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  *سیدحسن فاطمی (موحد)

  چکیده

مدینه جایگاه بسیاري از وقایع مهم تاریخی، به ویژه در صـدر اسـالم، بـوده اسـت. از جملـه      

کـه چنـد   المقدس به سوي کعبه است. در اهمیت آن همین بـس  این وقایع، تغییر قبله از بیت

و به پیروي از او، مسلمانان تـا سـال    9ریم به آن ماجرا اختصاص دارد. پیامبرآیه از قرآن ک

گزاردند؛ اما حضرت در ایـن سـال مشـغول نمـاز     المقدس نماز می دوم هجرت به سوي بیت

  .جماعت در مسجد بود که دستور الهی براي تغییر قبله به سوي کعبه فرود آمد

دهد. چـه بسـا   ات از جهات گوناگون را نشان میمرور منابع کهن در مورد این واقعه، اختالف

ساز انکار تمام آن واقعه از سوي برخی باشد و تنها به بیانـات قـرآن    این اختالف متون، زمینه

  ها الزم است این موارد با دقت بررسی شود.بسنده کنند. بنابراین به منظور رفع اختالف

  ازد: مکان تغییر قبلـه، مـاه تغییـر قبلـه    ها را از سه جهت برطرف سکوشد ابهاماین مقاله می

  آن، دستور تغییر نازل شد. که در میانو نمازي

  مسجد قبلتین، تغییر قبله، زمان تغییر قبله، مکان تغییر قبله. :هاکلیدواژه

                                                        

   hassanfatemi@yahoo.com/  کارشناسی ارشد  *

ترويجي   - علمي  فصلنامه 
 ميقــات حــج، ســال 29،

شماره 113
صفحه )139- 115(

سيدحسن فاطمي )موحد(

تغییر قبله
در کدام مسجد، کدام ماه، و کدام نماز؟
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  مقدمه

قـرآن کـریم در سـوره    ترین اتفاقات پس از هجـرت اسـت کـه     ماجراي تغییر قبله از مهم

بــه آن پرداختــه اســت. جزئیــات آن را بایــد در متــون  177و  150تــا142هــاي بقــره، آیــه

در مــورد آن را از جهــات  تــاریخی و حــدیثی پــی گرفــت. مراجعــه بــه متــون، اخــتالف 

ها گـامی خواهـد بـود بـراي روشـن سـاختن ایـن        دهد. زدودن اختالفمختلف نشان می

  واقعه و اعتبار بخشیدن به آن.  

کـه در میـان آن   کان تغییر قبله، ماه آن و نمازياختالف متون، بیشتر در سه محور است: م

  پردازد.فرمان آمد. بنابراین این نوشتار در سه بخش به سه محور مذکور می

  بخش اول: کدام مسجد؟

، 9بر اساس اخبار فراوان و قابل اعتماد، ماجراي تغییر قبله و پیام جبرئیل به پیـامبر اسـالم  

در منـابع  » قبلتـین «ن چنـد مسـجد در ایـن شـهر بـه      در مسجدي در مدینه روي داد. نامیده شـد 

تاریخی و حدیثی، سبب به اشتباه افتادن برخی شده است. با بررسی در منـابع کهـن، بـه دسـت     

سـلمه در  که پشـتوانه حـدیثی و تـاریخی قابـل اعتمـاد دارد، مسـجد بنـی       آید، تنها مسجديمی

کـه ایـن نـام بـر     ود. بقیه مسـاجدي ششناخته می» مسجد قبلتین«غرب مدینه است که امروزه به 

آنها نهاده شده، به این دلیل است که در میان نماز، خبر به نمازگزاران رسیده و آنـان بـه سـوي    

ـین اعتبـار     اند. این مساجد را نیز مـی کعبه گشته نامیـد. نیـز مسـاجدي نـام     » قبلتـین «تـوان بـه هم

تغییر قبلـه صـورت گرفتـه اسـت. تمـام ایـن       اند که در آنها بر آنها نهاده نشده، اما گفته» قبلتین«

  شوند.مساجد به ترتیب الفبایی، ذکر، و منابع مربوط بررسی می

  حارثهبنی مسجد

ـ از ابن ابی شناسی مدینهنویسنده کتاب  ـ در      ، محل تغییر قبله را  حاتم از تویلـه بنـت اسـلم 

تفسـیر ابــن  کـه در  ؛ درحـالی )130ش، ص1364 ،ینجفـ (حارثـه نقـل کـرده اسـت     مسـجد بنـی  

حاتم آمده است افراد در آنجا مشغول نماز بودند که خبر تغییر قبله رسید و آنان ادامـه نمـاز    ابی

  :وارد شد 9را به سوي کعبه خواندند؛ نه اینکه جبرئیل در آن مسجد بر پیامبر
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 یر فـــت الظهــر أو العصــيصــلّ  :لة ابنة أسلم قالتيحممود عن جدته تو بن جعفر«

فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتني ثــم جاءنــا مــن خيربنــا أن حارثة  بنی مسجد

ان كــوالنساء م ،ان النساءكفتحول الرجال م ،ت احلراميقد استقبل الب 9اهللارسول

، 1تـا، ج بـی  ،يراز( »ت احلــراميــالب ی مســتقبلنيتي البــاقنينا السجدتيفصل ،الرجال

  .)207، ص24تا، جبی ،یطبرانر.ك: ؛ 37ص

  حارثه است:هم، سخن از خبر آوردن به بنیدر روایت دیگر 

صــلَّون ي وجدهم نيح حارثة بنی أنذر یهو الَّذ یاألنصار یاخلطم يکهن بن عباد«

 نحــو نيتي البــاقنيعتكفــأمتوا الــر ،وأخربهم أّن القبلة قد حّولــت ،ملقدسابيت یإل

  .)806، ص2ق، ج1412 (ابن عبدالبر، »احلرام سجدامل

  حرامبنی مسجد

سلمه را یکی بنی مسجدکبیر و  حرامبنی مسجدو  نیقبلت مسجدکعکی،  عبدالعزیز

تنها مدرکی در این زمینه ارائه نکرده  او نه )12، ص4زء جق، 1432 ،یکعک(دانسته است. 

  اند:است، بلکه منابع تاریخی، خالف آن را گزارش کرده

 ،نيبلتــالق مســجدو ،اخلربــة مسجد یف یصل 9یأن النب :عنه اهللایرض عن جابر«

  .)68، ص1ق، ج1410 ،يری(نم »بالقاع یالذ حرام بنی مسجد یوف

در متن مـذکور مشـهود اسـت. طبـق      حرامو بنی نیقبلتهاي مسجددوگانگی میان 

  کبیر نماز نخوانده است: حرامبنی مسجددر  9نقلی اساساً پیامبر

 ،يریـ نم( »كــرباأل حــرام بنــی مســجد یصل فــيمل  9یأن النب :عثامن بن حرامعن «

  .)76، ص1ق، ج1410

سـلمه را  ق.)، محل سکونت چند طایفـه از بنـی  200از سوي دیگر ابن زباله (م. ح 

عبید در جـوار  ، بنینیقبلت مسجدسواد در جوار به این صورت مشخص کرده است: بنی

ق، 1426 ،يسـمهود (صـغیر در دشـت    حرامبنی مسجددر جوار  حرامخربه و بنی مسجد

  .)46، ص3ج
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 بـه نـام آنـان باشـد.     مسـجد اند تا آن نبوده نیقبلت مسجددر جوار  حرامنیبنابراین ب

