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ـ     :الجنــان روض؛ ق١٤١٢ي، احيـاء التـراث العرب

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

؛ ش١٣٧٥ رضـوي،  قـدس  آستان مشهد، ناصح،

، بـه  .)ق٢١٣-٨.م(ابـن هشـام    :السيرة النبويـه 

ة مصــر، مكتبــ ي الــدين،يــمح محمــد كوشــش

صـحيح  ؛ ق١٣٨٣ محمد علـي صـبيح و اوالده،  

، بيــروت، دار .)ق٢٥٦.م(البخــاري  :البخــاري

 سـعد  ابـن  :الكبـري  الطبقـات ؛ ق١٤٠١الفکـر،  

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

ــه، ــون ؛ ق١٤١٨ بيــروت، دار الکتــب العلمي عي

ــر ــن ســيد النــاس  :االث ، بيــروت، .)ق٧٣٤.م(اب

 :الكامل في التـاريخ ؛ ق١٤٠٦مؤسسة عزالدين، 

، .)ق٦٣٠.م(محمـد الجـزري    ابن اثير علـي بـن  

ابـن   :لسان العـرب ؛ ق١٣٨٥بيروت، دار صـادر،  

شــيري،  ، بــه كوشــش علــي.)ق٧١١.م(منظــور 

لغـت  ؛ ق١٤٠٨بيروت، دار احياء التراث العربي، 

تهـران،   و ديگـران، .) ش١٣٣٤.م(دهخـدا   :نامه

؛ ش١٣٧٣مؤسسه لغت نامه و دانشـگاه تهـران،   

، به كوشـش  .)ق٥٤٨.م(الطبرسي  :مجمع البيان

ــروت، اعلمــي،     ــا، بي ــي از علم ؛ ق١٤١٥گروه

، بــه كوشــش .)ق٢٧٦.م(ه ابــن قتيبــ :المعــارف

؛ ش١٣٧٣ثــروت عكاشــه، قــم، شــريف رضــي، 

، .)ق٦٢٦.م(يــاقوت الحمــوي  :معجــم البلــدان

الواقـدي   :المغـازي ؛ م١٩٩٥بيروت، دار صـادر،  

مارســدن جــونس،   ، بــه كوشــش .)ق٢٠٧.م(

ابـن جـوزي    :المنتظم؛ ق١٤٠٩بيروت، اعلمـي،  

، به كوشش نعيم زرزور، بيـروت، دار  .)ق٥٩٧.م(

الطباطبـايي   :الميـزان ؛ ق١٤١٢ميه، الکتب العل

  .ق١٣٩٣، بيروت، اعلمي، .)ق١٤٠٢.م(

  اهللا خراساني  لطف
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نوزدهمين آيـه سـوره    :آيه سقاية الحاج

آب دادن بـه حاجيـان و تعميـر     دربـاره توبه، 

و ايمان به خدا و قيامت و جهاد  مسجدالحرام

  در راه خدا

، مصـدر و بـه   »س ـ ق ـ ي  «سقايت از ريشه 

از اين رو آيـه   ١.آب دادن ديگران است معناي

که واژه  ٢الحاج نام گرفته سقايةآيه  ۹/توبه ۱۹

ــانگر آن اســت کــه   ــده و بي ســقايت در آن آم

ايمان به خدا و روز جزا و جهاد در راه خـدا از  

 کـردن مسـجدالحرام   حاجيـان و آبـاد   *سقايت

ــت  ــر اس ــُتم{: برت َجَعل
َ
ــَقايَةَ  أ ــاِجّ  ِس vَــاَرةَ  ا  َوِعَم

َمن اvََرامِ  ِجدِ الَمس
َ
 وََجاَهدَ  اآلِخرِ  َواَ)ومِ  بِاهللاِ  آَمنَ  ك

 wِ  ِيَهـِدي ال َواهللاُ  اهللاِ  ِعنـدَ  يَسـَتُوونَ  ال اهللاِ  َسبِيل 

الِِم3َ  الَقومَ    )۱۹، ۹/توبه. (}الظ"

