
گی های وصی از منظر قرآن و عهدین ویژ
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چکیده
کمیت خداوند اس���ت.  کمیت انبیاء، در عرض حا کمی���ت، بالذات از آن خداس���ت و حا حا
کمی���ت در اوصیای مابعد ت���داوم می یابد ت���ا زمین از حج���ت الهی خالی  اس���تمرار ای���ن حا
گرامی اس���الم؟ص؟ از همان ابتدای دعوت خود، ب���ه وصایت و امامت بعد از  نمان���د. پیامبر 
کرده و به این  خود توجه داشته و در موقعیت های مختلف، وصایت امام علی؟ع؟ را اعالم 
که این انتخاب از جانب خداوند است نه شخص ایشان. پیامبران  نکته نیز اشاره می کند 
دیگ���ر نیز از جانب خداوند مأمور به تعیین وصی بودن���د. حضرت آدم؟ع؟ به عنوان اولین 
کند. حضرت موسی؟ع؟  که شیث را به عنوان وصی انتخاب  نبی، از جانب خدا مأمور شد 
که یوشع بن نون  به عنوان بزرگترین پیامبر اولوالعزم دین یهود، از جانب خدا مأمور ش���د 
کند. حضرت عیس���ی؟ع؟ نیز به عنوان بزرگترین پیامبر  را ب���ه عنوان وصی به مردم معرفی 
کند. پس این  که شمعون را وصی خود  اولوالعزم دین مسیحیت، از جانب خدا مأمور شد 
گذش���ته نیز وجود داش���ته و امت ها هرگز بدون رهبر و سرپرست  س���نت، در ش���ریعت های 
نبودند. امام علی؟ع؟، یوش���ع بن نون و ش���معون پطرس به عنوان برترین اوصیای ادیان 
گی ها و ش���رایط مش���ابهی مانند عل���م و حکمت، تق���وا و عصمت، منصوص  ابراهیم���ی، ویژ
ک���ه در این مقاله ب���ه تفصی���ل و با روش  ب���ودن، منص���وب ب���ودن و معج���زه داش���تن دارند 
توصیفی- تحلیلی بررس���ی می ش���وند. البته باید به تفاوت ها نیز توجه ش���ود؛ زیرا اوصیای 
گذش���ته، خودش���ان نبی بودن���د و از طریق وحی با خداوند ارتباط داش���تند، اما  پیامبران 
گرامی اسالم؟ص؟ به دلیل بحث خاتمیت، دیگر نبی نبوده، ولی مقام امامت  وصی پیامبر 
کامل ترین و آخرین  کامل ترین اوصیا دانس���ته؛ زیرا الزم���ه  داش���ته و پیامب���ر؟ص؟ ایش���ان را 

کامل ترین وصی است. دین، 
گی های وصی، قرآن، عهدین. کلیدی: یهودیت، مسیحیت، اسالم، ویژ گان  واژ

1. مقدمه
کمیت و والی���ت بر دیگری را ن���دارد. خداوند بر  کس���ی حق حا کمی���ت، بالذات از آن خداس���ت و  حا

کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، از افغانستان. 1  .دانش پژوه دکتری 
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اس���اس حکمت خ���ود، پیامبران���ی را برای هدایت بش���ر بر روی زمی���ن برمی گزیند و ب���ه این ترتیب، 

کند. پ���س وصایت و امامت،  که ش���ریعت انبیا را ب���دون وصی رها  از حکم���ت خداوند به دور اس���ت 

اس���تمرار نبوت اس���ت و فلس���فه و حکمت وصایت و امامت، همان فلس���فه و حکمت نبوت اس���ت. 

کرد. البته می توان  ض���رورت نبوت، ضرورتی عقلی بوده و فقط ب���ا براهین عقلی می توان آن را ثابت 

کرد. وصایت را می توان هم به صورت عقلی و هم به صورت  به آیاتی از متون به عنوان مؤید اشاره 

که ش���امل یهودیت و مس���یحیت و اس���الم است، در اصل وصایت  کرد. ادیان ابراهیمی  نقلی اثبات 

کرده اند، اما  که پیامبران الهی، فردی را به عن���وان وصی انتخاب  ک دارند و معتقدند  ب���ا هم اش���ترا

ش���خص وصی، در یهودیت و مس���یحیت خود نیز نب���ی و پیامبر بوده، اما در اس���الم به خاطر بحث 

خاتمیت، وصی، نبی نیست و از وصی با عنوان امام تعبیر می شود. 

امامت، از مس���ائل بس���یار مهم در اس���الم است و اولین اختالف مس���لمانان بعد از پیامبر؟ص؟ به 

که معتقد بودند امامت نیز مانند  که به دو فرقه تقسیم شدند. شیعیان  دلیل همین مس���ئله بوده 

کس���ی حتی پیامبر؟ص؟ حق انتخاب او را ندارد. اهل سنت معتقد  نبوت باید از جانب خدا باش���د و 

که وظیفه انتخاب جانشین پیامبر؟ص؟ بر عهده امت مسلمین بوده و مانند نماز و روزه، جزء  بودند 

تکالیف ش���رعی اس���ت. بنابراین، اولین اختالف مسلمانان بر سر منصوص بودن وصی پیامبر؟ص؟ یا 

گذش���ت زم���ان و به وجودآمدن فرقه های مختل���ف، اختالف های جدیدی با  عدم آن بود. البته با 

که عصمت الزم است و برخی دیگر آن را  گی های وصی نیز ایجاد ش���د. برخی معتقد بودند  دیگر ویژ

نفی می کردند. برخی، علم لدنی را الزم می د  انستند و برخی دیگر به حداقل آن قائل بودند. برخی، 

امام را با اقدام به مبارزه مسلحانه می شناختند و برخی دیگر آن را برای امام واجب نمی دانستند. 

