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 امام مهدی طول عمرهای قرآنی تفسیری به شبهه  پاسخ
 1پور محمدمهدی حائری

 چکیده
گذشته مسرله طول عمر امام مهدی ای از سوی  های دور به عنوان شبهه از 

ی شیعیان نیز بـه عنـوان مخالفان مطرح بوده است و البته در ادامه غیبت برا
کرده گردیـده اسـت و اندیشـمندان اسـالمی تـالش  کـه ایـن  یک سوال طرح  انـد 

شبهه را از زوایای مختل  علمی و تاریخی و قرانی پاسـخ دهنـد. در ایـن مقالـه 
که پاسخ کریم به این شـبهه داده  تالش شده است  های جدیدی از منظر قران 

با عمرهای طوالنی انبیاء  مام مهدیشود؛ چه از جهت مقارنه عمر طوالنی ا
کرده است وچه از جهت قرار دادن عمر طوالنی امام  که قرآن از آنها یاد  و اولیاء 

که خوارق عادات را شامل می زمان گردد و عمر  در دایره قدرت مطلقه الهی 
 یکی از مصادیر آن است. طوالنی امام عصر

کلیدی  واژگان 
 .، یونسلهی، نوح، قدرت اطول عمر، امام مهدی

                                                        
 (.mm.haeri313@gmail.com) آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم م سسهعضو هیرت علمی . 1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
مســرله طــول عمــر آن  منکــران وجــود امــام مهــدی مخــالفین مهــدویت و یکــی از شــبهات

را بعید شمرده و از این رهگذر وجود چنـین  آنها طول عمر یک انسان تا این مقدار .حضرت است
کتاب در کننـد. مـی کسی را در این زمان انکـار شـته شـده مقـاالت فـراوان نو وهـا  پاسـخ ایـن شـبهه 

کردم ضمن طرح آخرین شبهات گفته است چه آن مانند_  است ولی در این نوشتار تالش   قفاری 
کرده و پاسخ را از_   قرآن به پاسخ این شبهه بپردازم. منظر به ویژه از زوایای مختل  طرح 

 شبهه طول عمر
 اســــت ولـــی برخـــی مســـتنداتی نیــــز  بیـــان ایــــن شـــبهه شـــبیه یکـــدیگر عبـــارات مخـــالفین در

کرده  اند. ارائه 
 گوید: سائح علی حسین مغربی می

که خـدا بخواهـد را  سنت اهل نظریه بقاء و زنده ماندن مهد  بیش از هزار سال تا هر زمان 
اند، عمر  به این مقدار هرگز در بین بشر مرسـوم نبـوده و دلیلـی نیـز از  مورد انتقاد قرار داده

ع بر آن وجود ندارد  .(61: 1376)رضوانی،  شر

که دکتر همان تـرین  را از قـوی مـر امـام زمـانعاعتقاد به طول  ،احمد محمود صبحی گونه 
 گوید: می اعتراضات به مهدویت شیعه دانسته و

این موج  سست شدن عقیده بـه  زنده ماندن مهدی بیش از هزار سال جای تردید دارد و
 .)همو( شود می اساس مهدویت از ریشه و

 :دنویس می نیز قفاریال ناصر

که بر دروغ بودن ادعای وجود امام از سوی شیعیان داللت دارد، بعید بـودن  یکی از نکاتی 
گذشـته  کنون بـیش از هـزار و صـد سـال از آن  کـه تـا زنده ماندن او در طول ایـن مـدت اسـت 

که ابن همان چوناست؛  کشـیدن عمـر یکـی از مسـلمانان بـه  طور  گفته است بـه درازا  تیمیه 
کــه عـادت شــایع در امـت محمــد آن را تکــذی  میایـن انــدازه چیـزی اســ کنـد؛ زیــرا هــیچ  ت 

کـه  کـه در عصـر اسـالم متولـد شـده باشـد وجـود نـدارد  کـرده باشـد 120شخصـیتی   سـال عمـر 
 1.(706تا:  )قفاری، بی

                                                        
  لـ  اآلن تجـاوزت التـي المـدة هـذه طـول حًیـا بقائـه اسـتبعاد هـو ،إمامهـا وجـود الشـیعة دعـو  کـذب به یعرف مما إن. 1

کما هو المدة هذه المسلمین من واحد تعمیر فإن. سنة ومائة  بالعادة کذبه یعرف  مر _ تیمیة ابن اإلسالم شیخ یقول _ 
 ...مرالع هذا عن فضالً  سنة وعشرین مائة عاش اإلسالم زمن في ولد  حد یعرف فال محمد،  مة في المطردة
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 آمـده عامـه منابع در تنها که است کرده استناد پیامبر از احادیثی به سخنانش ادامه در او
 :است نوشته او ؛بگیرد قرار شیعه بر اشکال و ثبح مبنای تواند نمی و

 از آیا:فرمودند عمرشان آخر در حضرت آن که است شده روایت پیامبر از صحیحی حدیث در
کنون که کسانی دارید اطالع امش   زنده کدامشان هیچ دیگر صدسال اند زمین کره روی بر ا

 سـال صـد از بـیش قطعـاً  ندا داشـته تـر بیش یـا سـال یک زمان آن در که کسانی نیستند؟پس
گـر و انـد نمانده زنده  غالـ  عـادت طبـر کـرده نمی تجـاوز مقـدار ایـن از عمرهـا زمـان آن در ا

 دارد وجود که صحیحی روایت طبر که چنان هم.. .اند چنین اولی طریر به بعد عصرهای
 1.)همو( کنند می تجاوز آن از اندکی و بود خواهد 70 تا 60 میان امت این مردم عمر

 پاسخ اجمالی شبهه
کــه تنهــا در منــابع عامــه آمــده اســت  کــرده، روایــاتی اســت  کــه قفــاری بــه آنهــا اســتناد   روایــاتی 

کـرد. ضـمن این گونه روایات نمی و در بحث با شیعه به این کتفـا  کـالم رسـول خـدا توان ا   کـه 
کــه از در ایــن روایــات می گــردد و مقتضــای اعمــار مســلمین   هفتــاد  توانــد بــر اغلــ  مــوارد حمــل 

کــذب خواهــد بــود. بنــابراین پایــه و  کنــد همــین اســت و اال ســخن رســول خــدا هــم تجــاوز می
اساس سخن قفـاری و دیگـر مخـالفین، در ایـن شـبهه، اسـتبعاد طـول عمـر بـه ایـن مقـدار اسـت و 

