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چکیده
فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ  وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ «یی بقره؛ یعنی کریمهسوره۱۱۵ی آیهدر مورد

، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقـل از طـرق   »إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ
ای در فقه پژوھـی بـابِ   اند. این دو خبر، نقش ویژهشیعی، بیشتر درخور توجه فقھای امامیه قرار گرفته

اند. ه و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بودهدار شدقبله عھده
نما بوده است؛ کسانی که آیـه را در شـأن متحیـر    اما گاه نتایج فقھی حاصل از این روایات، متناقض

متحیر به نماز گزاردناند. اما طرفداران قول مشھور که اند، نماز وی به یک جھت را کافی شمردهدانسته
دانـد، متمسـک   دانند، به سبب نزول دیگری که آیـه را در شـأن نمـاز نافلـه مـی     الزم میچھار جھت را 

این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن ھر دو، منافـاتی  شوند. می
ی عالم است، در خصوص فریضهوجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و ھر کس که به منزله

از ایـن  )،١٤٤(بقـره: » فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ  : «مسجدالحرامی روی کردن به و به دلیل آیه
است؛ اما تکـرار بـا احتیـاط    ترکینزداند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب عموم خارج شده

در دیگر ابعاد جایگاه سبب نـزول در  این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوھش تر است.ھماھنگ
ھای کوشد ارتباط یکی از دانشوسیله مینیبه ادار گشته، ھای فقھای امامیه از این آیه را عھدهبرداشت

را با دانش فقه به نظاره بنشیند.-یعنی سبب نزول-علوم قرآنی
ھیروایات سبب نزول، جھت قبله، متحرّی، متحیّر، استنباط فق:ھاهکلید واژ

.٠٨/١٢/١٣٩٠؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٣/١٠/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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مقدمه. ۱

وا «ی اگر آیه هِ   وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلـُّ ییبـه تنھـا  را )١١٥(بقـره: » فَـثَمَّ وَجْـهُ اللـَّ
گمان کنیم که روی کردن به قبله در نماز واجـب  ظاھر آیه،با توجه به بررسی کنیم، چه بسا که

) بـه آن نظـر   ١٤٤(بقـره: » وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ فَوَلِّ«ی نیست. نیز اگر تنھا در کنار آیه
افکنیم، شاید نسخ آن را با فرا رسیدن فرمان توجه به مسجدالحرام گمان بریم. حال آنکه توجـه  

دارد.ھای نابجا برکنار میبه سبب نزول آیه، ما را از این گمانه زنی
پوشـیده نیسـت. فقھـای شـیعه نیـز در      فقھی، بر کسییھابرداشتجایگاه سبب نزول در 

اند. این روایات، به خصوص در صـورت نقـل از   ھای خود، از این روایات غافل نبودهپژوھش
ی مورد بحث ما نیز از شش سـبب  ی آیهاند. دربارهطرق شیعی، نظر آنان را به خود جلب کرده

نزول منقول برای آیه، دو سبب، از طرق شیعی ھم وارد شده است.    
توجھی را در جستارھای فقھی باب قبله بر عھده گرفته اسـت. تنـوع   درخوراین آیه، نقش 

ھای فقھی از آن نیز انجامیده اسـت؛  ھای منقول برای این آیه، به تنوع در استنباطسبب نزولدر 
ی مخـالف آن، اسـتفاده شـده    نظریهد در ردگر بارگاه در تأیید یک برداشت و روایات، نیاز ا

و به ذکـر  قرار دادهای مقدمات، اسباب نزول را محور تا پس از پارهمیبر آندر این مجال است. 
گون بپردازیم.ھای گونااین برداشت

. اسباب نزول آیه۲
تـوان در  انـد، مـی  آنچه را که در کتب تفسیری و دیگر منابع سبب نزول این آیه نقـل کـرده  

عناوین زیر دسته بندی کرد: 
نماز مستحبی نازل شده است؛ی. درباره٢-١

آمده است: خداوند این آیه را در خصوص نماز مسـتحبی نـازل   ع) ر (در حدیثی از امام باق
ص) سوار بر مرکبش، با اشاره (و رسول اهللا» فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِیمٌ«کرد: 

رفت و آنگاه کـه از  کرد؛ آنگاه که به سوی خیبر میب روی میگزارد؛ به ھر سو که مرکنماز می
)  ١/٥٦یاشیعگشت و کعبه در پشت سر او قرار داشت. (مکه باز می

کـه  -ی روایـت  گرچه در ابتدای این روایت به قید سفر تصریح نشده اسـت، امـا در ادامـه   
در سفر است. در شود که مقصود نماز مستحبی شود، روشن میتفسیری بر آن نیز محسوب می

نزول یافته اسـت.  در سفری نماز مستحبی برخی اخبار نیز تصریح شده است که این آیه درباره
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ص) در حال حرکت از مکه به مدینـه، سـوار   ا () رسول خد١/٢٦٢یثعلب؛ ١/٤٠٠یطبر؛ ۱/۵۹(

هِ  فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَـثَمَّ «ی او بود که نازل شد: کرد و دربارهبر مرکب نماز می جصـاص  ». (وَجْـهُ اللـَّ
)١/٣٦٢حجر؛ ابن ١/٧٤

ی نماز متحیر نازل شده است؛. درباره٢-٢
ای فرستاد و من در میانشان بودم. به ظلمتی ص) سریه(گوید: رسول اهللاعبداهللا میبنجابر

گرفتار آمدیم که جھت قبله را پیدا نکردیم. ھر کـدام بـه سـویی نمـاز کـرده و عالمتـی بـر آن        
دیم. آنگاه که صبح شد، خطوط را مغایر با قبله یـافتیم. پـس از بازگشـت، موضـوع را بـه      گزار
)  ۴۰،یواحد؛١/٧٧جصاصص) گزارش کردیم که این آیه نازل شد. (ر (پیامب

با مضمون مشابه و اندکی تفاوت نقـل شـده   ١ربیعة،بندر ھمین رابطه، روایتی نیز از عامر
) در روایـت صـحیح   ۴۱،یواحـد ؛١/٤٢٤؛ طوسـی ٨٧و ١/٨٦یسمرقند؛ ١/٤٠١یطبراست. (
ع) که شیخ صدوق آن را در کتاب خود آورده نیز شأن نـزول ایـن   ر (عمار از امام باقبنمعاویة

) که بحث پیرامون آن را به جایگـاه خـود   ۱/۲۷۶هیبابوابنت (ی متحیر معرفی شده اسآیه، قبله
کنیم. واگذار می

ده است؛  . در شأن نجاشی نازل ش٢-٣
ص) آمـد و گفـت: برادرتـان نجاشـی     م (آنگاه که نجاشی وفات یافت، جبرئیل نزد نبی اکر

ای غیـر از  وفات کرد، بر او نماز گزارید. اصحاب گفتند: چگونه بر میتی نماز کنیم که بـر قبلـه  
نمـاز  المقـدس  چرا که نجاشی تـا ھنگـام مـرگش، بـه سـوی بیـت      -خواند؟ ی ما نماز میقبله
١/١٠٣یجوزابن ؛۴۲،یواحد؛١/٢٦٣ثعلبی،و خداوند این آیه را نازل فرمود. (-د. رگزامی

وَإِنَّ مِنْ أَھْـلِ الْکِتَـابِ لَمَـنْ یُـؤْمِنُ     «ی این آیه ھم مطرح شده است: این سبب نزول، درباره
هِ ثَمَنًـا قَلِیلًـا أُولَئِـكَ لَھُـمْ       بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْھِمْ خَاشِعِینَ لِلَّهِ لَ ا یَشْتَرُونَ بِآیَـاتِ اللـَّ

)١٩٩(آل عمران: » أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ
ص) بـرای نجاشـی   م (ی اخیر، عالوه بر نماز، از طلب استغفار نبی اکـر در اسباب نزول آیه

تند: بر مردی که مسلمان نیسـت نمـاز گـزاریم؟ و منافقـان     نیز سخن رفته و آمده است: آنان گف
) در روایتی از قتاده آمده ٣/٩٣یگفتند: بر کافری نجرانی نماز کنیم؟ که این آیه نازل شد. (طوس

شود؛ شناخته می» ربیعه«و در برخی به عنوان حدیث » عامر بن ربیعه«وان حدیث این روایت در بعضی نصوص فقھی به عن-١
که البته ھر دو صحیح ھستند؛ چرا که عامر بن ربیعة این روایت را از پدرش ربیعة نقل کرده و سند به این دو شکل بوده است: 