که از این دس���ت اختالفات بس���یار اس���ت و این اش���اره به مواردی در دین  گفت  در نهایت می توان 

اسالم است.

که در ادی���ان ابراهیمی با تکیه بر ق���رآن و عهدین،  در ای���ن مقاله، این مس���ئله بررس���ی می ش���ود 

گی های وصی چگونه اس���ت؟ آیا هر فردی شایس���تگی وصایت نبی را دارد یا آنکه باید  ش���رایط و ویژ

حائز ش���رایطی باشد؟ آیا آنها علم و تقوا و عصمت داشته اند؟ از نظر یهودیت و مسیحیت، آیا وصی 

باید از جانب خدا منصوص باشد؟ انتصاب آنها به چه صورت بوده؟

که در خصوص جایگاه  کتاب ها و مقاالتی نگاش���ته ش���ده  در راس���تای پاس���خ  به این س���ؤاالت، 

کمتر اس���ت، اما اینکه به صورت مستقل  امامت در اس���الم، بیش���تر و در خصوص تطبیق بین ادیان 

کتابی نوش���ته نش���ده اس���ت. در این مقاله  گی های وصی در ادیان ابراهیمی پرداخته ش���ود،  به ویژ

س���عی ش���ده است به این نکته توجه اساسی شود و با روش توصیفی- تحلیلی مسئله را بین ادیان 
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کتب  کند. در  کید بر قرآن و عهدین نقد و بررسی  ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسالم با تأ

که مهمترین آنها عبارتند از علم و  گی ها و ش���رایط بس���یاری برای وصی و امام بیان شده  کالمی، ویژ

حکمت، تقوا و عصمت، منصوص بودن، منصوب بودن و معجزه داشتن. 

2. علم 
کسی باشد  چون وصی پیامبر؟ص؟، تمام وظایف پیامبر از جمله رهبری جامعه را برعهده دارد، باید 

که نس���بت به دیگران علم بیش���تری داشته باشد تا باعث ضاللت دیگران نشود. بنابراین، بین علم 

و هدایت، رابطه مستقیم وجود دارد. ابراهیم؟ع؟ به پدرش آزر چنین خطاب می کند: »اى پدر، به 

که به تو نرسیده است. بنابراین، الزم و واجب است  که از جانب خدا دانشی به من رسیده  درستی 

کنم« )مریم: 43(. کنی تا تو را در راه راست و صراط مستوى و هموار هدایت  از من پیروى 

وج���وب تبعی���ت آزر، منوط و مربوط ب���ه علم ابراهیم؟ع؟ و فقدان آن علم در آزر اس���ت. مش���ابه 

این مورد، یوش���ع در عهد عتیق اس���ت: »یوش���ع پس���ر نون، پر از روح حکمت بود؛ زیرا موس���ی؟ع؟ 

که  کرده و دس���توراتی را  دس���ت های خ���ود را بر او نهاده ب���ود. بنابراین، مردم اس���رائیل از او اطاعت 

خداوند به موسی؟ع؟ داده بود، پیروی می کردند« )کتاب مقدس، 1383، تثنیه 34:9(.

که به برهان نیاز ندارد و پیروى جاهل از   بنابراین، لزوم تبعیت جاهل از عالم، از مسائلی است 

عالم، در سه مرحله فطرى و عقلی و شرعی  قابل اثبات است. چون علم به منزله نور و حیات و روح 

گیرد، آن جامعه زنده تر و  و جان است. هر چه در جامعه، نور و حیات بیشتر بوده و روح و جان قوت 

اثربخش تر و راقی تر خواهد بود. همچنانکه در بدن آدمی هر چه حیات و جان و روح قوی تر باشد، 

کامیابی از مواهب الهیه نزدیک تر است و هر چه حیات، ضعیف تر  آن آدمی به عافیت و طول عمر و 

کت و به فقدان مواهب الهیه نزدیک تر  کس���الت و مرض و هال و روح افس���رده تر باش���د، آن آدمی به 

کمترى خواهد داشت. )حسینی تهرانی، 1426، ص261-260( بوده و از تمتعات انسانی بهره 

ک���ه ب���ه پیغمب���ران داده ش���ده و وصی، چ���ون جانش���ین پیغمبر؟ص؟  حکم���ت نی���ز علمی اس���ت 

اس���ت، بای���د از آن برخوردار باش���د و از ای���ن نظر، از همه برتر اس���ت. )جمعی از نویس���ندگان، 1381، 

که انبیا و اوصیا، علم و حکمت زیادی داش���تند. در مورد حضرت  کتاب مقدس، آمده  ص167( در 

