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ــران ــي  ديگ ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي  ؛، بي

 سـيد  كوشـش  به، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الخالف

 ديگــران، قــم، نشــر اســالمي، و خراســاني علــي

، .)ق٩١١.م( السـيوطي  :الدر المنثـور ؛ ق١٤١٨

ــه،   ــب العلميـ ــروت، دار الکتـ  روح؛ ق١٤٢١بيـ

 علـي  كوشش به، .)ق١٢٧٠.م( اآللوسي :المعاني

ــدالباري، ــروت، عب ــان روض؛ ق١٤١٥ بي  :الجن

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

؛ ش١٣٧٥ ناصح، مشهد، آستان قـدس رضـوي،  

 الطباطبــائي علــي ســيد :المســائل ريــاض

ــم، النشــر االســالمي،  .)ق١٢٣١.م( ؛ ق١٤١٢، ق

 بـه ، ).ق٦٧٦.م( الحلـي  المحقق :شرائع االسالم

اسـتقالل،  تهـران،   شيرازي، صادق سيد كوشش

 بـــه، .)ق٣٢٩.م( الكلينـــي :الكـــافي؛ ق١٤٠٩

 غفـاري، تهـران، دار الکتـب االسـالميه،     كوشش

ــاف؛ ش١٣٧٥ ــاع كش ــور :القن ــوتي منص  البه

حسن، بيـروت،   محمد كوشش به، .)ق١٠٥١.م(

ــف؛ ق١٤١٨ دار الکتــب العلميــه، ــاء كش  :الغط

 ؛اصـفهان ، دويمهـ ، .)ق١٢٢٧.م( الغطـاء  كاشف

 المقـداد  الفاضـل  :القـرآن  فقـه  في العرفان كنز

 تهـــران، بهبـــودي، كوشـــش بـــه، .)ق٨٢٦.م(

 الطبرسـي  :البيـان  مجمـع ؛ ش١٣٧٣ مرتضوي،

؛ ق١٤٠٦، بيــــروت، دار المعرفــــه، .)ق٥٤٨.م(

، دار .)ق٦٧٦.م( النووي :المجموع شرح المهذب

شــرائع  تنقــيح الــي االفهــام مســالك ؛الفكــر

، قـم، معـارف   .)ق٩٦٥.م( الثاني دالشهي :االسالم

ــي؛ ق١٤١٦اســالمي،  ــب منته ــة :المطل  العالم

 وهبـة  :المنيـر  ؛سنگي چاپ، .)ق٧٢٦.م( الحلي

؛ ق١٤١١المعاصـر،   دار الفكـر  الزحيلي، بيـروت، 

ــزان ــايي :المي ــروت، .)ق١٤٠٢.م( الطباطب ، بي

 العـاملي  الحـر  :الشيعه وسائل؛ ق١٣٩٣اعلمـي،  

  .ق١٤١٢ ،:البيت  آل قم، ،.)ق١١٠٤.م(

  اهللا خراساني  لطف

���

 دربارهآيه هجدهم سوره فتح  :آيه رضوان

در عمره ناتمام  9بيعت صحابه با رسول خدا

  سال ششم

اين آيه گوياي خشنودي خداوند از مؤمنان 

کـه   جا آناز . است 9صادق در بيعت با پيامبر

در اين آيه از مؤمنان اظهار رضـايت شـده، آن   

َقـد{: ١دانـ  گفته» آيه رضوان«را 
َ
ُ  َرyَِ  ل  َعـنِ  اب"

ُمؤِمن3َِ 
ْ
ـَت  ُفَبايُِعونََك  إِذ ال

َ
ـَجَرةِ  | َعلِـمَ  الش"

َ
 wِ  َمـا ف

وبِِهم
ُ
ل
ُ
نَزَل  ق

َ
أ
َ
ِكيَنةَ  ف يِهم الس"