ک: منابع باال)ری سند، حظهکه ھر دو یکی ھستند. (برای مال» عامر عن ربیعه«و» عامر بن ربیعه عن ابیه«
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ص) فرمود: بر برادرتان نجاشی نماز گزارید. گفتند: بر کسی که مسلمان نبـود؟ و  ر (است: پیامب
هِ  وَ إِنَّ مِنْ أَھْلِ«نازل شد:  » الْکِتابِ لَمَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْھِمْ خاشِـعِینَ لِلـَّ

هِ  «گزارد، آنگاه خداوند نازل کـرد:  ) سپس گفتند: او به سوی قبله نماز نمی١٩٩عمران: (آل وَ لِلـَّ
)  ٤/١٤٦،طبرى). (١١٥(بقره:» وَجْهُ اللَّهِالْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ

بقره در شأن نجاشی، وی در حکـم مسـلمانی   ١١٥ی در نتیجه، بر فرض پذیرش نزول آیه
خوانده است، امـا بـه   مینماز المقدستیباست که بدون اطالع از تغییر قبله، ھمچنان به سوی 

١٤٢ا که حکم تغییر قبلـه در آیـات   توان این سبب نزول را برای آیه ثابت کرد؛ چردشواری می
ی بقره اعالم شده است؛ لذا پذیرش این سبب نزول، منوط بر اثبـات تقـدم نـزول    سوره١٤٤تا 

» بدالحکیم انیسع«د. شواین سوره است و این امر به راحتی ممکن نمی١١٥ی این آیات بر آیه
نویسد: اجرا، در نزول این آیه میابن حجر، در ردّ سببیّت این مالعجابنیز در تعلیقات خود بر 

ی مخصوص بـه او  از آنجا که نجاشی بعد از تغییر جھت قبله فوت کرده است، قرار گرفتن آیه
رسد، چنـین  میبه نظربه کعبه بعید المقدستیبدر آن جایگاه، قبل از آمدن آیات تغییر قبله از 

)١/٣٦٤،العجابارد. (اتفاقاتی به دلیلی قوی نیازمند است که در اینجا وجود ند
. آیه در صدد ردّ بر یھود است؛ ٢-٤

ـ اگفتند: باری بر مسلمانان خرده گرفته و به کعبه، یھود المقدستیببعد از تغییر قبله از  نی
؛۴۱،یواحـد ؛١/٨٧یسـمرقند گزارید؟ و ایـن آیـه نـازل شـد. (    چنان نماز میدگر بارو نیچن

آیه با بیان این نکته که خداوند در جھتی خاص قـرار  ) با توجه به این سبب نزول،١/٤٤یطبرس
)١/٤٢٤بر یھود است. (طوسی د ندارد، در صدد ر

آیـات تغییـر قبلـه،    اند، اما باید در نظر داشت که اگرچه برخی به سبب نزول آیه اشاره کرده
در بیـان  آیـه  ٢٥) و آن آیات، ١١٥ی بقره ھستند و میان این آیه (بقره:سوره١٥٠تا ١٤٢آیات 

رسد که این آیه، پاسخی به انکار تحویـل قبلـه   مفاھیم دیگری است. از این رو، بعید به نظر می
) به عالوه، پذیرش این سبب نـزول، منـوط بـر اثبـات تقـدم      ٢/٨٧یوسفیاز سوی یھود باشد. (

١٤٢ینزول مربوط به آیـه رسد این سبب میبه نظرنزول این آیه بر آیات تغییر قبله است، لذا 
ی محـل بحـث اشـتراک دارد:    نیز با آیـه » لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ«این سوره باشد که در عبارت 

کانُوا عَلَیْھا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ یَھْدي سَیَقُولُ السُّفَھاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَالَّھُمْ عَنْ قِبْلَتِھِمُ الَّتي«
، در بسیاری از تفاسیر، ذیل آیـه ). اینکه این سبب نزول١٤٢(بقره:» صِراطٍ مُسْتَقیمٍلیمَنْ یَشاءُ إِ

؛ ١/٢٤٨حـاتم ابـن ابـی  ؛ ۳/۲یطبـر : کرتواند مؤید این نکته باشد. (اخیر نقل شده است، می
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...)و١/٩٩یسمرقند

ی دعا نازل شده است؛. درباره٢-٥
) نازل گشت، مردم گفتند به کدام سـو روی کنـیم   ٦٠(غافر:» ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ«آنگاه که 

)  ١/٢٦٣یثعلب؛١/٤٠٢یطبرنازل شد. (» فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ«و خدا را بخوانیم؟ که 
شود. نیز فقھای شیعه گرچه آن در آیه، مطلبی که این سبب را تأیید یا ردّ کند، مشاھده نمی

انـد. در نتیجـه،   ند، اما در جستارھای فقھی خود نیز به آن تـوجھی نشـان نـداده   ارا نقض نکرده
تأیید یا انکار کرد.ل کامطورتوان آن را بهنمی

ی تخییر در جھت قبله است؛. درباره٢-٦
ص) و اصحاب ایشان برای نماز گـزاردن بـه ھـر    ر (ی تخییر پیامباند آیه دربارهبرخی گفته

توانسـتند  این آیـه] مـی  به حکم) مسلمانان [١/٣٤جصاصزل شده است؛ (خواھند، ناسو که می
» امِفَـوَلِّ وَجْھَـكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَ     «ی در نمازشان به ھر سـو روی کننـد کـه ایـن بـا آیـه      

)۴۲،یواحد؛١/٤٢٤ی) نسخ گردید. (طوس١٤٤(بقره:
عدد روایات سبب نـزول را  ی تسیوطی ھنگام بحث از سبب نزول در نوع نھم االتان، مسأله

نیز مطرح کرده است. وی در این زمینه، مرجّحاتی را ارائه داده است. یکـی از ایـن مرجحـات،    
ماست. وی به پـنج سـبب نـزول    منظور نظری صحت سند است. مثال او در این خصوص، آیه

اول اشاره کرده و:
ترین دلیل آن را ضعیفغریب خوانده و به واعسبب نزول مربوط به نجاشی را معضل و -

داند؛می
، به جھت ارسال تضعیف کرده است؛  داندیمآنچه آیه را در شأن دعا -
آنچه به نماز متحیر اشاره دارد، از لحاظ سند ضعیف شمرده است؛-
داند، اما آن را به دلیل استفاده ی مسافر را نیز گرچه صحیح میسبب نزول مربوط به نافله-

، غیر صریح در سببیت خوانده است.  »لت فی کذااَنزَ«از عبارت 
داند، بـه دلیـل صـحت سـند و     نھایت، سبب نزولی که آیه را در صدد ردّ بر یھود میاو در

١شمارد.تصریح به سببیت، مطمئن می

نماید. اگر او نزول آیه در ردّ بر یھود را پذیرفته باشد، آیه دارای حکمی نیست ی این آیه متناقض میگفتار سیوطی درباره-١
تولیه که قابل نسخ باشد. حال آنکه او سبب نزول ششم را که در روایتی از ابن عباس نیز آمده است، و به نسخ این آیه با فرمان 

)٤٦٧، ک: سیوطیری قبول در نوع ناسخ و منسوخ االتقان، آورده است. (به مسجد الحرام اشاره دارد، با دیده
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. راه ھای شناخت جھت بله۳

به قبله در فرائض، واجب بوده و شرط صحت نماز است؛ چنان که برخی فقھـا  کردنیرو
) این وجوب، مسـتلزم واجـب بـودن شـناخت     ٤/١٦٨عالمه حلی،در این مسأله اجماع دارند. (

بـا  ھاآنمحل قبله است؛ چنین شناختی، برای حاضران در مسجد الحرام با مشاھده و برای غیر 
)  ٤/١٦٩ھموشود. (دالئل و عالمات حاصل می

مراتب این شناخت عبارتند از: 
قرار دارد. ی نخست مرتبهدر . علم و اطمینان که ۱
ی علم ھستند؛ ھمچون راه یابی بـه قبلـه بـا اسـتمداد از     . امارات معتبر شرعي که به مثابه۲
تـرین دالئـل را سـتارگان    مطمـئن یعالمه حلـ را به رسمیت شناخته است؛ ھا که شرع آنستاره

یلهیبـه وسـ  ): و آنـان  ۱۶حـل: (ن» وَ بِالنَّجمِ ھُم یَھتَـدُونَ «جوید: دانسته و به این آیه تمسک می
)  ۴/۱۷۰المطلب، منتھی یعالمه حل: کرکنند. (یابی میراه]یقطبه [ستار

رسـد کـه   حاصل نشد، نوبت به ظنّ حاصل از تحـرّي و اجتھـاد مـی   ١. اگر علم و علمی۳
گویند.  واجد آن را متحرّی می