ــه    ــور، واژه ســقايت ب ــاي مزب ــر معن ــزون ب اف

: و نيـز ظـرف آب   ٣معناي جاي آشـاميدن آب 

} wِ َقايََة ِخيهِ َجَعَل الِسّ
َ
) ۷۰، ۱۲/يوسف( } رَحِل أ

سقايت و آب دادن به زائران خانـه  . آمده است

بـود کـه    مسـجدالحرام خدا از مناصب و شئون 

ــات     ــار و مباهـ ــدان افتخـ ــاهلي بـ ــراب جـ اعـ

سقايت از مناصبي بود که قُصَي بـن  . کردند مي

ــي   ــامبر گرام ــداد پي ــالب، از اج ــد از  9ک بع
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ــه، ج»ســـقي«، ٣٩١، ص٦لســـان العـــرب، ج. ١ ، ٩؛ لغـــت نامـ

  .»سقايت«، ١٣٦٧٨ص

  .١٢٣، ص٥؛ الصحيح من سيرة النبي، ج١٨٢نهج الحق، ص. ٢

  .٥٣٠، ص١٩؛ تاج العروس، ج٣٤٣، ص٤القاموس المحيط، ج. ٣
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بـراي   مکه از دست قبيلـه خزاعـه،  کردن  خارج

و زائــران خانــه خــدا آن را  مســجدالحراماداره 

وي هنگام وفـاتش ايـن سـمت را     ١.پديد آورد

و از آن پس اين  ٢به پسرش عبدمناف واگذارد

ســمت در ميــان فرزنــدان عبــدمناف وجــود     

تا در پايـان بـه عبـاس بـن عبـدالمطلب       ٣داشت

بنــايي  مســجدالحرامالعبــاس در  ســقاية. رســيد

جهت جنوبي زمزم بوده اند در  داشت که گفته

نيــز  9بــر پايــه روايتــي، رســول خــدا  ٤.اســت

هاشـم و   سقايت زائران خانه خـدا را بـراي بنـي   

 ٥.عبدالدار قـرار داد   داري کعبه را براي بني پرده

)
←

  )سقايت 

نقل شده است  سقاية الحاجدر شأن نزول آيه 

داري  که عباس بن عبدالمطلب بـه جهـت عهـده   

شــيبه بــه جهــت بــن  طلحــةســقايت حاجيــان و 

ــارت   ــه و عم ــدداري کعب ــجدالحرامکلي ــر  مس ب

آن دو بـا ورود علـي   . فروختند يکديگر فخر مي

طالب نـزد خـود، او را در ايـن بـاره داور      ابي بن

وي خود را به سبب سبقت در ايمان . قرار دادند

ميان مردان ايـن امـت و هجـرت و جهـاد در راه     
�����������������������������������������������������������

