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 چکیده

 آن است. اشتمال قرآن بر این گونههای یکی از مباحث حائز اهمیت قرآن کریم خبرهای غیبی و به طور خاص پیش گویی

سوره مبارکه  45آسمانی قلمداد شده است. آیه  گویی ها از سوی عالمان از جمله وجوه اعجاز این کتاباخبار غیبی و پیش

اند: گروهی را به گویی در آن اظهار شده است. خداوند متعال در این آیه فرمودهمائده از جمله آیاتی است که نوعی پیش

تدان نیز( او را دوست دارند. تعیین مصداق گروه جدید جایگزین مر) آورد که آنها را دوست دارد و آنانجای مرتدان مى

که خداوند از آنها به عنوان محبوبان خود یاد کرده مسأله ای اختالفی میان مفسران شیعه و اهل تسنن از گذشته تا به امروز 

مصداق این آیه است، اما در مقابل، مفسران اهل تسنن بر این نظرند که  ع() بوده است. بنا بر نظر مفسران شیعه، امام علی

اصحاب رده( جنگید. حال مسأله اساسی در این باره، ) بکر است که با از دین بیرون شدگانمنظور خلیفه نخست یعنی ابو

 آنهاست. حاصل این مطالعه انتقادی در بارهمطالعه و بررسی آرای مفسران قدیم و جدید اسالمی و تحلیل انتقادی و داوری 

اهل ایمان و شدت و سخت گیرى  در بارهنرمى آنکه اوصافى که در آیه براى افراد مؤمن مورد بحث آمده یعنى تواضع و 

بر کفار و جهاد در راه خدا با نداشتن پروا از مالمت سرزنش کنندگان موضوعاتی است که هیچ یک از عالمان و مفسران 

انکار کند پس مصداق واقعی این  ع() تواند آنها را در مورد علىو مورخان اسالمی ـ خواه از اهل سنت خواه شیعی ـ نمى

 باشد و در آینده می ع() یه، امام علیآ

 کند.کند و جهان را پر از عدل و داد میعج( باشد که در آینده ظهور می) تواند مصداق امام زمانمی

 .ع() قرآن، سوره مائده، مفسران اسالمی، مرتدان، امام علیهای پیشگویی کلید واژه ها:
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 طرح مسئله

آن مفاهیم، گاه روشن نیست و از این رو تفسیر به رأی به آن راه یافته است که یکی قرآن از مفاهیمی سخن گفته که مصداق 

ٍ عَيا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ﴿سوره مائده است.  45از آنها آیه  لَ   أَِِلٍَّ

  ﴾سَبيلِ اللَّهِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمٍََ الئِمٍ ِلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ ؤْمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَ  الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ فيالْمُ

آورد که آنان را دوست را مىاید، هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودى خدا گروهى ]دیگر[ اى کسانى که ایمان آورده

کنند و از [ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر کافران سرفرازند. در راه خدا جهاد مىدارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند. ]اینانمى

 دهد، و خدا گشایشگر داناست. ترسند. این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد مىسرزنش هیچ مالمتگرى نمى

وان گردانند خداوند به عنبینى قرآن بعدها از این آئین مقدس روى بر مىسخن از مرتدانى است که طبق پیشدر این آیه، 

اگر کسانى از شما از دین خود بیرون روند، زیانى به خدا و آئین او و  "کند:یک قانون کلى به همه مسلمانان اخطار مى

یرا خداوند در آینده جمعیتى را براى حمایت این آئین رسانند، زجامعه مسلمین و آهنگ سریع پیشرفت آنها نمى

. در اینکه این گروه از مرتدین چه کسانی بودند و چرا مرتد شدند، اقوالی وجود دارد که در متن مقاله آمده "انگیزدبرمى

ظر دارند و ناست و در این زمینه بین مفسران اختالف نظری وجود ندارد و همگی در مورد گروهی که مرتد شدند اتفاق

اند ولی اختالف مفسران در این است که آن گروهی که قرار اکثر مفسران اسم قبایل مرتد شده را در تفاسیر خود ذکر کرده

 است به جای اینان بیایند چه کسانی هستند.