کـه صــرف اسـتبعاد یـک امـر همـین سـخن در جــواب  شــود و نمـی دلیــل بـر انکـار آن ،بـدیهی اسـت 
کـه کافی است و ایشان لی برای تکمیل پاسخ این شبهه، ادله عقلی ونقلـی متعـددی وجـود دارد 

 پردازیم: می به اختصار به آن

 امکان عقلی طول عمر. 1
ــرای اثبــات امکــان عقلــی طــول عمــر ــافی اســت و روشــن  ،ب ک  محــال نبــودن آن از نظــر عقــل 

که هیچ دلیل عقلـی عقـل تنهـا امـری بـر محـال بـودن عمـر طـوالنی وجـود نـدارد زیـرا از نظـر  است 
که طول عمر انسان از این  که مستلزم اجتماع یا ارتفاع نقیضین باشد و بدیهی است  ممتنع است 

 قبیل نیست.
 امکان علمی طول عمر. 2

نظر علـم نیـز نـه تنهـا دلیلـی بـر ممتنـع بـودن طـول عمـر انسـان وجـود نـدارد بلکـه شـماری از  از
                                                        

 ال منهـا سـنة مائـة ر س علـی فـإن هـذه، لیلـتکم  ریـأتکم" عمـره آخـر فـي قـال  نه النبي عن الصحیح في ثبت وقد .1
کرـر یعـش لـم ونحوهـا سـنة لـه الوقت ذاك في کان فمن".  حد علیها الیوم هو ممن األر  وجه علی یبقی  مائـة مـن  
 الغالبـة العـادة فـي بـذلك  ولـی األعصـار مـن بعـده فمـا الحـد هـذا زتتجاو ال العصر ذلك في األعمار کانت وإذا قطًعا، سنة

 .ذلك یجوز ممن وقلیل السبعین، إلی الستین بین ما األمة هذه  عمار ثم... العامة
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کــه انســان کنــد زیــرا پیــری های  دتتوانــد بــرای مــ مــی دانشــمندان معتقدنــد   بســیار طــوالنی عمــر 
کـه بـه علـل مختلـ  بـر بـدن عـار   او را بـه سـوی مـر  شـود و مـی یک عارضه غیرطبیعی است 

ــا  مــی علــم بــدن انســان اقتضــای عمــر جاویــدان دارد و ،بــرد. از نظــر ایــن دانشــمندان مــی توانــد ب
کــردن موانــع طــول عمــر : 1365نژاد،  )پــاک ازدزنــدگی انسـان را بــرای همیشــه جاویــد ســ ،برطـرف 

 .(212 -206، 2ج
 گوید:  پرفسور اتینگر می

کــه بــه ســفرها  فضــایی ایمــان آورد، در آینــده نســل جدیــد همــان ا  نــه چنــدان دور  گونــه 
کـه خلـود انسـان در حیـات دنیـو  امـر بعیـد  نیسـت؛ زیـرا بـا پیشـرفت  ایمـان خواهـد آورد 

که امروزه مشاهده می انسان را در قرن آینده بـه هـزاران سـال  توان عمر کنیم می تکنولوژ  
 .(62: 1376)رضوانی،  رساند

 گوید: برنارد شاو می و نیز
کـه  که عمـر انسـان ممکـن نیسـت  از اصول علمی ثابت نزد تمامی علمای بیولوژی آن است 

که حدای  برای او حد ثابتی باشد. طول عمر مسرله  .(61)همو:  پذیرد نمی است 

 نویسد: می فسیرششیخ طنطاوی جوهری در ت
که مورد انکار دانـش منـدان و صـاحبان مـذاه  و ادیـان  مسرله طول عمر ازمسائلی نیست 

کــرده  فـن و رکـس از طریــ باشـد بلکـه هــر علــم یـا از طریـر دیــن و مـذه  خــود آن را اثبـات 
گاه است. هرمقدار  مقـدار هـر و تـر مـر او طـوالنیباشـد ع تـر که انسان به قواعد حفظ صحت آ

کو کمتر باشد عمر تاهی عمر، بیشتراسباب  کـه مـر   او  خواهد بود. برخی از اطبـاء معتقدنـد 
کــه برخـیهــا  مر  مــر  اسـت نــه پیـری و ناشـی از گونی دارنـد  گونــا آنهــا تحــت  از اسـباب 
 ؛انسان نیست مانند جهل والدین انسان به دستورات بهداشتی و رعایت نکـردن آن اختیار

هنگام نکـاح  اعتدال مزاج طفل دارد خصوصاً  سزایی در هزیرا سالمت مزاج والدین دخالت ب
 خـود دور توانـد آنهـا را از مـی اسـت و اسباب مر  دراختیـار انسـان از ولی برخی دیگر ،کردن

کــه موجــ  اخــتالل در اعمــال غرائــز خــوردن و آشــامیدن و کنــد مثــل افــراط در  مــزاج جنســی 
کـه موجـ  اضـطر نیز شود و می کوتـاهی  در شـود و مـی اب روحـیاخالق رذیله و عقائد باطل 
گرانسانی تمام ایـن درهـا را بـه روی خـود ببنـدد و عمر آنهـا غالـ  شـود  بـر موثر است. حال ا

گقته انبیـاء  ؛این مطل  به حس  قواعد علمی امتناعی ندارد عمرش حدی ندارد و آری به 
زاران سـال طوالنی برای انسان به هـ توان عمر نمی ولی 1هرانسانی باید طعم مر  را بچشد

کرد  .(65 -64)همو:  یا بیشتر را نفی 
                                                        

کریم تصریح فرموده است:  چنان .1  .(185: عمران )آل ُکل ُ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت که قرآن 
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 قرآن منظر از طول عمر
 بررسی است: یات قرآن از زوایای مختل  قابل بحث وآبه وسیله  اثبات طول عمر

 قلمرو قدرت الهی طول عمر انسان در. 1
، حیـات ومـر  با توجه بـه آیـات قـرآن، تمـام عـالم وجـود، در حیطـه قـدرت بـار  تعـالی اسـت

همانند بسـیار  از اتفاقـات دیگـر در اختیـار خـود  کوتاه،و نیز عمر طوالنی و یا عمر جوداتهمه مو
کـه زمــان دقیـر اجــل و مـر  را تعیــین میو یــا دیگـران انسـان   کنــد. نیســت و تنهـا خداونــد اســت 

کرده، مییهمان خدا که انسان را از هیچ خلر  مدتی بسـیار تواند به او عمر طوالنی داده و او را  ی 
 .مند سازد ها  خود بهره از نعمت نیطوال