ندانسـته، نتیجـه گرفـت کـه      نیقبلتصغیر را  حرامبنی مسجدتوان از اینکه ابن زباله، نمی

 9بن عثمان، پیـامبر  حرامکه طبق نقل  است؛ همچنان نیقبلتکبیر همان  حرامبنی مسجد

  انده است.کبیر نماز نخو حرامبنی مسجددر 

توان میان روایت جابر و حرام بن عثمان را به این صـورت جمـع کـرد    با این توضیح، می

در آن نماز خوانـده، مسـجد صـغیر اسـت؛ زیـرا       9حرام که پیامبرکه مراد جابر از مسجد بنی

حـرام کبیـر   که مسجد بنـی اند، درحالیابن زباله و جابر مکان آن مسجد را در دشت نقل کرده

و همچنـین مـراد حـرام بـن عثمـان،       )46، ص3ق، ج1426 ،يسـمهود ( سلع بوده است در شعب

  .نماز نخوانده است 9حرام کبیر است که در آن پیامبر اسالممسجد بنی

در مسـاجد   9ممکن است در مقام تضعیف روایت جـابر گفتـه شـود کـه پیـامبر     

ن زباله، چنین بـه نظـر   دیگر نیز نماز خوانده، اما قابل توضیح است که با توجه به خبر اب

  سلمه است.رسد، جابر در مقام بیان مساجد بنیمی

  سالمبنی مسجد

  سالم نازل شد:طبق خبري، فرمان تغییر قبله در مسجد بنی

  هبــم یقــد صــل ســاملبنــی  مســجد یان فــكــفلام أصبح وحرضت صالة الظهــر «

ق، 1404 ،یقمـ ( »عبةكال یفحوله إل هيفأخذ بعضد 7ليفنزل جربئ ،نيعتكالظهر ر

  .)63، ص1ج

سالم ذکر کرده اسـت و از  بنی مسجدتنها علی بن ابراهیم در تفسیرش، نماز را در 

، ش1343 ،يوری؛ سـ 415ــ 414، ص1ق، ج1415 ،یطبرسـ (آن به برخی منابع شیعی دیگـر  

نیز راه یافته است. اما با توجه به اینکه در منابع فـراوان دیگـر، سـخن از     )80ـ79، ص1ج

  تصحیف رخ داده است. تفسیر القمیاست، ظاهراً در کتاب  سلمهبنی مسجد

عاتکه هـم   مسجدالنبی قرار دارد و به آن مسجدسالم در سمت جنوب بنی مسجد

  .)68، ص1ق، ج1410 ،يرینم(اند گفته
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  سلمهبنی مسجد

سلمه، بیشترین خبرهـا را بـه خـود    در مسجد بنی 9نزول فرمان تغییر قبله بر پیامبر

  قابل پذیرش است؛ مانند: اختصاص داده و

 یســلمة وقــد صــلّ  بنــی مســجد یفــ 9اهللاورســول ةيــقال جماهــد: نزلــت اآل«  ـ

ذلــک  یفســمّ  زابيــالّصالة فاستقبل امل یمن الظّهر، فتحّول ف نيبأصحابه ركعت

  .)262، ص1، جم2008 ،یطبران( »نيقبلتال مسجد سجدامل

فصــنعت لــه طعامــا  ســلمة نیی بمعرور ف بن الرباء بن أم برش 9اهللازار رسول«  ـ

عبــة كال یوجه إليأن   ثم أمرنيعتكبأصحابه ر 9اهللافصلی رسول الظهر وحانت

 ،یشـعران ( »نيالقبلتــ مســجد سجدامل یزاب فسميعبة واستقبل املكال یفاستدار إل

  .)242ـ241، ص1ق، ج1426

 یفلــام صــلّ  ،ســلمة بنی مسجد یالظهر ف یصليان ك اهللابعضهم أن رسول یرو«  ـ

 یجعــل وجهــه إلــ یواستدار حتــ »عبةكال یرصف القبلة إل«: هي نزل علنيعتكر

  .)42، ص2تا، جبی (یعقوبی، »نيالقبلت مسجد سجدامل کذل یفسم ،عبةكال

سـلمه  بنـی  مسجدشود افراد در با نگاه ابتدایی به روایت محمد بن جابر، تصور می

میان نمـاز بـه سـوي کعبـه روي      مشغول نماز بودند که خبر تغییر قبله به آنها رسید و در

  در آن مسجد آیه نازل شده باشد: 9برگرداندند؛ نه اینکه بر پیامبر

 یصــلون الظهــر فــيســلمة  بنی رصفت القبلة ونفر من :جابر قال بن عن حممد«

 نيعتــكفأتاهم آت فأخربهم وقد صــلوا ر ،نيقبلتال مسجد :قال لهي یالذ سجدامل

 »نيقبلتــال مســجد یســمّ  کفبــذل ،عبةكال یجعلوا وجوههم إل یفاستداروا حت

  .)47، ص3ق، ج1426 ،ي(سمهود

  گوید:و در پایان هم می» قبله تغییر یافت«گوید: این متن، خلل دارد. در ابتدا می

بـوده اسـت.    نیقبلت مسجدهمچنین دو بار آمده که نام ». به طرف قبله، رو کردند«

افتاده اسـت. شـبیه   عبارتی  ،»تاهم آتفأ«رسد پیش از با مالحظۀ متون دیگر، به نظر می

بینـیم کـه میـان نمـاز،     قبا مـی  مسجدهاي مربوط به تا آخر را در روایت» فاتاهم آت«از 
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 (ثعلبـی،  »ملقــدسابيــته قبلــة يــوفقبــا ب 9اهللالرســو مسجد یعني نيقبلتال مسجد

  .)96، ص5ق، ج1422

» اهللامسـجد رسـول  «یا » مسجدالنبی«در آنها نماز خوانده،  9که پیامبربه مساجدي

گفتند. در خبر باال نیامده پیامبر در آن مسجد بود که آیه نازل شد. همچنین منافـات  می

رسید و میان نماز روي گرداندند و بـه ایـن   ندارد با اینکه خبر به نمازگزاران این مسجد 

  خوانیم:که در خبر زیر می سبب قبلتین نامیده شد؛ چنان

ــبِْح  َصَالةِ  ِيف  بُِقبَاءٍ  النَّاُس  َبيْنَا َقاَل  ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَا َعبْدِ  َعنْ ، ارنَ يدِ  بن اهللاَ َعبْدِ َعْن «  إِذْ  الصُّ

 اللَّيَْلــةَ  َعَلْيــهِ  أُْنــِزَل  َقــْد  َسلَّمَ  وَ  ]َو آلِهِ [ َعَليْهِ  هللاُا ىلَّ َص  هللاَا َرُسوَل  إِنَّ  َفَقاَل  آٍت  َجاَءُهمْ 

امِ  إَِىل  ُوُجوُهُهمْ  َوَكاَنْت  َفاْستَْقبُِلوَها الَْكْعبَةَ  َيْستَْقبَِل  أَنْ  أُِمرَ  َوَقْد  ُقْرآنٌ   َفاْســتََداُروا الشَّ