کتاب خود را به ش���معون بس���پارد  که نور، حکمت و علم  کرد  که خ���دا به او وحی  عیس���ی؟ع؟ آمده 

که وصایت ش���معون  و  کن���د )صدوق، 1395ه.ق، ص225(. همچنین آمده  و او را خلیف���ه مؤمنین 

یوش���ع، به خاطر اعلمیت آنها نسبت به جمیع امت بوده و بر این اساس، وصایت امیرالمؤمنین بر 

اعلمیت ایش���ان، مترتب است  )حس���ینی تهرانی، 1426، ص271(. در قرآن آمده است: »آیات خدا 
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برخی محکم هستند و برخی دیگر متشابه، اما تأویل و تفسیر آیات متشابه را فقط خدا و راسخون 

در عل���م می دانن���د )آل عم���ران: 7(. امام ص���ادق؟ع؟ ذیل این آی���ه می فرماید: »راس���خون در علم، 

امیرالمؤمنین؟ع؟ و ائمه بعد از اویند« )کلینی، 1362، ص213(. همچنین در روایات آمده است: 

چون محمد؟ص؟ وظیفه نبوت خود را انجام داد و عمرش به پایان رس���ید، خداى تعالی 
که  کنون آن دانش���ی  گذرانیدى و عمرت به آخر رس���ید. ا کرد اى محمد! نبوتت را  به او وحی 
کبر و میراث علم و آثار علم نبوت خاندان خود را به علی بن ابی- نزد توست و ایمان و اسم ا
کبر و میراث علم و آث���ار علم نبوت را از  طال���ب؟ع؟ بس���پار؛ زیرا من هرگز علم و ایمان و اس���م ا
نس���ل و ذری���ه تو قطع نکنم، چنان که از ذریه هاى پیغمبران قط���ع نکردم. )الکلینی، 1362، 

ص293(

تمام ادیان ابراهیمی، برای اوصیا مقام اعلمیت قائلند. یوشع بن نون، به عنوان وصی حضرت 

موس���ی؟ع؟، ش���معون به عن���وان وصی حض���رت عیس���ی؟ع؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ به عن���وان وصی 

کامل ترین دین و وصی  حضرت محمد؟ص؟ در میان امت خود، عالم ترین افراد بودند. چون اسالم 

کامل باش���د و در بین مردم جایگاه  کامل ترین انسان هاس���ت، باید ب���ه لحاظ علمی  و ام���ام در آن، 

که این، در آیات قرآن و تفاسیر مربوط به آن دیده می شود. واالیی داشته  باشد 

3. تقوا و عصمت
خواجه نصیرالدین طوسی به چند دلیل، عصمت وصی و امام؟ع؟ را اثبات می کند:

اول( معصوم نبودن امام؟ع؟، به تسلسل باطل منجر می شود. )طوسی، 1407، ص222( چون 

گر او هم معصوم نباشد،  گر معصوم نباشد، باید امام دیگرى باشد تا او را به راه صواب آورد و ا امام ا

که این باعث تسلسل باطل می شود )قطب الدین رازى،  امام سومی الزم است و به همین ترتیب، 

1373، ص273(.

گر امام؟ع؟ معصوم نباشد، ممکن  دوم( امام، حافظ شریعت است. )طوسی، 1407، ص222( ا

کند و یا به آن بیفزاید. کم  است باعث انحراف دین و شریعت شود و یا ممکن است چیزی از دین 

کند، وجوب انکار او با طاعتش در تضاد خواهد بود. )طوس���ی، 1407،  گن���اه  گر اقدام به  س���وم( ا

کردن و نه���ی از او الزم و اطاع���ت از او حرام  کن���د، دورى  گناه  گ���ر ام���ام، معص���وم نبوده و  ص222( ا

می ش���ود، در حالی ک���ه اطاعت از او واجب اس���ت. پ���س در اینجا اجتماع وج���وب و حرمت به وجود 

می آید )طوسی، 1407، ص222(.

چه���ارم( غرض از نصب او نقض می ش���ود. )طوس���ی، 1407، ص222( غ���رض از نصب امام، منع 

گر معصوم نباش���د، اطاعت او واجب نمی ش���ود، پس چگونه  منک���رات و تروی���ج احکام خداس���ت و ا
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گناه بازدارد )قطب الدین رازى، 1373، ص273(. کرده و مردم را از  می تواند ترویج دین 

گناه کار باشد،  گر امام  پنجم( رتبه اش از رتبه مردم پایین تر می شود. )طوسی، 1407، ص222( ا

دیگر عالی ترین رتبه نخواهد بود.

