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 چکیده

مائده است. سوره  54یه آ مورد استناد در مورد امام زمان ویاران آن حضرت یکی ازآیات

 قومیبشارت آمدن  ،مورد ارتداد برخی از مؤمنین درپس از هشدار  یهآاین  در خداوند

در مورد مصداق این قوم و اینکه این عده چه  .داده است را خاص یآینده با ویژگی هادر

فاوتی از سوی آنها کسانی هستند میان مفسرین اختالف نظر وجود دارد و دیدگاه های مت

نها می آپژوهش حاضر از طریق باز خوانی آرای مفسرین و نقد و بررسی .ارائه شده است

کوشد که پاسخ مناسبی را به این پرسش ارائه دهد که مراد از این قومی که خداوند وعده 

تحلیلی بوده -توصیفیوهش روش پژآمدنشان را در آینده داده است چه کسانی هستند. 

و یاران  (عج) آیه شریفه امام زمان این فرضیه است که مراد از قوم درو دستاورد آن اثبات 

 حضرت می باشد.

 

 ویژگی ها یاران، ،)عج( امام زمان قوم،قرآن، اژگان کلیدی:و

 
 

 بیان مسئله

 51)در آیات خداوند متعال در سوره مائده پس از هشدار درمورد دوستی با یهود و نصارا

 مؤمنین اخطار می دهد و پس ازین سوره در مورد ارتداد برخی از هم 54یه آدر  (53تا 

در مورد مصداق این قوم  در آینده خبر می دهد. ،آمدن قومی با ویژگی هایی خاص آن، از

و اینکه این عده چه کسانی هستند میان مفسرین اختالف نظر وجود دارد و دیدگاه های 

ازاین روی ضروری است که با نقد و بررسی این  متفاوتی از سوی آنها ارائه شده است.

 نماییم. دیدگاه ها، نظریه صحیح را مشخص

تحلیلی از طریق باز خوانی آرای مفسرین و نقد و  -حاضر با روش توصیفی پژوهش

که مراد از این قومی ارائه دهد نها می کوشد که پاسخ مناسبی را به این پرسش آبررسی 

  .که خداوند وعده آمدنشان را در آینده داده است چه کسانی هستند
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 گان آیهواژشرح 

 آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ َفسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَِذلَّةٍ یا أَیُّهَا الَّذِینَ»

عَلَى الْمُؤْمِِنینَ أَعِزَّةٍ عََلى الْکاِفرِینَ یُجاهِدُونَ فِی َسبِیلِ اللَّهِ وَ ال یَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ ذلَِك 

 (54مائده:) «ؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌفَضْلُ اللَّهِ یُ

 ترجمه:

اید هر کس از شما از آئین خود باز گردد )به خدا زیانى اى کسانى که ایمان آورده

آورد، که آنها را دوست دارد و آنها )نیز( او را رساند( خداوند در آینده جمعیتى را مىنمى

متواضع و در برابر کافران نیرومندند، آنها در راه خدا جهاد دوست دارند، در برابر مؤمنان 

میکنند و از سرزنش کنندگان هراسى ندارند.این فضل خدا است که بهر کس بخواهد )و 

 دهد و )فضل( خدا وسیع و خداوند داناست.شایسته ببیند( مى

 

 واژه شناسی

أمِنَ، یأمن »الثی مجرد آن گرفته شده است که فعل ث« أمن»واژه ایمان از ریشه: آمَنُوا .1

آمَن، یؤمن »به معنای آرامش و اطمینان قلب و نبود ترس است. فعل ثالثی مزید آن « وأمناً

هل لغت به معنای تصدیق کردن باشد به اتفاق ا« با و الم»است، که اگر متعدی به « و ایماناً

 ،1ج معجم مقاییس اللغة، ؛۲1: 13ج لسان العرب،؛ 389: 8ج )کتاب العین، است.

وامّا اگر متعدی به ذات خود باشد به معنای اطمینان پیدا کردن است که  .(135ـ133ص

ن و هراسان کردن است و در این صورت با ثالثی مجرد هم معنا است. از در برابر ترسید

شود که ایمان دو استعمال دارد: یکی ضد استفاده می« لسان العرب»کلمات ابن منظور در 

 (۲1 :13ج،واژه لسان العرب،)کفر، و دیگری تصدیق، ضد تکذیب 

رِدّه از اسالم )به  .است به عقب : ارتداد در لغت به معناى بازگشت و رجوعمَنْ یَرْتَدَّ .۲ 

کسر راء(، به معنی برگشت از اسالم است و اینکه گفته می شود فالنی از دینش مرتد 

؛ راغب،  173:  3،ج1414گردید؛ یعنی اینکه پس از اسالم، به کفر بازگشت. )لسان العرب ، 

 (349:  1ج 141۲

http://lib.eshia.ir/20007/13/21/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
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، ص: 11ج،1414سان العرب ، لت می باشد )عزّ نقیض . اذلة : جمع کلمه ذلیل است که 3

 ،1417عالمه طباطبایی،( ودر اینجا  کنایه است از شدت تواضعشان در برابر مؤمنین )۲57

 (385: 5ج 

این  کنایه است از اینکه« لْکافِرِینَأَِعزٍَّة عَلَى ا»اعزة :جمع کلمه عزیز است ،جمله .4

ت کاذب کفار کنند، کفارى که عزّ دانند که اعتنایى به اولیاى خدا خود را بزرگتر از آن مى

 اعتنایى به امر دین ندارند.)همان(

آیه شریفه از آیات مدنی است که در شأن نزول و تفسیر آن میان مفسرین اختالف وجود 

 :می پردازیم که ما در ادامه دارد

 « آمنوا»مصداق شناسی واژ.1

مقید نشده  هم به صورت مطلق بیان شده وبه هیچ قیدی «آمنوا»واژه باتوجه به اینکه 

دوستانه با دشمنان  را که رابطه  تمام مؤمنینی ،می توان این گونه نتیجه گرفت که آیه

دراثر دارند شامل می شود وبه عنوان یك قانون کلى به همه آنها هشدار می دهد که اگر 

رسانند، کار زیانى به خدا و آئین او نمى، این  روند بیرون خود دین دوستی با دشمنان خدا از