صورت فعـل در  ؛ لذا اب تفعُّل استاز ب» تَحَرَّی«ی (حَرَیَ) و مصدر فعل از ریشه» تَحَرِّی«
بوده است و ضَمّه، گویا برای سالمتی یاء از قلب، به کسـره تبـدیل شـده اسـت.     » تَحَرُّی«اصل 

ـ ابـن اث تَحَرِّی در لغت به معنای قصد و اجتھاد در طلب اسـت. (  ) تحـری در اشـیاء و   ۱/۳۶۱ری
یجـوھر أحرى) است. ((رمانند آن، طلب چیزی است که طبق ظن غالب، به استعمال سزاوارت

) این قید که مخصوص به عبادات است، بـا شـک و ظـن تفـاوت دارد؛ در شـک، دو      ۶/۲۳۱۱
یابـد، امـا   طرف علم و جھل مساوی ھستند و در ظن، یکی از دو طرف، بدون دلیل ترجیح می

) ھمـین رأی  ۱۰/۱۸۵یسرخسـ تحری، ترجیح یکی از دو طرف با رأی و گمان غالـب اسـت. (  
حـریّ) بـه عمـل    ر (را به طلب آنچه سـزاوا تحری است که باعث شده برخی آنغالب در باب

) ۱/۱۶۷یانصاراد. است نیز تعریف کنن
را از آن » طلـب األحـری  «دانسته و معنـای  » طلب الحریّ«حتی برخی معنای صحیح آن را 

نیسـت؛  اند. گرچه اذعان دارند که حتی با معنای اخیر نیز تحری مستلزم عمل به ظـن  نفی کرده
) زیرا ظنی که عمل به آن نھی شده است، ظن ابتـدایی اسـت، امـا ظنـی کـه در      ۴،یزدی: کر(

شوند و به ظن خاصی که بر حجیت و اعتبار آن دلیل قطعی آن دسته از دانشھا که مفید قطع و یقین ھستند، علم نامیده می-١
)۲۶و۲/۲۰ک: مظفرراقامه شده است، طریق علمی گفته می شود. (
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اینجا مطرح شده و عمل به آن واجب است، ظنی اسـت کـه بعـد از تحـری و اجتھـاد حاصـل       

)۱/۲۱۸جیشود. (فاضل لنکرانمی
یافـت، بـا تمسـک    ، اما اگر به جھت کعبه علم نرو کندبر نمازگزار واجب است که به کعبه 

ـ ارا عالمت [قبله] قـرار داده اسـت، بـه اجتھـاد و تحـرّی در      ھاآنای که شارع به ادله بـاره نی
گزارد. این عمل، فعل مأمورٌ به را پردازد و به ھمان جھتی که بدان ظن غالب یافت، نماز میمی

التَّحَـرِّي أَبَـداً إِذَا لَـمْ یُعْلَـمْ     یُجْزِئُ «فرماید: ع) میر (کند. چرا که امام باقی او خارج میاز عھده
آنگاه که علم به جھـت قبلـه   :)٢/٤٥؛ ھمو،١/٢٩٥طوسی؛ ٣/٢٨٥ینیکل: کر» (أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَة

)٣/٢٢عالمه حلی،؛ ١/٢٠٤یحلاست. (ابن ادریس ١حاصل نشد، تحری ھمواره مجزی
) ۲۰۹و ۲۰۳،ت: بھجـ کر، (ی آخر آنجاست که تحصیل این ظن نیز ممکن نشود. مرتبه۴

گیرد. ، متحیّر نام میقرار دارده کسی که در این رتب

. احکام متحّری و متحّیر با توجه به اسباب نزول آیه۴
آنچه در اینجا بدان خواھیم پرداخت، کاوشی در آن قسم از احکام متحرّی و متحیّـر اسـت   

که با سبب نزول این آیه در ارتباط است.   
اسـت کـه   شـود، آن ی جھت قبله مطرح میله فروعی که پیرامون تحری دربارهاز جم.۱-۴

اگر فرد بر اساس تحری و اجتھاد، به سویی نماز خواند، اما پس از آن، علم به جھت قبله برای 
ی نمـازی کـه   او حاصل آمد و محصول این علم را مخالف بـا اجتھـاد خـود یافـت، آیـا اعـاده      

ه، الزم است یا نه؟ برخالف جھت قبله خوانده شد
خالف واقع بودن تحری و اجتھاد، در صورتی که نماز پشت به قبله خوانـده شـود، مخـلّ    
نماز است؛ در این حالت، حکم به اعاده در اتفاق است، اما اگر پشت به قبله نبود، حکم محـل  

)  ١٠٥،ینیخماختالف است. (
استدالل ابوحنیفـه  ٢دانندالزم نمی-به طور مطلق-حنبل اعاده را ابوحنیفه، مالك و احمدبن
) که در بخش اسباب نزول آیه بدان اشاره شـد.  ٢/٧٢یحلمحقق به روایت عامر و جابر است، (

در لغت به معنی کفایت کردن و در اصطالح عبارت است از » إجزاء«مجزی، اسم فاعل از مضارع باب إفعالِ (جَزَیَ) است. -١
ی مکلف، باعث شود که غرض مولی از تکلیف امر، حاصل گردد و در این که امتثال و فرمانبرداری از مامورٌ به، به وسیله

)١٦٢،ردد. (فیضنتیجه، امر ساقط گ
٣/٢٣٠رک: ابن حزم-٢
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ی روایـت جـابر   یابد که در برخی متون، در ادامه) این احتمال آنجا قوت بیشتری می٢-٢:کر(

: کر». (ود: نمازتان مجـزی اسـت  ص) ما را به اعاده فرمان نداد و فرمر (پس پیامب«آمده است: 
)١/٢٧٤ریابن کث؛ ١/٢٠٦یشابوریحاکم ن

معتقدند: اگر نمـاز  ١روایات فراوانی که در این باب رسیده است،بر اساساما فقھای شیعه 
تحری] میان مشرق و مغرب بود، اعاده ندارد. اما اگر به سوی مشرق یا مغرب نماز کـرد،  [مفرد 

در خارج وقت نه؛ ابن ادریس این گفتار را نظر علمـای امامیـه دانسـته    کند ودر وقت اعاده می
)٤/١٩٥یحلاست. (عالمه 

به عبارت دیگر، کسی که به سوی مشرق یا مغرب نماز خوانـده اسـت، اگـر قبـل از تمـام      
ی نماز بـر او الزم اسـت، امـا اگـر بعـد از      شدن وقت نماز، به خطا در اجتھادش پی بُرد، اعاده

)۶۹،زھرهابن ؛۲۰۲،یالھدعلم نماز به آن آگاه شد، اعاده الزم نیست. (گذشتن وقت
برخی از فقھای شیعه، استدالل اھل سنت به روایت سبب نزول جابر در حکم به عدم لـزوم  

اند: را پاسخ گفته-به طور مطلق-اعاده 
گوید: در این رابطه میسید مرتضی

ی نمازشان، بعد از ص) دربارهر (سؤال آنان از پیامبکنیم که ما این روایت را بر آن حمل می
پس از بازگشت از سفر، این سؤال ھاآنوقت بوده و این مفاد صریح خبر است؛ چرا که ج خرو

ص) به اعاده امرشان نفرمود. طبق مذھب مـا نیـز اعـاده بعـد از سـپری      ر (را پرسیدند؛ لذا پیامب
)٢٠٥-٢٠٤علم الھدی، شدن وقت الزم نیست. (

یحلـ ابن ادریـس  ادریس، سخن سید را به طور کامل نقل کرده و آن را ستوده است. (ابن
١/٢٠٧(

حلی پس از یادکرد ضعف سند این دو سبب نزول نزد اھل سنت، مضمون آن را بـه  محقق
)٢/٧٢محقق حلّی. (داندیمعلت اتمام وقت نماز، خارج از محل نزاع 

را شاھدی بر نظر امامیه مبنـی بـر   ھاآناره کرده و ابتدا نیز به این دو روایت اشیعالمه حل
: سدینویمالزم نبودن اعاده در صورت خروج وقت دانسته و در ادامه 

انـد،  دانند، به حدیث ربیعه و جابر احتجاج کـرده کسانی که اعاده را به طور مطلق الزم نمی
اند و حکایـت حـال، موجـب    افتادهاما این دو حدیث عام نیستند، زیرا وقایعی ھستند که اتفاق 