عصم���ت، ب���ه روش نقل���ی نی���ز قاب���ل اثبات اس���ت. عصم���ت در یهودیت و مس���یحیت با اس���الم 

متفاوت اس���ت. یهودیت و مس���یحیت، عصمت را برای انبیا و اوصیا الزم نمی دانند. تورات، با آنکه 

جایگاه ویژه ای برای هارون قائل اس���ت و او را جانش���ین و وصی موس���ی در زمان حیاتش می داند، 

عظمت و ش���أن هارون را در ماجرای غیبت موس���ی؟ع؟ برای میقات، زیر سؤال می برد؛ زیرا تورات، 

گوساله پرس���تی بنی اس���رائیل می دان���د. )کتاب مقدس، 1383، خ���روج 32: 4-3(  ه���ارون را عامل 

درحالی ک���ه ق���رآن، س���احت او را منزه دانس���ته و س���امری را عام���ل انحطاط معرفی می کن���د )ر.ک.، 

کبری دهقان، 1389، ص71(، اما عهد عتیق، س���احت یوش���ع ب���ن نون، وصی حضرت  ط���ه: 85( )ا

گوساله پرستی  که در ماجرای  کسی معرفی می کند  موس���ی؟ع؟ پس از وفاتش را منزه دانسته و او را 

کس، 1383، ص970(. همچنین در زمان چله نشینی  بنی اس���رائیل، هرگز مش���رک نش���د )مس���ترها

حضرت موسی؟ع؟ امین و تنها همراهش بوده است.

در عهد عتیق آمده است: 

کوه خدا برآمد و مشایخان  و موسی؟ع؟ و یوشع خدمتکارش برخاستند و موسی؟ع؟ به 
کسی  که تا برگشتن ما به شما در اینجا بمانید و اینک هارون و حور با شمایند. هر  را بفرمود 

که دعوایی دارد پیش ایشان برود. )کتاب مقدس، 1383، خروج 24: 13-14(

که او و برادرش اندریاس، اولین  عهد جدید در مورد شمعون، وصی حضرت عیسی؟ع؟ می گوید 

که عیس���ی؟ع؟ ب���رای اولین بار آنه���ا را در حال صید ماهی دی���د و خطاب به  ایمان آورن���دگان بودند 

کنید تا ش���ما را صیاد مردم سازم. )کتاب مقدس، 1383، مرقس 1: 17(  ایش���ان فرمود از من پیروی 

آن دو نیز بی درنگ به س���وی او ش���تافتند. عهد جدید در همه جا از ش���معون به نیکی یاد می کند و 

کالم  که در مورد عصمت او، صراحت در  گناهی را به او نسبت نمی دهد، هرچند  هیچ گونه ش���رک و 

ندارد.

که آنها همگی معصوم هس���تند و نبوت و وصایت  قرآن، در مورد تمام انبیا و اوصیا معتقد اس���ت 
که به ظالمان و غیرمعصومان نمی رس���د. در قرآن آمده  و امام���ت را عه���دی از جانب خدا می دان���د 

که حض���رت ابراهیم؟ع؟ بع���د از آنکه خودش به مق���ام امامت بعد از نبوت رس���ید، از خدای  اس���ت 

ک���رده و خداوند در ج���واب می فرمای���د: »...الَیناُل  خ���ود، آن مق���ام را ب���رای ذریه خود درخواس���ت 

که در طول زندگی اش، حتی  کسی می رسد  اِلِمین« )بقره: 124(. بنابراین، عهد الهی به 
َ

ِدی الّظ َعهإْ
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کوچکترین ظلمی در حق مردم، خدا و خودش نکرده باش���د و این یعنی عصمت داش���تن. رس���ول 

خ���دا؟ص؟ در ذی���ل این آیه فرمود: »دعاى ابراهیم به من و علی؟ع؟ ختم ش���د و هیچ یک از ما هرگز 

در برابر بت، س���جده نکرده ایم. پس خدا مرا پیامبر قرار داده و علی را وصی پیامبر« )مظفر، 1422، 

.)417/4

ما ُیریُد 
َ
که جانشیان بعد از او هستند، می فرماید: »...ِإّن  قرآن در خصوص اهل بیت پیامبر؟ص؟ 

هیرًا« )اح���زاب: 33(. در روایات خاصه و عامه  َرُکمإْ َتطإْ ِت َو ُیَطّهِ َبیإْ ���َل الإْ هإْ
َ
َس أ جإْ ُکُم الّرِ ِه���َب َعنإْ اهلُل ِلُیذإْ

گناه و هر بدی  که از هرگونه ش���رک و شک و  که منظور از این روایت، علی؟ع؟ و اوالدش اس���ت  آمده 

ک و مبرا هستند )مجلسی، بی تا، 63/1(. پا

که  کرد، هرچند  بنابرای���ن، ب���ا دالیل عقلی و آیات قرآن، می ت���وان عصمت انبیا و اوصیا را ثاب���ت 

عه���د قدی���م و عهد جدید، عصمتی را ب���رای آنها اثبات نمی کند، ولی برای وص���ی انبیا، به خصوص 

برای یوشع و شمعون، به عنوان وصی دو پیامبر اولوالعزم، درجه ای از عصمت و تقوا را قائل است 

که آنها ه���ادی مردم و مردم مطیع  و در ای���ن زمین���ه آنها را از مردم ع���ادی باالتر می داند، به طوری 

آنها هستند.