 ،4ج نمونه، تفسیر )انگیزد.زیرا خداوند در آینده جمعیتى را براى حمایت این آئین برمى

 (415: ص

 «مرتدین»مصداق شناسی واژه .۲

در مورد اینکه منظور از مرتدین در آیه چه کسانی  عالمه طباطبایی فرمایش اساسرب

 :وجود داردهستند دو احتمال ذکر کرده 

ایمان به کفر است چه احتمال اول:مراد مرتد اصالحی است که به معنای برگشتن از 

 کفر باشد)مرتد ملی( وچه ایمان مسبوق به کفر نباشد.)مرتد فطری( به ایمان مسبوق

گویای این ید که آیه ای مستقل به شمار می آ ،ورد بحثیه مآ ،این احتمال بر اساس

اى دیگر بى اى از مؤمنین به خاطرایمان طائفهخداى سبحان از ایمان طائفه مطلب است که

 نیاز شده است.

 مراد از ارتداد، دوستی با یهود و نصارا است.احتمال دوم:

درمورد دوستی  آن آیاتزیرا  ،خواهد بودمرتبط  پیشینیات آبا  ،یهآاین احتمال  برپایه

یه نتیجه این دوستی را که ارتداد و برگشتن از آو این  و نصارا هشدار داده بود با یهود
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بیان این نکته است که دین حق  مسیر حق باشد بیان می کند. و درواقع خداوند در مقام

 از است.میخته با دوستی با دشمنان خداست بی نیآایمان چنین اشخاصی که ایمانشان از

احتمال اول را رد می کند که خالصه آنچه ایشان  در رد  وعالمه احتمال دوم را می پذیرد 

طبق این احتمال غرض آیه این است که از قدرت خداى این احتمال می فرماید این است: 

اوضاع  تواندمین خبر دهد و می خواهد بفرماید که خدا مىسبحان بر پرستیده شدنش در ز

را  ن پرستش شود، اگر مردم موجود، اوسامان دهد که همواره در زمیای  را به گونه

آورد که  همراه و مالزم دین او پرستیدند که هیچ و اگر نپرستیدند اقوامى دیگر پدید مى

در این صورت ذکر اوصاف برای قومی  جایگزینشان می کند. باشند و از دین او مرتد نشوند

در  خداونداگر شوند ، زائد بر اصل غرض است و مسلماًکه قرار است جایگزین قوم فعلی 

ن هشدار در مورد دوستی آو نکته و غرض زائدى در بین بوده است نموده، رابیانآیه آنها

 ( 379-383: 5،ج1417)عالمه طباطبایی،با یهود و نصارا و پیامد های ناشی از آن است.

 اللَّهُ بِقَوْمٍ...( در جمله) فَسَوْفَ یَأْتِی مصداق شناسی واژه قوم  .3

 (شیعه و اهل سنت)در مورد اینکه مراد از این قوم چه کسانی هستند میان مفسران 

 اختالف نظر وجود دارد  که ما در ادامه به آن می پردازیم:

 و یارانش  (ع).علی 1

 اند: نویسنده  مجمع البیان در ذیل می نویسد بعضى گفته

 با پیامبر از پس که اوست اصحاب و  (ع) على مقصود گویند عباس ابن و حذیفه و عمار

 باقر امام از .جنگیدند نهروان خوارج و صفین جنگ ستمکاران و جمل جنگ شکنان بیعت

 است این است، (ع) على مقصود اینکه مؤید است شده روایت چنین نیز (ع) صادق امام و

 که هنگامى. است آمده آیه، این در که کرد می وصف صفتى همانه ب را (ع)على پیامبر که

 و خدا که داد خواهم کسى بدست را پرچم فردا»:فرمود کرد، مأمور خیبر فتح براى را او

 بسوى همواره که است کسى او. دارند دوست را او رسول، و خدا و بدارد دوست را رسولش

 تا گشت نخواهد باز نبرد میدان از. کند نمی فرار دشمن از هیچگاه و است ورحمله دشمن

، )طبرسی .داد على بدست را پرچم گاه آن «کند فتح بدستش را خیبر هاىقلعه خداوند

 (3۲1: 3ج،137۲
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 نقد این احتمال:

، ریفه است شك و تردیدی وجود نداردشترین مصداق براى آیه روشن (ع)علی در اینکه 

مورد اشکال است، زیرا بسیاری از یاران ( ع)ولی شمول آیه نسبت به همه یاران امام علی 

هدایت، راه گمراهی و ضاللت را پیش  مسیر حق منحرف شدند وبه جای راه از ،ن حضرتآ

کرد ىبایست آن افراد را استثناء مبود مىاگر آیه شریفه، شامل همه آنان مى گرفتند حال

.)عالمه شود حضرتآن یاران تواند شامل همه نیامده، نمى استثنایى هیچ و چون در آیه

 ( 388: 5،ج1417طباطبایی،

 سلمان و اهل او .۲

 می نویسد: مجمع البیان

شده که شخصى از معناى این آیه پرسید، حضرت دست به  روایت (ص)خدا از رسول 

شانه سلمان نهاد و فرمود: این است و اهل محل این، آن گاه فرمود: اگر دین به ستاره ثریا 

                         )طبرسی،همان( یابند.ابناى فارس بدان دست مىآویزان باشد مردمى از 

 نقد این احتمال:

را  اوصاف مذکور در آیه ،زمان پیامبراین احتمال هم صحیح نیست زیرا فارسی زبانان در

برمی  نها  مردمى آاز میان  در آیندهمگر آنکه منظور این باشد که خداى تعالى  ،نبودند دارا

 )عالمه طباطبایی،همان(که داراى چنین اوصافى باشند.انگیزد

 ابوبکر و یارانش.3

 می کند: نقل قتاده ازبه چند واسطه  المنثور الدر درسیوطی 

 از مردم از اىعده زودى به دانستمى که کرد نازل دلیل این به را آیه این تعالى خداى

 برگشتند، اسالم از عرب عموم رفت دنیا از (ص) خدا رسول که همین گردند،مى بر دین

 زکات ولى خوانیممى نماز: گفتند که بحرین اهل و مکه اهل مدینه، اهل مسجد، سه مگر

 سوگند خدا به نه :گفت بکر ابو ...شود غصب ما اموال گذاریمنمى سوگند خدا به و دهیمنمى

