق افتاد برخالف سخن  پیامبر)ص( که آنچه در جامعه مسلمین در امر جانشینی بعد از رحلت 

 علی )ع( اما حضرت  ،شدند برکنار پیامبر)ص( از خالفت وجانشینی  علی )ع( ت شیخین هم مشروعیت ندارد  وگرچه حضر

 .می باشند   پیامبر)ص( وصی 

در نسخه ای که از وصیت امام هادی الی الحق در کتاب درراالحادیت النبویه  باقی مانده است او شهادت می دهد که علی بن 

الهی را بعد از رسول خدا اقامه می کند  ودعوت کننده مردم است  ابی طالب برادر وولی رسول خداست اوکسی است که حجت

در راه پیامبر ص و گذشتن او از جان   علی )ع( اشاره به مجاهدتهای  علی )ع( به طاعت خداوند  او از فضیلت های بی شمار 

را شایسته مقام  او ی داند ورا از همه مردم به پیامبر ص نزدیکتر م علی )ع( ومالش بخاطر پیروی از سنت الهی می کنداو 

  .از همه به آن مقام احقیت دارد  علی )ع( خالفتی می داند که 

 )قرن سوم(فرات بن ابراهیم بن کوفیابوالقاسم  .5

 می کند.  اودرتفسیر ( وَ بَشِّرِ الذَّینَ آمَنا وَ عَمِوا الصَّالِحاتِ) درسوره بقره صالحات را علی بن ابی طالب واوصیای بعد از او عنوان 

بیان می کند که جبریل بر ادم نازل شد که بگوید  « التَّوَّابُ الرَّحِیمُ هو  تَلَقَّى آدَمُ ِمِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ  إِنَّهُ »َدر تفسیر آیه 

 به حق محمد نبی تو وعلی وصی  نبی تو وگفتن این کلمات توبه اوپذیرفته شود . 

 جایگاه من پیش  «لْماَلئکُ می فرمایند:ٱوَبَقِیَّةٌ مََِّّا تَرَکَ آلُ مُوسى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ » فسیر آیه در ت علی )ع( حضرت 

 «ثل منزلت هارون است در نزد موسی م پیامبر)ص(

بعد از خودت  در سوال خداوند که پیامبر)ص( می کنند که  پیامبر)ص( در تفسیر آیه  آمن الرسول اشاره به گفتگوی خداوند و

هم تایید   پیامبر)ص( چه کسی را برای امتت قرا داده ای می گوید بهترین امت را وخداوند می گوید علی ابن ابی طالب ع. 

 .می کند 

 وصی محمد است.   علی )ع( در تفسیر آیه ان اهلل اصطفی 

با سند دیگر از جعفربن محمد بن  خطاب کرد  ورا وزیر،  وصی وبرادر خود  علی )ع(  پیامبر)ص( آیه وانذر عشیرتک االقربین 

در سند حسین بن محمد بن مصعب  احمد بن یوسف اودی سخن پیامبر ص در تفسیر این آیه بدون کلمه وصی می اورد  و

 بجلی برادر وصی وخلیفه را آورده است  
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فرادی که جمع ا ابتدا در امبر)ص(پی حسن بن علی بن عفان از ابی رافع از رسول خدا ص در مورد این آیه امده است که 

ی دهد حال مقرار  دعوت کرده بود فرمود هیچ نبی نبوده است مگر اینکه خداوند از اهل او کسی را وارث ووصی ووزیر نبی

قام ن  مانند ممبرای  کدام یک از شما با من بیعت می کنید تا برادر ،وزیر،وارث ،وصی وجانشین من باشد ومقام  ومنزلت او

 برای موسی باشد جز اینکه بعد از نبی نمی باشد .  هارون

ترضی ان  ا علی امای»در غزوه تبوک وخندق هم اشاره شده است  علی )ع( در شان  پیامبر)ص( دربیان حدیث منزلت از زبان 

 « انت وتکون منی بمنزله هارون من موسی اال انه ال نبی بعدی وانت خلیفتی فی اهلی وانه ال یصلح اال انا 

 ست  نبوده ا بعد از نبی اکرم دارد زیرا هیج نبی بدون وصی علی )ع( ما کنت بجانب اشاره به وصایت  تفسیر آیه و

بوت خویش  در مورد ن با او پیامبر)ص( بقره  به نقل از سلمان آمده است  با گریه فاطمه س در بستر مر گ 14تا 7تفسیر آیه 

 وشنود میوشوهرش را وصی وبرادر خود می داند وبدین سبب فاطمه س خبعد از خود سخن می گوید  علی )ع( ووصایت 

 شود . 