4. منصوص بودن
که عصمت  لی عقلی استفاده می کند  در مورد منصوص بودن، خواجه نصیرالدین طوسی از استدال

و س���یره امام مقتضای نص است )طوسی، 1407، ص223( یعنی، تشخیص عصمت، سخت است 

کس���ی معصوم اس���ت. عالوه بر این اس���تدالل عقلی، می توان شواهدی  که چه  و فقط خدا می داند 

ک���ه در اینج���ا فقط به  کت���اب مق���دس و ق���رآن، ب���ر منصوص بودن مق���ام وصای���ت و امامت یافت  از 

تنصیصی ب���ودن وصی حضرت آدم؟ع؟ به عنوان اولین نبی و حضرت موس���ی؟ع؟ به عنوان پیامبر 

اولوالعزم یهودیت و حضرت عیس���ی؟ع؟ به عنوان پیامبر اولوالعزم مسیحیت و حضرت محمد؟ص؟ 

به عنوان پیامبر اولوالعزم اسالم اشاره می شود.

 نب���وت، ب���ا خلقت حضرت آدم؟ع؟ آغاز ش���ده و در میان فرزندانش یکی پس از دیگری اس���تمرار 

کتاب، سلس���له فرزندان  که این  گزارش تورات از خلقت انس���ان، می ش���ود  یافت. با نگاه اجمالی به 

کشته می شود و خداوند  که هابیل به دست قابیل  آدم؟ع؟ را به قابیل و هابیل منتس���ب دانس���ته 

فرزند دیگری به نام ش���یث به آدم عطا می کند. حضرت آدم؟ع؟ با نصب ش���یث به جانشینی خود، 

که به دست انسانی پیش از خود، به وصایت برگزیده  او را در مقام نخستین وصی تنصیصی قرار داد 

گفت  کبری دهقان، 1389، ص53( در مورد وصایت و جانشینی یوشع بن نون باید  شده است. )ا
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که در تورات، به صراحت اعالم شده و چنین بیان می کند: 

گرفت و او را به  کرده. یوشع را  که خداوند او را امر فرموده بود، عمل  پس موسی به نوعی 
گذاشته،  کاهن و به حضور همه جماعت برپاداش���ت و دس���ت های خود را بر او  حضور العازار 
کرد. )کتاب مقدس، 1383،   گفته بود، وصیت  که خداوند به واس���طه موس���ی  او را به طوری 

اعداد: 23-22( 

در دین مس���یحیت، با مرگ عیسی و شکل گیری جامعه مس���یحی در قرن اول میالدی، مسئله 

وصای���ت و جانش���ینی اهمیت وی���ژه ای می یابد. آن حضرت خطاب به ش���معون در این باره تصریح 

فرموده است: 

کلیس���ای خ���ود را بنا می کنم و  که تویی پطرس و بر این صخره،  و م���ن نی���ز ت���و را می گویم 
کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه  ابواب جهنم بر آن استیال نخواهد یافت و 
گشوده شود.  گش���ایی، در آسمان  گردد و آنچه در زمین  بر زمین ببندی، در آس���مان بس���ته 

)کتاب مقدس، 1383، متی، 16: 18-17( 

در ای���ن بی���ان، حضرت عیس���ی؟ع؟ ش���معون را از این پس پط���رس نامی���ده و او را صخره ای قرار 

گمراه نشوند. سپس می گوید:  می دهد تا امتش را بر آن استوار سازد تا پس از وی 

که سنگ بنای آن پطرس باشد، هیچ گاه ابواب جهنم بر آن استیال نخواهد یافت.  امتی 
کلید ملکوت آسمان را به وی می سپارد و هر نوع تصرف در زمین را باعث  با این عمل خود، 

کبری دهقان، 1389، ص163( تصرف در آسمان می داند. )ا

کید شده و آن را از اموری می داند  در قرآن نیز به مسئله امامت و جانشینی بعد از پیامبر؟ص؟ تأ

ما 
َ
ک���ه خدان���د عهده دار تعیین آن اس���ت، نه ش���خص پیامبر؟ص؟. بنابرای���ن، چنین می فرمای���د: »ِإّن

ِکُعوَن« )مائده: 55(.  کاَة َو ُهمإْ را ُتوَن الّزَ الَة َو ُیؤإْ ذیَن ُیقیُموَن الّصَ
َ
ذیَن آَمُنوا اّل

َ
ُکُم اهلُل َو َرُس���وُلُه َو اّل َوِلّیُ

روای���ات متواتر از عامه و خاصه، ش���أن نزول این آیه را در حق ام���ام علی؟ع؟ می دانند )طباطبایی، 

1417، 386/5( در نتیجه، ولی تمام مؤمنین، خدا و رسول او و علی؟ع؟ است. همچنین از رسول 

که: خدا؟ص؟ روایت شده است 

خداون���د تب���ارک و تعال���ی براى ه���ر پیمبرى وصیی قرار داد. ش���یث را وصی آدم و یوش���ع 
را وصی موس���ی و ش���معون را وصی عیس���ی و عل���ی را وصی من قرار داد و وص���ی من، بهترین 
وص���ی از اوصیاى پیغمبران اس���ت در عالم مش���یت و اراده حق تعال���ی، و من دعوت کننده و 
لت کنن���ده به س���وى خدا هس���تم و علی بن ابیطال���ب، نوردهنده و روش���ن کننده این راه  دال

است. )حسینی تهرانی، 1426، 231/2(

کید ش���ده و آن  که بر منصوص بودن وصی در ادیان ابراهیمی تأ گفت  ب���ه طور خالصه، می توان 



هی
ژو
ن پ
دی
ت 
لعا
طا
م

38

کنند.  که بخواهند با اجماع یا ش���ورای حل و عقد، آن را تعیین  وظیفه متدینین یک دین نیس���ت 

که امامت را یک تکلیف ش���رعی می دانند، به این سنت بین  بنابراین، می توان در برابر اهل س���نت 

که در همه ادیان ابراهیمی از این مس���ئله، هرگز غفلت نش���ده و پیامبران نیز به  کرد  ادیانی اس���تناد 

این امر اهتمام الزم را داشته اند.