کریم در این باره  فرماید: می قرآن 
ْطَفنٍ   نن ِ نَراٍب ِاََ ِ نن َحِ نرٍ  ...َواهلِل َخَ َقننِم َ ِ َعَ َ نِر ِ نن َ ِ ِف ِإَتَ ىِف َت ِيننَقِص ِ نْن ِعِ نرِ  َو  َوَ نا ِيَعَ َ

  (؛11صااطرم  ِلَك َعَم اهلِل َيِسيرٌ ِكَتاٍب ِإَ َ َذ 
وند شما را از خاك آفرید، سپس از نطفه، سپس شما را به صورت همسران یکـدیگر قـرار خدا

کنــد مگــر بــه علــم او، و هــیچ  شــود و وضــع حمـل نمــی ا  بــاردار نمــی داد، هـیچ جــنس مــاده
کاسـته نمـی انسانی عمر طوالنی نمی کتـاب  شـود مگـر این کند، و هیچ کس از عمرش  کـه در 

 همه برا  خداوند آسان است.)علم خداوند( ثبت است، اینها 

نــه در طــرف زیــادی، بــرای عمــر  آیــد نـه در جنبــه نقــص و مــی کــه از اطــالق آیــه بــه دســت چنـان
قطـع نظـر از شــرایط آن_ _  بنـابراین طـوالنی شـدن عمـر انسـان .انسـان حـدی تعیـین نشـده اسـت
ی داشـته توانـد عمـری بسـیار طـوالن مـی انسـان از نظـر قـدرت الهـی محدود به حد معینی نیست و

که در مسرله طول عمر تعیین  کننده است. باشد و در واقع طبر این آیه این اراده الهی است 
گفته است:  فخر رازی در توضیح معنای آیه 

که کرده آنآیه بیان این خداوند نفوذ اراده خود را، با توجه به  کـس » فرماید: می جا  و هیچ 
کم نمی عمر طوالنی نمی کسی  کتاب ثبت شده است مگر آن شود کند و از عمر  ؛ پس «که در 

کـه خداونــد عـالم، قـادر و صــاح  اراده اسـت و بت روشـن می هـا نــه قـدرتی دارنـد، نــه  کنـد 
و ایـن سـخن  تواننـد مسـتحر عبـادت باشـند؟ هـا می ، پـس چگونـه بتای ادهعلمی و نـه ار
که کردن ، «ها برا  خداوند آسان است این»فرماید:  می در پایان آیه __  خداوند  یعنی خلر 

کردن عمر بر خداوند آسـان اسـت  کم  همـه  و...انسان از خاك؛ و یا اعطا  عمر طوالنی و یا 
 1.(227، 26ق: ج1421)رازی،  ها برا  خداوند آسان است این چیز

                                                        
ِکتـاٍب( فبـین  نـه هـو القـادر العـالم المریـد ثم بین نفوذ إرادتـه بقولـه: ). 1 ـٍر َوال ُیـْنَقُص ِمـْن ُعُمـِرِه ِإال َ ِفـي  ـُر ِمـْن ُمَعم َ َومـا ُیَعم َ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

مصــادیر آن  بســیار طــوالنی از کــه عمــر_  نهایــت خــود جریــان قــدرت بــیای دیگــر،  در آیــه نیــز و
کید قرار داده است:  گونه مورد را این_ است   تا

ِكن َاَمِننِ     َيِقنَل َنِه 
َ
اَد َشْمئًا أ ََ

َ
ْ ِرِف ِإَذا أ

َ
ا أ َ  ؛(82م صحلس ِإَلَ

کند به محض این گوید موجود بـاش بالفاصـله  فرمان نافذ خداچون اراده خلقت چیزی  که 
 موجود خواهد شد.

گذاشته اسـت چنـان ی آن را بهها پدیده و البته بارها اراده غالبه خود در عالم و کـه در  نمایش 
 فرموده است: جریان عزیر نبی
 بـه آن، دیوارهـا  کـه حـالی در کرد، عبور( شده ویران) آباد  یك کنار از که کسی همانند یا

کنده سو هر در آن، اهل ها  استخوان و اجساد و) بود، ریخته فرو ها سق  رو   او بود، پرا
 را او خـدا ،(هنگـام ایـن در) !کنـد؟ مـی زنـده مـر ، از پس را اینها خدا چگونه :گفت( خود با

 یـا روز، یـك :گفـت کـرد ؟ درنگ قدر چه :گفت او به و کرد، زنده سپس میراند، سال یکصد
 نوشـیدنی و غـذا بـه کـن نگـاه! کـرد  درنگ سال یکصد بلکه نه، :فرمود .روز یك از بخشی
 یـك کـه خـدایی! )اسـت نیافتـه تغییـر گونـه هـیچ( هـا سال گذشت با داشتی، همراه که) خود

 بـه ولـی!( اسـت قـادر چیـز همه بر کرده، حفظ مدت، این طول در را فاسدشدنی مواد چنین
 برا  هم مر ، از پس تو شدن زنده این! شده متالشی هم از چگونه که) کن نگاه خود االغ

 قـرار( دمعـا مـورد در) مـردم بـرا  ا  نشـانه را توکه  این برا ( هم و توست، خاطر اطمینان
کنون. )دهیم  برداشته، را آنها چگونه که کن نگاه( خود سوار  مرک   )ها استخوان به( ا

 آشـکار او بـر( حقـایر ایـن) که هنگامی !پوشانیم می آن بر گوشت و دهیم، می پیوند هم به
 1.(259)بقره:  است توانا کار  هر بر خدا دانم می :گفت شد،

کردن عزیر پس از صدسال و برگرداندن او به این عالم مظهر اراده او نیست و آیا نگه  آیا زنده 
نفـوذ  غذای عزیر و حفظ آنها از فساد در طـول مـدت یـک صـد سـال از مـوارد ظهـور و داشتن آب و

که عمر بقاء غذایی را هـزاران مرتبـه افـزایش کـه عمـر  مـی اراده خداوند نیست؟ آیا او  دهـد از ایـن 
کـه  یگران قرار دهد عاجز است؟ پس با وجود قدرت بـیرا صدها بار بیشتر از د خود ولی   نهایـت او 

                                                                                                                                  
(  ي الخلـر  واألصنام ال قدرة لها وال علم وال إرادة، فکی  یستحر شي ء منها العبادة، وقولـه: )ِإن َ ذِلـَك َعَلـی اهلِل َیِسـیري

 .والکل علی اهلل یسیر ...المراد التعمیر والنقصان علی اهلل یسیر من التراب ویحتمل  ن یکون
ْو . 1