 حتى اندازم،نمى جدایى کرده، جمع دو آن بین خدا که  «زکات و نماز»چیز دو میان من

 مضایقه کرده واجبش خدا که زکات از بندندمى آن به را شتر پاى که طناب تکه یك از اگر

 ابى خدمت در تا کرد مبعوث را جمعیتى تعالى خداى گاه آن جنگم،مى آنها با کنند

 که آنجا تا ،کرد جنگ آن سر بر (ص) خدا رسول که چیزى همان سر بر بجنگندبکر
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 آتش با و کشت و گرفت اسیر دادندنمى زکات و بودند برگشته دین از که را انسانهایى

 اقرار -باشد زکات همان که -ماعون به خوارى کمال در تا جنگید آنها با قدر آن و سوزانید

 کردند.

 وَ یُحِبُّهُمْ وْمٍبِقَ اللَّهُ یَأْتِی فَسَوْفَ»شریفه در آیه «قوم»در مورد مصداق   یدر روایت دیگر

 نقل می کند:چنین  ضحاك به دو واسطه از ، «یُحِبُّونَهُ...

 (۲9۲: ۲،ج1404 آن قوم ابوبکر و یارانش هستند. )سیوطی،

 قد این احتمال:ن

ی ، اوصافی را بر م است برای این قومی که آمدن آن را وعده داده خداوند در این آیه

 نها عبارتند از:آو  قابل تطبیق نیستکه هرگز بر ابوبکر و یارانش شمارد 

 قوم یحبهم ویحبونه .3،1

 در جنگ خیبرماجرای فرار-الف

عة ابوبکر و عمر را برای فتح قل (ص) رسول گرامی اسالم (ع)پیش از علی جنگ خیبردر

ردند. ، فرار را بر قرار ترجیح داده و میدان نبرد را ترك کاما آن دو ؛خیبر فرستاده بود

 اعالم فرمود : (ص)رسول گرامی اسالم 

او نیز و ،فردا پرچم را به دست کسی خواهم سپرد که خدا و رسول او را دوست دارند

مر صحابه ای که آن جا جمع بودند و از جمله ابوبکر و ع تمام.ا و رسول را دوست داردخد

 رسول بر خالف انتظار این عده،؛ امافردا این افتخار نصیب آن ها شود منتظر بودند که

 ی کهفرد ،پرچم را به دست توانای حیدر کرار سپرد ،فردای آن روز (ص)اسالم گرامی

ه لیاقت این را داشت که این صفت ویژه )یحب اهلل ورسوله ویحبه اهلل ورسوله( را داشت

 باشد.

 1این گونه نقل می کند :ازسهل بن سعد بخاری در صحیحش داستان را 

                                                           
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلََّم يَوْمَ خَیْبَرَ لَأُعْطِیَنَّ الرَّايَةَ أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ َقالَ قَالَ  عبارت بخاری چنین است:-1

جُوهُ فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِیَل مْ أَيُّهُمْ يُعْطَى فََغدَوْا كُلُُّهمْ يَرْغَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى َيدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَیْلَتَهُ

لُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَاَل انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى يَشْتَكِي عَیْنَیْهِ فَبَصَقَ فِي عَیْنَیْهِ وََدعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ َلمْ يَكُْن بِهِ وَجَعٌ فََأعْطَاُه فَقَاَل أُقَاتِ 

 یْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَیْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِیَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ



8 

 

 که خیبر می سپارمدر روز خیبر، فرمود: فردا پرچم اسالم را به مردى  (ص)رسول خدا  

او را دوست  نیزدارد، و خدا و رسول شود و خدا و رسول را دوست مىبه دست او فتح مى

دارند. مسلمانان آن شب را استراحت کردند در حالى که در اندیشه بودند که فردا مى

به دست  ان همهچشمآن شب فرارسید.  )صبحپرچمدار اسالم چه کسى خواهد بود؟ 

. در این (آورددوخته شده که پرچم را بدست چه شخصى به اهتزاز در مى (ص)پیغمبر 

 فرمود: على کجاست؟ (ص)حال پیغمبر اکرم

حضرت  (ص)به درد چشم گرفتار است. رسول خدا  (ع)یکى از حاضران پاسخ داد: على 

 ریخت. و دعا (ع)یان دیدگان على را پیش خود طلبید و آب دهان مبارك را در م (ع)على 

مبر از آغاز دردى نداشته است! پیغ بگونه ای که گویاکرد و بالفاصله درد چشم برطرف شد،

 ود:فرم (ع) یلخطاب به ع و...داد  (ع)ر افتخار اسالم را به حضرت على پرچم پُ (ص)اکرم 

ان. اطالعشان برسبه گردد ین اسالم دعوت کن و آنچه بر آنها واجب مىینخست آنان را به آ

هاى اینکه شتربه اسالم هدایت کند، بهتراست ازخدا بوسیله تو مردى را به خدا سوگند! اگر

 (134: 5هـ ،ج14۲۲)صحیح البخاری ، .در اختیارت باشد یسرخ مو

به فرمایش رسول گرامی درجنگ هریره از قول ابو درکالمی مسلم نیز در صحیح خود

اشاره کرده است که عالقمندان می توانند به آن مراجعه خیبر درمورد امیرالمؤمنین 

 (1871: 4جمسلم،بی تا،ر.ك:)کنند

 شیطانی که دائم فریبش می داد  -ب

جلوی جمعیت است که وی در ی که ابوبکر بن أبی قحافه کرده،اینیکی از اعترافات به حق

.این می کنداست که همواره مرا وسوسه  شیطانی همراه من و در باالی منبر می گفت :

. بسیاری از کتاب هیچ شك و شبهه ای در صحت آن نیستمطلب آن قدر معروف است که 

عبد  که به عنوان نمونه به یك مورد اشاره می کنیم،های اهل سنت آن را نقل کرده اند 

 1:الرزاق صنعانی از قول ابوبکر می نویسد

                                                           
، ولوددت لو أن فیكم من يكفیني ، فتظنون أني أما واهلل ما أنا بخیركم ، ولقد كنت لمقامي هذا كارها عبارت ابوبكر چنین است: - 1