  .)66، ص2، جتابی ؛ نیشابوري،134ـ133، ص8ق، ج1401بخاري، ( »الَْكْعبَةِ  إَِىل 

قبا و در میان نماز صبح خبـر آمـد کـه     مسجدغزالی تصریح کرده است چون در 

  نامیدند:» نیقبلتذوال مسجد«قبله تغییر یافته است و مردم روي گرداندند، آنجا را 

ــام رو« ــل  یف ــاءأن أه ــجد قب ــ مس ــك ــبح باملد یانوا ف ــالة الص ــتقبليص ــة مس  نين

اآلن قد حولت القبلــة  :ل هلميفق ،نهامينة بيألن املد ،عبةكن اليمستدبر ،ملقدسا بيتل

 یهم وســمير علكنيومل  ، طلب داللةريأثناء الصالة من غ یعبة فاستداروا فكال یإل

  .)130، ص6، جتابی غزالی،( »نيالقبلتهم ذا مسجد

  یمسجدالنب

 9ظاهر دو خبر، آن است که فرمـان تغییـر قبلـه در مسـجدالنبی بـه پیـامبر اسـالم       

  اند:گفتهیا به آن نیز مسجد قبلتین میرسید 

ركعتني من الظهر فی مسجده باملسلمني ثم أمــر أن يوجــه  9اهللارسول یصل: يقال«

  .)241، ص1ق، ج1426 ،یشعران( »فاستدار إليه ودار معه املسلمون إلی املسجد احلرام

ود در آنهـا نمـاز خوانـده بـ     9که پیامبربا توجه به اینکه در گذشته به مسجدهایی

گفتند و بـه قرینـه خبرهـاي متعـدد دیگـر، کـه از       می» اهللامسجد رسول«یا » مسجدالنبی«
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در حـدیث  » مسـجده «حکایت دارنـد، مـراد از    نزول آیه در غیر از مسجدالنبی معروف

  باال، مسجدالنبی معروف نیست.

 یعنــيالزمــان  کذلــ یفــ یحججت مع أبــ :قال ی،وفك النياسي بن حدثنا خلف«

ه قبلة يالرسول وف مسجد یعني نيالقبلت مسجد تيفرأ ،نةية فمررنا باملديأمبنی زمان

  .)45، ص11ق، ج1415(طبري،  »ملقدسا بيت

گفتنـد. سـخن   اهللا نیز میدر آن، مسجد رسول 9به مسجد قبا به دلیل نماز خواندن پیامبر

 خلف در جاي دیگر که ذیل مسجد قبا گذشت، تصریح دارد کـه ایـن مسـجد در منطقـه قبـا     

بوده و منظور، مسجدالنبی نیست. از اینها گذشته اگـر تغییـر قبلـه در مسـجدالنبی مرکـز اسـالم       

  .شد؛ نه با دو سه روایت غیر واضحهاي متعدد نقل میرخ داده بود، خبر آن با روایت

  ر مسجدیصدور فرمان در غ

  :ده استبرخی، از حدیث زیر استفاده کنند که فرمان تغییر قبله در غیر نماز بو شاید

فنمــر  9اهللاعهــد رســول یالسوق عل یإل كنا نغدو :قال یاملعل بن ديسع یعن أب«

لقــد حــدث  :املنرب فقلــت یقاعدا عل 9یوما والنبيه فمررنا يف یفنصل سجدامل یف

ة يفرغ من اآل یحت »السامء یف کتقلب وجه یقد نر: « 9یأمر فجلست فقرأ النب

ون أول مــن كــفن 9ینــزل النبــيل ان قب نيعتكع ركنر یتعال حت :یفقلت لصاحب

  .)291، ص6ق، ج1411نسائی، ؛ 34ـ33، صتابی ،ي(بخار »یصل

ظاهر روایت آن است که این سخنرانی در مسجدالنبی بوده و دیدگاه انتخابی آن 

تـوان گفـت پیـامبر    سلمه رخ داده اسـت. بنـابراین مـی   بنی مسجداست که نزول آیه در 

  سلمه رخ داده است.بنی مسجداي بوده که در در حال بیان نزول آیه 9اسالم

  بخش دوم: کدام ماه؟

اند: روایـاتی اند، سه دستهروایات قابل توجه که ماه دستور تغییر قبله را بیان کرده

انـد و اخبـار دو   که شماره ماه بعد از هجرت را ذکر کردهاند، روایاتیکه از ماه نام برده

  ماه قبل از جنگ بدر.
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 ؛ ابـن هشـام،  279، ص5تـا، ج بـی  ابـن إسـحاق،  (هاي رجب اول، از ماهروایات دسته 

ــالذري440، ص2، جق1383 ابــن هشــام،( ، شــعبان)391، ص2، جق1383 ، 1، جم1959، ؛ ب

، ابـن عبـدالبر  . در 248ــ 247، ص2، جق1418(ابـن جـوزي،   الثانی  و جمادي )271و246ص

الثانی عـالوه بـر کـم     جمادي اند. اخبار ماهنام برده )ماه جمادي است 55، ص8، جق1387

  داشتن منبع و کهن نبودن، در برابر اخبار فراوان و کهن دیگر، قابل اعتنا نیستند.  

  ؛ 85، ص1ق، ج1424بـن ســلیمان،   ر.ك: مقاتــل(خبرهـاي دسـته ســوم فراواننـد    

و تنها یک حدیث، آن واقعه را بعـد از جنـگ بـدر ذکـر      )234، صتامام شافعی، بیا

 بـن جبرئیـل،   شـاذان (به روایات فراوان دیگر، مورد توجـه نیسـت.    کرده که با توجه

  )71ق، ص1428

رسد تغییـر قبلـه در مـاه رجـب سـال دوم هجـرت، و بـه عبـارت دیگـر          به نظر می

تـر  شانزده ماه پس از هجرت، پذیرفتنی است. توضیح آنکه آمار و ارقام، هرچه بـزرگ 

شود تـا  تر باشند، احتمال آن کم میباشند، احتمال تقریبی بودن بیشتر است و هرچه کم

تـر را  توان پنج، شش نفر بـاالتر یـا پـایین   می» صد نفر آمدند«رسد. در جملۀ به صفر می

  توان تقریبی دانست.نمی را» دو نفر آمدند«نیز محتمل دانست اما جملۀ 

تـوان  نمی در مورد خبرهاي فراوان که از دو ماه قبل از جنگ بدر حکایت دارند،

یبی بودن را فرض کرد و یک یا سه ماه را محتمل دانست. در مورد مـاه تغییـر قبلـه،    تقر

اند. شانزده ماه بـا رجـب، یعنـی    بیشتر خبرها شانزده ماه و هفده ماه پس از هجرت گفته

دو ماه پیش از بدر، مطابق است؛ چون جنگ بـدر در اواسـط مـاه مبـارك رمضـان سـال دوم       

بـه مدینـه و     9شود و هجرت پیـامبر اسـالم  ز آن، رجب میهجرت رخ داد که دو ماه پیش ا

االول بوده است و ماه رجب سال دوم، شـانزدهمین مـاه    ورودش به این شهر در اواسط ماه ربیع

پس از هجرت است. روایات هفده ماه، با تسامح و به صورت تقریبی قابل قبولند. امـا پـذیرفتن   

  ر آنها ایراداتی دارند.روست و بیشت هاي دیگر با دشواري روبهماه

ها را نقـل، و در صـورت نیـاز، توضـیحی     در ادامه، اخبار مربوط به هرکدام از ماه

  :کنیمارائه می
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  دو ماه بعد از هجرت