ک وعلی من بعد اذا فرغت من نبوتک فانصب علیا»تفسیر سوره الم نشرح جعفر بن احمد بن یوسف از ابی جعفر آمده است 

ا هم دارد ری وصایت ت وشایستگوصی بعد از نبی ص که لیاق علی )ع( در تفسیر این ایه هم ...« وصیک ....فکان حقه الوصیه 

 شناخته شده است.  

ا هر نبی ست زیراوصیت نکرده  پیامبر)ص( با سندی از ابن عباس نقل شده است که او در تعجب است از افرادی که میگوین 

ره می شاقع ای ابه وا علی )ع( چنین عبید بن کثیربا سند خود  از حسن بن است  هم علی )ع( وصی دارد ووصی پیامبر ص 

 کند که نشان می دهد افرادی که به کتب مقدس پیشین آشنایی داشتند وصی نبی اکرم را می شناختند  

صی ی برد که ونام م در این قضیه عمراز کعب می خواهد داناترین فرد بنی اسرائیل را معرفی کند او بعد از موسی یوشع را

 موسی هم بود  

می کند  لی بیانکند که کعب سخن از انتخاب ابوبکر بخاطر صالحیتش می کند و می پیامبر)ص( عمر سوال از وصی بعد از 

 ق(1410فرات کوفی،  )علی است پیامبر)ص( که اووصی نبود بلکه وصی 

  علی بن محمد بن عبیداهلل العلوی العباسی. 6

بتدای این در یحیی بن حس.هادی الی الحق در سفرهای که داشته مردم را به قران وسنت پیامبرخدا دعوت می کرده است 

ا رامبرهستند یفه پیکتاب خود در مورد امامان بعد از نبی وشروط  که در امامت است ووظایف مردم در برابر امامان که خل

ر در چند شع را فقزببرمی شمارد . عقیده یحیی بن حسین در مورد وصایت را دراین کتاب به  صراحت نمی توان بیان کرد زی

  (پیامبر)ص  جانشین به عنوان علی )ع( واژه وصایت ذکر شده است که نمی تواند دلیلی برقبول وصایت  ی )ع(عل در کنارنام 

 باشد.  

 لمنن  قد فاز با ول ومنیا  نسل البت انا ابن رسول اهلل وابن وصیه من لیس یحصی فضله ووقائعه  یابن الوصی امیرالمومنین و

 (.1401، الهادی )ین السید القمقام  ابوالحس صنعو الرسول المصطفی ووصیه و

 االمام المرتضی لدین اهلل محمد بن االمام الهادی یحیی بن الحسین  . 7

مجموعه کتب ورسائل امام مرتضی محمد بن یحیی الهادی  در قسمت مسائل عبداهلل بن حسن  امام مرتضی به وصی داشتن 

بخشی که به فضائل علی بن ابی  در.می داند  علی )ع( ر شان حضرت را د1سوره مائده  55و نزول آیه  هر نبی تاکید می کند

 پیامبر)ص( وعالم به آنچه  پیامبر)ص( اختصاص داده است اورابرادر وبافضیلت ترین فرد بعد از  "االصول  "طالب  در کتاب

                                                             

 . انما ولیکم اهلل ورسوله والذین ءامنوا الدین یقیمون الصاله  ویوتون الزکاه  وهم راکعون  1.
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ی من به منزله هارون است برای برا  علی )ع( بیان می کند که  علی )ع( منزلت را در شان  آورده بود می داند وحدیث غد یر و

اگر چه در این قسمت حضرت علی را اینگونه معرفی می کند ولیکن در  قسمتی  دیگر  .موسی بجز اینکه بعد از او نبی نیست 

از کتاب خود درباره اصحاب پیامبر ص اعتقاد دارد که کسی که به آنها طهنه بزند مازور است وآنان بر گردن همه مسلمین حق 

  (.1423، عبداهلل بن حسن )وباید برای آنها استغفار کرد زیرا آنها اقامه حق کردند  دارند

 را قبول دارند ولی خالفت شیخین را هم منکر نمی شوند .  علی )ع( به نظر می رسد ایشان افضلیت 

 

 ق(.315)متوفی االمام الناصر لدین اهلل احمدبن االمام الهادی یحیی بن الحسین . 8

ین مردم کومت بنتخاب انبیاء  توسط خداوند روی زمین اشاره می کند که هدف از این کار آمدن ائمه برای حفقط به ا 

 براساس عدل است.  

