
��177المبيت ليلة آيه

 :الجنـان  روض ؛العربـي  التراث بيروت، دار احياء

 و ياحقي كوشش به، .)ق٥٥٤.م( رازي توحابوالف

؛ ش١٣٧٥ رضـوي،  قـدس  آستان مشهد، ناصح،

ــحاح ــه، .)ق٣٩٣.م( الجــوهري :الص ــش ب  كوش

ــد ــار، احم ــم  العط ــروت، دار العل ــين، بي  للمالي

ــات؛ ق١٤٠٧ ــري الطبقـ ــن :الكبـ ــعد ابـ  سـ

، عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٢٣٠.م(

 :الكـافي ؛ ق١٤١٨ بيروت، دار الکتـب العلميـه،  

تهـران،   غفاري، كوشش به، .)ق٣٢٩.م( لينيالك

 :العـرب  لسـان ؛ ش١٣٧٥ دار الكتب االسالميه،

، قـــم، ادب الحـــوزه، .)ق٧١١.م( منظـــور ابـــن

، .)ق٥٤٨.م( الطبرسـي  :البيان مجمع؛ ق١٤٠٥

 اعلمــي، بيــروت، از علمــا، گروهــي كوشــش بــه

ــردات؛ ق١٤١٥ ــب :مف ــر، .)ق٤٢٥.م( الراغ  نش

 اطبـــاييالطب :الميـــزان؛ ق١٤٠٤ الكتـــاب،

ــروت،، .)ق١٤٠٢.م( ــاء؛ ق١٣٩٣ اعلمــي، بي  وف

ــاء ــمهودي :الوف ــه، .)ق٩١١.م( الس ــش ب  كوش

 عبدالحميد، بيروت، دار الكتـب العلميـه،   محمد

  .م٢٠٠٦

  اکبر مؤمني علي

���

آيـه دويسـت و هفـتم    : آيه ليلة المبيت

ــره،  ــوره بق ــارهس ــن  درب ــي ب ــدن عل  خوابي

در شـب   9بـر بسـتر پيـامبر    7طالـب  ابي

  هجرت

ــ ــب   ةليل ــاي ش ــه معن ــاي   ١ب ــه معن ــت ب و مبي

گذراندن شب در مکـاني، در حـال خـواب يـا     

�����������������������������������������������������������
  .»ليل«، ٨٥٠، ص٢المعجم الوسيط، ج. ١

 ۲۰۷بــدين جهــت آيــه  ٢.بيــداري آمــده اســت

المبيت معروف شـده کـه در    ليلةبه آيه  ۲/بقره

به سبب ايثـار و   7شأن و مقام اميرمؤمنان علي

در شـب هجـرت    9اش بـر بسـتر پيـامبر    بيتوته

آيـة  «ه گـاهي از ايـن آيـه بـ     ٣.نازل شده اسـت 

؛ زيـرا در آن، از معاملـه   ٤شـود  يـاد مـي  » الشراء

جان در برابر کسب خشنودي خدا سخن رفتـه  

 َمرَضاةِ  ابتَِغاءَ  نَفَسهُ  يَِ¢ي َمن ا2"اِس  َوِمنَ {: اسـت 

 ِ ُ  اب"   َواب"
ٌ

  )۲۰۷، ۲/بقره. (}بِالِعَبادِ  َرُءوف

و کساني که بـه وي ايمـان آورده    9پيامبر

ان قـريش زيـر فشـار و    بودند، از سـوي مشـرک  

ــه   ــه گون ــتند، ب ــرار داش ــخت ق ــه  آزار س اي ک

گروهــي از آنــان ناچــار بــه هجــرت بــه حبشــه 

طالب در سال دهـم بعثـت،    با مرگ ابو ٥.شدند

. آزار مشرکان به مسلمانان شدت بيشتري يافت

رفـت از ايـن وضـعيت     رسول خدا بـراي بـرون  

سخت و يافتن مدافعان و ياران جديـد از قبيلـه   

ــا ايــن ســفر   ثقيــف،  ــه طــائف ســفر کــرد؛ ام ب

ــه ــر نداشـــت نتيجـ ــه ٦.اي در بـ ــه   بـ رغـــم همـ

هــاي مشــرکان، اســالم در ميــان  گيــري ســخت

و نيز با  ٧قشرهاي مختلف قريش گسترش يافت

�����������������������������������������������������������
  .»بات«، ٧٨، ص١المعجم الوسيط، ج. ٢