َ
اَنُهم َعل

َ
ث
َ
تًحا َوأ

َ
ِريًبا ف

َ
. }ق

  )۱۸، ۴۸/فتح(

همراه برخـي مسـلمانان کـه شـمار      9پيامبر

ذي  ، در٢انـد  تـن نوشـته   ۱۶۰۰تا  ۱۴۰۰آنان را 

قعده سال ششم هجرت به قصـد زيـارت خانـه    

چون  ٣.حج عازم مكه شدمناسك خدا و انجام 

، مشـركان  ٤به حديبيه در نه ميلي مكـه رسـيدند  

قريش راه را بر آنـان بسـتند و از ورودشـان بـه     

خَـراش   9رسول خـدا . مكه جلوگيري كردند

بن خزاعي را به سوي مشركان قريش فرستاد تا 

كه مسلمانان براي زيـارت خانـه   به آنان بگويد 

مشـركان  . اند و در پي جنگ نيسـتند  خدا آمده
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االنوار، ؛ بحار١١٨١، ص٢؛ االصفي، ج٣١٤، ص٢تفسير قمي، ج. ١

.٣٥٤، ص٢٠ج

  .٢٧١، ص٢؛ تاريخ طبري، ج٧٣، ص٢الطبقات، ج. ٢

؛ المعـارف،  ٣٦؛ تـاريخ خليفـه، ص  ٧٧٤، ص٣السيرة النبويـه، ج . ٣

  .١٦٢ص

ــه، ج . ٤ ــيرة النبوي ــات، ج٣٠٨، ص٣الس ــم ٧٤، ص٢؛ الطبق ؛ معج

  .٢٢٩، ص٢البلدان، ج
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ــامبر ــد پيـ ــتر قاصـ ــرده، او را  9شـ را پـــي كـ

سپس عثمان براي رسـاندن پيـام    ١.بازگرداندند

تـأخير سـه روزه عثمـان     ٢.به مكه فرسـتاده شـد  

ــا انتشــار ايــن  ٣.موجــب شــايعه قتــل وي شــد ب

بـا   ٥رهبـه نـام سـم    ٤زير درختي 9شايعه، پيامبر

كـه بـا مشـركان     ٦اصحاب خويش بيعـت كـرد  

بـدين رو   ٧.بجنگند و كسـي از جنـگ نگريـزد   

، بيعـت شـجره، يـا    *ايـن پيمـان بيعـت رضـوان    

خداوند با نـزول   ٨.شود بيعت حديبيه ناميده مي

آيه رضوان خشنودي خويش را از آن مؤمنـان  

  .بيان كرد

افزون بر خشنودي خداوند از مؤمنان که آن 

، چند مطلب ٩اند پاداش آنان دانسته را به معناي

علــم . ۱: ديگــر در ايــن آيــه بيــان شــده اســت 

 wِ  َمـا{اند مراد از  گفته. خداوند به نيت مؤمنان

وبِِهم
ُ
ل
ُ
 ١٠در آيه، حسن نيت و صدق در بيعت }ق

يا غيرت و تصـميم بـر    ١١يا ايمان و دوستي دين
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  .٢٦٩، ص٣؛ المنتظم، ج٢٠٣، ص٢الكامل، ج. ١