وكان معه ملك اهلل علیه وسلم كان يعصم بالوحي، أعمل فیكم سنة رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم إذا ال أقوم لها ، إن رسول اهلل صلى

إن زغت وي ! فإن استقمت فأعینوني ، وإن لي شیطانا يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني ، ال أوثر في أشعاركم وال أبشاركم ، أال فراعون

 .مونيفقوّ
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 دارم دوست و داشتم، کراهت جایگاه این از و نیستم، شما بهترین من سوگند!  خدا به

 (ص) خدا رسول سنّت به شما میان در من کنید مى گمان آیا. کند کفایت مرا شما از کسى

 وسیله به (ص) خدا رسول زیرا ،کنم قیام آن به توانم نمى صورت این در کنم؟ مى عمل

 مى فریب مرا که دارم شیطانى من و بود، اى فرشته او همراه و شد مى داشته نگه وحى

 بگذارم تاثیر بدنتان پوست و موها در مبادا تا شوید دور من از کردم غضب چون پس دهد

 رفتم کج اگر و کنید، کمکم بودم راست راه در اگر پس باشید، من مراقب و مواظب همانا. 

 (334: 6،ج  1408ابن کثیر ؛460: ۲ج ،1418طبری ،) .کنید زایل مرا کجى

را فریب می دهد ، می تواند محبوب خدا و رسول آیا کسی که دائم شیطانی دارد که او 

 باشد ؟! وآیا شایسته است که بگوییم خداوند به آمدن چنین فردی بشارت داده باشد ؟!

 : أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِِنین3،۲َ

یژگی و خالفآن است که او درست بر گویای  متعددی از تاریخ زندگی خلیفه اولموارد 

را سر لوحه عملکرد خویش  تواضع با مؤمنیندر آیه رفتارنموده وبه جای اینکه یاد شده 

بوده  خشنو در برابر مؤمنان سرسخت و نکافرین خاضع و مهربابرابردر قرار دهد

به چند نمونه اشاره  اینك به منظور آشنایی با این موارد به لحاظ رعایت اختصار تنها.است

 :می کنیم

 کشتن مالك بن نویره  -الف

کشتن مالك بن نویره به دست خالد بن ی که درزمان ابوبکر اتفاق افتاد،از جنایات ییک

، شاعر و رئیس بخشی فردی شجاع مالك بن نویره، .ید و به دستور مستقیم ابوبکر بودول

 از قبیله بنی تمیم ؛ صحابی پیامبر و عامل و کارگزار آن حضرت بود که در اظهار عواطف

زکات جمع آوری شده را به توجه به  او ،مان و زنان بی سر پرست مشهور بودنسبت به یتی

 میان فقراء تقسیم می کرد .ختیاری که از جانب پیامبر داشت ،ا

کشتن مالك  یماجرادرهجری( ابوقتاده که  11)در حوادث سال طبریبر اساس گزارش 

  می گوید: بن نویره همراه خالد بوده است

 مالك گرفتند، نظر تحت شبانه و کردند احاطه را او همراهان و مالك خالد، سربازان وقتى

: گفتند هم آنها. هستیم مسلمان ما: گفتیم ایشان به ما. بردند سالح به دست او همراهان و

 شما: اید؟گفتند کرده حمل خود با که چیست سالحها این پس: گفتیم. مسلمانیم نیز ما
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ندیم و قبیله مالك هم با ها را به زمین گذاشتند. ما نماز خوااسلحهاید؟ برداشته سالح چرا

 بکر ابو نزدهنگامی که خالد  ...سپس جلو آمدو گردن او ویارانش را زد. ..خواندند.ما نماز

 این در که گناهانی از و دانسته معذور را نیزاو ابوبکر،  کرد؛ نقل او برای را ماجرا رسید

 در آمد بیرون او نزد از شد راضی او از ابوبکر که وقتی! گذشت بود شده مرتکب جنگ

 پس ؛ بیا من نزد به شمله ام فرزند ای:  گفت او به پس بود؛ نشسته مسجد در عمر حالیکه

 خویش خانه به و نگفت سخن او با پس ؛ است گذشته او از ابوبکر که دانست عمر

 (۲99، ص3،ج)طبری.رفت

 (36: 3) ذهبی، بی تا، ج به جنایت خالد اشاره کرده استذهبی نیزدر یك کالمی مشابه 

 فجائة سلمی کشتن  -ب

از انجام  یکی دیگر از کارهای که خلیفه اول انجام داد و در آخرین لحظات زندگی اش

یار کشتن ایاس بن عبد اهلل ، معروف به فجائه بود که به طرز بسآن سخت پشیمان شده بود،

حالی که او وظیفه داشت به جرم های او آتش سوزاند. دراو را زنده زنده در فجیعی 

تش را . اگر دزدی کرده بود ، دسر او جاری کندرسیدگی و بر طبق دستور شرع حد را ب

. نه این که بدون محاکمه و پرس و جو از قطع و اگر کسی را کشته بود، قصاصش می کرد

س پبری او نزد ابوبکر آمد و براساس گزارش ط .او را زنده زنده در آتش بسوزاند خودش ،

کب ابو بکر نیز به او مر ،کرد برای جنگ با مرتدین درخواست کمك وی از اظهار اسالم از

نان و اموال مسلما «نجبة بن أبی المیثاء»همراه مردی از بنی الشرید به نام اوو سالح داد.

ر بکبه ابو جنایات اوکه خبرهنگامی  .مرتدین را گرفتند و آنان که مخالفت کردند کشتند

را به بروند واو فجاءة دستور داد همراه عده دیگر از مسلمانان نزدرسد، به طریفة بن حاجز 

 به سوی فجاءة رفت «طریفة بن حاجز»هنگامی که قتل برسانند ویا دستگیرش کنند.