 شــهرا رـة عشــيــثامن ملقــدسا بيــتنحــو  9اهللانا مع رســوليصل :قال ،عن الرباء«

  ،تـا بـی  وینـی، قز( »نيشــهرنــة بياملد یعبــة بعــد دخولــه إلــكال یورصفت القبلــة إلــ

  .)322، ص1ج

کند. بـراء بـن عـازب    نمی هیچ روایتی تغییر قبله در دو ماه پس از هجرت را تأیید

، ظهور در نماز خواندن او و دیگر انصار، شـانزده مـاه   »صلینا«از انصار بود و جمع بودن 

یـت  که آنان ساکن مدینه بودند. افتادگی در ایـن روا  پیش از هجرت در مکه دارد؛ درحالی

  افتاده است.» بشهرین«پیش از » قبل بدر«روشن است. با توجه به اخبار فراوان دیگر، 

  هفت ماه

عــز  اهللاثــم حــول ،اشــهرة ســبع ملقدسا بيتال یإل ینة صلياملد یمهاجرته إل عدب«

  .)63، ص1ق، ج1404 ،یقم( »ت احلراميالب یإل وجل القبلة

ش از ده ماه تصریح دارند، ظـاهراً کلمـه   با توجه به اخبار فراوان که به تغییر قبله بی

  اند.اصالح کرده» اشهر«را به صورت » شهرا«افتاده است و نیز » سبعة«بعد از » عشر«

  نُه و ده ماه

المقدس را با تردید میان نه ماه یا ده مـاه   روایتی از انس بن مالک، انصراف از بیت

  پس از هجرت بیان کرده است:

 أو أشــهرة تسعبعد  ملقدسا بيتعن  9اهللارسول رصف :قال مالکبن  سعن أن«

  .)457، ص2م، ج2000 ؛ ابن عبدالبر،36، صتابی ،عصفري( »ةعرش

رسـد تردیـد از راويِ بعـد از انـس اسـت. او      با توجه به روایات فراوان دیگر، به نظر مـی 

دیـد راوي  ؛ یعنـی تر »عشر«را گفت یا کلمه » اشهر«کلمه » تسعة«تردید دارد که آیا انس بعد از 

تغییـر داده » عشـرة «را بـه  » عشر«میان نه ماه و نوزده ماه است. اما رونویسان با توجه به ذهنیتشان 

شـود. نـه مـاه، مسـلماً اشـتباه اسـت و بـا        نیز گفته مـی » تسعة عشرة«اند؛ هرچند با تسامح گاهی 

» سـبعۀ « داد که اصـل حـدیث   توان ترجیح، می»سبع«و » تسع«توجه به تصحیف فراوان میان 

  بوده که در این صورت با اخبار پذیرفته شده دیگر، هماهنگ است.
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هـایی  توانـد در اثـر برداشـت   روایت انس با الفاظ مشابه دیگر نیز نقل شده است کـه مـی  

  .)4، ص2ق، ج1409 طوسی،؛ 6، ص2ق، ج1415(طبري، شخصی، نقل به معنا شده باشد 

  ت، روشن است:افتادگی در نقلی دیگر، که سخن از ده ماه اس

 یرجب علــ یف عبة ورصفتكال یوملا رصف القبلة عن الشام إل :قال ابن إسحاق«

  .)391، ص2ق، ج1383 ابن هشام،( »نةياملد 9اهللامن مقدم رسول شهراً  عرشرأس 

ـین    در ماه ربیع 9پیامبر االول وارد مدینه شد و تا رجب سال اول، چهار ماه است کـه چن

ـتۀ «کند و تا رجب سال دوم، شـانزده مـاه اسـت. پـس     نمی أییدچیزي را هیچ نقل تاریخی ت » س

افتاده است. در نقل دیگر از ابن اسحاق، ماه رجب و هفده مـاه پـس از هجـرت    » عشر«پیش از 

  )457، ص2م، ج2000 ؛ ابن عبدالبر،36، صتا، بیعصفري(آمده است. 

  .است» عشرة اشهر«یح از این گذشته، اگر افتادگی نبود و مراد ده ماه بود، عبارت صح

  دوازده ماه

ملــا قــدم  9اهللامالک أخــربه أن رســول بن كعب بن عن ابن شهاب أن عبد الرمحن«

  .)49، ص8ق، ج1387 ابن عبدالبر،( »ر شهراـاثنی عش ملقدسانحو بيت املدينة مهاجرا صلی

یک خبر در برابر خبرهاي فراوان دیگر، قابل اعتنا نیسـت. گذشـته از آنکـه منبـع     

  نیز کهن نیست.آن 

  سیزده ماه

  سیزده ماه، تنها از معاذ بن جبل نقل شده است:

ة ثالثــ ملقــدسا بيــتنحــو  یفصل ،نةيقدم املد 9اهللاأن رسول :جبل بن عن معاذ«

  .)143، ص1، جتابی سیوطی،؛ 7، ص2ق، ج1415(طبري،  »شهرا عرش

یـز نقـل شـده    از معاذ بن جبل در منابع متعدد، شانزده و هفده ماه پس از هجـرت ن 

هـاي دیگـر، ایـن دو مـاه     آید) و نیز بـا توجـه بـه نقـل    است (عبارت روایت در ادامه می

پـیش از   9ترجیح دارد. مکرر در اخبار مربـوط بـه تغییـر قبلـه آمـده اسـت کـه پیـامبر        
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المقدس نمـاز   هجرت، یعنی در زمان حضور در مکه، سیزده سال در آنجا به سوي بیت

بـوده؛ امـا واو حالیـه بـه فـاء، و نیـز       » و صلی«ث باال در واقع بسا عبارت حدی خواند. چه

وارد مدینــه شــد؛  9تغییــر یافتــه اســت؛ بــه ایــن معنــا: پیــامبر اســالم» شــهراً«بــه » ســنة«

تـر آنکـه   المقدس نماز خوانـده بـود. احتمـال قـوي     که سیزده سال به سوي بیت درحالی

  ، چنین است:تر آنروایت باال، قسمتی از حدیثی دیگر است که کامل

جبل، قــال: أحيلــت الصــالة ثالثــة أحــوال، وأحيــل الصــيام ثالثــة بن  عن معاذ«

ـ  9اهللالثالث أن رسول احلال ...أحوال  ـ ملقــدسا يعنی نحو بيت قدم املدينة فصلی 

  .)124، ص1ق، ج1410، سجستانی( »ثالثة عرش شهرا

مـورد در قسـمت   است. یـک  » عشر شهرا سبعة«این روایت در منابع متعدد دیگر، 

  هفده ماه خواهد آمد. پس منشأ سیزده ماه، تصحیف است.