١١٠٠تا١٠٩٠احادیث شماره٢٩٨-١/٢٩٦رک: طوسی،-١
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ھاآنبه عالوه، روش نقل این دو حدیث بر خروج وقت داللت دارد؛ در یکی از ١عموم نیست.
)١٩٨-٤/١٩٧یحلعالمه » (آنگاه که صبح شد...«آمده است: 

. اگر فرد در تعیین جھت قبله، از تحصیل علم و نیز ظـن، عـاجز شـد، متحیـر نامیـده      ٤-٢
ی حکم نماز چنین فردی، میان علمای امامیـه اخـتالف   ) درباره٦/٤٣٠بھبھانی،وحیدشود. (می

است:
که او در انتخاب جھت مختار بوده و نماز به ھمان یک جھـت، وی  بر آنند. برخی ٤-٢-١

ع) ر (ی این افراد، دو روایت است که شیخ صـدوق از امـام بـاق   . دلیل عمدهدینمایمرا کفایت 
نقل کرده است:  

رَ أَبَـداً أَیْنَمَـا    «الف) وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ یُجْزِي الْمُتَحَیـِّ
اند که ع) روایت کردهر (زراره و محمد بن مسلم از ابوجعف«» :ةتَوَجَّهَ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَ

ه که نداند جھت قبله به کدام سو است؟ بـه ھـر جھـت کـه رو کنـد، جـایز       فرمود: متحیّر آنگا
)۱/۲۷۶هیبابوابن » (است.

ـ   «ب)  هُ قَ دِ و سَأَلَهُ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ یَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَیَـرَى أَنـَّ
أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَـیْنَ الْمَشْـرِقِ وَ الْمَغْـرِبِ قِبْلَـةٌ وَ     انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ یَمِیناً

ـ نَزَلَتْ ھَذِهِ الْآیَةُ فِي قِبْلَةِ الْمُتَحَیِّرِ: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْ معاویـۀ  «» :ههُ اللَّ
ع) درباره ی مردی پرسید که به نماز ایستاده و پس از اتمام نمـاز متوجـه   ر (از امام باقبن عمار

ع) بـه وی فرمـود: نمـازش صـحیح     م (شده که به سمت راست یا چپ قبله منحرف است؛ امـا 
وَلِلَّهِ »ی متحیر نازل شده است: و این آیه در شأن قبله٢است و مابین مشرق و مغرب قبله است.

)               ۱/۲۷۶هیبابوابن ». (وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِالْمَشْرِقُ
) ۲۹،یبروجـرد ؛۲/۶۷، (عالمه حلیلیعقیابن ابتوان ازاند، میاز فقھایی که بر این عقیده

ان الحدیثین غیر عامین، ألنھما وقائع، و حکایة الحال ال توجب عموما.-١
ر غرب قرار ی آنھا دظاھراً این عبارت، کسانی غیر از اھالی شرقِ قبله، ھمچون اھالی ھند را اراده کرده است؛ زیرا قبله-٢

دارد. نیز اھالی غربِ قبله اراده نشده اند؛ زیرا قبله آنھا در شرق است. بلکه مراد اھل عراق و دیگر کسانی است که باالتر از 
آنھا یا در مقابلشان قرار دارند [یعنی آنھا که با عراق در یک نصف النھار جغرافیایی قرار گرفته اند]؛ در نتیجه، می توان مفھوم 

ی حقیقی، با اندکی انحراف به سمت راست یا چپ قبله، نماز خود را ایت را توسعه داد: اھل ھر سرزمینی، به دلیل بیّنهاین رو
معاویة بن ی عراق است، اینکه راوی خبر یعنیی قبله) مؤید این معنا که کالم درباره۲/۱۹۹رک: مجلسی کنند. (اعاده نمی

)؛ زیرا که مدینه نیز در ھمان ١٩٩،ک: شیخ بھائیردرباره ی قبله ی مدینه باشد(عمّار عراقي است. نیز ممکن است سخن
نصف النھار قرار گرفته است.
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، صـاحب مـدارک  ) ٦٩،؛ ھمـو ٢/٦٧مقـدس اردبیلـی،  ؛ ۲/۶۷١جشیخ صدوق، (عالمه حلـی، 

) و ۲/۲۱۸ی) محقـق سـبزواری (سـبزوار   ۱/۱۷۰) فاضل جواد، (فاضـل جـواد  ۳/۱۳۶(عاملی،
عالمه حلی نیز گرچه بر قول مشھور استوار است، نام برد.)٢/٣٨٢یقممیرزای قمی (میرزاى 

گوید: این قول بعیـد نیسـت. (عالمـه حلـی،    ، میلیعقیابن اببعد از نقل نظر المختلفاما در
)۲/۶۸ج

. بیشتر فقھا بر این نظرند: که متحیر در صورت امکان و وجود وقت، موظف اسـت  ٤-٢-٢
به ھر سـویی  تواندیمبه چھار سمت، چھار مرتبه نماز بخواند و تنھا در حال اضطرار یا خوف 

؛ شھید اول۴/۱۷۲؛ عالمه حلی۵۴،؛ سبزوارى۱/۲۸۶محقق حلّی: کرکه بخواھد نماز گزارد. (
ی مشھور، برای تحکیم این نظریـه،  ) معتقدان به نظریه٤/١٩٥ینراق؛ ۱۹۳، یھید ثان؛ ش۳/۱۸۲

ی قبل، به روایاتی از جمله سبب نزولی که آیه را در شأن نمـاز  عالوه بر خدشه در دالیل نظریه
اند: داند، استدالل کردهنافله می

ی غیر مشھور:نقد دالیل نظریه
سلم؛ زراره و محمد بن مروایتالف)

ع) نقـل  ر (این گروه در تضعیف داللت این حدیث، به روایت دیگری که زراره از امام بـاق 
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَـالَ  «اند: نموده اشاره کرده

؛ ٢/۴۵؛ طوسـی ٣/٢٨٥ینـ یکل(» داً إِذَا لَمْ یُعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَـة قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَ
ظ در روایت محل بحث، تصـحیفی از لفـ  » الْمُتَحَیِّر«ظ دھند که لفاینان احتمال می)۱/۲۹۵ھمو،

ینجفـ ؛ ٤/١٩٨ینراق؛ ۶/۴۲۷؛ وحید بھبھانی،۳/۴۸۸مجلسی،(در این روایت باشد. » التَّحَرِّي«
٧/٤١٢(

مَـن ال یَحضُـره   «روایت زراره و محمد بن مسلم در میان کتب اربعه، تنھا در عالوه بر این، 
متعـرض آن  -اش اشاره به نصوص متعـارض اسـت  که شیوه-آمده است و شیخ طوسی » الفقیه

اند که این روایت، در نسخ الفقیه نزد شیخ به ایـن شـکل   نشده است؛ لذا این گروه نتیجه گرفته
ی قلم نسخه برداران، تصحیف شده است. ھای موجود نزد ما، به واسطهت، بلکه نسخهنبوده اس

)  ٧/٤١٢ینجف؛ ٤/١٩٨ینراق(

من ال یحضره «عالمه این نظر را از آن رو منسوب به شیخ صدوق دانسته است که ظاھر نقل دو روایت پیش گفته در -١
. روایات است)، نشانگر فتوای او به مضمون این ۲۷۶، ص۱ج» (الفقیه
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چنان که موال احمد نراقی نیز معترف است، اعتقاد به تصحیف، چندان خـالی از اشـکال   اما 

دارای -در غیـر از موضـع مظنـون بـه تبـدیل     -نیست؛ چرا که سند این دو روایت و نیز مـتن  
) به عالوه، باید توجه داشت که وجود حدیثی از زراره از امام ٤/١٩٨ینراقاختالفاتی ھستند. (

شود کـه وی از ایشـان حـدیث دیگـری بـا لفـظ       موجب نمی» یجزي التحرّي«ع) با لفظ ر (باق
)۱/۲۵۵یجوادنقل نکرده باشد. (مؤمن؛ » یَجزيِ المُتَحیّر ابداً اَینَما توجه«

اویة بن عمار؛ب روایت مع
ع) را بر نزول این آیه در شأن نمـاز متحّیـر،   ر (عمار از امام باقبنبرخی داللت خبر معاویة

وَ نَزَلَـتْ ھَـذِهِ الْآیَـةُ فِـي قِبْلَـةِ      «ز اند؛ چرا که معتقدند انتھای روایت یعنـی فـرا  مخدوش دانسته
هِ : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَالْمُتَحَیِّرِ صـدوق اسـت.   ، گفتـار خـود شـیخ   »یْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللـَّ

)  ١٠/٨٥یھمدان؛۲/۳۳۱وحید بھبھانی،؛ ٦/٤٠١یبحران(
دلیل اینان در این احتمال آنست که: این تتمـه، بـا صـدر حـدیث ھمـاھنگی نـدارد؛ صـدر        

نه کسـی کـه اصـالً    ی او بین مشرق و مغرب است؛ حدیث، پرسش از حال کسی است که قبله
امـا ایـن تتمـه در آن نیسـت.     ١قبله ندارد. به عالوه، شیخ این صحیحه را روایـت کـرده اسـت،   

بھبھـانی  از این روست کـه مـوال وحیـد   )٤/١٩٩ینراق؛ ٦/٤٣١؛ ھمو۲/۳۳۱وحید بھبھانی،(
ا نیـافتم  گوید: احتماالً صدوق این تتمه را از کالم برخی مفسران گرفته است و مـن کسـی ر  می

)  ٦/٤٣٢ع) وارد شده باشد. (وحید بھبھانی،ه (که ادعا کند در این زمینه، نصّی از ائم
تـوان گفـت:   در پاسخ به بخش اول اشکال؛ یعنی عدم ھماھنگی صدر و ذیل حـدیث، مـی  

ی متحیر بین مشرق و مغرب، و انتھای حدیث بیانگر حکـم مطلـق متحیـر اسـت؛     سؤال درباره
اند. در نتیجه، آیه یـک  ی کلی حکم متحیر بودهره به این آیه، درصدد بیان قاعدهشاید امام با اشا

کبرای کلی است که حکم ھر متحیری را پاسخگوست. نظر آیت اهللا بھجت مؤیـد ایـن مطلـب    
فَأَیْنَمَـا  «درباره متحیر بین مشرق و مغرب و ذیـل آن:  » وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ«است: صدر آیه: 

) لذا صدر آیه و شـأن  ۲۱۴،تی جھات است. (بھجی متحیر بین ھمهدرباره» وَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِتُ
ی شأن نزولش، بیانگر حالت کلی است.نزول آن، با مسئله منطبق و ذیل آیه به ضمیمه

از سوی شیخ صدوق، به دو شـکل پاسـخ   پاسخ به بخش دوم اشکال؛ یعنی احتمال درجاما
ای ، گونـه درج کـردن ؛ چـرا کـه   انـد شمردهاصل این احتمال را بعید . برخی١ده است: گفته ش

۴۸، ص۲ج، ؛ ھمو، تھذیب األحکام۲۹۷، ص۱االستبصار، جک: طوسی، ر-١
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اجتھاد است و الحاق آن به حدیث بدون قرار دادن قرینه یا فاصل، نوعی خیانت در نقل اسـت  

بعضی با پذیرش اصل این احتمال .۲) ۱۱/۴۳۹و ساحت شیخ صدوق از این مبراست. (خویی
انـد  اِخبار صدوق بر وجه قطع را نشان از آن دانستهع) نیست،ر (م امام باقی خبر از کالکه تتمه

که سخن وی بر مبنای روایتی معتبر نزد او بوده است. گرچه این خبر معتبر از طریق شـیعه بـه   
دست ما نرسیده است، اما روایاتی از طریق عامه ھمچون روایت سبب نزول جابر، آن را تأییـد  

عمیر نقل کرده اسـت، مؤیـد   ) نیز خبر صحیحی را که کلینی از ابن ابی۱/۱۷۱انصارىکند. (می
ی متحیـر  ی قبلهع) دربارهر (از امام باق)٢١٧و ۲/٢١٦(سبزوارىاند: ی این روایت دانستهتتمه

گویـد:  . کلینـی بعـد از ایـن روایـت مـی     خوانـد یمپرسیدم، فرمود: به ھر سو که بخواھد، نماز 
)  ٣/٢٨٦ینیکلگزارد. (ست که به چھار جھت نماز میھمچنین روایت شده ا

طرفداران نظر مشھور، به نقد دالئل اکتفا نکـرده و عـالوه بـر خدشـه در اسـتدالالت نظـر       
اند:  مقابل، به دو روایت تمسک جسته

که آیه را اندکردهالف روایت سبب نزول؛ طرفداران این نظریه به سبب نزول دیگری اشاره 
ی نماز متحیـر  با نزول آیه دربارها این سبب نزول رھاآن) ٢-١:کر. (داندیمنافله در شأن نماز

وحید ؛٤٠٢و ٦/٤٠١یبحران: کراند. (ی روایت معاویة بن عمار در منافات دانستهو نیز تتمه
)٧/٤١٤نجفی؛ ٤/١٩٩ینراق؛ ٦/٤٣١؛ ھمو۲/۳۳۱بھبھانی،

به دو طریق روایت شده است کـه البتـه   االحکامتھذیباین روایت در ب) روایت خِراش؛ 
ھر دو مرسلند:  

عبّـاد از خـراش از   بـن مغیره از اسماعیلبنمحبوب از عباس از عبداهللابنیعلبنمحمد
گفـتم: جـانم بـه فـدایت، مخالفـان مـا       «ع) روایت کرده است: ق (بعضی اصحاب، از امام صاد

د یا ظلمانی دچار شویم و به قبلـه راه نیـابیم، مـا و شـما در     گویند: آنگاه که به آسمان ابرآلومی
نیست؛ اگر چنین شـود، بایـد بـه چھـار     ندیگویمکه گونهنیاع) فرمود: م (اجتھاد یکسانیم. اما

از خـراش از بعضـی اصـحاب، از    بن عبادلیاسماعاز دیبن سعنیحسنیز ». خواندجھت نماز
)١/٢٩٥؛ ھمو،٢/٤٥ایت کرده است. (طوسی،ع)، مانند ھمین خبر را روق (امام صاد

ترین دالیل فقھای شیعه در حکم به وجوب نماز کـردن متحیـر بـه    این خبر، یکی از اصلی
ی؛ شـھید ثـان  ۴/۱۷۲عالمه حلی: کراند. (بسیاری از آنان به آن اشاره کردهو چھار جھت بوده 

ھـایی کـه بـر آن    ایت خراش، از خدشهبه رواستدالل کنندگان...) این در حالی است که و۱۹۳
از ؛ و وارد است، غافل نیستند. ارسال و مجھولیت خراش، از عیوب سندی ایـن روایـت اسـت   
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اعتباری اجتھاد در تعیین قبله است؛ حال آنکـه اصـحاب،   نظر مضمون نیز، این روایت بیانگر بی

) ایـن موجـب   ۱۹۳،یشـھید ثـان  ؛ ۳/۱۸۲اند. (شھید اولبه لزوم اجتھاد در صورت نیاز فتوا داده
نفی اجتھاد در ؛ لذا شده است که برخی برای رفع تضاد متن حدیث و فتوای اصحاب، بکوشند

دیشـھ اند. (ابـن این روایت را از باب الزام خصم پنداشته و اشکال متنی روایت را منتفی دانسته
ارسـال و مجھولیـت   ) نیز شیخ بھایی، عیوب سـندی روایـت؛ یعنـی    ۶/۴۰۰یبحران؛ ۵/۹یثان

مغیره، جزو اصـحاب اجمـاع اسـت، قابـل     بنخراش را به این دلیل که راوی او؛ یعنی عبداللّه
)۱۹۸شمارد. (شیخ بھایی، اغماض می

ی عمل بزرگان اصحاب به ھر حال، این گروه اشکاالت وارد بر روایت خراش را به واسطه
نیـز دور بـودن از قـول اھـل سـنت،      و-نماز به چھار جھت در صورت تحیـر -به مضمون آن

) ۱۹۳،ی؛ شھید ثان۳/۱۸۲دانند. (شھید اولجبران شده می
. جمع میان دو دیدگاه:٤-٢-٣

ی اینکه آیا نماز متحیر به یک سو کافی است یا الزم است به چھار جھت نماز کنـد،  درباره
کی از ایـن دو نظـر را   توان یاقوال و استدالالت ھر دو دیدگاه از نظر گذشت، اما به سختی می

در چند دسته جای داد: توانیماند که نظراتشان را برخی به جمع روی آورده؛ لذا برگزید
الف) نماز به یک جھت مربوط به جایی است که وقت تنگ بوده و یا تـرس از دشـمن بـر    

) شـیخ  ۱/۲۵۹یجـواد نمازگزار غالب است و امکان نماز به چھـار طـرف را نـدارد. (مـؤمن؛     
گوید: روایات دال بر کفایت یک نماز را بر حـال  وسی نیز در جمع این دو دسته از اخبار، میط

کنیم، اما اگـر ممکـن بـود،    ضرورت که نماز به چھار جھت برای انسان ممکن نیست، حمل می
)  ۲۹۶-۲۹۵، یطوسای جز نماز به چھار جھت نیست. (چاره