یلی ن آنان خبرای اسالم نوپا و تازه شکل گرفته مساله ارتداد و از دین برگشتن گروهی از مسلمانان و عواقب مرتد شد

مهم بود، به همین خاطر جنگهایی با اهل رده شکل گرفت که جلوی این مساله گرفته شود ولی مساله ای که باعث اختالف 

 نظر مفسران شیعه و اهل تسنن گردید نامشخص بودن گروهی است که قرار است به جای مرتدان بیایند و همین مساله

 نه تحقیق کنند و به کشف حقیقت دست یابند. نگارندگان را بر آن داشت تا در این زمی

 روری بر سوره مائده و فرازهای آنم -0

این سوره مدنی است و به ترتیب مصحف پنجمین و به ترتیب نزول صد و دوازدهمین سوره و از نظر حجم و کمّیت از 

ر بر دارد. تعداد آیات سوره مائده های قرآن است. بیش از یک جزءِ قرآن را دو یکی از بزرگترین سوره« طُوَل»های سوره

آیه است که نظریه اول صحیح و  122آیه و به نظر دیگر قاریان  121آیه و به نظر قاریان بصره  121به نظر قاریان کوفه 

گانه های یازدهحرف است. دومین سوره از سوره 12211کلمه و تعداد حروف آن  2452مشهور است. تعداد کلمات آن 



شود. احکام فقهی بسیاری در این سوره از جمله: حرمت قتل آغاز می« یا ایُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»که با خطاب  است« مخاطبات»

کشی، احکام غسل، وضو و تیمم، احکام مربوط به وصیت، احکام حدّ دزدی، احکام حدّ و مجازات مفسد و محارب، و آدم

ال حج( آمده است. نکات و مطالب مهم این سوره عبارتند از: درح) احکام قصاص و سایر اعمال مربوط به افراد مُحرم

معاد و  یدر بارههابیل و قابیل( و مطالبی ) ص(، داستان فرزندان آدم) مسأله امامت، والیت و رهبری بعد از پیامبر اسالم

 (1211، ص1ج ش،1111خرمشاهی،) اوضاع و احوال قیامت.

 سوره مائده 45شأن نزول آیه  -2

 "ینناکث" ع( در فتح خیبر، یا مبارزه با) گویند آیه درمورد علىای میأن نزول آیه اختالف نظر وجود دارد. عدّهدر مورد ش 

 در بارهگویند . بعضی میافروزان جنگ جمل، و سپاه معاویه، و خوارج( نازل شده استآتش) "مارقین" و "قاسطین" و

ی ابوبکر نازل شده که به جنگ در بارهگویند بعضی مفسران می ( و121، ص1طبرسی، ج) وطنانش نازل شدهسلمان و هم

عج( نازل شده است که با تمام قدرت در برابر آنها که از ) یاران مهدى در بارهگویند ای دیگر میعدّه با مرتدین رفت.

ن شیعه و اهل تسنن نظرات کنند. مفسراایستند و جهان را پر از ایمان و عدل و داد مىاند، مىآئین حق و عدالت مرتد شده

 آوریم.شأن نزول این آیه دارند که نظر هرکدام را بیان می در بارهمختلفی 

 الف: مفسران عامه

مفسران اهل تسنن بر این اعتقاد هستند که این آیه در شأن ابوبکر نازل شده است. گروهی از مفسران معتقدند که منظور 

عه ، مجمو"رده"شان این است که ابوبکر به جنگ با اهل رده پرداخته بود. یلباشد. دلآیند ابوبکر میاز قومی که می

رتد م قبایل، میان شماری از مسلمانانپیامبر صلی اهلل علیه و آله( ) محمّداست که اندکی پس از درگذشت حضرت  هاییجنگ

رده و ک استقاللبرگشته بودند در برابر حکومت اسالمی وقت اعالم  اسالمدر گرفت. این قبایل که از  مسلمانانعرب و 

صورت  ابوبکرخالفت میالدی(، و در زمان  ۲11تا  ۲12) هجری 11تا  11های ها میان سالضد آن قیام کردند. این جنگ

گرفت. برخی از این قبایل، مثل قبیله بنی حنفیه، از اسالم برنگشته بودند، لکن از دادن وجوهات شرعی به دولت ابوبکر 