  شانزده ماه

خبرها در مورد رخداد تغییر قبله در شانزدهمین ماه پس از هجرت فراوان است و 

  این تاریخ ترجیح دارد؛ مانند:

 ملقــدسا بيــت ینة إلــيبعد أن قدم املد 9اهللارسول یصل :جبل قال بن معاذعن «  ـ

  .)35، صتابی ،؛ عصفري112، ص20تا، جبی ،یطبران( »شهرا ستة عرش

ســتة  ملقــدسا بيــتنحــو  نة مهــاجرايبعد قدومه املد 9اهللاینب یصل: عن قتادة« ـ 

  .)5، ص2ق، ج1409 ؛ طوسی،9، ص2ق، ج1415طبري، ( »شهرا رـعش

ســتة بعــد أن قــدم املدينــة،  9اهللارســول املسيب، أنه قال: صــلیبن  سعيدعن « ـ 

بـن   (مالـک  »قبل بــدر بشــهرين ثم حولت القبلة ملقدسا شهرا، نحو بيت رـعش

  .)234، صتابی شافعی،؛ 196، ص1ق، ج1406انس، 

ســتة  ملقدسا بيتنحو  ینة فصلياملد 9اهللاقدم رسول :عازب قالبن  الرباء عن« ـ 

  ،طیالسـی  ر.ك:؛ 243، ص1ق، ج1348(نسائی،  »عبةكال یثم إنه وجه إل شهرا عرش

  .)98، صتابی
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  ماههفده 

اند که به جهت پرهیز از اطاله مقـال،  هاي متعدد نیز از هفده ماه سخن گفتهروایت

  کنیم:به نقل چند مورد بسنده می

جبل قال: أحيلت الصالة ثالثة أحوال وأحيل الصــوم ثالثــة أحــوال بن  ذعن معا«

ســبعة  ملقــدسا بيــتنحــو  ینة فصــليقدم املد 9اهللافأما أحوال الصالة فان رسول

  .)246، ص5، جتابی حنبل،بن  احمد؛ 277، ص5، جتابی (ابن اسحاق، »شهرا عرش

اعتباري روایت سیزده ماه گفتـه شـد    از معاذ، خبر سیزده و شانزده ماه گذشت. بی

و بعید نیست معاذ شانزده و هفده ماه، هر دو را گفته باشد که اولی را دقیق، و دومـی را  

  تقریبی گفته است.

ســبعة  ملقدسا بيتنحو  نة مهاجراً يبعد قدومه املد 9اهللاینب یصل :قال ،ةعن قتاد«

  .)18، ص2ق، ج1415(طبري،  »شهراً  عرش

روایتی دیگر از قتاده با همین عبارت در قسمت شـانزده مـاه گذشـت کـه در آن،     

  شانزده ماه آمده است.

ســبعة نــة يبعد أن قــدم املد 9اهللارسول یصل :قوليان كأنه  املسيببن  عن سعيد«

(بیهقـی،   »نيشــهرعبــة قبــل بــدر بكال یثم حولت إلــ ملقدسا بيتنحو  شهرا عرش

  .)575، ص2ق، ج1405

تنافی در این حدیث، آشکار است؛ زیرا دو ماه پیش از هجرت، ماه رجـب اسـت   

تر در قسـمت  و آن، شانزدهمین ماه پس از هجرت است. عین حدیث باال از منابع کهن

  آمده است.» عشرستة «، »سبعة عشر«آن به جاي  شانزده ماه گذشت که در

 9اهللانا مــع رســوليصــل :سمعت الرباء قــال :أبو إسحق قال یان حدثنيعن سف«

بـن   (احمـد  »يانســف کشــ .شــهرا سبعة عرشــأو  شهرا ستة عرش ملقدسا بيتنحو 

  .)243ـ242، ص1ق، ج1348نسائی، ؛ 289، ص4، جتابی حنبل،

هـاي  بعید است تردید از سـوي سـفیان باشـد؛ چـون در سـند بعضـی از ایـن نقـل        

تواند از خود براء باشد. معادل فارسی آن نیز چنـین  باتردید، سفیان نیست. این تردید می

  است: شانزده، هفده ماه بعد از هجرت.
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 »بعد قدومــه شهرا رـسبعة عشرجب بعد  یالقبلة ف رصفت :عن ابن إسحاق قال«

  .)457، ص2م، ج2000 ،ابن عبدالبر؛ 36، صتابی ،(عصفري

ـ عـالوه بـر سـخن از هفـدهمین مـاه، بـه مـاه         ـ مثل روایت ابن اسحاق تاروای برخیدر 

که ماه رجب شانزدهمین ماه است. این، حکایت از تقریبی  اند؛ درحالیرجب هم تصریح کرده

، ممکن است از روي هفده ماه، شعبان را اندبودن هفده ماه دارد و آنها که از ماه شعبان نام برده

  آید.نمی که هفده ماه، تقریبی است و از آن، ماه شعبان به دست اند؛ درحالیحدس زده

  هیجده ماه

 .ملقــدسار شهرا نحو بيــتـقدموا املدينة ستة عش صلوا بمكة وبعدما :عن ابن املسيب«

  .)56، ص1ق، ج1410، صنعانی( »ر شهراـثامنية عش: وقال الزهری :قال معمر

و اعتبـار   )574، ص2ق، ج1405(بیهقـی،  از زهري، شانزده ماه نیز نقـل شـده اسـت    

  کند.این تاریخ، نقل هیجده ما از قول او را تضعیف می

مــن مقــدم  شهرا ة عرشيثامنرأس  یشعبان عل یرصفت القبلة ف :قال ابن إسحاق«

ــــول ــــة 9اهللارس   ق،1403، طبــــري؛ 440، ص2ق، ج1383 (ابــــن هشــــام، »املدين

  .)128، ص2ج

در این روایت، تنـافی وجـود دارد؛ زیـرا شـعبان، هفـدهمین مـاه پـس از هجـرت         

است؛ نه هجدهمین. گذشت که نقل دیگر از ابن اسحاق، ماه رجب و هفده ماه پـس از  

  تـر اسـت  هجرت است. ماه رجب نیز شانزدهمین ماه است؛ اما این نقل به واقع نزدیـک 

  تواند تقریبی باشد.ماه می هاي هفدهو گفتیم که نقل

رصفت  و ر شهراـثامنية عش ملقدسانحو بيت 9اهللاعن الرباء، قال: صلينا مع رسول«

  .)322، ص1، جتاقزوینی، بی( »القبلة إلی الكعبة بعد دخوله إلی املدينة بشهرين

افتاده است و در اصل » بشهرین«پیش از » قبل بدر«در بررسی دو ماه، گذشت که 

امـا   .افتـه اسـت  یر ییـ بعد از هجرت و دو ماه قبل از بدر، قبله تغه که هجده ماه چنین بود

شـانزدهم صـورت گرفتـه    در مـاه   این مـاجرا  شانزده ماه، از براء گذشت که یدر بررس
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توانـد تقریبـی   است و این تاریخ، پذیرفته است. هفده ماه نیز از بـراء نقـل شـده کـه مـی     

  )4، ص2ق، ج1409 طوسی، ر.ك: ؛6، ص2ق، ج1415(طبري، باشد. 

ة مــن يالسنة الثان یف) عبةكال ی من الشأم إلنيعز وجل قبلة املسلم اهللارصف( کذل«

 یالوقــت الــذ یالســلف مــن العلــامء فــ شعبان واختلف ینة فياملد 9یمقدم النب

 یرصفــت فــ :اجلمهــور األعظــم ه من هذه الســنة فقــال بعضــهم وهــميرصفت ف

 »نــةياملد 9اهللامقــدم رســول مــن شــهرا عرشــ ةيثامنرأس  یالنصف من شعبان عل

  .)128، ص2ق، ج1403(طبري، 

چنین جمهور اعظمی را سراغ نداریم و بعید اسـت جمهـور اعظـم چنـین خطـایی      

  کند که ماه شعبان را هجدهمین ماه پس از هجرت بپندارد.