؛ المنمــق، ٦٠، ص١؛ الطبقــات، ج١٣٠، ص١الســيرة النبويــه، ج. ١

  .١٨٩ص

؛ التنبيــه و ١١٠، ص١؛ اخبــار مکــه، ج ٦٠، ص١الطبقــات، ج. ٢

.١٨٠االشراف، ص

.٦٣، ص١؛ الطبقات، ج١٣٢، ص١السيرة النبويه، ج. ٣

  .٥٩، ص٢اخبار مکه، ج. ٤

؛ ذخائر ٢٣٠، ص١؛ المعجم االوسط، ج٤٠١، ص٦مسند احمد، ج. ٥

  .١٥العقبي، ص

 9برخدا و نماز گزاردن به سوي دو قبله با پيـام 

عبـاس و طلحـه خصـومت    . برتر از هر دو خواند

طالب بر خـويش   ابي ميان خود و تفاخر علي بن

ايشان سکوت کرد تا آيه . بردند 9را نزد پيامبر

َجَعلتُم{
َ
همـين شـأن    ٦.نازل شـد  }...اvَاِجّ  ِسَقايَةَ  أ

ــام     ــي از ام ــاوت، در روايت ــدکي تف ــا ان ــزول ب ن

  ٨.و نيز منابع ديگر ياد شده است 7٧صادق

افزون بر اين شأن نزول، اقوال ديگـري هـم   

از  7بر پايه روايتـي، علـي  . ۱: ذکر شده است

عمويش عباس خواست که بـه مدينـه هجـرت    

: وي پاسخ داد. بپيوندد 9کند و به رسول خدا

دار سقايت حاجيان و آبادگر  من در مکه عهده

 ٩.گاه اين آيه نازل شـد  آن. هستم مسجدالحرام

و  7گر، اختالفي ميـان علـي  بر پايه روايتي دي

عباس پديد آمد و عباس بدان سبب که عموي 

بــود و ســقايت حاجيــان و تعميــر     9پيــامبر

را بر عهده داشت، خود را برتر از  مسجدالحرام

بدين جهت اين آيه نـازل  . پنداشت مي 7علي

بر پايه گزارشي ديگر، پس از فتح مکـه،   ١٠.شد
�����������������������������������������������������������

ــان، ج . ٦ ــامع البيـ ــان، ج٦٨، ص١٠جـ ؛ ١٩٢، ص٩؛ روض الجنـ

  .٢١٩، ص٣الدرالمنثور، ج

؛ تفســير ٢٨٤، ص١؛ تفســير قمــي، ج١٦٤اســباب النــزول، ص . ٧

  .٨٣، ص٢عياشي، ج

؛ مجمع ٣٢١، ص١؛ شواهد التنزيل، ج٦٨، ص١٠جامع البيان، ج. ٨

  .٢٧، ص٥البيان، ج

؛ الدرالمنثور، ١١، ص١٦کبير، جالتفسير ال ؛ ١٨٠، ص٢الکشاف، ج. ٩

  .٢١٨، ص٣ج

ــل، ج . ١٠ ــواهد التنزي ــور، ج ٣٢٠، ص١ش ــدر المنث ؛ ٢١٨، ص٣؛ ال

  .٣٨، ص٣٦بحاراالنوار، ج
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گـزاران را بـه عمـويش     سـقايت حـج    9پيامبر

عباس و کليدداري کعبه را به عثمان بن طلحـه  

رسول خدا به تـو  : گفت 7عباس به علي. داد

سـقاية  در ايـن هنگـام، آيـه    . کاري مهـم نـداد  

  ١.نازل شد الحاج

بر اساس نقلي، پس از آن که عبـاس بـن   . ۲

عبدالمطلب در غـزوه بـدر اسـير شـد، او را بـه      

ــد ــلمانان  . تمســخر گرفتن ــه مس وي در پاســخ ب

شما در اسـالم آوردن و هجـرت و    اگر: گفت

جهــاد بــر مــا ســبقت گرفتيــد، مــا آبــادگر       

. ايم و ساقي زائران خانه خدا بوده مسجدالحرام

  ٢.در اين حال، اين آيه نازل شد

لحـاج  سـقاية ا  بر پايه روايتي ديگـر، آيـه  . ۳

، حمزه، عباس و شيبه نازل شد، 7علي درباره

 لحـاج و سـقاية ا در حالي که عباس و شـيبه بـه   

  ٣.کردند داري کعبه افتخار مي پرده

بر پايه گزارشي از نعمان بـن بشـير، چنـد    . ۴

بـا يکـديگر    9تن در کنـار منبـر رسـول خـدا    

يکي از آنان سقايت حاجيـان  . گفتند سخن مي

و شخص سوم  مسجدالحرامو ديگري عمارت 

ــس از    ــال پ ــرين اعم ــدا را برت ــاد در راه خ جه

از ايـن   عمر بن خطاب آنان را. اسالم خواندند

گفتاري و بلنـد کـرد صدايشـان در کنـار منبـر      
�����������������������������������������������������������

