
 

 قرآن ت قبله از نظراهمی

برای هر  فرماید: قرآن کریم می خداوند متعال در است. نماز جهت وقبله  ،یکی از مقدمات نماز
چون خدا  ،خداوند به این سمت استین معنا نیست که دقبله ب . البتهآن قبله استکنندۀ تعیین ،خداوند .است ایقبله ،امتی

 . جاستآنخدا  ،به هر سوی رو کنید 2؛ :ستههمه جا 

 قبله ۀفلسف 

به هر  کسی اگر بنا بود هر .نظم داشته باشیم مانجمعیی دستههاعبادت کارها وکه در پس قبله برای چیست؟ برای این
 ن هراما اآل .کردندها مسخره میغیرمسلمان گاه؛ آنآمدندبه چشم می نظممتشتت و بیجمعی  ،بخواندسمت دلخواه نماز 

آن  شود وتشکیل می یک نقطه حولی زیبایی ها، دایرهروکند؛ ازایننماز می کعبه مسلمانی در هر کجای کرۀ زمین به سمتِ
ه نماز ب گاههر ( است. بنابراین،هاجر)مادر نمونه  ،(اسماعیل)ی تسلیم مناد ،(ابراهیم)توحید  منادیِ  سرزمین بندگیِ ،نقطه
  3او اسوه و الگوی خداپرستان است. :ابراهیمی که خداوند فرمود کند؛ از حضرتیاد می ی بزرگهاایستد از این شخصیتمی

 )علیه السالم(  موریت حضرت ابراهیمأم

به سرزمین از منطقۀ خوش آب و هوای حاشیۀ دریای مدیترانه  و گذشت از آسایش خود )علیه السالم(  ابراهیمحضرت 
هاجر و  !خداوند به او فرمود: همسر و کودکت را همین جا بگذار و برو فرمان خدا را اطاعت کند. تا، آمد آب و علف مکهبی

بود. شنه ت به شدت )علیه السالم(  حضرت اسماعیل. رفتبه دنبال مأموریت الهی  )علیه السالم(  و ابراهیم ندکودک ماند
 پریشانیِ  .سیصد و چند متری صفا و مروه را رفت و برگشت هفت بار این مسافتِ رفت؛می بلندی دیگر به این بلندی از هاجر

ه شد دنارِ کعبه به خاک سپرک ،از دنیا رفت هاجرکه  ا  د. و بعدیجوشزیرِ پاهای طفل آب  ناگهانرسیده بود که  خود مادر به اوج
 طواف کنند.  نیزقبر این مادر  کنند، دورِ پرستان و حاجیان مأمور شدند همان طور که دورِ کعبه طواف میو خدا

 ؟کجاست اول مسلمانان ۀقبل

  .جای مقدسی است نیز هموارهالمقدس بیت .المقدس بودبیت ،در مکه هامسلمان ۀقبل

 ؟اندبه سوی کعبه نماز نخوانده بتداچرا از ا

ه، دور کعب تا هم دور و هم داخل کعبه، هم بام کعبه داخل کعبه پر از بت بود؛؟ اندل به سمت کعبه نماز نخواندهاز روز اوچرا 
سالی که  سیزده، تا شدندمتهم می پرستیبه بت ،ایستادندبه سمت کعبه می هااگر مسلمان !به تعداد روزهای سال بت بود

 المقدس نمازمدینه هم تا چند سالی به سمت بیتدر  .خواندندالمقدس نماز میسمت بیته ب ،در مکه بودند هامسلمان
 خواندند. می

                                                 



 

 علت تغییر قبله

گرامی  . پیامبردکه قبلۀ مستقلی ندار، چرادین مستقلی نیستیت بوده و از یهود ایشاخه ،اسالم :گفتندو می زدهیهودیان طعنه 
  :گفت. آیه نازل شدمین کرد و سخنیها به آسمان نگاه میخورد و شبغصه می )صلی هللا و علیه و آله(  اسالم

دانیم می ، بینیممی ما  نگاه کردنت را به آسمان 4؛ 
ای که تو را راضی کند به تو خواهیم یک قبله خواهی، به زودیمستقل می هنظرت این است که یک قبل

 داد. 
لیه و )صلی هللا و ع پیامبر یهاکتف او جبرئیل را فرستاد و خداوند که پیامبر دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود، هنگامی

ه بازدید از جاهایی ک ، یکیروندحرام به مدینه میالاهللزائران بیت . وقتیالمقدس به سمت کعبه چرخانداز سمت بیت را آله( 
 !هاسلمانای م !به سمت کعبه نماز بخوان از این بعد !ای پیامبر: آیه نازل شد در آن هنگاماست.  «قبلتین مسجد» ،کنندمی

 5.الحرام نماز بخوانیدبه سمت مسجد ،در هر کجایی که هستید

 قبله سویغذا خوردن و خوابیدن به 

قبله  به سمت ،یا قرآن بخوانند و خواهند غذا بخورند یا بخوابندوقتی می هامستحب است که مسلمان ،نماز خواندن عالوه بر
رای گاهی اوقات کاندیدای نماینده مجلس شو یم؛ مثال  خنثی نیست و من رنگ دارم، جهت دارم :د. معنای قبله این است کهنباش

 در این دنیا کسی .او هم جهت دارد ؛دکند جهت ندارفکر می البتهدر مسائل سیاسی، جهت خاصی ندارم؛  :گویدمی اسالمی
 .که جهت داردمگر این ،نیست

 بندگی جهت و معرفی قرآن

 ،اهیمیسمت و سوی ما ابر :یعنی ،ایستیم به سمت قبلههمین که می .کنیمشفاف روشنی را اعالم  خواهد جهتِقرآن  از ما می 
 ما مخالف مشرکان هستیم. یعنی هاجری است.  واسماعیلی 

نابراین، ب گناه و حرام است. ،رو به قبله و پشت به قبله ،دستشویی رفتن انندبعضی از کارها م :در احکام فقهی آمدهچنین هم
 کعبه و قبله حرمت بسیاری در دین اسالم دارند.