  1(332-249)بن عقده ،ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید هدانی کوفیا. 9

ی شش نفره  اشاره می ابه   شور   "والیت  "شیخ طوسی  ونجاشی اورا ثقه  وزیدی جارودی می داند.  ابن عقده  در کتاب

طلحه وزبیر وسعد ابی وقاص  وعبدالرحمن بن عوف وعبداهلل بن عمر تشکیل  عثمان بن عفان و علی )ع( کند  که از حضرت 

(  شده بود وعلی بن ابیطالب از همه خواست به حرفهایش گوش دهند ودر صورت درست بودن کالم او همه  تصدیق کنند .(

 (.1421، لدین اهللمرتضی  ماما0

می  ا یا دآوریاست ر علی بن ابی طالب حدیث منزلت  را که پیامبر ص اورا وصی ،خلیفه ، وزیر،وارث او در امتش قرار داده

ز دا ص اکند  علی بن ابی طالب ع   خودرا وصی رسول خدا ص در اهل ومالش می داند  وتنها کسی است که رسول خ

 (.1421ابن عقده کوفی ، )این مطلب را تصدیق می کنند.  اوخواست که اورا غسل دهد وهمه

                                                          
رَضیتُ لَکُمُ الْإِساْلمَ   نعمتی و مْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکْکمْالْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دین»به سوال سلمان فارسی  در باره آیه  پیامبر)ص( پاسخ  

وتمام اوصیای  او  تاروز قیامت نازل شده است وزمانی که از حضرت می  علی )ع( اینگونه است که این آیه مخصوص   2«یناًد

علی اخی ووصیی ووارثی وخلیفتی »خواهند این مطلب را روشن تر کند  او علی واوصیای بعد از خودرا اینگونه معرفی می کند 

اماما من ولده اولهم ابنی حسن ثم ابنی حسین  ثم تسعه من ولد الحسین واحدا بعد فی امتی وولی کل مومن بعدی واحد عشر 

 (.1421عقده کوفی ،  )ابنویازده امام بعد از نبی اکرم روشن می شود  علی )ع( دراین حدیث وصایت « واحد...

لی بن عصی بودن د    لقب ورا بیان می کن علی )ع( القاب وفضیلت های حضرت "فضائل امیرالمومنین "ابن عقده در کتاب 

 مبر)ص(پیا ی را وص  علی )ع( ابی طالب ع را جزو  آن القاب برمی شمارد وهمچنین روایاتی رانقل می کند که  حضرت 

سول ب وصی ررا با لق علی )ع( حدیثی را نقل می کند که  در روز  قیامت حضرت  پیامبر)ص( معرفی کرده است.   از 

 ه رسول خدابین فرد خطاب می کنند . او در فصل هشتم  کتاب خود  علی بن ابی طالب را نزدیک ترالمسلمین وامیرالمومنین 

 ه ا ز  طریقکی است  در کالم او دارد  ابتدا روایت علی )ع( ص وجانشین اومعرفی  می کند  آنچه نشان از وصی بودن حضرت 

ار یر که در کنو حدیث منزلت و حدیث ط« ابی طالب  ان اخی ووزیری ووصیی علی بن»نقل شده است   پیامبر)ص( انس از 

 بیان کرده است    علی )ع( سایر فضیلت های 

                                                             

می داند ونجاشی  در رجال خود اورا متوفی  332در تاریخ وفات اواختالف نظر است شیخ طوسی در رجال خود اورا متوفی  1

 ذکر کرده است.   333

 . 3المائده:  2
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بعد از  پیامبر)ص( در ماه رمضان  اتقا ق افتاده است را نقل می کند که   علی )ع( و پیامبر)ص( ابن عقده گفت وگوی که بین 

کوید ای علی خداوند تورا برای امامت برگزید وهرکس امامت می   علی )ع( در ماه مبارک رمضان به  علی )ع( خبر شهادت 

تورا انکار کند نبوت من را انکار کرده است ای علی تو برادر ووصی وجانشین من  در امتم در زمان حیات ومرگ من  می باشی  

 . )همان(.تو حجت خدای بر خلق هستی  

وخلیفه بودن علی  بن ابی طالب ع در زمان  علی )ع( حضرت   به کاربرده واژه وصی وخلیفه در کنارهم وتعیین زمان وصایت

 بعد از رحلت پیامبر ص را نمی رساند .  علی )ع( چیزی غیر از جانشین بودن   پیامبر)ص( زندگی ومرگ 

