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ســيد  :حليـة االبــرار ؛ ق١٤٠٥التـراث العربــي،  

موالنـا،   ، به كوشش.)ق١١٠٧.م(هاشم البحراني 

ــارف االســالميه،   ــم، المع ــال؛ ق١٤١١ق  :الخص

، بـه كوشـش غفـاري، قـم،     .)ق٣٨١.م(الصدوق 

الشـريف   :خصائص االئمه؛ ق١٤١٦نشر اسالمي، 

، به كوشش االميني، مشـهد،  .)ق٤٠٦.م(الرضي 

 الــدر؛ ق١٤٠٦مجمــع البحــوث االســالمي،   

ــور ــيوطي :المنث ــروت، دار .)ق٩١١.م( الس ، بي

ــه،  ــاني روح؛ ق١٣٦٥المعرفـ ــي :المعـ  اآللوسـ

ــه، .)ق١٢٧٠.م( ــش ب ــي كوش ــدالباري،  عل عب

ــه،   ــب العلميـ ــروت، دار الکتـ زاد ؛ ق١٤١٥ بيـ

، بيروت، المکتب .)ق٥٩٧.م(ابن جوزي  :المسير

هاشــم  :ســيرة المصــطفي؛ ق١٤٠٧االســالمي، 

شـرح   ؛ش١٣٧١معروف الحسني، قم، الرضـي،  

، بـه  .)ق٦٥٦.م(الحديـد   ابـي  ابـن  :نهج البالغـه 

ــب   كوشــش ــاء الكت ــل، دار احي ــد ابوالفض محم

ــ ــل؛ ق١٣٧٨، هالعربي ــواهد التنزي ــاكم  :ش الح

، محمـودي  ، بـه كوشـش  .)ق٥٠٦.م(الحسكاني 

مــن  الصــحيح؛ ق١٤١١تهــران، وزارت ارشــاد، 

مرتضي العاملي، بيـروت،   جعفر :9سيرة النبي

ابن سعد  :الطبقات الكبري؛ ق١٤١٤دار السيره، 

 :عبقـات االنـوار  ؛ ، بيروت، دار صادر.)ق٢٣٠.م(

، بـه  .)ق١٣٠٦.م(سيد حامد حسـين اللكهنـوي   

؛ ق١٤٠٤قم، محقـق،   موالنا بروجردي، كوشش

، تهران، دار الکتب .)ق١٣٩٠.م( االميني :الغدير

ــالميه،  ــائل؛ ش١٣٦٦االس ــن   :الفض ــاذان ب ش

ــي   ــل القم ــة  .)ق٦٦٠.م(جبرئي ــف، المکتب ، نج

ميبــدي  :كشــف االســرار؛ ق١٣٨١الحيدريــه، 

، به كوشـش حكمـت، تهـران، اميـر     .)ق٥٢٠.م(

ــر،  ــي ؛ ش١٣٦١کبي ــير ثعلب ــف و (تفس الكش

، بـه كوشـش ابـن    .)ق٤٢٧.م(الثعلبـي   ):البيان

ــور، ــي،     عاش ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي بي

، .)ق٤٤٩.م(الكراجكـي   :كنز الفوائـد ؛ ق١٤٢٢

 :مجمع البيان؛ ق١٤١٠قم، مکتبة المصـطفوي،  

ــه كوشــش گروهــي از .)ق٥٤٨.م(الطبرســي  ، ب

المستدرك علي ؛ ق١٤١٥علما، بيروت، اعلمي، 

، بـه  .)ق٤٠٥.م(الحاكم النيشابوري  :الصحيحين

؛ ق١٤٠٦لمعرفه، مرعشلي، بيروت، دار ا كوشش

ابراهيم انيس و ديگران، تهران،  :المعجم الوسيط

 مناقـــب آل؛ ش١٣٧٥فرهنـــگ اســـالمي،  

، بــه .)ق٥٨٨.م(ابــن شــهر آشــوب  :طالــب ابــي

ــة    ــف، المکتب ــاتيد، نج ــي از اس ــش گروه كوش