اسـت؛ در ایـن صـورت،    این دو روایـت  جمع عرفیاز نظر برخی ،ب) حمل یکی بر تقیه
ظـاھر خبـر خـراش نشـانگر     ؛ چرا کهشودیمروایت اکتفا به یک جھت در نماز، بر تقیه حمل 

ع) بر کفایت نماز به یک سو، قطعـی بـوده اسـت؛ زیـرا راوی نتوانسـته      ه (آنست که فتوای ائم
را نفـی کـرده اسـت،    پاسخ مخالف را بدھد؛ در نتیجه، انتھای خبر معتبر خراش که حکم اکتفا

١)۱/۲۵۹یجواددرصدد بیان حکم واقعی است. (مؤمن؛ 

؛ ۵/۱۰یثـان ابن شھید ج) حمل روایت خراش بر اکمل و افضل بودن نماز به چھار جھت (

ک: پاورقی مرجع پیشین).ر(حمل یکی از دو روایت بر تقیه و عرفی بودن این جمع، مورد اشکال قرار گرفته است.-١
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)  ٢/٣٨٢یقممیرزاى ) و استحبابی بودن حکم آن. (۱/۳۹۶عاملی

. وی کندیمرا بر احتیاط حمل د) آیت اهللا بھجت در جمع این دو نظریه، نماز به چھار سو
ی داند و معتقد است: اگـر شـھرت نظریـه   اکتفا به یک نماز را دارای ظھور و قوت بیشتری می

مقابل نبود، گریزی جز دفاع از دیدگاه اکتفا بـه یـک نمـاز نداشـتیم. وی معتقـد اسـت: نـزول        
بـر خـالف   بـه عمـد  را ی کسی کـه نافلـه   ی نماز واجب و نزول دربارهی متحیر در قبلهدرباره

جھت قبله خوانده است، با ھم تعارض ندارند؛ چرا که ھر دو مربوط به تحیر در سفر نیسـتند.  
با نصـب قرینـه   -ی ھر کدام از آن دوپس بین این دو روایت و نزول آیه در شأن ھر دو و اراده

کـس کـه بـه    در صورت امکان، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عـالم و ھـر  
فَـوَلِّ  «ی روی کـردن بـه مسـجد الحـرام:     ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیهمنزله

اند. وی به این مسـتند و بـه   از این عموم خارج شده)١٤٤(بقره:» وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
سـته اسـت؛ امـا    حکم به صـواب دان نیترکینزدی چند دلیل دیگر، کفایت یک نماز را ضمیمه

)۲۱۴-۲۱۰،ت. (بھجندیبیمترکینزدتکرار بدون عسر و حرج را به احتیاط 

. احکام مربوط به نماز نافله با توجه به سبب نزول آیه۵
، بر این اساس، فروعات فقھـی گونـاگونی را   انددانستهکه سبب نزول آیه را نماز نافله ھاآن

یکـی  به عنوانھا که سبب نزول را آن قسم از این برداشتدارند؛ در ادامه، به از آیه دریافت می
شود:از دالیل خود به ھمراه دارند، اشاره می

تواند نماز نافله را سوار بر مرکـب بخوانـد. محقـق    گوید: مسافر میمیلیعقیابن اب. ٥-١
نویسد: حلی بعد از نقل این نظر می

» اهللافاَینَمـا تَولّـوا فَـثَم وَجـه    «یدلیل ما آیهدارند.اتفاق نظرشیعه بر این عقیده یاکثر علما
ر. نیـز  ٧٦-٢/٧٥یحلـ محقـق  است که نزول آن در شأن نافله، به حد استفاضه رسیده است. (

)۴/١٨٥عالمه حلی: ک
یکرکـ ؛ محقـق  ۱۹و۳/۱۸عالمه حلـی جایز است. (راه رفتن، در حال نافله خواندن. ٥-٢

۲/۶۴(
-٢/٧٥محقق حلّی: کر، در غیرِ سفر نیز جایز است. (افله خواندنن. سوار بر مرکب، ٥-٣

دانـد، نظـر   ) این برداشت، به لفظ عام آیه و سبب نزولی که آیه را در شأن مطلـق نافلـه مـی   ٧٧
ی مسـافر دانسـته اسـت، تعـارض     دارد. اما این سبب نزول با روایتی که آیـه را در شـأن نافلـه   
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یابد. نمی

ی مسـافر  این روایت معارض بـا خبـری کـه آیـه را در شـأن نافلـه      گوید:شیخ انصاری می
نافلـه  حکم به مسافر است که با دالیلی که بـر جـواز   اختصاص دادنداند، نیست؛ بلکه این می

) ۱/۱۴۶یانصار: کریابد. (راکب و رونده در حضر داللت دارد، منافات میخواندن
که در واقـع یکـی   -ظاھری این دو سبب نزولھمدانی بیان بھتری در رفع تعارض آقا رضا

خبری که نزول آیه را در خصوص نافله در سفر دانسـته، در  «مطلق و دیگری مقید است، دارد: 
مجرای تمثیل است و از این تمثیل، حالتی که نیاز به سیر در زمین وجود دارد، اراده شده است 

)  ١٠/٨٧یھمدان». (غالب استاین قید، قید ؛ لذا افتدیمو این بیشتر در سفر اتفاق 
در حالـت پیـاده و سـواره جـاری اسـت.     ، ایـن حکـم در سـفر و حضـر و     کـه ایننتیجه

)۱۲/۲۸خویی(
معتقد است: روی کردن به قبله در نماز مستحبی شرط نیسـت؛  مفتاح الکرامة. صاحب ٥-٤

گفتـار  )۲/۹۹. (عـاملی سـت ، در شأن نوافل نازل شـده ا »اهللافاَینَما تولوا فثم وجه«ی چرا که آیه
در به قدری عـام اسـت کـه نمـاز مسـتحبی در حالـت اسـتقرار را ھـم         مفتاح الکرامةصاحب 

دانند.بعضی این استدالل را تام نمی؛ لذاردیگیبرم
، یقمـ در ردّ این سخن، برخی سبب نزول مستدل را به حال سفر اختصـاص داده (میـرزاى   

ینراقـ انـد. ( طبق قول مشـھور، در نوافـل نیـز شـرط دانسـته     ) و در نتیجه، استقبال قبله را۱۰۷
با توجه به گفتار سابق شـیخ انصـاری و آقـا رضـا ھمـدانی، بـه نظـر        )، اما٨/٣ینجف؛ ٤/٢٠٢

بازگشت به ھمان اصلی که ذکـر ایـن قیـد    ؛ لذا رسد این بیان در ردّ این استدالل کافی نباشدمی
ت؛ در نتیجه، بھتر است بگوییم: مراد از قیـد سـفر،   تر اسغالب را موجب شده است، مفید فایده

: کرگیـرد. ( حالت عدم استقرار است، لذا حاالت استقرار در حضر یا منازل سفر را در بر نمی
)۱/۱۹۰یکاظم
. بعضی با نظر به این آیه و سبب نزول آن، استقبال قبله به ھنگام تکبیـر نمـاز نافلـه در    ٥-٥

ـ بابوابن: کرکب را ضروری ندانسته و اخبار دال بر آن (حال راه رفتن یا سوار بر مر ) ۱/۲۷۹هی
)۱/۱۸۷یکاظماند. (را، حمل بر اَفضلیّت این عمل کرده

مبتنی بر سبب نزول آیهیھابرداشت. نقدی بر برخی ۶
ھای نقل شده برای این آیه، تنھا دو سبب نزول اول در چنان که گذشت، از میان سبب نزول
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اند. گرچه جستجو در منابع فقھـی اھـل سـنت خـارج از     فقھی شیعه تأثیرگذار بودهجستارھای 

ھـای مبتنـی بـر    بحث این مقاله است، اما نقل نقدھای برخی از فقھای شیعه بر برخی برداشـت 
سبب نزول اھل سنت، خالی از لطف نیست:

، معتقـد  دانستیروایتی که شأن نزول آیه را نجاشی مشافعی با استدالل به این آیه و . ٦-١
داند؛ لذا فقھای شیعه، نماز در است که نماز بر میت غائب جایز است، اما شیعه آن را جایز نمی

اند توجیه کردهگونهنیا) برخی نیز ١/٢٣٢طبرسياند. (این خبر را بر استغفار و دعا حمل کرده
ی نجاشـی را بـر تخـتش    ص) کنار رفت و جنازهم (که بر فرض تسلیم، پرده از برابر پیامبر اکر

ی ) که البته توجیه اخیر، صرفاً فرضی است و نقلی دربـاره ۱/۱۸۱دمشاھده فرمود. (فاضل مقدا
آن مشاھده نشده است.