َ
ِذي   ی قاَل  ُعُروِشها  َعلی خاِوَیةي  ِهَي  َو  َقْرَیٍة   َعلی َمر َ  َکال َ ن َ

َ
ماَتُه  َمْوِتها َبْعَد  اهلُل  هِذِه  ُیْحِین  

َ
 قـاَل  َبَعَثُه  ُثم َ  عاٍم  ِماَئَة  اهلُل  َفأ

ْو  َیْوماً  َلِبْثُت  َل قا َلِبْثَت  َکْم 
َ
ْه  َلْم  َشراِبَك  َو  َطعاِمَك   ِإلی َفاْنُظْر  عاٍم  ِماَئَة  َلِبْثَت  َبْل  قاَل  َیْوٍم  َبْعَض     ِحماِرَك   ِإلی اْنُظْر  َو  َیَتَسن َ

اِس  آَیًة  ِلَنْجَعَلَك  َو  ـاَفلَ  َلْحمـاً  َنْکُسوها ُثم َ  ُنْنِشُزها َکْیَ   اْلِعظاِم  ِإَلی اْنُظْر  َو  ِللن َ َن  م َ ْعَلـُم  قـاَل  َلـُه  َتَبـی َ
َ
ن َ   

َ
ِ   َعلـی اهلَل   

 ٍء  َشـْي  ُکـل 
 .َقِدیري 
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کرده است چگونه از در خوارق عادات و دادن عمر طـوالنی بـه  ایجاد معجزات فراوان تجلی پیدا 
کــه ذخیــره عــالم و کــرانش آتــش را بــر  نــاتوان باشــد؟ آیــا او بــا قـدرت بــی و آدم اســت عـاجز انسـانی 

را اژدهـا  آیا به اراده غالبـه خـود عصـای موسـی و (21یاء: ؟ )انبسالمت نکرد سرد و ابراهیم
را بـدون  عیسی و( 26؟ )شوری: پیروانش نشکافت و دریا را برای او و (7؟ )اعراف: قرار نداد

 (59عمران:  ؟ )آلنیافرید داشتن پدر
کــه مخالفــان کــه عمــر طــوالنی امــام  مــی بنـابراین نهایــت ســخنی  کننــد ایــن اســت  تواننــد ادعــا 

خــرق عــادت عقــال ممتنــع نبــوده و در دایــره قــدرت پروردگــار  امــاعــادات اســت  خــوارقاز  زمــان
 است و وقوعش هیچ استبعادی ندارد.

 اهلل سبحانی در تقریر این دلیل نوشته است: تآی
که می امکـان دارد یانـه؟، شـناختی از وسـعت  عمـر طـوالنی امـام زمـانپرسـند آیـا  کسانی 

کـــه در خــور اوســـت  قــدر خـــدا را چنــان»کــه فرمـــوده:  انچنـــقــدرت خداونــد متعـــال ندارنــد 
ــر حیــات و غیبــت و ســایر شــ(؛67)زمــر: « نشــناختند گ کــه ا ون آن حضــرت بــه عنایــت رچــرا 

عمـر او را هرچـه بخواهـد طـوالنی سـازد و از که  این چه مشکلی وجود دارد در  خداوند است،
گوارایی کند را دورها  وجود او مر  زنـدگی  ،سازد. به دیگر سخنبرایش فراهم  را و زندگی 

کسی قائل نشده اسـت، پـس اولـی  ؛طوالنی فی نفسه یا ممکن است یا محال دومی را هیچ 
غرضــی از  خداونــد بـرا  تحقــرکــه  این معـین اســت. بنــابراین، هـیچ مــانعی وجــود نـدارد از

گرداندا  عمر ولي   ،اغرا  تشریع  1.(228م: 2001)سبحانی،  ش را طوالنی 

 گوید: می نیز عالمه طباطبائی
غیـر از ، توان پذیرفت. البته خـرق عـادت نوع زندگی امام غائ  را به طریر خرق عادت می

کرد. زیرا هرگز نمی هرگز نمی ،محال است و از راه علم تـوان اثبـات  توان خرق عادت را نفی 
کــار مــی کــه در جهــان  کــه اســباب و عــواملی  کــه مــا تنهــا همــان ،کننــد کــرد   آنهــا را هــا هســتند 

ــم و مــی دیــده ــداری ای ــر ن ــه مــا از آنهــا خب ک ــار و اعمــال آنهــا را شناســیم و دیگــر اســبابی  ــا آث م ی
ممکـن اسـت در فـرد  و یـا افـراد  از ، از ایـن رو  ؛وجود نـدارد ،ایم دهیا نفهمی ،ایم ندیده

که عمر  بسیار طوالنی هزار یا چندین هـزار سـاله بـرا   بشر، اسباب و عواملی به وجود آید 
 .(235: 1385)طباطبائی،  راهم نمایدایشان ف

                                                        
ن الس ال عن إمکان طول العمر، یعرب عن عدم التعـرف علـی سـعة قـدرة اهلل سـبحانه: )ومـا قـدروا اهلل حـر قـدره(، إف. 1

کانت حیاتـه وغیبتـه وسـائر شـ ونه، برعایـة اهلل سـبحانه، فـأي مشـکلة فـي   ن یمـداهلل سـبحانه فـي عمـره مـا فإنه إذا 
شاء، ویدفع عنه عوادي المر  ویرزقه عیش الهناء. وبعبـارة  خـر : إن الحیـاة الطویلـة إمـا ممکنـة فـي حـد ذاتهـا  و 
ممتنعة، والثاني لـم یقـل بـه  حـد، فتعـین األول، فـال مـانع مـن  ن یقـوم سـبحانه بمـد عمـر ولیـه، لتحقیـر غـر  مـن 

 . غرا  التشریع
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 خبر دادن قرآن از دراز عمران تاریخ. 2
کـریم از  که بهتـرین دلیـل بـر امکـان شـی وقـوع آن اسـت و قـرآن  این مثل رایج ومعروفی است 

که از نظر تاریخ بشر و در عالم خارو عمرهای بسیار طوال کرده است  نی اتفـاق افتـاده مواردی یاد 
که درباره او زندگی حضرت نوحها  ن آنتری است و شاید مهم  فرماید: می باشد 