      (.340-268ابوالحسن احمد بن موسی طبری) -10

هی وامام را معدن رسالت معرفی میکند  که هیچ احمد بن موسی طبری در کتاب المنیر خود امامت را یکی  از فرائض ال

واجبی در اهمیت  مانند   امامت نیست  ونمی توان این واجب را به چیز دیگری تبدیل کرد زیرا مردم نیازمند امامی هستند 

کرد که وصی و  او به این مطلب اعتقاد دارد که خداوند قبل از مرگ نبی اکرم ص به او امر.که توحید را برای آنها توضیح دهد  

جانشین بعد از خود را  از طریق وصیت به مردم معرفی کندهمان کسی  که در جایگاه مقام رسول خدا ص قرار می گیرد  واز 

 .قرار داد علی )ع( همه  شایسته تراست  تا دراین مقام قرار پیرد حضرت ص هم وصی خود را 

علی منی بمنزله هارون من موسی اال »رابیان می کند   علی )ع( طبری بعد از بیان این نکته، سخن رسول خدا ص در مورد 

در اینجا می خواهد همان منزلتی که هارون برای موسی دارد را برای علی هم درنظر بگیرد اگر موسی خلیفه « انه النبی بعدی 

وصی او را از اولین ایمان  و  پیامبر)ص( با استدالل به آیه قرآن  در بین امت بعد از موسی بود علی هم اینگونه است  و

او به صراحت بیان می کند که نظر افرادی که می .آورندگان می داند که هرکسی از آنان تبعیت کند داخل در نور می شود  

را برادر خود درزمان حیات ووصی در  علی )ع( حضرت  پیامبر)ص( گویند پیامبر ص وصیت نکرده است را قبول ندارد وبااینکه 

ود قرار داد  باز هم مردم بعد از او دچار اختالف شدند وبا اینکه می دانستند ائمه باید از قریش باشند دونفر به زمان مرگ خ

 مشغول کفن ودفن رسول خدا ص شده بود.  علی )ع( نامهای سعد بن عباده وابابکر رانتخاب کردند واین در حالی بود که 

در حالی که از طرف او انتخاب نشده است و وهر انکه  با کسی که در مورد جایز نیست کسی در مقام رسول خدا ص قراربگیرد 

ورسول (.1423هادی الی الحق ،)مخالفت کند در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است « انا وصی االوصیاء»خود گفته است 

را قبول داشت هم  علی )ع( صایت می توان از این جمله او این برداشت را داشت که او هم و.خدا ص آنان را کافردانسته اند  

خالفت شیخین را مشروع نمی دانست زیرا در مورد آنان دستوری از رسول خدا ص نرسیده است.  در کتاب مجالس طبری 

اشاره به  داستانی در مورد قوم  بنی اسرائیل می کند  که با جمع شدن در دور نبی خودشان از او خواستند که فردی را 

با این .جمع شدند واز او خداستند ابا بکر را برایشان بفرستد   علی )ع( خدا بجنگد امت محمد هم به دور  بفرستد که در راه

شیوه بیان او مخالفت  خود را نسبت به این اجتماع اعالم می کند وتایید این مطلب با برسی نظر او  در مورد اصحاب  بیشتر 

 .مانند هم نمی باشند   بر)ص(پیام روشن می شود چرا که به نظر  او همه اصحاب 

 

 

 

 ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن الحسن بن ابراهیم بن محمد الحسنی  . 11

وصایای اورا ادا  امر کرد که امانات و علی )ع( به  پیامبر)ص( کتاب المصابیح احمد بن ابراهیم اشاره به این مطلب می کند که 

 تا(.، بیاحمد بن ابراهیم . )را انجام دهند پیامبر)ص( امانت  دایهم قبول کردند که ا علی )ع( حضرت  کند و

 (ق  404-384 )االمام المهدی لدین اهلل الحسین بن القاسم بن علی العیانی. 12
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مهدی )«.ان االرض التخلو من الحجه »راحجت خدا بعد از نبی ص میداند زیرا اعتقاد دارد   علی )ع( مهدی لدین اهلل حضرت 

کسی که بعد از نبی ص می تواند امور مسلمانان را اقامه کند غیر از علی بن ابی طالب نمی باشد  ودر مورد  (.1425 لدین اهلل ،

 «. علی منی بمنزله هارون من موسی ال انه النبی بعدی »او گفته شده است

  