 االول ربیـع شاید منشأ خطا در هجدهمین ماه تغییر قبله آن است که به جـاي شـمارش از   

  .اندشمارش کرده ،یعنی از محرم ،از ابتداي سال قمري )به مدینه 9(سال ورود پیامبر

  بعد از جنگ بدر

 ؟إىل الكعبــة 9اهللا: متى رصف رسول8اهللاعبد یقلت ألب :عّامر بن قال معاوية«

ر ـعشــســبعة  ملقــدسا فی املدينــة إىل بيــت یصلّ يان كو ،بعد رجوعه من بدر :قال

  .)71ق، ص1428 جبرئیل،بن  شاذان( »عبةكالد إىل يثّم أع ،شهرا

خورد؛ چراکه جنگ بدر در هجدهمین ماه پـس  در این روایت تنافی به چشم می

  به مدینه رخ داد. 9از ورود پیامبر

  نوزده ماه

ة تســعو ةكــة ســنة بمرـعش ثالثبعد النبوة  قدسملا بيتال یإل 9اهللارسول یصل«

  .)276ـ274ص، 1، جتابی (صدوق، »نةيباملد شهرا عرش

افتد. ، تصحیف هرکدام به دیگري فراوان اتفاق می»تسع«و » سبع«به دلیل شباهت 

بـه   ،»عشـر  تسعة«بوده است؛ چراکه پذیرفتن » عشر سبعة«با توجه به خبرهاي دیگر، عبارت، 

  معناي تغییر قبله در بعد از جنگ بدر است و این با اخبار فراوان دیگر منافات دارد.
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  دو سال

ثم أمرنــا  ملقدسابيت نحو نيسنت 9اهللارسول یصل :شعث عن احلسن قالعن أ«

  .)457، ص2م، ج2000 ،ابن عبدالبر؛ 36، صتابی ،(عصفري »بالقبلة

طبق خبرهاي فراوان، واقعه تغییر قبله در سال دوم روي داد؛ اما به اشتباه، به جـاي  

اسـت. او هفـده مـاه    گفته شده است. راوي روایت، حسن بصري » دو سال«، »سال دوم«

  )7، ص2ق، ج1415(طبري،  است. نیز نقل شده

  بخش سوم: کدام نماز؟

بنا به روایات فراوان و قابل اعتماد، فرمان تغییـر قبلـه، در حـین یکـی از نمازهـاي      

رسید و حضرت با مأمومان، به سوي کعبه روي گرداندنـد. نـام    9یومیه به پیامبر اسالم

شود. در میان نمازهاي مذکور، نمـاز ظهـر، قابـل    دیده می تمام نمازهاي یومیه در اخبار

تواننـد در  کـه نمـی  ايانـد؛ بـه گونـه   هاي دیگر قابل رد یا قابل توجیه اعتماد است و نقل

برابر خبرهاي نماز ظهر، قابل پذیرش باشند. در ادامه، اخبار مربوط به یک یک نمازها، 

  شود.، نقل و بررسی میو در انتها ادعاي نزول فرمان در خارج از نماز

  نماز صبح

  اند:شیبه و ترمذي پس از بیان ماجراي تغییر قبله نوشته ابن ابی

(ابـن   »صــبحصــالة ال یوعــا فــكانوا ركــ :عن ابن عمــر قــال ارديناهللا بن عن عبد«

  .)214، ص1ق، ج1403ترمذي، ؛ 370، ص1ق، ج1409، هشیب أبی

ز صبح بود که آیه تغییر قبلـه بـر   در حال اقامه نما 9کند پیامبرخواننده تصور می

انـد  اهللا بن دینار از ابن عمـر را نقـل کـرده   او نازل شد. اما بخاري و مسلم نیز روایت عبد

که درباره مسجد قباست. نمازگزاران در این مسجد در حال برگزاري نماز صبح بودند 

ربطی به نمـاز  که خبر تغییر قبله رسید و آنان به سمت کعبه روي گرداندند. این روایت 

  ندارد. متن آن در بررسی روایات مسجد قبا گذشت. 9پیامبر
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بینیم. او نیـز بـا نقـل قسـمتی از     شیبه و ترمذي را از ابن شهرآشوب می شبیه روش ابن ابی

  اندازد:حدیث انس در کنار روایتی در مورد تغییر قبله، خواننده را به اشتباه می

وهــم  : بعد رجوعه من بدر. قال أنــس:: متی حولت القبلة؟ قال7سئل الصادق«

  .)152، ص1ق، ج1376 ،شهرآشوب(ابن  »ركوع فی صالة الصبح فاستداروا

سـلمه کـه شـاهد تغییـر قبلـه بـود،       خبر کامل انس آن اسـت کـه شخصـی از بنـی    

افتد که در حال خواندن نماز صبح بودند. او بـه آنهـا خبـر تغییـر     اي میگذارش به عده

  گردانند:ا هم به سوي کعبه روي میدهد و آنهقبله را می

قد نــری « :فنزلت ملقدسا كان يصلی نحو بيت 9اهللاأن رسول :مالک بن عن أنس«

 »ترضاها فول وجهک شطر املســجد احلــرام تقلب وجهک فی السامء فلنولينک قبلة

قوم وهم ركوع فی صالة الفجر وقد صلوا ركعة فنــادی أال ب سلمةفمر رجل من بنی

  .)242، ص1ق، ج1426 ،یشعران( »حولت إلی الكعبة فاملوا إلی الكعبة إن القبلة قد

چند گروه در میان نماز، خبر تغییر قبله به آنها رسید؛ اما با توجه به اینکـه در خبـر   

أنس، سخن از نماز صبح است، ظاهراً انس مربوط به مسجد قباسـت؛ زیـرا طبـق اخبـار     

صبح بودند که خبر تغییر قبلـه را برایشـان    دیگر، نمازگزاران در مسجد قبا در حال نماز

  )66، ص2، جتابی ؛ نیشابوري،134ـ133، ص8ق، ج1401بخاري،  ر.ك:(آوردند. 

 9کنـد کـه پیـامبر   آید ـ تصریح می انس در روایتی دیگر ـ که ذیل نماز ظهر می 

  در نماز ظهر بود که قبله تغییر یافت؛ نه صبح.

هاي غیر فنـی، سـبب شـده برخـی قائـل       شتنها و کنار هم گذابسا همین تقطیع چه

، 1م، ج1959، بـالذري  ر.ك:(شوند که نزول آیه، هنگام برگزاري نماز صبح بوده است. 

  )79، ص1ق، ج1420 ؛ مقریزي،272ص

قرطبی، بدون نقل عبارت حدیث، از روایت مالک به تغییر قبله در نماز صـبح خبـر داده   

امام مالک است. اما او تغییـر قبلـه در مسـجد    راد، ظاهراً م )148، ص2ق، ج1405، قرطبی( است.