َسْ نا ِحوحًا ِإى َْ
َ
واناِ  َو   َو َنَقْد أ َخنَذِهِم انَطِ

َ
ِسنينَ عا نًا َاأ ْننَف َسنَنٍ  ِإَتَ َسْ

َ
َقْوِ ِه َاَ ِبَث ِانِ ْم أ

نَ    1(؛29صعننبوْم  ِهْم ظاِْلِ
  ســال، پنجــاه مگــر ســال، هــزار هــاآن میــان در او و فرســتادیم قــومش ســو  بــه را نــوح مــا

 کرد. درنگ

کـه بـه معنـی  و نیز درباره عیسی کـرده و نمـرده اسـت  کـه بـه آسـمان عـروج  خبر داده اسـت 
کنون  خواهد بود:_  طبر روایات تا زمان ظهور و_  تداوم حیات او تا

ِسنَل اهلِل  ََ َيَم  ا َقَتْ َنا اْْلِسيَح ِعيىَس اْبَن َ ِّْ ْم ِإَحَ َه َْلنْم  َوَقْوِرِ َوَ ا َقَتِ وِف َوَ نا َدنَ ِبوِف َوَنِننن ِشنَبِ
ِذيَن اْخَتَ ِفوْ  ِايِه َنىِف َشٍك 

َ
ِ َ َ اَن َن   َو ََ انَظَ َبا  اَ ِ

ْنِه َ ا َْلم ِبِه ِ ْن ِعْ ٍم ِإَتَ َوَ ا َقَتِ وِف َيِقيَننا َبنل   َ ِ
يًزا َحِنيً ا َاَعِه اهلِل ِإَنْمِه َوكَاَ  اهلِل َعِز  (؛158-157حساَم ص َََ

کشـتیم در  که رسول خـدا بـود  گفتند، ما مسیح عیسی پسر مریم را  که  و نیز به سب  دروغی 
کـه دربـاره  کشـیدند و بـه اشـتباه افتادنـد و آنهـایی  کشـتند و نـه بـه صـلی   که نـه او را  حالی 
گمــان خــود  گــاه بـه آن نبودنــد و فقـط از  کردنـد، خودشــان در شـك بودنــد، آ مسـیح اخــتالف 

او را نکشتند؛ بلکه پروردگار او را به سو  خود باال برد و خدا مقتدر  کردند و قطعاً    میپیرو
  و حکیم است.

ــات  ــاره نحــوه حی گفــت عیســیمفســران شــیعه و ســنی در ذیــل ایــن آیــه درب وگــو  بحــث و 
 و در روایـات فـراوان نیـز ایـن حقیقـت بیـان2انـد و بیشتر آنها به حیات فعلـی او قائـل شـدهاند  کرده

                                                        
گفتنی ا1 که درروایات متعدد عمر طوالنی امام زمان.  دانسته شده  زندگی او از حضرت نوح سنت موجود در ست 

َد اْلَعاِبـِدیَن َعِلـي َ ْبـَن اْلُحَسـْیِن »است مانند این روایت:  ـا   َیُقـوُل  َعْن َسـِعیِد ْبـِن ُجَبْیـٍر َقـاَل َسـِمْعُت َسـی ِ ِفـي اْلَقـاِئِم ِمن َ
ْنِبَیا

َ
ِبیَنـا آَدَم ُسَنني ِمَن اأْل

َ
ةي ِمـْن   ـا ِمـْن آَدَم َو ُنـوٍح  ِء ُسن َ م َ

َ
ةي ِمـْن ُنـوٍح و...َفأ  ق:1395 ،صـدوق)« اْلُعُمـِر...  َفُطـوُل   َو ُسـن َ

 (322، 1ج
 البیــان الکشــ  وو  308، 1تفســیر البغــوي، جو  290، 3ج )تفســیرطبری(، جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآنر.ک:  .2

 در ایــن میــان فتــوای ابــن تیمیــه نیــز ؛ و100، 4ج )تفســیر قرطبــی( الجــامع الحکــام القــرآن و 81، 3ج ثعلبــی(، )تفســیر
که خالصه  :اش چنین است جال  توجه است 

ْمرِ  ِفي َتَناَزَعا َرُجَلْیِن  َعْن  َتَعاَلی اهلُل  َرِحَمُه  ُسِرَل 
َ
   ِ َحُدُهَما َفَقاَل  َمْرَیَم  اْبِن  ِعیَسی" اهلِل  َنِبي 

َ
اُه  َمْرَیَم  اْبَن  یَسیِع  إن َ  :   َتَوف َ

اً  إَلْیِه  َرَفَعُه  َبْل  :اآْلَخُر  َوَقاَل ؛ إَلْیِه  َرَفَعُه  ُثم َ  اهلُل  َواُب  َفَما َحی  ْو  ِبَجَسِدِه  َرَفَعُه  َوَهْل  َذِلَك  ِفي الص َ
َ
ْم  ُروِحِه   

َ
ِلیُل  َوَما؟ اَل     َعَلـی الد َ
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کرده فتوا داده و عامه دوائر افتاء ،بر اساس همین قول که چنان 1؛گردیده است  2اند. اعالم نظر 
                                                                                                                                  

ِي یَتَعالَ  َقْوله َتْفِسیُر  َوَما؟ َوَهَذا َهَذا یَك  إن  ِ َجاَب ؟ إَلي َ  َوَراِفُعَك  ُمَتَوف 
َ
ـِحیِح  ِفـي َثَبـَت  َوَقْد  َحي ي  ِعیَسی، هلِل َِ  اْلَحْمُد  :َفأ  الص َ

ِ  َعْن  ِبي 
ُه  الن َ ن َ

َ
ـِلیَ   َفَیْکِسـُر  ُمْقِسطاً  َوِإَماماً  َعْدالً  َحَکماً  َمْرَیَم  اْبُن  ِفیُکْم  َیْنِزُل  :َقاَل     اْلِجْزَیـَة  َوَیَضـُع  یـَر اْلِخْنزِ  َوَیْقُتـُل  الص َ

ِحیِح  ِفي َوَثَبَت  ُه  َعْنُه  الص َ ن َ
َ
ِ  اْلَبْیَضاِء  اْلَمَناَرِة  َعَلی َیْنِزُل    ـُه  ِدَمْشَر  َشْرِقي  ن َ

َ
اَل؛ َیْقُتـُل  َو  ج َ  َلـْم  َجَسـَدُه  ُروُحـُه  َفاَرَقـْت  َوَمـْن  الـد َ

َماِء  ِمن َجَسُدُه  َیْنِزْل  ْحِیَن  َوِإَذا الس َ
ُ
ُه    ا َقْبِرِه  ِمْن  َیُقوُم  َفِإن َ م َ