 فجاءةطریفه نخست میان دو طرف تیر اندازی صورت گرفت پس از آن به پیشنهاد 

 ،رفتندزمانی که به ابوبکر  با هم نزد برای حل و فصل اختالفسالحش را زمین گذاشت و

 3ج طبری،) .را به بقیع ببر و با آتش بسوزان : فجاءةدستوردادبکر به طریفة بن حاجز ابو

 ( ۲90و  ۲91:
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نادم ت ، سخفجاءه آتش زدن بعدها از فرمانش درباره ابوبکر،براساس گزارش طبری

 1: چنین گفتآن بیمارى که از دنیا رفت اودر پشیمان شدو

را  مگر براى سه کارى که کردم و دوست داشتم که آنها خورمهمانا من اندوه دنیا را نمى

دادم، و سه کارى دادم، و سه کارى که نکردم و دوست داشتم که آنها را انجام مىانجام نمى

م م، اما آن کارهایى که دوست داشتپرسیدکه دوست داشتم آنها را از پیامبر خدا )ص( مى

را  (س)دادم عبارت از اینها بودند که: دوست داشتم درب خانه فاطمه که آنها را انجام نمى

را در آتش « فجائه»کرد، و دوست داشتم که من گشودم اگر چه با من اعالم جنگ مىنمى

 )طبری، ...کردممىکشتم و یا او را پیروزمندانه آزاد سوزاندم بلکه او را آسان مىنمى

 (79: 4،ج1418

 حال سؤال ما این است که آیا امکان دارد که خداوند به آمدن چنین فردی که به صورت

 آیا چنین کسی! ومی کشد، در قرآنش بشارت داده باشد ؟را یك مسلمان فجیعانه کامالً 

 !باشد ؟« ذِلٍَّة عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أ» مصداق  می تواند

 : أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَاِفرِینَ 3،3

 به گواهی منابع معتبر اهل سنت ابوبکر از ویژگی سرسخت و خشن بودن در برابر کفار 

جنگ ها به همراه دو یار اواز فرار،نبوده استیانگرآن است برخوردارکه آیه شریفه ب

 بهترین شاهد برای این مطلب است . دیگرش )عثمان و عمر(

 ۲:نقل کرده است  در این باره چنین ابن داود از عایشه

گفت: آن روز، روز طلحه بود. سپس کرد و مىگریه مى افتاد،ابوبکر هر گاه یاد روز اُحُد مى

سی، ) أبی داود الطیال...گفت: نخستین کسى که در آن روز )پس از فرار( بازگشت، من بودم

 (3 : 1ج 

 نویسد :در شرح نهج البالغه می نیز، ابن أبی الحدید

                                                           
إني ال آسى على شيء من الدنیا إال على ثالث فعلتهن وددت أني تركتهن ، وثالث تركتهن وددت أني  عبارت طبری چنین است: - 1

دت أني لم أكشف فعلتهن وثالث وددت أني سألت عنهن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم.فأما الثالث الالتي وددت أني تركتهن، فود

بیت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب، ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي وأني كنت قتلته سريحاً أو خلّیته 

 ...نجیحاً 

ذَاَك كُلُّهُ يَوْمُ طَلْحَةَ، ُثمَّ أَنْشََأ يُحَدِّثُ، َقالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَِي اللَّهُ عَنْهُ إِذَا َذكَرَ يَوَْم أُحٍُد بَكَى، ثُمَّ َقالَ: عبارت عايشه چنین است: - 2

 ...كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ
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شتر مورخین و استاد ما ابو جعفر رحمه اهلل می گفت : پابرجایی او را در جنگ احد بی

و (ع)جز علی (ص)بیشتر ایشان می گویند که با رسول خداو شده اند.،منکرنسیره نویسا

شخص دیگری ؛ و از ابن عباس نقل شده است که یر و ابو دجانه ، کسی باقی نماندطلحه و زب

نیز باقی ماند و او عبد اهلل بن مسعود است ؛ بعضی شخصی دیگری را نیز اضافه می کنند 

و او مقداد بن عمرو است ؛ و از یحیی بن سلمة بن کهیل روایت شده است که گفت : به 

و (ع)، علی؟ پاسخ داد : دو نفرباقی ماندندپدرم گفتم چند نفر در روز احد همراه رسول خدا 

 (۲93: 13)ابن أبی الحدید، ج. دجانهابو 

 و قومش اشعری .ابو موسی4

 :نویسد در تفسیرش میآلوسی 

پیامبر به ابوموسی اشاره کرد و فرمود : آنها قوم  این شخص وقتی این آیه نازل شد 

 (330:  3ج، 1415آلوسی،هستند. )

خورد زیرا طبق برنامه ریزی قبلی با  رادر ماجرای حکمیت فریب عمروعاص  ابوموسی

خلیفه  عنوان  به راو عبداهلل بن عمر خلع کنند را و معاویه (ع)علیعمرو عاص قرار بود  

ی رسید، عمروعاص با این حیله که ابوموسی دارای أهنگام اعالم ر وقتی ، ولی معرفی کنند

و در سخن گفتن مقدم داشت. ابوموسی بنابر قرار  ب دادسبقت در اسالم است وی را فری

خالفت برگزید.  را به را تثبیت کرد و معاویه (ع) قبلی سخن گفت ولی عمروعاص خلع علی

ابوموسی که خود را فریب خورده یافت عمرو را دشنام داد و او نیز ابوموسی را ناسزا گفت 

 پناه برد.و سرانجام ابوموسی راه مکه در پیش گرفت و به خانه خدا 

ی، کوته فکر و به دور از زیرکی أمردی سست رکه ابو موسی از این ماجرا بر می آید  

در واقع او با حماقت کم نظیر و تاریخى خود، اسالم را به سوى پرتگاه کشانید، و ضربه بود. 