 بایل را نیز مرتد خواند و با آنها نیز جنگید.کردند، اما ابوبکر این قخودداری می

 ب: مفسران شیعه

 شود:می ع( نازل شده است. که به اهم این نظرات اشاره) گروه دیگری از مفسران معتقدند که این آیه در شأن امام علی

 (121، ص1ج ق،1511کوفی،) باشد.ع( می) گوید این آیه در شأن علی و شیعیان علیکوفی در تفسیر فرات الکوفی می -
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ع( و اصحاب اوست که پس از ) طبرسی در مجمع البیان آورده است: عمار و حذیفه و ابن عباس گویند مقصود على -

ش، 1112 طبرسی،) با بیعت شکنان جنگ جمل و ستمکاران جنگ صفین و خوارج نهروان جنگیدند.صلی اهلل علیه و آله( ) پیامبر

 ( 122، ص1ج

گوید: آنچه در اخبار ما آمد و از صحابه و ائمّه روایت کردند که آیه می روض الجنان و روح الجنانابوالفتوح رازی در  -

آمد و قتال او با اهل بصره و اهل شام آمد، و این روایت عمّار یاسر است و حذیفة  -علیه السّالم -در امیر المؤمنین على

 (1، ص۲جق، 1514رازی، ) سّالم.علیهما ال -بن الیمان و عبد اللّه عبّاس و باقر و صادق

بروجردی در تفسیر جامع آیه را در باره امیر المؤمنین و اصحاب باوفایش که در جنگ بصره در رکاب آنحضرت جهاد  -

گوید: این آیه خطاب به اصحاب پیغمبر است آنهایی که غصب نمودند حقوق آل محمّد را و از می داند ومی می کردند،

د. به زودى اصحاب حضرت حجت علیه السّالم بیایند و با آنها جهاد کنند و از هیچ چیز ترس و دین اسالم خارج شدن

  (225، ص۲ج ش،11۲۲بروجرودی،) واهمه ندارند.

« ناکثین»داند که با می مراد از مصداق آیه را على علیه السّالم و اصحاب آن حضرت حسینی در تفسیر علیینسید کریمی -

 (111صش، 1142حسینی، سیدکریمی) جنگیدند.« نمارقی»و « قاسطین»و 

گویند ( و همچنین حویزی در نورالثقلین نظرات متفاوتی دارند و می111صش، 11۲1قمی، ) اما قمی در تفسیر القمی

 (۲51صق، 1514حویزی، ) عج( و اصحابش نازل شده است.) این آیه در شأن حضرت قائم

ویزی باشد، قمی و حدارای صفات خاصی است و هر قومی دارای آن صفات نمی باتوجه به اینکه قومی که قرار است بیاید

 باشد. عج( و یارانش می) آیند و آن قوم حضرت مهدیگویند این قوم در آینده میمی

 مائده 45تاثیرگذار و مهم در آیه های هواژ -3

 «مَن یَرتَدّ»ارتداد در عبارت  -3-0

 دهیم.می داد و مرتد را مورد بررسی قرارکلمه ارت در بارهابتدا نظر مفسران 

(. 121، ص1جش، 1112طبرسی، ) کفر باز گردد مرتد است گوید هر کس بعد از اظهار ایمان، بهطبرسی در مجمع البیان می

 الصادقین هم نظری مشابه طبرسی دارد و کاشانی در منهج

 "هِعَنْ دِینِ"ند، پس از آن هر گاه اظهار کفر کند و بر گردد گوید: هر که مرتد شود از شما، یعنى آنکه اظهار ایمان می کمی



( صاحب تفسیر اثنی عشری 2۲5، 1ج ش،11۲1کاشانی،) از دین خود یعنى از دین اسالم که اظهار حقیقت آن می کردند

ند و برگردد از دین کنند هر که اظهار کفر کگوید: هر که مرتد شود از شما از دین خود، یعنى از آنانکه اظهار ایمان مىمی

گوید: ارتداد (. مغنیه هم در الکاشف می111، ص1جش، 11۲1عبدالعظیمی، شاه) نمودن.اسالم که اظهار حقیقت آن مى

عبدالعظیمی و مغنیه (. یعنی طبرسی، کاشانی، شاه1۲، ص1ج ق،1525مغنیه،) عبارت است از: کافر شدن پس از اسالم

 ن اسالم ایمان بیاورد و بعد به کفر بازگردد، اینان مرتد هستند. همگی بر این نظرند که هرکس به دی

اما مفسر معاصر مغنیه مرتد را به دوگروه تقسیم کرده است، مرتد فطری و مرتد ملّی. مرتدّ فطرى آن است که پدر و 

 لمان شود و سپس مرتدمادرش و یا یکى از آنها مسلمان باشد، و مرتدّ ملّى آن است که پدر و مادرش کافر باشند و او مس

 (124، ص1ج ق،1525همان،) گردد.