  .٢٦٩، ص٣؛ المنتظم، ج٦٠٠، ص٢المغازي، ج. ٢

  .٢٠٢، ص٢؛ الكامل، ج٢٧٩، ص٢تاريخ طبري، ج. ٣

  .١٢١٢٩، ص٨؛ لغت نامه، ج٤٢٠، ص٧لسان العرب، ج. ٤

  .٤٩٢، ص٩؛ البحر المحيط، ج١١٣، ص٢٦جامع البيان، ج. ٥

.١١٩، ص٢؛ عيون االثر، ج٧٨٠، ص٣السيرة النبويه، ج. ٦

  .١١٩، ص٢؛ عيون االثر، ج٤٦٠، ص٦الروض االنف، ج. ٧

  .١٩٤، ص٩؛ مجمع البيان، ج١١٠، ص٢٦جامع البيان، ج. ٨

  .٢٨٤، ص١٨؛ الميزان، ج٤٩٢، ص٩البحر المحيط، ج. ٩

ــان، ج. ١٠ ــان، ج١١٤، ص٢٦جــامع البي ؛ ٣٣٧، ص١٧؛ روض الجن

  .٢٨٥، ص١٨الميزان، ج

  .٤٩٢، ص٩البحر المحيط، ج. ١١

 ١٢.ســازش نکــردن در برابــر مشــركان اســت    

ش در قلـب مؤمنــان و  نـزول سـكينه و آرامــ  �.۲

بـه   نيـك هـاي   ، از ديگر پـاداش ١٣ثبات بر دين

ــدگان اســت بيعــت ــتح و  . ۳. كنن ــه ف بشــارت ب

که مقصـود از آن   نزديكاي  پيروزي در آينده

ــر ــتح خيب ــه ١٤را ف ــتح مك ــر  ١٥، ف ــتح هج ــا ف  ١٦ي

  .اند دانسته) بحرين(

سنت ذيل آيه رضوان   برخي از مفسران اهل

د كـه هـيچ   انـ  روايتي از رسول خدا نقـل كـرده  

ــك  ــتي ــوان   از بيع ــان رض ــدگان پيم ــا  كنن ي

اصحاب شجره به تعبيـر مورخـان، وارد جهـنم    

بــر پايــه روايتــي ديگــر از آن     ١٧.شــود نمــي

ــدگان در پيمــان رضــوان   حضــرت، بيعــت كنن

از اين رو، بـه   ١٨.بهترين افراد روي زمين هستند

 کننـدگان  گفته آلوسي، دوستي و تکريم بيعت

آنـان، بـر مسـلمانان    رضوان و نيز خشـنودي از  

اما بر پايه نقل ابن عباس در تفسير  ١٩.الزم است

ــمَ { َعلِ
َ
ــوبِِهم wِ  َمــا ف

ُ
ل
ُ
نَزَل  ق

َ
ــأ

َ
ــِكيَنةَ  ف ــْيِهم الس"

َ
 }َعل

ســكينه و آرامــش تنهــا بــر آن دســته از بيعــت  
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  .١٦٣، ص٢٥روح المعاني، ج. ١٢

  .١١٤، ص٢٦جامع البيان، ج. ١٣

؛ ٤٩٣، ص٩؛ البحــر المحــيط، ج٩٦، ص٢٨التفســير الکبيــر، ج. ١٤

  .٢٨٥، ص١٨الميزان، ج

  .١٦٤، ص١٤؛ روح المعاني، ج١١٤، ص٢٦جامع البيان، ج. ١٥

  .١٦٥، ص١٤روح المعاني، ج. ١٦

  .٦٨، ص٦الدر المنثور، ج. ١٧

  .٦٨، ص٦؛ الدر المنثور، ج٦٦، ص٥صحيح البخاري، ج. ١٨

  .١٦٣، ص١٤روح المعاني، ج. ١٩
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كنندگان پيمان رضوان نازل شد كه خداوند از 

بر اين  ١.وفاي آنان به عهد و پيمانشان آگاه بود

روايـــت نقـــل شـــده از ابـــن عبـــاس  اســـاس،

زنـد؛ بـدين    هاي پيشين را تخصيص مـي  روايت

كننـدگان پيمـان    معنا كه تنها آن دسته از بيعت

شــوند كــه مشــمول  رضــوان وارد جهــنم نمــي

دليل اين . آرامش الهي شده باشند، نه همه آنان

همين سوره اسـت كـه بيعـت بـا      ۱۰مطلب آيه 

ــامبر ــدا،    9پيـ ــا خـ ــت بـ ــه بيعـ ــه منزلـ و را بـ

شكني بـا خـدا    را بيعت 9شكني با پيامبر بيعت

دانسته و بشارت پاداش را تنها بـه كسـاني داده   

ِيـنَ  إِن" {: ٢كه بر پيمان خويش وفادار بماننـد 
"