5. منصوب بودن
که طی  کتفا نک���رده، بلک���ه از پیامبران خواس���ته  خداون���د، تنه���ا ب���ه منصوص ب���ودن وصی و ام���ام ا

گر این مطلب  کنند تا حجت بر آنها تمام ش���ود. ا کرده و به مردم معرفی  مراس���می، آنها را منصوب 

ک���رد، ولی در مورد حضرت موس���ی؟ع؟ و حضرت عیس���ی؟ع؟ و  را در م���ورد هم���ه انبی���ا نتوان ثابت 

که طی مراس���می، یوشع  گرامی اس���الم؟ص؟ به عنوان صاحبان ش���ریعت، قابل اثبات اس���ت  پیامبر 

که  و ش���معون و ام���ام علی؟ع؟ به عنوان وصی پیامب���ر ماقبل خود انتخاب ش���دند. در تورات آمده 

که یوشع را به عنوان وصی خویش به مردم معرفی  خداوند به حضرت موسی؟ع؟ دستور می دهد 

کاهن بنی اس���رائیل ب���ود، جمع می کند و  که  کن���د. حضرت موس���ی؟ع؟ نیز جماعتی را در نزد العازار 

دس���ت خود را بر س���ر یوش���ع قرار داده و طبق دس���تور الهی، او را به عنوان وصی بعد از خود معرفی 

می کند. )کتاب مقدس، 1383، اعداد: 23-22(

که حضرت عیسی؟ع؟ از شمعون  مش���ابه این مطلب، در مورد ش���معون در عهد جدید نقل شده 

که آیا والیت و رهبری مردم را برعهده می گیرد یا خیر. در عهد جدید چنین آمده:  سه بار سؤال می کند 

گفت بلی خداوندا. تو  ای شمعون، پسر یونا آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ به او 
گفت  ک بده. باز در ثانی به او  گفت بره های مرا خورا که تو را دوست می دارم. به او  می دانی 
که تو  گفت بلی خداوندا، تو می دانی  ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ به او 
گفت: مرا دوست  کن. مرتبه سیم بدو  گوس���فندان مرا شبانی  گفت  را دوس���ت می دارم. بدو 
گفت مرا دوست می داری؟ پس به او  می داری؟ پطرس محزون ش���د؛ زیرا مرتبه س���یم به او 
که تو را دوست می دارم. عیسی به  گفت: خداوندا! تو بر همه چیز واقف هستی. تو می دانی 

ک ده. )کتاب مقدس، 1383، یوحنا 21: 17-15(  گوسفندان مرا خورا گفت  او 

که در هر سه  گوسفندان، رهبری امت است  و در این فقرات از متن عهد جدید، منظور از شبانی 

مرتبه، شمعون پطرس متقبل آن شد. اعالم آمادگی شمعون در مورد حضرت علی؟ع؟ طی دعوت 

که بعد از س���ال دعوت مخفیانه، پیامبر؟ص؟ مأموریت  خویش���اوندان پیامبر؟ص؟ نیز دیده می ش���ود 

کند و آیه نازل ش���د: »َو  کرده و آن را از خویش���ان خویش ش���روع  که دعوت به اس���الم را آش���کار  یافت 

کرده و حدود س���ی نفر از  َرِبین « )ش���عرا: 214(. بنابراین، پیامبر؟ص؟ غذایی تهیه  قإْ
َ إْ
ِذرإْ َعِش���یَرَتَک األ نإْ

َ
أ
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کرد. در پایان، آنها را به خیر در دنیا و آخرت فراخواند و از میان  خویشان خود را به مهمانی دعوت 

که جانشین او و همراه او در بهشت باشد. این مطلب را  آنها فردی را به عنوان یاری دهنده طلبید 

کرد. در نهایت، پیامبر)ص( برای اولین بار،  کرد و هر سه بار، امام علی؟ع؟ اعالم آمادگی  سه بار بیان 

کرد )حلی، 1982، ص213(. او را جانشین خود معرفی 

گرامی اسالم؟ص؟ در موارد بسیاری، علی؟ع؟ را به عنوان وصی و خلیفه بعد از خود معرفی  پیامبر 

که در آخرین حج پیامبر)ص( و در  که عظیم ترین آنها در غدیر خم اتفاق افتاد. به این ترتیب  کرده 