دانسـت،  ص) در انتخاب جھت قبله مـی ر (سبب نزولی که آیه را در شأن تخییر پیامب.۲-۶
که در روایتی از ابن عباس نیـز  ی محل بحث است؛ سیوطی این سبب نزول را مستلزم نسخ آیه

ـ و از کننـده لیزای قبول در نوع، آمده است، با دیده : کرمحکـم آورده اسـت. (  یبرنـده نیب
فراوان فقھا از این آیه، چنان که به آن اشاره شد، خـود  یھایریگبھره) حال آنکه ٤٦٧، سیوطی

ص) و ر (ز آن است که پیامببه عالوه، مضمون این خبر، حاکی انقضی آشکار بر این مدعاست.
را به عنوان قبله برگزیده بودند، اما این بـا مضـمون   المقدستیبدیگر مسلمانان به اختیار خود 

صریح قرآن و روایات مخالفت دارد. 
ع) نقل کرده، آمـده اسـت: ایشـان را    ق (ع) یا امام صادر (از امام باقریابو بصدر حدیثی که 

المقدس امر کرده بـود؟ فرمـود: بلـه، آیـا     ) را به نماز به سوی بیتصر (گفتم: آیا خداوند پیامب
نْ       «فرماید: ندیدی که خدا می ا لِـنَعْلَمَ مَـنْ یَتَّبِـعُ الرَّسُـولَ مِمـَّ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي کُنْتَ عَلَیْھَا إِلـَّ

هَ  یَنْقَلِبُ عَلَی عَقِبَیْهِ وَإِنْ کَانَتْ لَکَبِیرَةً إِلَّا عَلَ ی الَّذِینَ ھَدَى اللَّهُ وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللـَّ
)  ۴۴و ٢/۴۳طوسی(١)١٤٣(بقره:» بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ

. نتیجه۷
جایگاه سبب نزول در روشن کردن فضای نزول آیه و کمک به فھم و استنباط احکـام از آن  

در این میان، روایـات سـبب نـزول منقـول از طریـق شـیعه، بسـیار        بر کسی پوشیده نیست؛ اما

٢٩٢-٢٩٠البیان، ، و خویی١/١٢١ک: شھید اولربرای آگاھی از دیگر دالیل عدم نسخ، -١
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ی این آیه، تنھا چنان که از شش سبب نزول مطرح شده درباره؛درخور توجه فقھای امامیه بوده

ی متحیـر ھسـتند و از   ی نماز مستحبی و قبلـه که مربوط به قبلهھاآندو سبب نزول اول، یعنی 
.اندقرارگرفتهفقھای امامیه توجهمرکزاند، در طریق شیعه نقل شده

توان نتیجه گرفت که روایت سبب نـزول مـروی از   این آیه، میسبب نزولبا ھاآناز تعامل 
ی دالیـل  تواند در زمـره ع) ثابت شود، میم (ع) مشروط بر اینکه که انتساب آن به معصوه (ائم

ای امامیـه بـه روایـات وارد    توجھی فقھاصلی یک حکم فقھی مطرح شود، اما این به معنای بی
شده از طریق اھل سنت نیست؛ چنان که در پرتو ھمین آیه دانستیم که اگر در صحت انتسـاب  

ھای رفـع  ع) نقل شده است، تردیدی ایجاد شود، یکی از گزینهه (روایت سبب نزولی که از ائم
ست.این تردید، انطباق مضمون آن با روایات سبب نزول مروی از طریق اھل سنت ا
ی مسـافر را بـه   در مورد این آیه، گرچه بسیاری از فقھای شیعه، نزول آن در شأن نافلـه 

انـد و در ایـن زمینـه، از دالئـل     ی متحیر مطـرح کـرده  ی قبلهعنوان دلیلی بر ردّ نزول آن درباره
بـه  تـوان نادیـده انگاشـت.   مستندات نظر غیر مشھور را نیز نمیا جویند، امدیگری نیز بھره می

اند.ھمین جھت، برخی به جمع این دو دیدگاه روی آورده

منابع
قرآن کریم

نـزار  مکتبـة مکة، ، بیاسعد محمد ط، تحقیق: تفسیر القرآن العظیم،عبدالرحمن بن محمد، حاتمیابن اب
ق۱۴۱۹،الثالثهبعةطالمصطفی الباز، 

محمـود محمـد  ؛ یطـاھر احمـد زاو  ، تحقیـق:  النھایة فی غریـب الحـدیث  ، مبارک بن محمد، ریابن اث
۱۳۶۴چ چھارم. ، یلیانعمؤسسه اسماقم، ، طناحی،

فتـر انتشـارات اسـالمی، چ    دقـم،  ، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى،رابن ادریس حلّی، محمد بن منصو
ق۱۴۱۰، دوم

ق۱۴۱۳، دومفتر انتشارات اسالمی، چ دقم، ، من الیحضره الفقیه، یابن بابویه، محمّد بن عل
بیــروت، مھــدي، ، تحقیــق: عبــدالرزاقالتفســیرعلــمزادالمســیرفی، یعلــبــنجــوزى، عبــدالرحمنابــن

ق۱۴۲۲،العربي، ط االُولیالکتابدار
انـیس،  محمـد تحقیـق: عبـدالحکیم  االسـباب، بیـان فـی العجـاب ،یعلـ بـن عسـقالنی، احمـد  حجـر ابن

ق١٤١٨،زی، ط االُولیجودار ابنالسعودیة، المملکة
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تابیدارالفکر،،شاکر، بیروتمحمداحمد، تحقیق: المحلی، داحمبنحزم، علیابن
،اولع)، چ ق (مؤسسه امـام صـاد  قم، الفروع،واالُصولعلميالیالنزوعغنیة، یعلبنحلبی، حمزةزھرهابن

ق۱۴۱۷
ع)،ت (البیـ مؤسسـه آل قـم،  ، صـار استقصاء االعتبار في شـرح االستب ، نالدیزینبنحسنثانی،شھیدابن

ق۱۴۱۹،اولچ
ارالکتـب  ، دبیـروت ، الـدین شمس، تحقیق: محمدحسینتفسیر القرآن العظیم، رعمبن، اسماعیلریابن کث

ق۱۴۱۹،ط االولیلعلمیة، منشورات محمد علی بیضون،ا
،اولى، قـم، چ  بزرگداشت شیخ انصـار ، کنگره جھانی کتاب الصالة، نانصارى، مرتضی بن محمد امی

ق۱۴۱۵
، تحقیق: محمد تقـی ایروانـی؛ سـید    الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاھرة، داحمبنبحرانی، یوسف

ق۱۴۰۵،اولفتر انتشارات اسالمی، چ دقم، عبد الرزاق مقرم، 
تابی، اولپناه اشتھاردى، قم، چ : علی، تحقیقمجموعة فتاوى ابن ابي عقیل، مالرحیبروجردى، عبد

.تابی،اولنا، قم، چ ، بیبھجة الفقیه، یبھجت، محمد تق
، تحقیق: ابو محمـد بـن عاشـور،    الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، مثعلبی نیشابورى، احمد بن ابراھی

ق۱۴۲۲،التراث العربي، ط االُولیدار احیاء بیروت، 
ق۱۴۱۵،االولیلعلمیه، طدارالکتب ابیروت، ، احکام القرآن، یجصاص، احمد بن عل

، تحقیق: احمد بـن عبـد الغفورعطـار   الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، جوھری، اسماعیل بن حماد
ق۱۴۰۷،لعلم للمالیین، ط الرابعهدارابیروت،

لرحمن مرعشـلي،  ، تحقیق: یوسف عبـدا المستدرك علی الصحیحین، عبداهللاحاکم نیشابوري، محمدبن
ق١٤٠٦عرفة، دارالم،بیروت

۱۳۷۶،ره)(یمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینتھران، ، الخلل في الصالة، یخمینی، سید مصطف
ق۱۳۹۵،دار الزھراء،  ط الرابعۀ،بیروت، البیان فی تفسیر القرآن، مخویی، سید ابو القاس

ق۱۴۱۷،الخوئيامامسة احیاء آثار ، مؤسموسوعة اإلمام الخوئي، ـــــــــــــــــــــ
زمینه سازان ظھـور  قم، حسنی بیرجندى، ، تحقیق: حسینجامع الخالف و الوفاق، نمؤمسبزوارى، علی