  .٢٣٦، ص٣٨؛ بحار االنوار، ج١٩، ص١دعائم االسالم، ج. ١

؛ الدر المنثـور،  ١٩٠، ص٥؛ التبيان، ج١٢٥، ص١٠جامع البيان، ج. ٢

  .٢١٨، ص٣ج

  .٣٢٨، ص٢؛ الصافي، ج٨٣ص، ٢تفسير عياشي، ج. ٣

منع کرد و اختالف آنان را بـا رسـول    9پيامبر

سـقاية  گـاه آيـه    آن. در ميان گذاشـت  9خدا

  ٤.لحاج نازل شدا

بــر پايــه گزارشــي ديگــر، گروهــي از     . ۵
مشرکان، سقايت زائران خانـه خـدا و عمـارت    

را از ايمان به خدا و جهاد  مسجدالحرامکعبه و 
ــي  ــر م ــتند در راه او برت ــد در رد . پنداش خداون

  ٥.سخن ايشان، اين آيه را نازل کرد
: بر پايه گزارشي، مشرکان به يهود گفتند. ۶

از آن  مسـجدالحرام سقايت حاجيان و عمارت 

آيــا مــا برتــر هســتيم يــا محمــد و      . ماســت
در . شـما برتريـد  : اصحابش؟ يهود پاسخ دادند

  ٦.رد سخن آنان اين آيه نازل شد
سقاية گرچه اقوال مختلفي در شأن نزول آيه 
هـا بـا    الحاج ذکر شده و اکثر قريب به اتفـاق آن 

ــن    ــتر اي ــد، از بيش ــالفتي ندارن ــه مخ مضــمون آي
آيـد کـه آيـه در شـأن علـي بـن        ها برمـي  روايت

به سبب سبقت گرفتن در ايمان به  7٧طالب  ابي
خدا و روز جزا و جهاد در راه خـدا نـازل شـده    

هــاي امامــان  ون بــر ايــن کــه روايــتافــز. اســت
، بـر اسـاس   ٨انـد  مؤيد همـين مطلـب   :معصوم
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  .٢١٨، ص٣؛ الدر المنثور، ج٦٧، ص١٠جامع البيان، ج. ٤

  .١٩١، ص٩؛ روض الجنان، ج٦٧، ص١٠جامع البيان، ج. ٥

؛ التفسـير الکبيـر،   ١٨٠، ص٢؛ الکشـاف، ج ١٩١، ص٥التبيان، ج. ٦

  .١١، ص١٦ج

؛ شواهد التنزيل، ٥٠٤، ص٧؛ المصنف، ج١٦٤اسباب النزول، ص. ٧

.٣٢٦، ص١ج

؛ التبيـان،  ٨٣، ص٢ج ؛ تفسير عياشي، ٢٨٤، ص١تفسير قمي، ج. ٨

  .١٩٠، ص٥ج
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در حــديث  7روايتــي از ابــوذر غفــاري، علــي

هـايش بـر برتـري خـود بـر       شورا ضمن احتجاج
اعضاي شورايي که عمـر بـن خطـاب مشـخص     

لحــاج ســقاية اکــرده بــود، بــه شــأن نــزول آيــه  
استدالل نمود و حاضران در شورا اين مطلـب را  

  ١.د کردندتأيي
مفسران در تفسير اين آيه سه ديـدگاه ارائـه   

برخي بر اين باورند کـه مخاطبـان   . ۱: اند کرده
آيه مشرکان هستند؛ زيرا به گفتـه ابـن عبـاس،    

پنداشتند کسي که به تعمير خانه خدا و  آنان مي
پردازد، از کسي که به خدا  سقايت حاجيان مي

داشـته  اهللا ايمـان    و روز جزا و جهاد فـي سـبيل  
کردنـد کـه    آنـان افتخـار مـي   . باشد، برتر است

اهل حرم هستند و از ايمان آوردن به خدا تکبر 
بعضي از اقوال در سبب  که چنان؛ ٢ورزيدند مي