َ
ـي َتَعـاَلی: َقْوله َو  ِ یـَك  إن  ِ ـُرَك  إَلـي َ  َوَراِفُعـَك  ُمَتَوف  ـِذیَن  ِمـَن  َوُمَطه ِ  ال َ

ُه  َعَلی َدِلیلي  َفَهَذا ،َکَفُروا ن َ
َ
َراَد  َلْو  إْذ ؛ اْلَمْوَت  ِبَذِلَك  َیْعِن  َلْم   

َ
 اهلَل  َفـِإن َ ؛ اْلُمـْ ِمِنیَن  رِ َکَسـائِ  َذِلَك  ِفي ِعیَسی َلَکاَن  اْلَمْوَت  ِبَذِلَك   

ْرَواَحُهْم  َیْقِبُض 
َ
ُو    َماِء  إَلی ِبَها َوَیْعُر ْن  َفُعِلَم  الس َ

َ
... َذِلَك  ِفي َلْیَس    ةي ی َ  (323-322، 4 جق: 1408، تیمیة )ابن َخاص ِ

کتاب المنزل: األر.ک تفاسیر شیعه از و  ،رجمه جوامـع الجـامعت ؛218 ،5ترجمه المیزان، ج ؛522، 3ج ،مثل فی تفسیر 
 .71، 2ج ،و الکاش  13، 2ج

که روایات متعددی آورده است از ر.ک: تفسیر.1  جمله این روایت: البرهان 
 وحـده، عیسـی  مـر إال للنـاس حججه و اهلل  نبیاء من  حد  مر شبه ما إنه: »قال موسی بن علي الحسن  بن عن
: عزوجـل قولـه ذلـك و روحـه، علیـه رد و السماء إلی رفع ثم األر ، و السماء بین روحه قبض و حیا األر  من رفع ألنه
ـي  ِعیســی یــا اهلُل  قـاَل  ِإْذ  ِ یــَك  ِإن  ِ ــُرَك  َو  ِإَلـي َ  راِفُعــَك  َو  ُمَتَوف   ُکْنــُت  َو : القیامــة یــوم عیسـی لقــول حکایــة تعـالی اهلل قــال و ُمَطه ِ

ا ِفیِهْم  ُدْمُت  ما َشِهیداً  َعَلْیِهْم  ْیتَ  َفَلم َ ْنَت  ُکْنَت  ِنيَتَوف َ
َ
ِقیَ     ْنَت  َو  َعَلْیِهْم  الر َ

َ
ِ   َعلی  

، 1ق: ج1416)بحرانی،  َشِهیدي  ٍء  َشْي  ُکل 
628). 

 :المنثور روایات متعددی در این موضوع آمده است مانند این روایت سنت مانند الدر ی اهلیدر تفاسیر روا نیز و
 اهلل فأوحی اهلل إلی ذلك شکا کذبه من کررة و اتبعه من ةقل عیسی ر   لما قال کع  عن صحیح بسند جریر ابن  خرو
ِي الیه یَك  ِإن  ِ  ثـم سـنة عشـرین و  ربعـا ذلـك بعـد تعـیش ثـم فتقتلـه الـدجال األعـور علـی سـأبعثك انی و ِإَلي َ  راِفُعَك  َو  ُمَتَوف 

 فـي عیسـی و لهـا و في  نا  مة تهلك کی  قال حیث اهلل رسول حدیث تصدیر ذلك و کع  قال الحي میتة  میتك
 .(36، 2تا: ج )سیوطی، بی آخرها

کـه نظـر سـنت معاصـر از علمای اهلای  توان به فتوای لجنه می برای نمونه .2 کـرد  نظـران اهـل  جمعـی از صـاح  اشـاره 
کرده است:  فتوا را بیان 

 و نـه، السـماء إلـی رفعـه اهلل و ن، حیـا یـزل لـم والسـالم الصـالة علیـه عیسی المسیح  ن إلی والجماعة السنة  هل ذه 
 نصـوص دلـت ذلـك وعلـی، الحـر مـن بـه جـاء مـا إلـی یـدعو و محمـد نبینـا بشـریعة یحکـم عدال آخرالزمان سینزل
ـا َقَتْلَنـا اْلَمِسـیَح ِعیَسـی اْبـَن َمـْرَیَم  علیهـا والـرد الیهـود فریـة في تعالی اهلل قال، الصحیحة واألحادیث القرآن َوَقـْوِلِهْم ِإن َ

ِذیَن اْخَتَلُفوا ِفیِه َلِفي َشك ٍ ِمْنُه َما َلُهْم ِبـَرُسوَل اهلِل  َه َلُهْم َوِإن َ ال َ ِ  َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولِکن ُشب ِ ـن  َبـاَع الظ َ ِ  ات 
ِه ِمـْن ِعْلـٍم ِإال َ

 الیهــود علــی سـبحانه فــأنکر (158 :)نسـاء زًا َحِکیمــاً َبـل َرَفَعــُه اهلُل ِإَلْیـِه َوَکــاَن اهلُل َعِزیـ (157: )نســاء َوَمـا َقَتُلــوُه َیِقینـاً 
 َرَفَعـُه  َبـْل } تعـالی قوله في اإلضراب ...ومقتضی،له وتکریما به رحمة إلیه رفعه  نه و خبر، صلبوه  و قتلوه  نهم زعمهم

 القتـل ألن؛ صـلبوه  و تلوهق  نهم الیهود زعم علی الرد به یتحقر حتی وروحا بدنا عیسی رفع قد اهلل یکون  ن{ ِإَلْیِه  اهلُل 
 ردا وحـدها رفعهـا یکـون فـال والقتـل الصـل  دعـواهم ینـافي ال وحـدها الـروح رفـع وألن؛  صالة للبدن یکون إنما والصل 
 ختـام فـي تعـالی قولـه بـه قضی حسبما رسله من شاء من ونصره وتکریمه وقوته عزته کمال مقتضی ذلك وألن؛ علیهم
ْهِل اْلِکَتاِب ِإال َ َلُیْ ِمَنن َ ِبِه َقْبـَل َمْوِتـِه َوَیـْوَم اْلِقَیاَمـِة  تعالی ( وقال158 :)نساء یزًا َحِکیماً َوَکاَن اهلُل َعزِ  :اآلیة