گوید: ارتداد خروج از دین اسالم و دخول در کفر است مطلقا یا به سبب ترك رکنى از ارکان دین آشکارا و خسروانی می

 (. یعنی کسی که آشکارا رکنی از ارکان دین اسالم ترك کند مرتد هست.114، ص2ج ق،1131خسروانی،) از روى عناد.

اما نظر طیب بر این است که: ارتداد مجرد رجوع بشرك یا تهود یا تنصر نیست بلکه یکى از ما جاء به النبى صلّى اللَّه علیه 

و آله و سلّم را اگر انکار کرد مرتد میشود زیرا تصدیق بما جاء به النبى صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم از لوازم تصدیق برسالت 

 (134، ص5جش، 11۲3طیب،) است.

این است که از دین خود برگشت و این در  "ارتد عن دینه"شود فالنى صاحب تفسیر المیزان معناى اینکه گفته مى

اصطالح اهل دین به معناى برگشتن از ایمان به کفر است، حال چه اینکه ایمانش مسبوق به کفرى دیگر باشد، مثل کسى 

ه قبل از اى ککفر قبلى خود بر گردد و یا مسبوق نباشد مثل مسلمان زادهکه کافر بوده، سپس ایمان آورده و دوباره به 

 گویند چون در حقیقت به ملت و کیش قبلىاسالمش هیچ سابقه کفر نداشته و بعدا کافر شود که اولى را مرتد ملى مى

 (113، ص1ج ق،1131طباطبایی،) نامندخود برگشته، و دومى را مرتد فطرى مى

-الحسننبجعفر) د.کسی است که پس از اقرار به اسالم، دوباره کافر شو« مرتد»یف مرتدّ نوشته اند: فقیهان نیز در تعر

 (3۲1، ص5ج ق،1512الحلّی،

ت مهلاو  شود وتا سه روز بهمرتد ملی، کسی که کافر بوده مسلمان شده وسپس از اسالم برگشته؛ چنین کس توبه داده می

ود بلکه ششود. زن با مرتد شدن کشته نمیشود واگر از توبه خودداری کرد کشته مییشود اگر توبه کرد که رها مداده می



شود هرچند مرتد فطری باشد واگر توبه را نپذیرفت حبس ابد در اش پذیرفته میشود اگر توبه کرد توبهتوبه داده می

  (141صش، 1115محمدی، ) د.شومی« زندان دائمی»

 عقوم، جمع به معنای اسم جم -3-2

 «قَوم» کلمه قرآن در ذکر جهت از آن صورت بیشترین و شده وارد قرآن در بار( ۲۲1) آن مختلفهای صورت در واژه قَوَمَ

در قرآن کریم هم به اسم ظاهر اضافه شده است مانند: قوم نوح، « قوم»کلمه است.  آمده کریم قرآن در بار (141) که است

و همچنین به صورت مضاف به  و ...هیم، قوم موسی، قوم فرعون، قوم صالح، قوم لوط، قوم هود، قوم یونس، قوم ابرا

ردم، به معنای م "قوم "گوید: در تعبیر از کلمهصاحب المیزان می است. هضمیر و هم به صورت مفرد و نکره استعمال شد

ا وعده آوردنش را داده، و آوردن آن اوصاف و افعال را با صیغه جمع، همه و همه به این معنااست که آن قومى که خد

ی شریفه، ( در این آیه141، ص4ج ق،1131طباطبایی،) آیند نه تک تک و دو تا دو تا.مردمى هستند که دسته جمعى مى

تواند فردی باشد که دارای آن خصوصیات باشد و هم گروهی باشد که همگی دارای باشد، هم میجمع میکه قوم اسم