؛ شـواهد  ٢٥٣-٢٥٢؛ االمـالي، ص ١٠١، ص١ج ،تفسير عياشـي . ٣

  .٣٥٠، ص٥؛ التفسير الکبير، ج١٢٢، ص١التنزيل، ج

  .٢٢٥-٢٢٤، ص٧؛ ج٣٥، ص٤الصحيح من سيرة النبي، ج. ٤

  .٢٩، ص٢تاريخ يعقوبي، ج؛ ٢٠٨-٢٠٧، ص١الطبقات، ج. ٥

  . ٨، ص٢؛ تاريخ طبري، ج٣٦، ص٢يعقوبي، ج ختاري. ٦

.٢٨-٢٧، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٧
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��179المبيت ليلة آيه

ــازل شــد  9خــدا ــر . در شــب هجــرت ن ــه ب پاي

بـه جبرئيـل و    ليلة المبيـت گزارشي، خداوند در 

شما را بـا يکـديگر بـرادر    «: ميکائيل وحي فرمود

تـر از   قرار دادم و عمـر يکـي از شـما را طـوالني    

حاضر است عمـرش  يك کدام . ديگري ساختم

از آن دو زندگي يك هر » را به ديگري ببخشد؟

سپس خداوند بـه  . طوالني را براي خود برگزيد

طالـب و پيـامبر را    ابـي  علي بن«: حي کردآنان و

ــرادر يکــديگر قــرار دادم در  7اکنــون علــي. ب

بيتوته کرده است و او را از خطـر   9بستر پيامبر

اکنون به زمين برويد و نگهبان او . کند حفظ مي

در اين هنگـام، جبرئيـل بـاالي سـر او و     » .باشيد

ــايين پــايش قــرار گرفتنــد و جبرئيــل   ميکائيــل پ

خداوند با تو بـر  : گفت 7ن به عليمرحبا گويا

در اين هنگام، آيه ياد . کند فرشتگان مباهات مي

برخي زمان نزول ايـن آيـه را    ١.شده نازل گشت

در حـال   9اند کـه رسـول خـدا    هنگامي دانسته

  ٢.حرکت به مدينه بود

سنت، شأن نزول آيـه    برخي از مفسران اهل

 بعضـي . اند اي ديگر نقل کرده مزبور را به گونه

زبير و مقداد نازل شده  دربارهاين آيه : اند گفته

آنان را بـراي   9است؛ هنگامي که رسول خدا

ــ ــتاد أم ــه فرس ــه مک ــر ب ــه   ٣.موريتي خطي ــر پاي ب

�����������������������������������������������������������

ــي، ج . ١ ــير ثعلب ــرار، ج ١٢٦، ص٢تفس ــف االس ؛ ٥٥٤، ص١؛ کش

.٤٦٩؛ االمالي، ص٣٥٠، ص٥التفسير الکبير، ج

  .٣٠٤؛ نهج االيمان، ص٢٥، ص٤اسد الغابه، ج. ٢

.٣٣٤، ص٢؛ البحر المحيط، ج٢٠٣، ص١زاد المسير، ج. ٣

نـازل   *صُـهيب  دربارهگزارشي ديگر، اين آيه 

گاه که مشرکان او را در مسير هجـرت   شد؛ آن

به سوي مدينه اسير کردند و خواستند وي را به 

امـا وي بـا   . گردانند يـا بـه قتـل رسـانند    مکه باز

ــز آگــاهي دادن از   ــوال همــراهش و ني دادن ام

اش در مکه، خويشتن را آزاد  مانده دارايي باقي

برخي نيز آيه  ٤.ساخت و به مدينه هجرت کرد

مقصود هر : اند يا گفته ٥را در شأن ابوذر دانسته

کسي است که در طاعت خـدا و جهـاد در راه   