 و یارانش نیز شایستگی این را ندارد که اسالم وارد ساخت . بنابراین او  سنگی را بر پیکره

)مکارم  را به همگان  بشارت داده باشد. انآمدنش،خداوند مصداق قومی باشند که 

 (419: 4ج ،1374شیرازی،

 و یارانش (عج)امام زمان .5

روایتی نقل شده که او می گوید:  نعمانی از سلیمان بن هارون عجلىکتاب الغیبه در 

 فرمود:مى (ع)شنیدم امام صادق 
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مَْحفُوظَةٌ لَهُ أَصْحَابُهُ لَوْ ذََهبَ النَّاسُ جَمِیعاً أَتَى اللَّهُ لَهُ بِأَصْحَابِهِ وَ هُمُ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ 

وَ هُمُ  فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُالِء فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَْیسُوا بِها بِکافِرِینَ -الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عََلى الْمُؤْمِنِینَ أَِعزَّةٍ عَلَى  - فِیهِمْالَّذِینَ قَالَ اللَّهُ

اند، همانا صاحب این امر یارانش براى او نگهدارى شده ؛(316:  1397)نعمانی،  الْکافِرِینَ

رساند، و آنان همان کسانى او مى اگر همه مردم نیز از بین بروند خداوند یارانش را به

اگر اینان بدان کافر شوند پس ؛« ...فَإِنْ یَکُْفرْ بِها هؤُالءِ» هستند که خداى عزّ و جلّ فرموده:

و باز آنان همان کسانى « ایمبه تحقیق ما گروهى را که بدان کافر نیستند بر آن موکّل کرده

خداوند ؛«...فَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُفَسَوْ»هستند که خداوند در باره آنان فرموده: 

دارند، و آنان نیز او را دوست مى داردبه زودى گروهى را خواهد آورد که آنان را دوست مى

 خو و سختگیر هستند. در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران با عّزت و درشت

ن قوم امام زمام آکه منظور از  نقل شده استنیزاز علی بن ابراهیم در تفسیر البرهان 

   (315، ص: ۲ق ج 1415) آلوسی،ویارانش می باشند.

              

 مصداق صحیحن عییت 

رسد به مشخص نمودن دیدگاه  پس از نقد و بررسی دیدگاه مفسرین،اکنون نوبت می 

از ما برای دست یافتن به چنین مهمی این جا صحیح و قابل قبول درمورد مصداق آیه،در

 در که است هایی برهان جمله از سبروتقسیم برهان.ه می کنیماستفاد تقسیمشیوه سبر و

 می موارد بسیاری در و گیرد می قرار استفاده مورد فقه اصول علم همچون مختلف علوم

 های روش از زیرا کرد؛ اعتماد آن به توان نمی همیشه چه اگر باشد، حجیت مورد تواند

 «سبر». است خالی است شده ذکر منطق کتب در که چهارگانه های شکل در رایج استدالل

 شیوه.است شمردن و کردن جمع معناى به «تقسیم»و است آزمودن معناى به جا این در

 را مسئله یكدر گوناگونی  ها فرضیهبه صورت است که نخست  برهان به استدالل

 و بررسی آزمایش مورد را آنها تمام عقل کمك با سپس و نماییممی آوری  جمعشناسایی و

 آن از یکیاثبات  ،آزمایش عقلیاز این  نتیجه حاصلدراین فرایند درنهایت  دهیم می قرار

 سایر احتماالت خواهد بود. ردو  احتماالت
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یه برهان در تعیین مصداق صحیح برای آ ایناستناد به شیوه  ،براساس توضیح یاد شده

به عنوان مصداق از سوی مفسرین  به صورت است که ما تك تك مواردی را که،مورد بحث

دستاورد بررسی انجام شده گویای این  ی قرار دادیم.مورد بررساست را  ذکر شده «قوم»

مصداق  نتوانستندبه عنوانوبودندموارد یاد شده با اشکال مواجه هریك ازمطلب است که 

آن احتمال تنها یك احتمال بدون اشکال باقی ماند و  .صحیح و مناسبی برای آیه باشند

ران مدنش را داده است امام زمان و یاآخداوند وعده بنابراین مراد از قومی که  ،پنجم است

همان روایتی که پیشتر بدان  تأیید این احتمال درمی باشد. حضرتالیق و با کفایت آن 

 از امام صادق( کفایت می کند. سلیمان بن هارون عجلىّاشاره شد)روایت 

 ویاران آن حضرت (عج)ویژگی امام زمان

به صورت مطلق از دوستی خود با آنها خبر داده است که این پروردگارمتعال : بُّهُمْحی.1

است وگرنه  آن خالق بی همتابیانگر آن است که تمامی اعمال و رفتارشان مورد رضایت 

ء می کرد که این موارد را اقتضا اواز اعمال آنها حکمت در صورت راضی نبودن از برخی 

 در حالی که چنین کاری نکرده است.  کند ءاستثنا

ویاران آن حضرت،یك سویه نیست  (عج)پیوند دوستی خداوند با امام زمان :وَ یُحِبُّونَهُ.۲

دارا بودن  یاین دوست الزمه.پای بند هستند خداخود با دوستیمقابل،به نیزدر آنهابلکه 

روحیه خدا محوری است بگونه ای که درهمه عرصه های زندگی خویش رضایت خدا را در 

 را بر خواسته خویش و دیگران مقدم بدارند. آننظر بگیرندو

خود نشان می دهند برابرمؤمنین ازروتنی وتواضع را در : نهایت فالْمُؤْمِنِینَ أَذِلَّةٍ عَلَى .3 

 ندارد. دجب و غرور و تکبر درآنها وجوو عُ

احترامی برای دین قائل نیستند آنان در برابردشمنان دین که  :أَعِزَّةٍ عََلى الْکافِرِینَ .4

 سخت و استوار هستندودر این باره، احساس حقارت و کوچکی در آنها وجود ندارد. 