 صفات و خصوصیات مشترك دارند. 
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نظر دارند. اعتقاد آنان بر این است که سه قبیله در زمان ی کیستی مرتدان اتفاقدر بارهاکثر مفسران شیعه و اهل تسنن 

 و هفت قبیله در زمان ابوبکر از دین برگشتند و مرتد شدند.صلّى اللّه علیه و آله پیامبر 

 ر زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله مرتد شدند عبارتند از:سه قبیله که د

یک: بنو مدلج که رئیس آنها اسود العنسى بود و در یمن دعوى پیامبرى کرد و او کاهنى بود و خداوند او را به دست 

 فیروز دیلمى هالك فرمود.

 دو: بنو حنیفه قوم مسیلمه کذّاب که دعوى نبوّت کرد

مشان طلیحة بن خویلد در زمان رسول خدا مرتد شد و ابوبکر در خالفت خود با او جنگید و او به سه: بنو اسد که زعی

 شام فرار کرد و اسالم آورد و مسلمانى نیکو گشت.

 و امّا هفت طایفه که در دوره أبى بکر مرتد شدند عبارتند از:



بن  سلیم قوم فجاءة عبد یالیل، بنو یربوع قوم مالکغطفان که رئیس آنها قرّة بن سلمة بود، فزارة قوم عیینة بن حصن، بنو 

نویره، بعضى از بنى تمیم که زعیمشان سجاح دختر منذر کاهنه بود،کنده قوم اشعث بن قیس، بنو بکر بن وائل الحطم بن 

 (51۲، 2ج ق،1131خسروانی،) زید.

( ،ابوالفتوح رازی در تفسیر 544، ص1ج ق،1521سلیمان، بنمقاتل) بن سلیمان در تفسیر مقاتل،مفسرانی مانند مقاتل 

، ص، 4جش، 1111یبدی، م) ( میبدی در تفسیر کشف االسرار،2، ص1جق، 1514رازی، ) روض الجنان و روح الجنان،

ق، 151۲جزی، ابن)جزی در التسهیل لعلوم التنزیل،( ابن23۲، ص5جق، 1521ابوحیان، ) ( ابوحیان در بحرالمحیط،15۲

( حجازی 512، ص1ج ق،1522زحیلی،) ( زحیلی در الوسیط،1۲، ص1ج ق،1525مغنیه،) الکاشف،( مغنیه در 214، ص1ج

(، 13۲، ص1ج م،1331طنطاوی،) ( طنطاوی در تفسیر الوسیط لقرآن الکریم421، ص11ج ق،1511حجازی،) در الواضح

د ی خالفت ابوبکر مرتدورهص( و گروهی در ) همگی در مورد کیستی مرتدان اتفاق نظر دارند که گروهی در زمان پیامبر

 شدند.
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 دیدگاه مفسران شیعه -4-0

مٍ يُحِبُّهُمْ وَ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْآید، علی و پیروان علی هستند. گوید منظور از قومی که میکوفی در تفسیر فرات کوفی می

( یعنی این قوم در زمان نزول، همان امام علی است و بعدا شامل کسانی 121ص ق،1511 کوفی،) عَلِيٌّ وَ شِيعَتُهُ قَالَ يُحِبُّونَهُ

 باشد.عج( می) شود که صفات قوم علی را داشته باشند که منظور امام زمانمی

 ش،11۲1 می،ق) م ع و أصحابهباشد. نزلت فی القائحضرت قائم و یارانش می در بارهتفسیر قمی، صراحتا گفته است که 

 (111، ص1ج

بروجردی در تفسیر جامع: در باره امیر المؤمنین و اصحاب باوفایش که در جنگ بصره در رکاب آن حضرت جهاد 

که غصب نمودند حقوق آل محمّد را و از دین اسالم  کردند نازل شده و این آیه خطاب به اصحاب پیغمبر است آنهائیمی

 اصحاب حضرت حجة علیه السّالم بیایند و با آنها جهاد کنند و از هیچ چیز ترس و واهمه ندارند.خارج شدند بزودى 

 (225ص ش،11۲۲بروجردی،)



 دیدگاه مفسران عامه -4-2

 (142، ص۲جق، 1512طبری، ) باشد.گوید آن قوم ابوبکر و یارانش میالبیان میطبری در تفسیر جامع

باشد گوید منظور از این قوم ابوبکر می( می451، ص1جق، 1521سلیمان، بنمقاتل) الف: ماتریدی در تأویالت اهل سنت

 که به جنگ با کسانی که از اسالم روی برگرداندند و مرتد شدند جنگید. 