  ٦.وف فداکاري کنداو و امر به معر
با توجه به نقل عموم مفسران شيعه و بسـياري  

که آيه  :هاي معصومان سنت و روايت  از اهل
اش بـر   به سبب بيتوتـه  7را در شأن و مقام علي

انـد،   بستر رسـول خـدا در شـب هجـرت دانسـته     
اقوال ديگر در شأن نزول اين آيه جاي ترديـد و  

ندب، بن ج سمرةنقل شده است که  ٧.تأمل دارد

درهـم   ۰۰۰/۴۰۰، بـا دريافـت   ٨انسان ۸۰۰۰قاتل 
از معاويه، روايتي را جعل و آن را تبليغ کرد که 

 دربـاره  ۲/بقـره  ۲۰۹- ۲۰۴بـر اسـاس آن، آيـات    
در شـأن عبـدالرحمان    ليلة المبيتو آيه  7علي

�٩.بن ملجم نازل شده است

�����������������������������������������������������������
.٥٥٤-٥٥٣، ص١کشف االسرار، ج. ٤

.٢٤٠، ص١؛ الدر المنثور، ج٣٣٤، ص٢البحر المحيط، ج. ٥

.٣٣٤، ص٢؛ البحر المحيط، ج٤٣٨- ٤٣٧، ص٢جامع البيان، ج. ٦

.٣٥-٣٤، ص٤الصحيح من سيرة النبي، ج. ٧

.١٣٠-١٢٩، ص٦الصحيح من سيرة النبي، ج. ٨

-٢٦٢، ص٣؛ عبقـات االنـوار، ج  ٧٣، ص٤شرح نهج البالغه، ج. ٩

.٣٠، ص١١؛ ج١٠١، ص٢؛ الغدير، ج٢٦٣
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��181المبيت ليلة آيه

 9پيـامبر خطرنـاك   آن که ابوبکر در لحظاتي

را همراه بـود و آن هنگـام کـه احسـاس تـرس      

ــَزن إِن" اَهللا {کــرد، رســول خــدا بــا جملــه  
َ

ال |

  ١.او را دلداري داد) ۴۰، ۹/توبه( }...َمَعَنا

تـوان بـه کـالم     در پاسخ بـه ايـن سـخن مـي    

اعتراض و طعنه شخصي با . استناد کرد 7علي

اش در غار ثور را مطـرح   به وي، عدم همراهي

ــرد ــود. ک ــان فرم ــتر  : ايش ــر بس ــه ب ــب ک آن ش

بيتوتـه کـردم، قـريش بـه مـن هجـوم        9پيامبر

آوردند و مرا مجروح کردند و قصد کشتنم را 

  ٢... .داشتند؛ اما برخي مانع شدند 

نيز حـره دختـر حليمـه سـعديه در پاسـخ بـه       

بـر موسـاي    7ري علـي حجاج، در زمينـه برتـ  

َخـَرجَ {: او فرمـود  دربارهخدا : گويد کليم مي
َ
 ف

ــا ــا ِمنَه ــُب  َخائًِف
"
ــص. (}َفَ¬َق ــا ) ۲۱، ۲۸/قص ام

  بـــدون هـــيچ ترســـي بـــر بســـتر     7علـــي

 َوِمـنَ {او آيـه   دربـاره خوابيد و خـدا   9پيامبر

ــاِس  ــن ا2" ــ َم ــهُ  رِيـيَش ــاءَ  نَفَس ــاةِ اهللا ابتَِغ  }َمرَض

حجـاج پاسـخ وي   . ردرا نازل ک) ۲۰۷، ۲/بقره(

  ٣.را تحسين نمود

ــي ــوبکر  7عل ــا اب ــاج ب ــا  ٤در احتج ــز ب و ني

اعضاي شورايي کـه عمـر بـراي تعيـين خليفـه      

خود مشخص کرده بود، به فـداکاري خـويش   

�����������������������������������������������������������
  .٣٣٤، ص١مناقب، ج. ١