َک ِمنإْ  ِزَل ِإَلیإْ نإْ
ُ
غإْ ما أ ُسوُل َبّلِ َها الّرَ ّیُ

َ
زمان برگشت به سمت مدینه، از جانب خدا این آیه نازل شد: »یا أ

َرّبِک... « )مائده: 67( و این ابالغ، چیزی جز اعالم وصایت و امامت علی؟ع؟ نبود. بنابراین، مردم 

کرده و فرمود: »إّنَ اهلل موالی، و  کردند و بعد از خواندن خطبه ای، دس���ت علی؟ع؟ را بلند  را جمع 

کنت مواله فعلّی مواله «. أنا مولی المؤمنین، و أنا أولی بهم من أنفسهم فمن 

کنند. در اینجا دوباره آیه ای  که این واقعه را برای غائبان نقل   پیامبر؟ص؟ از همگان خواس���تند 

ُکمإْ  ُت َعَلیإْ َممإْ تإْ
َ
ُت َلُکمإْ ِدیَنُک���مإْ َو أ َملإْ کإْ

َ
َم أ َی���وإْ که می فرماید: »...الإْ در تأیی���د فعل پیامبر؟ص؟ نازل ش���د 

َمِت���ی ...« )مائ���ده:3(. در پای���ان، حاضرین آمدند و ب���ه علی؟ع؟ به عن���وان امیرالمؤمنین تبریک  ِنعإْ

که پیامب���ران اولوالع���زم، از جانب  گف���ت  گفتن���د )امین���ی، 1416، 33/1-36(. در نهای���ت می ت���وان 

کنند، تا بدون  که طی مراس���می وصایت وص���ی بعد از خود را به مردم اع���الم  خداون���د مأمور بودند 

رهبر و سرپرست نبوده و حجت بر آنها تمام شود.

6. معجزه
که از جانب پیغمبر؟ص؟  بنا به نظر شیعه، امام و وصی از طرف خدا منصوب می شود و نص صریحی 

گاه نباش���ند و یا بعضی آن را  گر همه مردم از نص آ می رس���د ب���ر وصایت او مه���ر صحت می نهد، ولی ا

کنند، امام، معجزه اى را براى مردم آشکار می کند تا امامت خویش را اثبات  حمل بر وجوه مختلف 

کرامت، با معج���زه فرق دارد؛ زیرا معجزه، همراه ادعاس���ت، بر  کند.  ک���رده و حج���ت را بر م���ردم تمام 

که همراه ادعا نیست. )جمعی از نویسندگان، 1381، ص169( کرامت  خالف 

در عهد عتیق، برای یوشع معجزاتی نقل شده است.

که خداون���د فرموده اس���ت بش���نوید. امروز  گف���ت  کرد و به ایش���ان  یوش���ع ق���وم را جم���ع 
که خدای زنده در میان شماست و او قبایل آنعانی، حیتی، حوی، فرزی،  خواهید دانست 
کرد، بیرون  که به زودی آن را تس���خیر خواهید  جرجاش���ی، اموری و یبوس���ی را از س���رزمینی 
خواه���د ران���د. صندوق عه���د خداوند تمام دنیا، ش���ما را ب���ه آن س���وی رود اردن راهنمایی 
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که صندوق عه���د را حمل می کنند به آب رود اردن  کاهنانی  کف پاهای  ک���رد. وقتی  خواه���د 
برس���د، جریان آب قطع می ش���ود و آب در یک جا بر روی هم انباشته می شود. حال، دوازده 
کنید.  که در نظر دارم انتخاب  نفر، یعنی از هر قبیله یک نفر را برای انجام وظیفه مخصوصی 

)کتاب مقدس، 1383، یوشع 3: 13-9(

کرد و  که او بعد از عیس���ی؟ع؟ براى دین خدا قد علم  در مورد ش���معون نیز معجزاتی نقل ش���ده 

کور مادرزاد و مرض پیسی را شفا  که عیس���ی؟ع؟ انجام می داد، ش���معون  نیز عملی می کرد.  اعمالی 

می داد و اموات را به اذن خدا زنده می کرد. )مسعودی، 1423، 84/7( 

کنار در ورودی، یک لنگ  ک���ه با یوحنا برای تبلیغ دین به خانه خدا رفت���ه بود،  ی���ک روز 
گدایی بود و به امید پول به ش���معون نگاه می کند. شمعون  که مش���غول  مادرزاد را می بیند 
که به  که پولی ندارد و به جای آن، چیز دیگری می دهد و از او می خواهد  نی���ز ب���ه او می گوید 
گرفته، بلند می کند. )کت���اب مقدس، 1383،   نام عیس���ی از جایش بلند  ش���ود و دس���ت او را 