Nا 

َما ُفَبايُِعونََك  ـْوَق  اهللاِ  يَـدُ  اهللاَ  ُفَبـايُِعونَ  إِغ"
َ
يْـِديِهمْ  ف

َ
 أ

َمن
َ
َما ن"َكَث  ف إِغ"

َ
ُث  ف

ُ
  َوَمـنْ  َغْفِسـهِ  َ!َ  يَنك

َ
�ْو

َ
 بَِمـا أ

ْيهُ  َ�َهدَ 
َ
َسُيْؤيِيهِ  اهللاَ  َعل

َ
ْجًرا ف

َ
، ۴۸/فتح. (}َعِظيًما أ

اين آيه در چينش آيات اين سـوره، پـيش   ) ۱۰

از آيه رضوان قرار گرفتـه؛ امـا از حيـث نـزول     

از اين جهت به آن . پس از آن نازل شده است

اند که رضايت خداوند از بيعت  آيه شرط گفته

را به عدم مخالفت با پيامبر و وفـا بـه   كنندگان 

نيـز   ٣.كنـد  عهد و پيمانشان با ايشان مشروط مي

كننـدگان رضـوان مؤيـد     گفتار برخي از بيعـت 

اين است كه آنان پس از بيعت رضوان اعمالي 

مرتکب شدند كـه خـود از آينـده خـويش در     
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  .٦٦، ص٦ر المنثور، جالد. ١

  .٢٩٢، ص١٨الميزان، ج. ٢

  .٣١٥، ص٢تفسير قمي، ج. ٣

ــد ــن عــازب کــه يکــي از . هــراس بودن ــراء ب �ب

ا بـه سـبب   آنان بـود، در پاسـخ کسـي کـه او ر    

شـــرکت در بيعـــت رضـــوان آســـوده خـــاطر 

ــي ــت  م ــت، گف ــي : پنداش ــي نم ــه   کس ــد ک دان

در بيعت رضوان، پس از آن،  کنندگان شرکت

هـايي در   چه کارهـايي کردنـد و چـه انحـراف    

  ٤.دين پديد آوردند

  منابع �

 قــم،، .)ق١٠٩١.م( الكاشــاني الفــيض :االصــفي

 :بحار االنـوار ؛ ق١٤١٨ االسالمي، االعالم مكتب

، بيروت، دار احياء التراث .)ق١١١٠.م(لمجلسي ا

ــي،  ــيط ؛ ق١٤٠٣العرب ــر المح ــان  :البح ابوحي

، به كوشش عادل احمـد و  .)ق٧٥٤.م(االندلسي 

؛ ق١٤٢٢ديگران، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،    

، بـه  .)ق٢٤٠.م(خليفة بن خيـاط   :هتاريخ خليف

كوشــش ســهيل زكــار، بيــروت، دار الفکــر،     

 ):اريخ االمم و الملوكت(تاريخ طبري ؛ ق١٤١٤

، به كوشش گروهي از علما، .)ق٣١٠.م(الطبري 

القمـي   :تفسير القمـي ؛ ق١٤٠٣بيروت، اعلمي، 

ــم، دار    .)ق٣٠٧.م( ــري، ق ــش الجزائ ــه كوش ، ب

الفخر الـرازي   :التفسير الكبير؛ ق١٤٠٤الکتاب، 

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

شـش صـدقي   ، به كو.)ق٣١٠.م(الطبري  :البيان

الــدر ؛ ق١٤١٥جميــل، بيــروت، دار الفکــر،   

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

ــه،  ــاني؛ ق١٣٦٥المعرفـ ــي  :روح المعـ اآللوسـ

، به كوشش محمد حسين، بيروت، .)ق١٢٧٠.م(

ــروض االنــف؛ ق١٤١٧دار الفکــر،  الســهيلي  :ال

، به كوشش عبدالرحمن، بيروت، دار .)ق٥٨١.م(
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  .٦٦، ص٥صحيح البخاري، ج. ٤
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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

���

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