بـن   مالـک  (ر.ك: قبا را نقل کرده است که هنگام برپایی نماز صبح خبر بـه نمـازگزاران رسـید   

  .در هنگام نماز صبح بوده است 9آیه بر پیامبرنزول نه اینکه  ؛)195، ص1ق، ج1406انس، 
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  نماز ظهر

هر، هم از نظر تعداد بیشترند و هم قابل خبرها در مورد نزول فرمان در میان نماز ظ

  خدشه نیستند؛ مانند:

 ملقــدسا بيتنحو  یصلينة وهو يم املدملا قد 9اهللارسول ان: 8جعفر یعن أب« ـ 

ت احلــرام وجــدت يــب یإل ملقدسا بيتعن  اهللاهرصففلام  کذل هود منيأعجب ال

  .)105، ص1ق، ج1404 ،یقم( »الظهرصالة  القبلة رصفان كو

بعد تســعة أشــهر  ملقدسا بيتعن  9اهللارصف رسول :قال کمال بن أنس عن«  ـ

رف ـانصــ ملقــدسا بيت نحو نيعتكر ینة صليالظهر باملد یصلينا هو يعرشة ب أو

  .)7ـ6، ص2ق، ج1415طبري،  ر.ك:؛ 36، صتا، بیعصفري( »إلی الكعبة بوجهه

ة، وقــد صــّلی ســلم فی مسجد بنــی 9اهللاهد وغريه: نزلت هذه اآلية ورسولجما« ـ 

ــالة ــی الص ــّول ف ــر فتح ــالة الظه ــن ص ــني م ــحابه ركعت ــی، »بأص   ق،1422 (ثعلب

  .)12، ص2ج

  ركعتــني مــن الظهــر فــی مســجده باملســلمني ثــم أمــر 9اهللا: صلی رسوليقال« ـ 

بــل زار  :ويقــال .فاســتدار إليــه ودار معــه املســلمون أن يوجه إلی املسجد احلــرام 

 سلمة فصنعت له طعاما وحانــتعرور فی بنیمبن  الرباءبن  أم برش 9اهللارسول

عبة فاستدار كال یوجه إليأن   ثم أمرنيعتكبأصحابه ر 9اهللاصلی رسولفالظهر 

  .)242ـ241، ص1ق، ج1426 ،یشعران( »عبةكال یإل

 یفلــام صــل ،ســلمةبنی مسجد یف ظهرال یصليان ك اهللابعضهم أن رسول یرو« ـ 

  .)42، ص2تا، جبی (یعقوبی، »عبةكال یرصف القبلة إل: هي نزل علنيعتكر

  نماز عصر

ها در مورد نزول وحی در نماز عصر، انـدك اسـت. روایـت بـراء بـن عـازب       نقل

تـوان  نمـی  را  7آوریم. همچنین یک حدیث از امام باقر ایراداتی دارد که در ادامه می

  هاي متعدد دیگر ترجیح داد: بر حدیث
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 رـســبعة عشــ ملقدسا بيتاستقبل  9اهللاإن رسول :7هيعن أب ،7عن جعفر« ـ 

  .)148ق، ص1413(حمیري،  »شهرا، ثم رصف إلی الكعبة وهو فی صالة العرص

ان كستة عرش شهرا أو سبعة عرش شهرا و ملقدسا بيت قبل یانه صل: عن الرباء« ـ 

 رـعصــأول صــالة صــالها صــالة ال یت وانه صــليقبل الب ون قبلتهكعجبه أن تي

عــون كأهل مسجد وهم را یمعه فمر عل ین صلرجل مم معه قوم فخرج یوصل

 »تيام هم قبل البكة فداروا كقبل م 9اهللات مع رسوليصل اشهد باهللا لقد :فقال

  .)283، ص4، جتابی حنبل،بن  احمد؛ 15، ص1ق، ج1401بخاري، (

ون كــعجبــه أن تيان كــو ،ستة عرش شهرا ملقدسا بيتقبل  یأنه صل :عن الرباء« ـ 

 ،معه یفخرج رجل ممن صل .ومعه قوم عرصصالة ال یوأنه صل ،تيالب قبلته قبل

  .)6، ص2ق، ج1415طبري، (»وعكاملسجد وهم ر أهل یفمر عل

ر شــهرا أو ـســتة عشــ ملقدسا بيت یإل یصل 9یعنه ان النب اهللایعن الرباء رض« ـ 

أو صــالها  یت وانــه صــليــون قبلته قبل البكعجبه أن تيان كو سبعة عرش شهرا

أهــل  یمعــه فمــر علــ یان صــلكمعه قوم فخرج رجل ممن  یلوص عرصصالة ال

ق، 1426 ،ی؛ شـعران 151ــ 150، ص5ق، ج1401بخـاري،  ( »...عونكاملسجد وهم را

  .)242، ص1ج

  در مورد حدیث براء چند نکته قابل توجه است:

کـه در میـان آن، تغییـر قبلـه صـورت      صـراحت از نمـازي  این حـدیث بـا    الف)

  گوید.نمی گرفت، سخن

ظـاهراً  » اول صـالة صـالها صـالة العصـر    «گویـد:  حدیث اول، براء مـی  در ب)

منظور این است که اولین نماز کامل به سوي کعبه، نماز عصر بـوده و نمـاز   

  ظهر را که در میان آن، تغییر قبله صورت گرفته، به حساب نیاورده است.

  مشهود است.آوردیم، در روایت سوم براء » ب«که در بند به هم ریختگی عبارتی ج)

روایت براء با الفاظ مختلف نقل شده اسـت. تنهـا حـدیث اول، اولـین نمـاز       د)

به سوي قبله را نماز عصر گفته است. اما در عبارت زیر آمـده کـه    9پیامبر
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وقتی حضرت نماز عصر را خواند، مأمومی خبر را براي دیگران برد. لـذا از  

  ر تغییر یافته است:شود که قبله در میان نماز عصنمی آن استفاده

  ثــم خــرج فمــر رـعصــمعه رجــل ال یوصل عبةكفوجه نحو ال ... :قال ن الرباءع«

 یوانــه قــد وجــه إلــ 9یمــع النبــ یانه صــل شهديهو قال: قوم من األنصار ف یعل

 ؛134، ص8ق، ج1401بخـاري،  ( »رـعصــصــالة ال یوع فــكر عبة فانحرفوا وهمكال

  .)304، ص4، جتابی حنبل،بن  احمد ر.ك:

بـوده  » الظهـر «در این حدیث، » العصر«با توجه به روایات دیگر، بعید نیست اولین 

اي دیگر توانسته پس از نماز عصر، فوري خود را به منطقهنمی باشد؛ چون غالباً شخص

در حین نماز عصر برساند. قرینه دیگر آن اسـت کـه در نقـل هـاي متعـدد دیگـر، نیامـده کـه         

آن اسـت کـه نمـاز ظهـر را بـا       ،تـر بـه واقـع   نزدیـک  لـذا ر خوانـد.  شخص کدام نماز را با پیامب

  :حضرت خواند و چند ساعت بعد به وسیله او خبر به نمازگزارانی دیگر رسید

  فمــر یرجل ثــم خــرج بعــدما صــل 9یمع النب یفصل: ... عازببن  الرباء عن«

 یشهد انه صــليهو قال: ف ملقدسا بيتنحو  العرصصالة  یاألنصار ف قوم من یعل

 »كعبــةتوجهوا نحــو ال یعبة فتحرف القوم حتكوانه توجه نحو ال 9اهللارسول مع

  .)367، ص4ق، ج1426 ،یشعران ر.ك: ؛104، ص1ق، ج1401بخاري، (

که آن شخص با پیـامبر خوانـده،   در روایتی با همین مضمون، تصریح شده نمازي

  نماز ظهر بوده است:

انت صالته كالثاء للنصف من شعبان فوم الثي الظهر یف الكعبة یإل لقبلةرصفت ا«

ام فخرج رجــل بعــد ينة سبعة عرش شهرا وثالثة أيبعد قدومه املد ملقدسا بيتنحو 

 ملقدسا بيت نحو رـالعصصالة  یوع فكقوم من األنصار وهم ر یفمر عل یصل ما

فــانحرف القــوم  الكعبة یوأنه قد وجه إل 9اهللامع رسول یشهد أنه صليهو قال: ف

  .)152ـ151، ص1ق، ج1393ابن حبان، ( »إلی الكعبة حتی توجهوا

  ا عشاینماز مغرب 

  :در مورد اینکه قبله در میان نماز مغرب یا عشا تغییر یافته است، به یک روایت برخوردیم
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 نيء حــعشــاال یصــالت یإحــد یفــ 9اهللانا مع رسولقال: كبة يرو بن عن عامرة«

  .)13، ص2ق، ج1408، (هیثمی »درنا معه فی ركعتني و 9رصفت القبلة فدار النبی

گذشته از کهن نبودن منبع حـدیث، در ایـن روایـت ـ در جـاي دیگـر ـ بـه جـاي          

هـاي   کـه بـه قرینـه روایـت     )422، ص1، جتـا بی عسقالنی،( آمده است» العشی«، »العشاء«

بـه معنـاي یکـی از دو نمـاز     » احدی صالتی العشــی«ترجیح دارد. » العشی«متعدد دیگر، 

  آمده است: لسان العربست. در ظهر و عصر ا

یرضــ ،رةيهر یث أَبيحد یوف رـلَعِشی مها الظُّْهر والَعْص وصالتا ا ی:قال األَزهر«

 ،أَهنــا الَعْرصــ یَربُ َظنــكــوأَ  ی،العشــ یصالتَ  یإْحد 9اهللابنا رسوُل  یصل :عنه اهللا

يُد صالَة ري ،نيفَسلَّم من اْثنَتَ  یالَعِش  یصالت یبنا إْحد یَصل : فقالريوساقه ابن األَث

  .الظُّْهر َأو الَعْرص 

 کل ذلــك ،َوْقت ُغروهبا ی َزواِل الشْمِس إلنيَ ما بَ  یعل یَقع العشي: زهریوقال األَ 

ْمُس فهــو الِعشــاءُ  ی،َعِش  ــْمس إِلــ یالَعِشــ :ليــوق ،فإذا غاَبِت الشَّ  یمــْن َزواِل الشَّ

باح   .)60، ص15ق، ج1405(ابن منظور،  »الصَّ

توانـد بـه معنـاي زمـان     اي زمان بین ظهر تا غروب است و نمی، به معن»عشی«پس 

بین ظهر تا صبح باشد؛ زیرا در این وقت، بیشتر از دو نماز، واجب اسـت و در حـدیث،   

  سخن از دو نماز در این زمان است.

  در غیر نماز

  قائل رسیدن دستور در خارج از نماز را نیافتیم:

وقــد  ســلمة بنــی مســجد یفــ 9اهللارسولة وينزلت هذه اآل :هريقال جماهد وغ« ـ 

ل خــارج الصــالة يكان التحو :ليوق... ظهر من صالة النيعتكبأصحابه ر یصل

  .)125، ص1، جتابی (بغوي، »ني الصالتنيب

 كعبــةال یان أول صــالة إلــك صالة، وهو األكثر. وريغ یة نزلت فيل: إن اآليوق« ـ 

  .)149، ص2ق، ج1405، (قرطبی »عرصال



13
99

يز 
پاي

 / 1
13

رة 
ما

 ش
ي/

يج
رو

ـ ت
ي 

علم
مه 

لنا
ص

ف

136

22 

که قائل آن معلوم نیست  قائل به نزول آیه در غیر نمازند، درحالی چگونه اکثریت

  و منبع چندانی ندارد؟!

فنمــر باملســجد  9اهللاعهــد رســول ینا نغدو علــك :قال یاملعلبن  ديسع یأب عنـ 

وم أمــر يــلقد حدث القال: ف املنرب یقاعد عل 9اهللاوما ورسوليه فمررنا يف یفنصل

 یحتــ »السامء یف کتقلب وجه یقد نر«ة يه اآلفتال هذ 9یم فدنوت من النبيعظ

ننظر ما قال:  فنيعتكع ركار: یفقلت لصاحب یصاحب ل یجنب یال ة ويفرغ من اآل

ق، 1408، هیثمـی (. عبــةكال یالظهر إل ومئذيللناس  یفصل 9اهللاصنع فنزل رسولي

  .)12ـ13صص، 2ج

ر تغییـر  طبق این حدیث، آیه پیش از ظهر همان روز نازل شده اسـت. پـس دسـتو   

قبله در غیر نماز یا میان نماز صبح صادر شده است. از آنجـا کـه گفتـیم خبرهـاي نمـاز      

ماند. اما این حـدیث در منـابع   صبح قابل اعتماد نیست، پس صدور در غیر نماز باقی می

 ،ي(بخـار  »لقد حدث أمــر :فقلت«، »فقال: لقد حدث اليوم امر عظيم«کهن به جاي عبارت 

آمده است. پس معلوم نیسـت چنـد روز قبـل،     )304، ص22تا، جبی ،ین؛ طبرا34، صتابی

دستور آمده؛ چه بسا آیه در روز قبل یا روزهاي قبل، و در میان نماز ظهر نـازل شـده و   

  حضرت در حال بیان ماجراست.

  گیري نتیجه

آیـد  در مـورد تغییـر قبلـه، بـه دسـت مـی       دهیل مجموع اخبار رسیو تحل یبررسبا 

در آن مشغول نماز جماعت بود و در میان آن دستور تغییـر   9مبر اسالمکه پیايمسجد

المقـدس بـه سـوي کعبـه روي گرداندنـد،       قبله نازل شد و حضرت بـا مأمومـان از بیـت   

شـمال   يلومتریحدود چهار ککه امروزه در سلمه بوده است؛ همان مسجديمسجد بنی

اند، به ایـن اعتبـار   میده شدهنا» قبلتین«مساجد دیگر که  واقع است. 9مسجدالنبیغرب 

است که در میان نماز، خبر تغییر قبله به نمازگزاران رسیده و آنـان در آن هنگـام، روي   

  سـلمه را مسـجد قبلتـین اصـلی،    توانیم مسـجد بنـی  رو می به سوي کعبه گرداندند. ازاین

  ی بخوانیم.و بقیه مساجدي را که در آنها تغییر قبله رخ داده است، مساجد قبلتین غیر اصل
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این ماجرا در ماه رجب سال دوم هجرت، و به عبارت دیگر شانزده ماه پـس از هجـرت   

رخ داد. عدد هفده ماه در نقل برخی راویان، تقریبی اسـت و بعیـد نیسـت آنـان کـه مـاه آن را       

  .که این عدد تقریبی است اند؛ درحالیاند، از هفده ماه اتخاذ کردهشعبان ذکر کرده

کـه در میـان آن، دسـتور تغییـر قبلـه      ان اخبار رسیده در مورد نمازيهمچنین از می

  نازل شد، خبرهاي مربوط به نماز ظهر، قابل اعتماد است.
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