ــه،  ــزان؛ ق١٣٧٦الحيدريـ ــايي  :الميـ الطباطبـ

ــروت، اعلمــي، .)ق١٤٠٢.م( ــج ؛ ق١٣٩٣، بي نه

ــان ــر  :االيم ــن جب ــرن.م(اب ــش )٧ق ــه کوش ، ب

ــادي  ــام ه ــع ام ، 7الحســيني، مشــهد، مجتم

  .ق١٤١٨

  محمد مهدي فيروزمهر

���

  هاي مدني سوره � :هاي مدني آيه

  هاي مکي سوره � :هاي مکي آيه

نود و هفتمين آيه سوره نساء، : آيه هجرت

  دربردارنده حکم هجرت

در اين آيه به سرنوشت شوم کسـاني اشـاره   

نـد؛ امـا هجـرت    شده که در ظاهر مسـلمان بود 

نکردند و سرانجام در صـفوف مشـرکان جـان    

که به نفس خويش ستم  آنان در حالي. سپردند

ــبض   روا داشــته ــه فرشــتگان ق ــد، در پاســخ ب ان

ــده روح ــان را   کننـ ــرت نکردنشـ ــت هجـ ، علـ

. شمرند استضعاف و زير فشار بودن خويش مي

شود؛ با اين اسـتدالل   اما عذر آنان پذيرفته نمي
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وند پهناور است و براي حفظ که سرزمين خدا

ــرد   ــرت ک ــد هج ــن باي ــاُهُم {: دي ــَن تََوف" ِي
"

Nإِن" ا
نُفِسِهم َقالُوا فِيَم ُكنُتم َقـالُوا ُكن"ـا 

َ
الَمالئَِكُة َظالِِ أ

رُض اهللاِ 
َ
لـَـم تَُكــن أ

َ
ُمسَتضــَعِفwِ 3َ األرِض َقــالُوا أ

َواُهم جَ 
ْ
َِك َمأ

َ
و±

ُ
َهن"ُم وََساَءت َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فِيَها َفأ

  )۹۷، ۴/نساء. (}َمِصaًا

و  9ميان پيامبر گرامـي  *در پي بيعت عقبه

گروهي از مردم مدينه، زمينه هجـرت بسـياري   

از مسلمانان به آن شهر، پيش از هجرت رسول 

با هجرت ايشان به مدينـه،   ١.فراهم شد 9خدا

. صف مؤمنان از مشرکان به روشني جدا گشت

که بـه آيـه هجـرت     ۴/ ساءن ۹۷از اين رو، آيه 

ــت  ــروف اس ــدر  ٢مع ــزوه ب ــس از غ ــاره، پ  درب

گروهي نازل شد که در مکه اسـالم آوردنـد و   

  ٣.هجرت نکردند

  :هاي شأن نزول اين آيه، مختلفند روايت

گروهي در مکه به خدا و رسولش ايمـان  . ۱

آوردند؛ اما از هجرت با ايشان تخلف کردند و 

با آنان  به سبب تهديد سران قريش که هر کس

اش خـراب و   به سوي بدر حرکت نکنـد خانـه  

، گروهي از آنـان  ٤اموالش مصادره خواهد شد

همراه مشرکان به جنگ بدر رفتند و بـه دسـت   
�����������������������������������������������������������

؛ تــاريخ ٩٦، ص٢؛ تــاريخ طبــري، ج ٢٢٥، ص١الطبقــات، ج. ١

  .٣٧، ص٢يعقوبي، ج

-٢٠٥، ص٢؛ الـدر المنثـور، ج  ٣١٦-٣١٥، ص٥جامع البيـان، ج . ٢

٢٠٦.  