( از حسن و ضحاك نقل 1145، ص1پیشین، جق، 1523حموش، بنمکی) ب: مکی بن حموش در الهدایه الی بلوغ النهایه

 ص( با اهل رده جنگیدند.) باشد که بعد از پیامبرابوبکر صدیق و یارانش می کند که منظورمی

گوید: این قوم ابو بکر صدّیق است و خالد ( می151، ص1جش، 1111میبدی، ) ج: میبدی در کشف االسرار و عده االبرار

 د.ولید، و سپاه اسالم و غازیان امّت که با اهل ردّت جنگ کردند و دین حقّ را نصرت دادن

 نقد و بررسی آراء فریقین -9

 مفسران اهل تسنن سعی کردند قومی را که قرار است به جای مرتدین بیاید، به خاطر جنگ با اهل رده به خلیفه اول

ابوبکر( نسبت بدهند، ولی همانطور که در کتب تاریخی آمده است هدف ابوبکر از جنگیدن با اهل رده، صرفاٌ به این )

اند. جنگ ابوبکر باکسانی بود که از دادن زکات سر باز زدند و یا اند و از اسالم برگشتهمرتد شدهخاطر نبوده است که 

گفتند که خالفت ابوبکر را قبول نداریم. ابوبکر برای ثبات خالفت خود با آنها فرستادند و میزکات خود را به مدینه می

است که بخواهیم این پیشگویی را حمل بر جنگ ابوبکر کنیم.  ای نبودهجنگید و این جنگ برای اسالم دارای ارزش و رتبه

 پس این نظریه قابل قبول نیست. 

اهل ایمان، و شدت و  در بارهواز این مهمتر، اوصافى که در آیه براى افراد مؤمن مورد بحث آمده یعنى تواضع و نرمى 

ت گران، همة اینها امورى است که احدى از شیعه سخت گیرى بر کفار، و جهاد در راه خدا، و نداشتن پروا از مالمت مالم

 ع( انکار کند. ) تواند آنها را در مورد علىو سنى نمى



 نتیجه

شود که پس از رسول خدا و در طول تاریخ در راه رسد که مفهوم آیه عام است و شامل تمام گروه هایى مىمی به نظر

ند؛ اى را که در آیه آمده است داشته باشنند و اوصاف شش گانهاحیاء دین اسالم و تثبیت و تحکیم و گسترش آن تالش ک

اى از خداست که همواره در روى زمین کسانى خواهند بود که مؤمن واقعى باشند و در راه خدا تالش کنند و و این مژده

نماید تا برای مسلمانان دین او را زنده نگهدارند. اما از جهت آنکه قرآن الگو برای مردم است، باید ارائة نمونه و مصداق 

ع( بود که با یاران خود در راه حفظ اسالم از دستبرد ) اسوه شود. مصداق بارز و روشن آن امیر المؤمنین على بن ابى طالب

و مصداق روشن و بارز دیگر آن حضرت ولى عصر و  دشمنان صمیمانه کوشید و در این راه از هیچ تالشى دریغ نفرمود

که در موقع ظهور آن بزرگوار، دین خدا را زنده خواهند کرد و حکومت واحد جهانى را براساس  یاران او خواهند بود

 تعالیم اسالم برپا خواهند نمود و عدل و داد را در زمین گسترش خواهند داد پس از آنکه پر از ظلم و جور شده است.

عج( ) آینده شامل حضرت مهدی ع( و در) ( پس مصداق واقعی این آیه حضرت علی141، ص1ج ش،111۲ جعفری،)

شود. ابوبکر نمی تواند مصداق آیه باشد زیرا اوال صفات مذکور در آیه را ندارد؛ و ثانیا هیچگاه با مرتدان نجنگیده، می

 بلکه جنگ او با مسلمانانی بوده که حاضر نشدند زکات خویش را به حکومت غاصب تحویل دهند.
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