  .٥٩-٥٨خصائص االئمه، ص. ٢

  .١٣٥-١٣٤، ص٤٦؛ بحار االنوار، ج١٣٧-١٣٦الفضائل، ص. ٣

  .٧-٣، ص٢٩بحار االنوار، ج ؛٥٥٣-٥٤٩الخصال، ص. ٤

 َمـن ا2"ـاِس  َوِمـنَ {و نيز بـه آيـه    ليلة المبيتدر 

  ٥.احتجاج کرد }َمرَضاةِ  ابتَِغاءَ  نَفَسهُ  يَِ¢ي

  منابع �

ــاد ــه كوشــش آل.)ق٤١٣.م(لمفيــد ا :االرش   ، ب

اسـد  ؛ ق١٤١٤، بيروت، دار المفيـد،  :البيت

ــه ــن  :الغاب ــي ب ــر عل ــن اثي ــد الجــزري  اب محم

 :االمـالي ؛ ، بيروت، دار الکتاب العربي.)ق٦٣٠.م(

؛ ق١٤١٤، قـم، دار الثقافـه،   .)ق٤٦٠.م(الطوسي 

، بيروت، دار .)ق١١١٠.م(المجلسي  :بحار االنوار

 :البحـر المحـيط  ؛ ق١٤٠٣ احياء التراث العربي،

بيـــروت، دار ، .)ق٧٥٤.م(ابوحيـــان االندلســـي 

ابـن كثيـر    :البدايـة و النهايـه  ؛ ق١٤١٢الفکر، 

شيري، بيـروت، دار   ، به كوشش علي.)ق٧٧٤.م(

ــي،   ــراث العرب ــاء الت ــن ؛ ق١٤٠٨احي ــاريخ اب ت

، بيـروت، دار  .)ق٨٠٨.م(ابـن خلـدون    :خلدون

ـ  ؛ ق١٣٩١احياء التـراث العربـي،    ري تـاريخ طب

، به .)ق٣١٠.م(الطبري  ):تاريخ االمم و الملوك(

ــي،     ــروت، اعلم ــا، بي ــي از علم ــش گروه كوش

احمـد بـن يعقـوب     :تاريخ اليعقـوبي ؛ ق١٤٠٣

؛ ق١٤١٥، بيـــــروت، دار صـــــادر، .)ق٢٩٢.م(

 ،.)ق١٣٩٣.م(ابــن عاشــور  :التحريــر و التنــوير

العياشــي  :تفســير العياشــي؛ مؤسســة التــاريخ

تهـران،  محالتي،  ي، به كوشش رسول.)ق٣٢٠.م(

 :التفسـير الكبيـر   ؛هالمكتبة العلميـة االسـالمي  

ــرازي   ــر ال ــاء  .)ق٦٠٦.م(الفخ ــروت، دار احي ، بي

 مكـارم  :تفسير نمونـه ؛ ق١٤١٥ التراث العربـي، 

شيرازي و ديگران، تهران، دار الکتب االسـالميه،  

، به .)ق٣١٠.م(الطبري  :جامع البيان؛ ش١٣٧٥

ــروت، دار ا  ــل، بي ــدقي جمي ــش ص ــر، كوش لفک

ــي ؛ ق١٤١٥ ــير قرطب ــام (تفس ــامع ألحك الج

، بيروت، دار احياء .)ق٦٧١.م(القرطبي  ):القرآن

�����������������������������������������������������������
  .٣٨٠، ٣٧٢، ص٣١؛ بحار االنوار، ج٥٥١االمالي، ص. ٥
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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