  .١٢١، ص٣؛ روح المعاني، ج٣٦٠، ص٣البداية و النهايه، ج. ٣

  .٢٠٥، ص٢؛ الدر المنثور، ج٣٦٠، ص٣البداية و النهايه، ج. ٤

پس از جنگ، مسلمانان . مسلمانان کشته شدند

ــا   بــا ايــن پنــدار کــه ايــن گــروه از مســلمانان ب

کراهت در صف مشرکان قرار گرفته و کشـته  

بدين جهت . ان استغفار کردنداند، براي آن شده

 ٦.و از حال آنان خبـر داد  ٥آيه هجرت نازل شد

بر پايه گزارشي، از سـوال و جـواب فرشـتگان    

آيـد کـه    از ايـن افـراد، برمـي    کننده قبض روح

تــرك انــد؛ گرچـه بــر اثــر   آنـان مســلمان بــوده 

نُفِسِهم{هجرت، قرآن از آنان به 
َ
تعبير  }َظالِِ أ

ــد مــي ــان مســل . کن ــين اگــر آن ــد، چن مان نبودن

  ٧.شد هايي از آنان نمي پرسش

بر پايه گزارشي ديگر، گروهـي در مکـه   . ۲

اظهار ايمـان کردنـد؛ امـا هنگـام مشـاهده کـم       

شمار بودن مسلمانان در غزوه بدر دچار ترديد 

ــدند و  ــطه    ش ــه واس ــلمانان ب ــه مس ــتند ک پنداش

از ايـن رو، بـه    ٨.انـد  دينشان دچار غـرور گشـته  

نُفِسـِهم{صـود از  گفته مفسران مق
َ
در  }َظـالِِ أ

کـه سـرانجام در    ٩آيه هجرت، کفر آنان اسـت 

 دربـاره حال ارتداد کشته شدند و آيه هجـرت  

  ١٠.ها نازل شد آن
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  .٢٠٥، ص٢؛ الدر المنثور، ج٣١٦، ص٥جامع البيان، ج. ٥

  .٣٤٥، ص٥؛ تفسير قرطبي، ج٣١٦- ٣١٥، ص٥جامع البيان، ج. ٦

  .٣٤٦، ص٥؛ تفسير قرطبي، ج١٠٠، ص٢المحرر الوجيز، ج. ٧

تح ؛ فــ٧٨، ص٦ج ؛ روض الجنـان،  ١٥٠، ص٣مجمـع البيـان، ج  . ٨

  .٥٠١، ص١القدير، ج

ــان، ج. ٩ ــان، ج٣٠٣، ص٣التبي ــع البي ــير ١٥١، ص٣؛ مجم ؛ التفس

  .١٢، ص١١الکبير، ج

  .٣٤٥، ص٥تفسير قرطبي، ج. ١٠
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 7٢امـام بـاقر   و روايتـي از  ١هـا  بر پايـه نقـل  

کساني که در غـزوه بـدر کشـته شـدند و آيـه      

: آنان نازل شد، پـنج نفـر بودنـد    دربارههجرت 

قـيس    ن مغيره، حارث بن زمعه،قيس بن فاکه ب

بـن   اميـة بن وليد، ابوالعاص بن ميته و علي بـن  

  .خلف

در غزوه بدر هنگامي کـه عبـاس عمـوي    . ۳

، عقيل و نوفل به دست مسلمانان اسير 9پيامبر

به عباس فرمود تـا فديـه    9شدند، رسول خدا

. اش، عقيل، را بپردازد آزادي خود و برادر زاده

ســوي قبلــه تــو نمــاز  مــا بــه: عبــاس پاســخ داد

گزارديم و به آنچه تو شهادت دادي، شـهادت  

شما دشـمني کرديـد و   : فرمود 9پيامبر. داديم

سـپس ايـن آيـه را تـالوت     . با شما دشمني شد

ــاِجُروا {: ٣کــرد ــَعًة َفُتَه رُض اهللاِ َواِس
َ
ــن أ َــم تَُك ل

َ
أ

  )۹۷  ،۴/ نساء. (}...فِيَها

مسـلمانان   آيه هجرت افـزون بـر بيـان حـال    

هجــرت و کيفيــت برخــورد فرشــتگان ك تــار

هــا، در بردارنــده حکــم وجــوب  مــرگ بــا آن

بر هر مسلماني است کـه در زيسـتگاه    ٤هجرت

از ايـن   ٥.خويش قادر به اقامه شعائر دين نباشـد 
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؛ فتح ٢٠٥، ص٢؛ الدر المنثور، ج٣١٨-٣١٧، ص٥جامع البيان، ج. ١