یکی از برنامه های همیشگی و مستمر آنها جهاد و مبارزه  :یِل اللَّهِ یُجاهِدُونَ فِی سَبِ .5

عرصه نظامی با دشمنان خالصه نمی شود، بلکه آنها درجنگ ، که این جهاد تنها دراست

های گوناگون این جهاد ازقبیل مبارزه با شیطان و هوای نفس،مبارزه با دشمن درمیدان 

 ن زمینه گوی سبقت را از سایرین ربوده اند.جنگ نرم خوش می درخشند و همواره در ای
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سرزنش دشمن  از حق، از دفاع و خدا فرمان انجام درراه : ال یَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ.6

 تبلیغات مسوم دشمن باعث عقب نشینی آنها نمی شود و در شکستن .هراسندنمى

 ظاهر می شوند. ی را کنار می گذارندو محکم و استوارکار محافظه  وباطل  غلط سنتهاى

 (417: 4،ج1374 )مکارم شیرازی،

 پیام های آیه

انحراف و ارتدادصارا( خطررابطه صمیمانه مسلمین با دشمنان )ازمیان یهود و نو دوستی.1

نها آن آمنطق قربر پایه زیرا  ،قرار گرفتن در مسیرگمراهی را به همراه دارداز دین الهی و 

به قدری سماجت به خرج می دهند که به کمتر از استحاله در گمراه کردن مسلمانان 

یین اسالم آاز دین و شان هنگ و مرام خود و رویگردان نمودنر فرد مسلمینفرهنگی 

وب هوشیار باشیم که مرع نان باید کامالً ابنابراین ما مسلم (1۲0بقره : )راضی نمی شوند 

سرمایه از را ما آنها پیشرفته وعلم وصنعت وتکنولوژی ثروت و قدرت ظاهری دشمن نشویم

ید این را بدانیم که طرف حسابمان و نیز با ،سازدخویش غافل نارزشمند دین و آیین ربسیا

ما هم  مذهبو برای دین و(8۲ :مائده )دشمنانی هستند که هرگزما را دوست ندارند 

ترین بر اساس فرموده قرآن حریص نها آکوچکترین احترام و ارزشی قایل نیستند بلکه 

تنها به منافع بر پایه همین دنیا دوستی افراطی (96بقره:  )انسان ها به زندگی دنیا هستند

خویش را کنار  انسانیت در صورت لزوم، آن مینأراه ت و در می نگرندمادی و دنیایی خود 

در دنیا وزه .حوادثی که امررندو از به کارگیری هیچ ظلم و جنایتی پروا ندا می گذارند

 همگی شکنجه، غارت و... ،وبی گناه ظلوممی کنیم از قبیل کشتار انسان های ممشاهده 

. به همین دلیل ما باید در یك شاهد و گویای واقعیتی است که قرآن از آن سخن می گوید

آسیب های احتمالی از بروز  ،مدیریت دفعی و پیشینی با ترك ارتباط دوستانه با دشمنان

 .ه ما شود پیشگیری کنیماست از سوی آنها متوج ممکن که

مغلوب شدن در مقابل جنگ نرم است.جنگ نرم خطرات دوستی با دشمن،یکی از  .۲

 استفاده از آن دشمن برای پیش برد مقاصد شوم خودکه امروزه است  دهاییشگریکی از 

 تصورسایر کشورها با هزینه کمتروبدون دخالت مستقیم درکه ،این نوع از جنگ .می کند

در یك تعریف  .استمتکی بر تهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی  می گیرد

جامعه  که (روانی و تبلیغات رسانه ای) جنگ نرم را می توان هرگونه اقدام نرمساده و گویا 
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و  شکست آنها را به  ،اجبارو و بدون درگیری و استفاده از زور را نشانه گرفتهو یا جوامعی 

. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، عملیات معرفی نمود می دارد او فرمانبری

جنگ  گوناگون انقالب رنگی و... از اشکال مخملی، روانی، براندازی نرم، انقالب نرم، انقالب

  .به شمار می آیدنرم 

جهان کنونی با ابزار رسانه )رادیو، تلویزیون و مطبوعات(، هنر )سینما،  جنگ نرم که در

 تئاتر، نقاشی، گرافیك و موسیقی(و انواع سازمان ها و شبکه های انسانی صورت می گیرد

 دارای اهدافی است که به عنوان نمونه به این موارد می توان اشاره نمود:

منظور  به شده هدفمند و کنترلزار اطالع رسانی با اباستحاله فرهنگی  -1

به عنوان نمونه برای فعالیت  .تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی جامعه مورد هدف

دشمن در این عرصه به این موارد می توان اشاره نمود: ترویج روابط نامشروع و 

ناسالم جنسی و عادی جلوه دادن آنها، ترویج همجنس گرایی وسالم جلوه دادن 

 دین های آموزه ضد بر منفی تبلیغات ،رفتار های غیر اخالقی و ضد دینیآن،ترویج 

تا در نتیجه  ...ها آموزه آن دادن جلوه عقالنی غیر یا و دادن جلوه قدیمی و کهنه و

آنها خود با میل ورغبت خویش به فرهنگ وارداتی روی آورده وآن را جایگزین 

بین،اعظم امامی،دو مطالعات قدرت )رك:فرزاد جهان  فرهنگ دینی خود نمایند.

 (159-۲1؛و رك:جعفر دمیرچی: 10نرم،شماره:

استحاله سیاسی به منظور ناکارآمد جلوه دادن نظام مورد هدف و تخریب و   -۲

جوسازی از راه پخش شب نامه به وسیله شایعه پراکنی، سیاه نمایی ارکان آن نظام

کشور از راه ارائه اخبار نادرست و تالش برای بحرانی و حاد نشان دادن اوضاع  ،ها 

صفوف مردم و برانگیختن اختالف افکنی در ،نیز تحلیل های نادرست و اغراق آمیز

اختالف میان مقام های نظامی و سیاسی کشور مورد نظر، در راستای تجزیه سیاسی 

 ...آن کشور

و ناامیدی به جای نشاط اجتماعی و احساس بالندگی از  سأترویج روحیه ی -3

ایجاد رعب و وحشت از مسائلی همچون فقر، جنگ یا  ازطریقپیشرفت های کشور

قدرت خارجی سرکوبگر و پس از آن دعوت به تسلیم از راه پخش شایعات و دامن 

 برای ایجاد جو بی اعتمادی و ناامنی روانی.،زدن به آن
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به طوری که در مواقع حساس این  ،تقویت نارضایتی های ملت نسبت به دولت خود -4

 نارضایتی ها زمینه تجزیه کشور را فراهم کند.