َ
َوِإن ِمْن  

 موت : ي، قبل موته بعیسی ی منون سوف الکتاب  هل جمیع بأن سبحانه فأخبر (159 :)نساء َیُکوُن َعَلْیِهْم َشِهیداً 
 لبیـان سـیر الکـالم فـإن المتعـین هـو المعنـی وهـذا ...اإلسالم إلی داعیا عدال حکما الزمان آخر نزوله عند وذلك، عیسی
ــه فــي اهلل ســنة ولبیــان معــه وصــنیعهم عیســی مــن الیهــود موقــ  ــه کیــد ورد إنجائ  الضــمیرین رجــوع فیتعــین،  عدائ

 :هریـرة  بـن عـن الصـحیح الحـدیث فـي وثبت، الضمیرین لمرجع وتوحیدا، الکالم لسیاق رعایة عیسی إلی المجرورین
 ویقتــل، الصــلی  فیکسـر، مقســطا حکمـا مــریم ابـن فــیکم ینـزل  ن لیوشــکن بیـده نفســي والـذي» :قــال النبـي  ن
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ژپو
هش مهدیاه

وی

گنجی شافعی می د بن یوس    گوید:  محم 
عیسـی، الیـاس، و خضـر از کـه  این نیسـت، بـه دلیـل وجود مهـد  ءهیچ امتناعی در بقا

ال و شیطان ملعون از دشمنان خداوند و عمر طوالنی دارند، و اینـان باقی بوده  ،اولیاء و دج 
کتاب و سنت بقا]ی[ عمرشان به اثبات رسیده اسـت، و علمـا نیـز بـر ایـن مطلـ  اتفـاق  ،به 

 .(67: 1376)رضوانی،  ...کنند اشکال می نظر دارند، ولی در جواز آن در مورد مهد 

کــه مســرله حیــات خضــر را بزرگــان دیگــری ماننــد ابــن حجــر عســقالنی، نــووی و  گفتنــی اســت 
کرر عالمان نسبت داده  (.295: 1393اند )آیتی،  آلوسی در آثار خود آورده و به ا

کریم فرموده است: و نیز در داستان یونس  قرآن 
ِه  ت َاَ ْو  َحَ

َ
ِحينَ  ِ َن  كاَ   أ َسَبِ  (.144 -143صداااْم  ِيْبَعِثن  َيْوِ    ِإى َبْطِنِه  ىِفي  َنَ ِبَث   اْْلِ

که مراد از درن  .اسـت اخـتالفگ یـونس در شـکم مـاهی چیسـت در میـان مفسـران درباره این 
گـر یـونساند  سـنی قائـل شـده گروهی از مفسران شـیعه و کـه ا تسـبیح  کـه مـراد آیـه ایـن اسـت 

 1.ماند می زنده ،گفت تا قیامت در شکم ماهی نمی خداوند را
گفته اسـت:  زنـده هکـ حـالی در مـاهی، شـکم در کـه اسـت ایـن مقصـود  طبرسی در ذیل این آیه 

ــا بــود، (. مشــهدی نیــز همــین قــول را 419، 3ش: ج1377)طبرســی،  کــرد مــی درنــگ بعــث روز ت
                                                                                                                                  

 نـزل إذا  نـتم کیـ »  قـال النبـي عـن عنـه روایـة .وفـي. حـد یقبلـه ال حتـی المـال ویفـیض، الجزیـة ویضع، الخنزیر
 الصـحیح فـي وثبـت( 2/336 حنبل بن  حمد مسند ،(155) اإلیمان مسلم ح)صحی«  منکم وإمامکم مریم ابن فیکم
 القیامـة یـوم إلی ظاهرین الحر علی یقاتلون  متي من طائفة تزال ال»  یقول النبي سمع اهلل عبد بن جابر  ن  یضا
 هـذه اهلل تکرمـة  مـراء بعـض علـی بعضـکم إن، ال فیقول، لنا صل تعال  میرهم فیقول مریم ابن عیسی فینزل قال
 وعلی، الزمان آخر نزوله علی األحادیث فدلت( 384/  3 حنبل بن  حمد مسند ،( 156) اإلیمان مسلم )صحیح«  األمة
 هــذه مــن عیســی نــزول  یــام وغیرهــا الصــالة فــي األمــة هــذه إمــام  ن وعلــی، محمــد نبینــا بشــریعة یحکــم  نــه
 مــن ثبــت ولمــا، القــرآن لصــریح لمخالفتــه؛ کــافر فهــو تــلق  و صــل  والســالم الصــالة علیــه عیســی  ن زعــم ..فمــن.األمـة

 ثـم، حقیقیـا موتـا والسـالم الصـالة علیـه عیسـی  مـات تعـالی اهلل إن المسـلمین مـن قال ومن، النبي عن األحادیث
؛ الســبیل ســواء عــن وضـل المســلمین جماعــة عــن شـذ فقــد، وقتلــه صــلبه علـی وعزمــوا الیهــود لــه کـاد حینمــا إلیــه رفعـه

 الخـاط  فهمهـم هـذا إلـی حـداهم والـذي، النبـي عـن الثابتـة الصـحیحة والسـنة القـرآن نصوص واهرظ لمخالفته
َکَفـُروا  ِإْذ َقاَل اهلُل َیا ِعیَسـی تعالی لقوله ـِذیَن  ـُرَك ِمـَن ال َ یـَك َوَراِفُعـَك ِإَلـي َ َوُمَطه ِ ِ ـي ُمَتَوف  ِ  فسـر حیـث (55 :عمـران )آل ِإن 
 بذلك وتخلیصه حیا إلیه ورفعه األر  من إیاه اهلل بقبض تفسیره من السل  عن صح ما بذلك فخال  باإلماتة التوفي
  هــل وإیمـان الزمـان آخــر نزولـه وعلـی حیــا رفعـه علـی الصــحیحة والسـنة الکتـاب نصــوص بـین جمعـا کفــروا الـذین مـن

 عبـد... منیـع بن اهلل عبد نةاللج رئیس ..نائ .واإلفتاء العلمیة للبحو  الدائمة اللجنة ...به وغیرهم جمیعا الکتاب
 .(222 – 219 ،3ج ق:1422، عفیفي )الدویش الرزاق عبد... غدیان بن اهلل

که شکم ماهی قبر یـونساند  بعض دیگر قائل شده و .1 جـا درحالـت  تـا قیامـت در آن شـد و مـی که ایه خبر داده است 
ایـن امـر بـا بقـا  او در  ،شـان بـوده اسـتماند ولی چون حبس یونس در شکم ماهی از بـاب عقوبـت بـرای ای می موت

 شکم ماهی به صورت زنده سازگاری بیشتری دارد.
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کرده است )مشهدی،   (.184، 11ق: ج1411اختیار 
، 7تـــا: ج (، ابـــی الســـعود )بی18، 5ق: ج1410ســـنت ماننـــد بیضـــاوی ) برخـــی از مفســـران اهل