   (ق411-333ی)االمام الموید باهلل ابوالحسین احمد بن الحسین بن هارون الدیلم. 13

علی  پیامبر)ص( ر پاسخ به سوالی که ،  امام بعد از نبی اکرم ص چه کسی است؟ به صراحت بیان می کند  : امام بعد از او د

همان  منزلتی  را در نظر گرفته بود که موسی  علی )ع( برای  پیامبر)ص( بن ابی طالب ع است واطاعت از او واجب است زیرا 

 علی )ع( باهلل  مخالف  نظر افرادی  است که حدیث منزلت را فقط در نشان دادن فضیلت برای هارون قرار داده بود. امام موید 

امام بود صحابه در تعیین امام  دیگری دور هم جمع نمی شدند  علی )ع( برسایرین قبول دارند ودلیلشان  این است که اگر 

و بیعت نکردن اصحابی    علی )ع( اخیر دربیعت او هجوم به درب خانه فاطمه  س  بخاطر ت .سکوت نمی کرد  علی )ع( وامام 

 می داند .  علی )ع( چون زبیر وعمار یاسر  را نشان از مقابله با اجتماع مردم  وعدم سکوت 

در کتاب امالی الصغری از ابومحمد حسن بن محمد بن یحیی بن حسینی با سند خود از سعد بن ابی وقاص نقل می  نچنیهم

نبی  پیامبر)ص( همان منزلتی را قرار داه است که برای موسی بود مگر اینکه بعد از  علی )ع( اره کند که رسول خدا ص در ب

را به کار می  "انت الوصی  "و"انت االخی"الفاظی مانند  علی )ع( در مورد   پیامبر)ص(  و (.1414موید باهلل،  ،)نمی باشد .

د وصایت خود را بیان کرد  که پایا کسی غیر از من وصی رسول برند وخود حضرت هم در روزشوری افرادی که در آنجا بودن

   .بود پیامبر)ص( خدا ص بود وهمه اورا تایید کردندکه او تنها وصی 

 القاضی ابوالقاسم اسماعیل بن احمد بن محفوظ بستی جبلی. 14
 علی )ع( های که فضیلت می داندهای بیشماری را صاحب فضیلت علی )ع( قاضی ابوالقاسم بستی،  امام  "المراتب "در کتاب

های او در شمردن فضیلت .از اوباالتر است  علی )ع( را از همه باالتر نشان می داد تا جای که اگر ابوبکر هم بگوید صدیق است 

 علی )ع( ومقصود از منزلت ،خلیفه بودن  آوردرا می« انت منی بمنزله هارون من موسی»،حدیث منزلت  علی )ع( مخصوص 

را در مقام  پیامبر)ص( منظور «  انت منی کیوشع بن نون من موسی »در شرح حدیث  .بیان می کند  پیامبر)ص( قوم در 

 (.1421. )بستی جبلی، می داند  علی )ع( وصایت وخالفت 

انت »فرموده است  علی )ع( فصل بیست ودوم کتاب خود را به بیان اخبار غیب  می پردازد وسخن رسول خدا ص را که  به  

نشان از آن می داند که رسول خدا ص قبل از علی می میرند « ولی و وزیری وخلیفتی من بعدی وقاضی دینی ومنجز وعده 

که سید الوصین و امام متقین است وصی  و جانشین او در میان امت بعد از   علی )ع( وپیامبر ص به او وصیت کرده است که 

 . )همان(.رسول خدا ص وصیت نکرده را یک خبر دروغ می داند رسول ص باشد و نظر افرادی که می کویند 

 ( 424-340 )االمام الناطق بالحق ابوطالب یحیی بن الحسین بن هارون الدیلمی. 15

 (494-413 )الحاکم ابوسعید محسن بن محمد بن کرامه بیهقی جشمی. 16

ان اختالف بین صحابه واهل بیت پیش آمد وبه ناچار ابوسعید امامت را امر مهمی بعد از نبی اکرم ص  می داند که در مورد 

« علی منی وانا منه» باید  یا صحابه یا اهل بیت را انتخاب کرد ولیکن در مورد فضیلت های اهل بیت اخبار وآثاری است مانند

مده است او معتقد است آنچه درباره فضیلت های اصحاب آ و«  هو اخی ووصی»و « انت منی بمنزلت هارون من موسی» یا

توسط آنان  بر علیه آنان خروج  علی )ع( مانند  مجاهدتهای انها ورضایت خداوند از آنها دلیل نمی شود که با کنار گذاشتن 

 (.1414حاکم ابی سعد ،. )نکرد 
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