بـر پايـه    ٣.نزول آيه نيز مؤيد همين مطلب است
نقل گروهي ديگـر از مفسـران، مخاطبـان آيـه     

ــي    ــه م ــد ک ــان بودن ــماري ازمؤمن ــتند  ش پنداش
ــ  ــارت و سـ ــان  عمـ ــيش از ايمـ ــان پـ قايت آنـ

آوردنشان و نيز همين اعمال به دست مشرکان، 
بعـد از ايمـان    مسـجدالحرام با سقايت و تعميـر  
افــزون بــر ســياق انکــاري . آوردن برابــر اســت

، بعضي از اقـوال در سـبب نـزول آيـه نيـز      ٤آيه
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  .٥٥٠االمالي، ص. ١

ــان، ج. ٢ ــامع البي ــور، ج٦٦، ص١٠ج ــدر المنث ؛ روح ١٤٥، ص٤؛ ال

  .٢٥٨، ص٥المعاني، ج

  .١٩١، ص٩؛ روض الجنان، ج١٨٠، ص٢الکشاف، ج. ٣

  .٢٠٤ص ، ٩الميزان، ج. ٤

  ٥.مؤيد اين مطلب است

در تفســيري ديگــر، ســقايت و عمــارت،  . ۲

من آمـن {است و جمله  مصدر و به معناي فعل

بـر ايـن   . به فاعل اشاره دارد  }باهللا و ا)وم اآلخر

اساس، ظاهر لفظ اقتضاي تشبيه فعل به فاعل و 

؛ زيـرا  ٦صفت به ذات دارد و ايـن محـال اسـت   

سنخ، مانند دو انسان  مقابله بايد ميان دو چيز هم

يا دو عمـل صـورت پـذيرد، نـه ميـان انسـان و       

و، مفســران ناچــار بــه از همــين ر ٧.عملــي از او

اند؛ يا بدين سان که مضـاف در   تأويل آيه شده
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'( )������: اند برخي نيز گفته ٨.�

نيازي به تقدير مضاف نيست؛ بلکـه مصـدر در   

 سـقاية در آيـه   ٩.ي فاعـل اسـت  بـه معنـا   جا اين

ــر     ــان و تعميـ ــقايت حاجيـ ــان سـ ــاج، ميـ الحـ

از سويي و ايمـان بـه خـدا و روز     مسجدالحرام

جزا و شرکت در جهـاد در راه خـدا از سـويي    

ديگر سـنجش صـورت پذيرفتـه و خداونـد از     

ــابرابري آن ــر داده   ن ــري خب هــا در فضــل و برت
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  .٢٥٨، ص٥ج المعاني، 

  .٢٠٣، ص٩الميزان، ج. ٧
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  .١٢، ص١٦الکبير، ج

  .٢٥٨، ص٥روح المعاني، ج. ٩
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  ١.است

به گفته عالمـه طباطبـايي، ذکـر سـقايت     . ۳

بدون هرگونـه   مسجدالحرامجيان و عمارت حا

قيد در برابر ايمان به خدا و قيامت و جهاد فـي  

اهللا به اين معناست که سقايت و عمـارت    سبيل

تهي از ايمان هرگز با ايمان به خدا برابر نيست 

برخي از مفسـران  . ٢کند و خداوند آن را رد مي

و عبـادي هـر چنـد عظـيم     نيك عمل : اند گفته

و ذيـل   ٣مان توأم نباشـد، ارزش نـدارد  اگر با اي

  َواهللاُ {: آيه
َ
الِِم3َ  الَقومَ  يَهِدي ال مؤيد همين  }الظ"

 سقايةافزون بر اين، آيات قبل و بعد آيه  . است

کننـد   الحاج وحدت معنايي دارند و داللت مي

اهللا   که زنده بودن و ارزش و نيز سبب قرب الي

  ٤.بودن هر عمل، بر روح ايمان مبتني است
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