اعمال رسوالن 3: 8-1(

کرامات و معجزات بسیاری نقل شده است. در مورد امام علی؟ع؟ نیز 

 در اثنای جنگ صفین، اصحاب، آبی برای خوردن نداش���تند و به هر س���و به دنبال آب 
گفت  که در آن راهبی بود و او به آنها  گهان متوجه دیری شدند  به جست وجو پرداختند. نا
که در اینجا آبی نیس���ت و ما آب خود را از دو فرس���خ آن طرف تر می آوریم و به صرفه استفاده 
که این قسمت را بشکافید.  گردانید و فرمود  می کنیم. امام علی؟ع؟ سر خود را به طرف قبله 
که هیچ وسیله ای در او عمل نکرد. آن حضرت چون  چون شکافتند سنگی عظیم ظاهر شد 
کرده و انگشتان را در زیر سنگ  عجز قوم خود را دید از مرکب فرود آمده آستین مبارک را باال 
گز دور انداخت. در زیر آن س���نگ  کند و چند  انداخت���ه و آن را ب���ه حرکت آورده، از آن مح���ل 
که در أسفار خود مثل آن ندیده بودند. راهب بر باالى  آب به غایت س���رد و صاف ظاهر ش���د 
گفت تو  گفت تو ملک مقربی؟ فرمود نه.  گفت تو نبی مرس���لی؟ فرمود ن���ه.  دیر این را  دید و 
گفت  گفت من وصی رس���ول اهلل ام محمد بن عبد اهلل خات���م النبیین. راهب  کیس���تی؟  پس 
گفت یا امیر المؤمنین؟ع؟ این  که بر دست تو مسلمان می شوم. سپس  دست خود را بگشا 
کننده این س���نگ و بیرون آرنده آب از زیر آن. ما نیز ش���نیده ایم از  کرده اند از براى  دیر را بنا 
کسی آن را  که نمی داند  که در این موضع چش���مه هس���ت و بر او س���نگی اس���ت  علمای خود 
کند خالیق را به حق  که دع���وت  مگ���ر پیغمبر؟ص؟ یا وصی پیغمبر؟ص؟. دور اس���ت از ولی اهلل 
کندن آن داش���ته باشد و چون اینها را دیدم،  که بداند موضع این س���نگ را و قدرت بر قلع و 

که آن حقایق در تو ظهور دارد و مسلمان شدم. فهمیدم 

آن راه���ب، در خدمت حضرت در صفین جنگید تا ش���هید ش���د و آن حضرت متول���ی نماز بر او و 

که او مولی و دوست  دفن او ش���ده و اس���تغفار بسیار براى او فرمود. هرگاه او را یاد می کرد، می فرمود 
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م���ن ب���ود. )مح���دث اربل���ی، 1381، 279/1-280( این معجزه ام���ام علی؟ع؟ نش���انه ای بر حقانیت 

کرد و باعث ایمان آوردنش شد. که راهب آن را درک  وصایت او بعد از نبی؟ع؟ است 

7. نتیجه گیری
خداوند، هرگز بش���ر را بدون راهنما و رهبر رها نکرده و هر پیامبری، مأمور ابالغ وصی بعد از خودش 

کتاب مقدس و قرآن نیز دیده می ش���ود. حضرت موس���ی؟ع؟ به عنوان پیامبر اولوالعزم  که در  بوده 

یهودیت و حضرت عیس���ی؟ع؟ به عنوان پیامبر اولوالعزم مسیحیت و حضرت محمد؟ص؟ به عنوان 

که وصی بع���د از خود را طی  آخری���ن پیامب���ر در اس���الم، به طور مش���ابه از جانب خ���دا مأمور بودن���د 

کنند تا بر مردم حجت تمام شود.  مراسمی به مردم معرفی 

که برخی از آنها مشترکند  گی ها و شرایطی می دانند  کتاب مقدس و قرآن، برای وصی و امام، ویژ
مثل منصوص بودن، منصوب بودن، علم و حکمت داشتن، معجزه داشتن، تقوا و عصمت داشتن. 

کمال قائل نیست، ولی با این حال درجه ای  کتاب مقدس برای وصی، عصمتی در حد  که  هر چند 

از تقوا را برای آنها برمی شمرد. 

که وصی دیگ���ر پیامبران، خودش���ان نبی بوده و ب���ا خداوند از  بای���د به ای���ن نکته توجه داش���ت 

گرامی اس���الم؟ص؟ ب���ه علت بحث خاتمیت، این  طریق وحی ارتباط داش���ته اند، اما در مورد پیامبر 

کامل تری���ن اوصیا در طول تاریخ اس���ت. پس بین  که وصی ایش���ان،  قضی���ه منتفی اس���ت، هر چند 

که می توان آن را در این حدیث پیامبر  امام علی؟ع؟ و دیگر اوصیا، شباهت ها و تفاوت هایی است 

کرد:  خالصه 

ی���ا عل���ّی أنت مّنی بمنزلة هب���ة اهلل من آدم و بمنزلة س���ام من نوح و بمنزلة إس���حاق من 
 أّنه ال نبّی بعدی، یا علّی 

ّ
إبراهیم و بمنزلة هارون من موسی و بمنزلة شمعون من عیسی إال

أنت وصّیی و خلیفتی فمن جحد وصّیتک و خالفتک فلیس مّنی و لست منه، و أنا خصمه 
کثره���م علما و أمّنهم حلما و  ی���وم القیامة، یا علّی أنت أفضل أّمتی فضال و أقدمهم س���لما و أ
کّفا، یا علّی أنت قس���یم الجّنة و الّنار بمحبتک یعرف األبرار و یمیز  أش���جعهم قلبا و أسخاهم 

بین األشرار و األخیار و بین المؤمنین و الکفار. )بحرانی، 1422، 73/2(
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