  .٥٠٤، ص١القدير، ج

  .٥٣٦، ص١؛ نور الثقلين، ج٣٠٣، ص٣التبيان، ج. ٢

  .٢٠٦، ص٢؛ الدر المنثور، ج٣٤٥، ص٢، جتفسير ابن کثير. ٣

؛ الصـافي،  ٣٤٦، ص٥؛ تفسير قرطبـي، ج ٥٥٥، ص١الکشاف، ج. ٤

  .٤٩٠، ص١ج

؛ المنير، ٥٥٥، ص١؛ الکشاف، ج٣١٨-٣١٧، ص٤جامع البيان، ج. ٥

  .٢٢٩، ص٥ج

رو، با نازل شدن آيه هجرت، اصـحاب رسـول   

در مدينه به کساني که در مکه مسلمان  9خدا

نامـه   شده و بـه مدينـه هجـرت نکـرده بودنـد،     

نوشتند که اقرار و اسالم ايشان پذيرفته نيسـت،  

بر پايه گزارشي، پس از نـزول   ٦.مگر با هجرت

آيه هجرت، رسول خدا افرادي را براي اعـالن  

برخي مفسران از آيات  ٧.اين آيه به مکه فرستاد

بـه آيـات هجـرت تعبيـر      ۴/نساء ۹۹-۹۷آيات 

  ٨.اند کرده

  منابع �

، بــه .)ق٧٧٤.م(ابــن كثيــر  :البدايــة و النهايــه

كوشش علي شيري، بيـروت، دار احيـاء التـراث    

تـاريخ االمـم و   (تاريخ طبري  ؛ق١٤٠٨العربي، 

ــوك ــري  ):المل ــش  .)ق٣١٠.م(الطب ــه كوش ، ب

تاريخ  ؛ق١٤٠٣گروهي از علما، بيروت، اعلمـي،  

، بيـروت،  .)ق٢٩٢.م(احمد بن يعقوب  :اليعقوبي

ــادر،  ــان ؛ق١٤١٥دار صــ ــي  :التبيــ الطوســ

ــ.)ق٤٦٠.م( ــروت، دار ، ب ــاملي، بي ه كوشــش الع

تفسـير  (تفسير ابن کثيـر   ؛احياء التراث العربي

ــيم ــرآن العظ ــر  ):الق ــن كثي ــه .)ق٧٧٤.م(اب ، ب

ــمس   ــش ش ــب   كوش ــروت، دار الکت ــدين، بي ال

الفخر الـرازي   :التفسير الكبير ؛ق١٤١٩العلميه، 

تفسير  ؛ق١٤١٣، قم، دفتر تبليغات، .)ق٦٠٦.م(

، بـه  .)ق٥١٠.م(وي البغـ  ):معالم التنزيل(بغوي 

 ؛كوشش خالد عبدالرحمن، بيروت، دار المعرفـه 

ــي  ــير قرطب ــرآن(تفس ــام الق ــامع الحك  ):الج

، بيروت، دار احيـاء التـراث   .)ق٦٧١.م(القرطبي 

�����������������������������������������������������������
  .٢٠٥، ص٢؛ الدر المنثور، ج٤٦٩، ص١تفسير بغوي، ج. ٦

  .٥٥٥، ص١الکشاف، ج. ٧

  .١٥٢ص ، ٣مجمع البيان، ج. ٨
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العروسـي   :تفسير نور الثقلين ؛ق١٤٠٥العربـي،  

ــويزي  ــولي   .)ق١١١٢.م(الح ــش رس ــه كوش ، ب

 :جامع البيـان  ؛ش١٣٧٣محالتي، اسـماعيليان،  

، به كوشش صدقي جميـل،  .)ق٣١٠.م(بري الط

ــر،   ــروت، دار الفک ــور  ؛ق١٤١٥بي ــدر المنث  :ال

، بيــروت، دار المعرفــه،   .)ق٩١١.م(الســيوطي 

، .)ق١٢٧٠.م(اآللوســي  :روح المعــاني ؛ق١٣٦٥

 ؛ق١٤١٥به كوشش علـي عبـدالباري، بيـروت،    

ــان ــه .)ق٥٥٤.م(ابوالفتــوح رازي  :روض الجن ، ب

سـتان قـدس   كوشش ياحقي و ناصح، مشـهد، آ 

الفــيض الكاشــاني  :الصــافي ؛ش١٣٧٥رضــوي، 

الطبقات  ؛ق١٤٠٢، بيروت، اعلمي، .)ق١٠٩١.م(

ــري ــعد   :الكب ــن س ــروت، دار .)ق٢٣٠.م(اب ، بي

ــدير ؛صــادر ــتح الق ، .)ق١٢٥٠.م(الشــوكاني  :ف

ــه  ــروت، دار المعرف ــاف ؛بي ــري  :الكش الزمخش

مجمـع   ؛ق١٣٨٥، مصـطفي البـابي،   .)ق٥٣٨.م(

، بيـــروت، دار .)ق٥٤٨.م(الطبرســـي  :البيـــان

ابـن عطيـة    :المحرر الـوجيز  ؛ق١٤٠٦المعرفـه،  

، بـه كوشـش عبدالسـالم،    .)ق٥٤٦.م(االندلسي 

ــه،  ــان، دار الکتــب العلمي ــر ؛ق١٤١٣لبن  :المني

ــر،    ــر المعاص ــروت، دار الفك ــي، بي ــة الزحيل وهب

  .ق١٤١١

  اهللا خراساني  لطف
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