ق۱۴۲۱،اولعج)، چ ر (امام عص
ـ ارشادذخیرة المعاد في شرح،دمحمسبزوارى، محمد باقربن ، بعـة الحجریّـه  طالع)، ت (، مؤسسه آل البی

تابی
ق۱۴۰۶،، دارالمعرفه، بیروتسوطالمب، نسرخسی، شمس الدی
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دار الفکـر، ط  بیـروت،  ، تحقیـق: عمـر بـن غرامـة عمـروى،      بحرالعلـوم ، دسمرقندى، نصـربن محمـ  

ق۱۴۱۶،االُولی
مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ، تحقیق: شعیب ارنؤوط، االتقان فی علوم القرآن، نسیوطی، جالل الدی

ق۱۴۲۹،ط االولی
ق۱۴۱۹،، مؤسسه آل البیت إلحیاء التراثذکرى الشیعة في أحکام الشریعة، یشھید اول، محمد بن مک

قم، دفتر تبلیغات ، تحقیق: رضا مختارى، غایة المراد في شرح نکت اإلرشاد، ـــــــــــــــــــــــــ
ق۱۴۱۴،اولاسالمی، چ 

،اولع)، چ ت (البیسسه آلمؤقم، ، روض الجنان في شرح إرشاد األذھان،یشھید ثانی، زین الدین بن عل
تابی

ن، قم، کتابفروشی ، تحقیق: مرتضی احمدیاالحبل المتین في أحکام الدین، نشیخ بھائی، محمد بن حسی
ق۱۳۹۰،اولبصیرتی، چ 

ق١٤٠٣،اولمرتضی، چ نشرمشھد، ، االحتجاج، یطبرسی، احمد بن عل
ق۱۴۱۸،انتشارات اسالمی، چ اولقم، دفتر ، تفسیر جوامع الجامع، نطبرسي، فضل بن حس
ق۱۴۱۲،، بیروت، دار المعرفه، ط االُولیجامع البیان فی تفسیر القرآن، رطبري، محمد بن جری
ق۱۳۹۰،اولالکتب السالمیة، چ دارتھران، ، االستبصار فیما اختلف من االخبار،نطوسی، محمد بن حس

تابی،احمد قصیرعاملی، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، تحقیق:التبیان فی تفسیرالقرآن،ـــــــــــــــ
ق۱۴۰۷،چھارمسالمیة، چ الکتب االدار تھران، تھذیب االحکام، ، ـــــــــــــــ

،اول، قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان، چ    االَخیار في شـرح االستبصـار  مناھج، نعاملی، احمد بن زین العابدی
تابی

تابی،، دار احیاء التراث العربيلکرامة في شرح قواعد العالّمةمفتاح ا،دعاملی، جواد بن محم
ق۱۴۱۱،اولع)، چ ت (البیآلمؤسسهبیروت، ، مدارك األحکام،یعاملی، محمد بن عل

ق۱۴۱۴،ع)، چ اولت (مؤسسه آل البیقم، ، تذکرة الفقھاء، فعالمه حلی، حسن بن یوس
،دومچ دفتـر انتشـارات اسـالمی،    قـم،  مختلف الشیعة في أحکـام الشـریعة،   ، ــــــــــــــــــــــ

ق۱۴۱۳
ز پژوھشـھای اسـالمی، چ   مرکـ مشـھد،  ، منتھی المطلب في تحقیق المذھب، ــــــــــــــــــــــــ

ق۱۴۱۲،اول
،اولعالقـات اإلسـالمیة، چ   رابطـة الثقافـة و ال  تھران، ، المسائل الناصریات، نعلم الھدی، علی بن حسی

ق۱۴۱۷
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چاپخانـه علمیـه،   ،تھـران محالتـی،  لیرسـو ، تحقیق: سیدھاشمکتاب التفسیر، دعیاشی، محمد بن مسعو

ق۱۳۸۰
ق۱۳۸۹،کشفی، انتشارات مرتضوى: محمدتقی، تصحیحاالَفھام اِلی آیات االَحکاممسالك، دفاضل جوا

تابی،جاقا حسین طباطبائی بروجردى، بیر درس آ، تقرینھایة التقریر،دفاضل لنکرانی، محم
تابی،اولنا، چ بیقم، ، کنز العرفان في فقه القرآن،هفاضل مقداد، مقداد بن عبد اللَّ

۱۳۸۷، دانشگاه تھران، چ نوزدھممؤسسه انتشارات و چاپتھران، ، مبادی فقه و اصول، افیض، علیرض
۱۳۶۷،چ چھارمدار الکتاب،قم، موسوى جزایرى، طیبتحقیق: سید، تفسیر القمی، مابراھیبنقمی، علی

ى انتشـارات جامعـه  ،قـم نی، ، تقریـر درس میـرزای نـائی   کتاب الصـالة ، یکاظمی خراسانی، محمد عل
ق۱۴۱۱مدرسین، 

ق۱۴۰۷،چھارمسالمیة، چ الکتب االدار تھران، ، الکافي، بکلینی، محمد بن یعقو
دفتر انتشارات اسالمی، قم، ، تقریر درس محقق داماد، کتاب الصالة، یوادى آملمؤمن، محمد؛ عبد اهللا ج

ق۱۴۱۶،دومچ 
قـم،  ، تحقیق: محمد علـی حیـدرى و دیگـران،    المعتبر في شرح المختصر، نحلّی، جعفر بن حسمحقق

ق۱۴۰۷،اولچ ع)، ء (مؤسسه سید الشھدا
ق۱۴۱۲،اولارات اسالمی، چ فتر انتشدقم، ، نکت النھایة، ـــــــــــــــــــ

ـ  قـم،  ، جامع المقاصد في شرح القواعـد ، نمحقق کرکی، علی بن حسی ،دومع)، چ ت (مؤسسـه آل البی
ق۱۴۱۴

، تحقیق: حسین موسـوى کرمـانی و   روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه، یمجلسی، محمد تق
ق۱۴۰۶،دومنگی اسالمی کوشانبور، چ مؤسسه فرھقم، دیگران، 

ق۱۴۱۴،، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ دوملوامع صاحبقرانی، ـــــــــــــــــــــ
۱۳۷۰،فتر تبلیغات اسالمی،چ چھارمدقم، ، اصول الفقها، مظفر، محمد رض

المکتبة تھران، ، تحقیق: محمد باقر بھبودى، احکام القرآنفیزبدة البیان، دمقدس اردبیلی، احمد بن محم
تابی، اولاآلثار الجعفریة، چ یاءالجعفریة الح

، تحقیق: آقا مجتبـی عراقـی و   االَذھاناِرشادمجمع الفائدة و البرھان في شرح، ــــــــــــــــــــــ
ق۱۴۰۳،اولدفتر انتشارات اسالمی، چ قم، دیگران،

ن، ، تحقیق: عباس تبریزیاماالَیّام في مسائل الحالل و الحراغنائم، نحسمحمدبنمیرزاى قمی، ابو القاسم
ق۱۴۱۸،مکتب االعالم االسالمی، چ اول

دار بیـروت،  ، تحقیق: عبـاس قوچـانی،   جواھر الکالم في شرح شرائع اإسالم، رباقبنحسننجفی، محمد
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تا، بیط السابعةاِحیاء التراث العربي، 

،اولع)، چ ت (ه آل البیـ مؤسسـ قـم،  ، اَحکام الشـریعة مستند الشیعة في، ینراقی، احمد بن محمد مھد
ق۱۴۱۵

الکتب العلمیة، ط داربیروت، ، تحقیق: کمال بسیونی زغلول، اسباب نزول القرآن، داحمبنواحدى، علی
ق۱۴۱۱،األولی

تابی،جاة آل البیت الحیاء التراث، بی، مؤسسالحاشیة علی مدارك االَحکام، روحید بھبھانی، محمد باق
ق۱۴۲۴،اولدد الوحید البھبھاني، قم، چ ، مؤسسة العالمة المجمصابیح الظالم، ــــــــــــــــــــــ

مؤسسة الجعفریة الحیاء التراث، چ قم، ، تحقیق: محمد باقرى و دیگران، مصباح الفقیه، اھمدانی، آقا رض
ق۱۴۱۶،اول

،صـالة االحتیـاط  رسالة في حکم الظن فـي الصـالة و بیـان کیفیـة     ، مالعظیعبدبنیزدى، سیدمحمدکاظم
ق۱۴۲۱،دومى اسماعیلیان، قم، چ مؤسسه

.ق۱۴۱۷،ع الفکر االسالمی، قم، ط االُولی، مجمموسوعۀ التاریخ االسالمی، ییوسفی غروی، محمد ھاد