، 23ق: ج1415لوســی )و آ 1(353، 3ق: ج1415(، زمخشــری )28، 4ق: ج1416(، نســفی )205
کرده 2(144  اند.  نیز همین قول را تایید 

نیز از امکان حیات یک انسان در مـدتی بسـیار طـوالنی آن هـم در  بنابراین داستان یونس
ــر آب ــه  شــرایطی اســترنایی یعنــی در شــکم مــاهی و در زی ــر داده اســت، پــس چگون ــا خب هــای دری

شــرایط مطلــوب زیســت محیطــی امکــان در روی زمــین و در  طــوالنی شــدن عمــر امــام مهــدی
 نداشته باشد؟ آیا این به معنی انکار قدرت بی پایان الهی نیست؟

 گیری نتیجه
و عـدم دلیــل بــر  3ق بـا ادلــه فــراوان255در ســال  بنـابراین پــس از اثبـات تولــد امــام مهـدی

کنون، حکــم بـه حیـات او و برخــورداری رای ش از عمـر طـوالنی خواهــد شـد و جـایی بــا وفـات او تـا
گذشـت سـالیان طـوالنی از تولـد او نخواهـد بـود. کـه وقـوع  انکار وجود او به صـرف  زیـرا ثابـت شـد 

کـریم  طول عمر برای امام مهدی از زوایـای مختلـ  قابـل دفـاع اسـت و بـه ویـژه از نظـر قـرآن 
امری ممکن و در دایره قدرت مطلقه الهی است؛ و مخالفان، در واقع با انکار امکان عمر طوالنی 

نات قرآن و محکمات آن درباره قلمرو قدرت الهی شده امام مهدی  اند. منکر بی 

                                                        
کشاف در ذیل آیه نوشته است: .1  .البعث یوم إلی حیا فیه لبثه الظاهر( بطنه في للبث) در تفسیر 
 یـوم إلـی حیاً  بطنه في لبقي بطنه( في للبث) :سبحانه بقوله المراد  ن حیان  بو آلوسی آمده است: واستظهر در تفسیر .2

 البـر فـي والحیـوان البشـر مـن روح ذو األولـی النفخـة عنـد یبقـی ال  نـه مـن ورد مـا ینافیـه بأنه وتعق .  قول وبه البعث
  و ر سـاً  یـرد فـال لـو حیـز فـي  نـه مـع المـدة طـول فـي مبالغـة بأنـه علیـه یـدل مـا  و ذلك ورود تسلیم بعد و جی . والبحر
 .منه فکأنه مقدماته من ألنه النفخة زمان یشتمل ما البعث بوقت المراد

 جا مجال بحث از ادله تولد نیست. البته در این .3
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 منابع
کریم _  قرآن 

، تحقیر: محمد عبدالقادر عطاء، بیروت، دارالکت  العلمیـة، الفتاوی الکرریابن تیمیة، احمد،  _
 ق.1408اول، 

 تا. ، بیروت، داراحیاء الترا  العربی، بیتفسیرابی السعردابی السعود،  _

کوشـــش: علـــی عبـــدالباری، بیـــروت، دارالکتـــ  العلمیـــة، رو  المعةةةاالوســـی، محمـــود، آل _ ، بـــه 
 ق.1415

 .1393، قم، موسسه آینده روشن، اول، دلی  روشنآیتی، نصرت اهلل،  _
 ق.1416، تهران، بنیاد بعثت، الرراان فل تفسیر القرآنبحرانی، سیدهاشم،  _
، بیـــــروت، دارالکتـــــ  واسةةةةةرارالتاوی  اارارالتنایةةةةة ق(، 682بیضـــــاوی، ناصـــــرالدین ابوســـــعید)م _

 ق.1410العلمیة،
 ش.1365نژاد،  ، یزد، بنیاد فرهنگی شهید پاکاولین دااشگاه و آخرین پیامررنژاد، سیدرضا،  پاک _
کوشـش: ابنتفسةیر ثعلرةةل کالکشةةف والریةان(ثعلبـی، احمــد بـن ابــراهیم،  _ عاشــور، بیــروت، دار  ، بــه 

 ق.1422احیاء الترا  العربی، 
، ریـا ، دارالم یـد، لرحةر  العلمیة  و االفتةا لفتةاوی الجنة  الدائمة  حمـدبن عبـدالرزاق، الدویش، ا _

 ق.1422
، بیـــروت، التفسةةةیر الکریةةةرق(، 604الـــرازي الشـــافعي، فخـــر الـــدین محمـــد بـــن عمـــر التمیمـــي )م _

 ق.1421دارالکت  العلمیة، اول، 
 ش.1376، قم، مسجد جمکران، سوم، امامت و غیرتاصغر،  رضوانی، علی _
 ق.1415، قم، بالغت، الکشافزمخشری، محمود،  _
، بیـروت، داراالضـواء، اول، االئم  االثنل ىشر دراس  مرجزة ىن شخصیتهم وحیاتهمسبحانی، جعفر،  _

 م.2001
 تا. ، بیروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیالدر المنثورسیوطی، جالل الدین،  _
 ق.1395هران، اسالمیه، دوم، ، تالدین و تمام النعم  کمالصدوق، محمدبن علی،  _
 ش.1385، قم، دفتر انتشارات اسالمی، شیعه در اسالمطباطبائی، سید محمدحسین،  _
 ش.1377، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، الجرامع تفسیر جامع طبرسی، فضل بن حسن،  _



سخ
پا

 
هه 

 شب
ی به

سیر
ی تف

 قرآن
ای

ه
عمر

ول 
ط

ام 
دی

  مه
ا

     
                

 

 

37 
 
 

 ق.1412، بیروت، دارالمعرفة، الریان فل تفسیر القرآن جامعطبری، ابوجعفر محمدبن جریر،  _
، بیـروت، دار احیـاء التـرا  العربـی، تفسیر قرطرل کالجامع الحکام القةرآن(قرطبی، محمدبن احمد،  _

 ق.1405
 تا. جا، بی ،بیاصول مذاب الشیعه ىرض واقدالقفاری، ناصر،  _
کوشـش: حسـین درگـاهی، تهـران، وزارت کنز الةدقائ قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا،  _ ، بـه 

 ق.1411ارشاد، 
 ق.1416، بیروت، دارالنفائس، اول، مدارک التنای  وحقائ  التاوی بن احمد، نسفی، عبداهلل  _

 