 

پشتوانه محکمی  ،دین پذیری ما انسان ها ندارد زیرا این دیندین خداوند نیاز به بقای  .3

 حفظ و حراست ،خدایی که اراده و قدرتش مافوق همه قدرت هاست و خود ،خدا داردبه نام 

را نازل  لَحافِظُونَ؛ ما قرآن هُلَ نَّاوَ إَِنزَّلَْنا الذِّکْرَ ا نَحْنُإِنَّ:را برعهده گرفته است  شدین

بنابراین این ما هستیم که برای تأمین (9کنیم.)حجر:پاسدارى مىرا قطع آنبطور وماکردیم،

فاصله گرفتن از دین وآموزه  و،جدی داریمسعادت دنیا و آخرت خویش به دین الهی نیاز

همراه نخواهد به  رای ماهای سعادت آفرینش، نتیجه ای جز ندامت و پشیمانی اخروی را ب

 داشت.

به درجه ای از انسانیت رسیده اند که درگفتار و رفتارشان ذره  (عج)یاران امام زمان .4

می متعال قراررد رضایت مطلق خدواند ندارد به همین دلیل مو دای کجی و انحراف وجو

چنین مقام و جایگاهی نیاز به مجاهدت و تالش مستمر دست یافتن به بی گمان .گیرند

قدم  به توفیقانسان بتواند حجاب گناه و معصیت را ازمیان بر دارد و  ،دارد تا در اثر آن

 دست یابد.وادی محبت الهی نهادن در 

باشیم باید دوستی و رضایت او را بر تمام امور  (عج) ن. اگر مایلیم جز یاران امام زما5

دنیا گرایی و و از دنیا گرایی و دلبستگی به آن بپرهیزیم زیرا  دنیوی خود ترجیح دهیم

حرص به مادیات باعث دوری ما از خدا و در نتیجه محروم شدن از توفیق یاری امام زمان 

  خواهد شد. 

ه تنها باعث حقارت و کوچکی انسان نمی ن ،.تواضع و فروتنی در برابر مؤمنین دیگر6

 شود بلکه بال پروازی است که می تواند آدمی را به اوج قله عزت و سربلندی برساند.

ضامن ماندگاری هویت دینی  ،.حفظ روحیه عزت و سربلندی در برابر دشمنان و کفار7

بودن، هویت نها، به جای هویت ساز آودر مقابل احساس حقارت و کوچکی در برابر  ،ما است

 سوز بوده و سرمایه ایمانی انسان را بر باد می دهد.
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به نفس و بدون توکل به  ء.تمام ویژگی های یاد شده هدیه الهی است که هرگز با اتکا8

 خداوند به دست نمی آید.

 

 گیری نتیجه

سوره مائده سخن از آمدن قومی به میان آمده که دارای ویژگی های خاصی  54درآیه 

سوی از گوناگونی  موارد، این قوم چه کسانی هستنددر مورد اینکه منظور از می باشند.

که دراین پژوهش به پنج دسته تقسیم  مطرح شدهاین باره به عنوان مصداق درمفسرین 

، این موارد میان ازکه شدند.نتیجه حاصل از نقد و بررسی موارد یاد شده گویا ی آن است 

آن حضرت را به عنوان مصداق واژه قوم در آیه معرفی ویاران  (عج)پنجم که امام زمان مورد

درآیه برای قوم مورد بحث ذکر شده  که ویژگی هایی صحیح و بدون اشکال است.نموده 

بردارنده پیام هایی است که می تواند برای کسانی که تمایل دارند در صف درهریك  ،است

 مهدی یاوران قرار بگیرند بسیار مفید و سودمند باشد.
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(،دو فصل نامه مطالعات قدرت  1393بین، فرزاد و امامی، اعظم)بهار و تابستان جهان  ..8

 10نرم،سال چهارم ،شماره 

(،راهبردها و راهکارها درجنگ نرم،به حمایت مالی معاونت 1393دمریجی،جعفر)مهر  .9

 امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی.

االسالم و وفایات المشاهیر  ذهبی،شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان،تاریخ.10

 واالعالم،تحقیق دکتر عمر عبدالسالم تدمری، نشر دار الکتاب العربی.

دمشق، دار  ،مفردات ألفاظ القرآن، بیروت ( ،ق 141۲)راغب أصفهانى، حسین بن محمد .11

 .الدار الشامیة ،القلم

 .بیروت دار المعرفة ،طیالسی البصری ، مسندال ،سلیمان بن داود .1۲

کتابخانه آیة اهلل  ،قم ،الدر المنثور فى تفسیر المأثور (،ق 1404)سیوطى جالل الدین .13

 .مرعشى نجفى
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دفتر انتشارات  قم المیزان فى تفسیر القرآن ق 1417سید محمد حسین ،طباطبایى .14

 .ى مدرسین حوزه علمیه قماسالمى جامعه

 ر،باق محمد سید همدانى موسوىالمیزان:ترجمه  (ش 1374)---------------- .15

 .قم علمیه حوزه مدرسین ىجامعه اسالمى انتشارات دفتر ،قم 

مجمع البیان فى تفسیر القرآن تحقیق: با مقدمه  (،ش 137۲ )فضل بن حسن ،طبرسى .16

 .انتشارات ناصر خسرو ،تهران ،محمد جواد بالغى

 1418)أبو جعفر الطبری محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب اآلملی  طبری، .17

 ، دارالفکر. بیروت(،تاریخ الرسل والملوك،تاریخ الطبری، هـ

تفسیر نور الثقلین، تحقیق:سید هاشم  ،(ق 1415عبد على بن جمعه) حویزى ،عروسى .18

 .، انتشارات اسماعیلیان، قمرسولى محالتى

دار احیاء  ،بیروت ،مفاتیح الغیب (،ق 14۲0)ابوعبداهلل محمد بن عمر ،زىفخرالدین را .19

 .التراث العربى

 .نشر هجرت ،قم (. العین ق 1409فراهیدى، خلیل بن أحمد) .۲0

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیشابوری،صحیح مسلم، تحقیق:محمد  ،مسلم. ۲1

 فؤاد عبد الباقی، بیروت،دار إحیاء التراث العربی.

 .، دار الکتب اإلسالمیة(. تفسیر نمونه، تهرانش 1374مکارم شیرازى، ناصر) .۲۲

 غفاری، اکبر علی محقق الغیبة،(. ق1397) ابراهیم بن محمد زینب، أبی نعمانی،ابن .۲3

 .صدوق تهران،

 