 شناسایی قبلهی هاراه

 نما همراه داشته باشند. توانند قبلهمی روند برای پیدا کردن قبله،می کسانی که به مسافرت 
 ها اشاره شده است؛ برای مثال،به این روش ی عملیههادر رساله و وجود دارد برای پیدا کردن قبله روشهفت  ـ شش از 

ی به راه شیر کهکشان (،دنخوابانمی را به سمت قبله هاآن چون)ست های مسلمانهامحراب مساجد، قبرهایی که در قبرستان
 . غرب است به سمت جنوب هاایرانیه قبل و... . شایان ذکر است، ستارۀ قطبی، طلوع و غروب خورشید ،سمت قبله است

و اگر کسی پرس و جو کرد و بعد از نماز متوجه شد  دانیم باید سؤال کنیم تا مطمئن شویم.در جایی که جهت قبله را نمی
از نظر فقهی حکمش این است که حاال که پرس و جو کرده )در صورتی که  ،ۀ درست نبودهبه سمت قبل ،نمازهایی که خوانده

                                                 



 

ا اما اگر بیش از این اندازه ب د.قضا کن باید تدریجا  گرنهو ،نمازهای گذشته صحیح است (درجه بوده باشد انحراف کمتر از 
 . آن نمازها را قضا بکندباید  مجددا   ،خواند اختالف داردمی که باید به سمتش  نماز ایقبله

 )علیه السالم(  ابراهیمحضرت 

ه ب همان شخصیتی که ؛کنیممی یاد )علیها سالم(  هاجرو همسرش  )علیه السالم(  از حضرت ابراهیم باید در هر نمازی 
  6ابراهیم یک امت بود. فرماید:دربارۀ او میو قرآن  مبارزه کرد هابا بت تنهایی

د، احتجاج کرمی بحث هاآن با )علیه السالم(  . ابراهیمکردندمی بستگانش با او مخالفت و هحتی خانوادجاست که جالب این
ه ها را شکست و تبر را بروز تعطیل به بتخانه آمد، بت ؛مبارزه را رها نکرد ،کرد و وقتی تنهای تنها شدمی کرد، مناظرهمی

 ابراهیم ه نامبجوانی  شاید :گفتند ؟چه کسی ممکن است این کار را کرده باشد :فتندگردن بت بزرگ انداخت. و وقتی آمدند گ
 را یادآوری کنیم.  مسائل این ما در هر نمازی باید این کار را کردم باشد.

در  مسلمانان باید .را فراموش نکن ابراهیمهای آرمان و شخصیت، زندگی به معنای این است که ،نماز بخوانبه این سمت 
 خوردن باشد.  به سمت قبله باشد تا گوشتش حالل و قابلِ بایدکنند، ذبح می یا گاوی گوسفندی حت ؛عبادت رو به کعبه بایستند

 از و حضرت مهدی است )صلی هللا و علیه و آله(  محمد و حضرت هاجر اسماعیل،ابراهیم،  مبارزات کعبه یادگارِ  ،آری
چنان که پر از ظلم و ستم شده بود.کند، همو جهان را پر از عدل و داد می خواهد کرد این نقطه ظهور

  

                                                 



 

 شعار اسالم ؛اذان

« ناقوس»ها برای فراخوان و اجتماعشان عالمتی به نام مسیحی :گفتندکردند و مینزد پیامبر رفت و آمد می هامدتی مسلمان
یز باید نها ما مسلمان ؛کنندبرای فراخوان از آتش استفاده می نیز هازرتشتی دارند؛« طبل»به نام  عالمت دیگریها یهودی و

  !داشته باشیم نشانه و عالمتی

 فرمود؟نازل  اذان را چه کسی

صلی ) گرامی اسالم روزی پیامبر منتظر دستور خداوند باشیم.رمود: باید ها فبه آن )صلی هللا و علیه و آله(  رسول خدا

برئیل جکردند. در این هنگام، گذاشته بودند و استراحت می )علیه السالم(  منینؤبر دامن امیرالم سر هللا و علیه و آله( 
 منینؤیرالمام ،اذان را آموخت )صلی هللا و علیه و آله(  اوّلین کسی که بعد از پیامبر نازل فرمود؛ بنابراین،نازل شد و اذان را 

  7.بود )علیه السالم( 

 برگزید؟ذنی ؤبالل را برای م )صلی هللا و علیه و آله(  چرا پیامبر

 .اهلللرسو ، یاشنیدی؟ عرضه داشت: بله !علی جان فرمودند:و  ندچشمانش را باز کرد )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر
ل را بال )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر چرا. ذن من باشدؤاو باید م ؛فرمود: برو بالل را خبر کن و اذان را به او بیاموز

 و کسانی که در هاخوردهکتک رایخواست بآیا می به سیاهان شخصیت بدهد؟ و یا هاخواست به بردهانتخاب کرد؟ آیا می
وا شاخص خواست بفهماند ایمان و تقآیا می ؟خواست متکبران را سیلی بزندآیا می ؟کرامت قائل شود ،انقالب زجر کشیده بودند

 انا با خودشبالل ر ند،رفتگاهی که به جهاد یا سفر دیگری می ؛گوی من باشدفقط بالل باید اذان ند:فرمودمی ایشان ؟هستند
 . ندگماشتذن دیگری را میؤدر شهر م ند وبردمی

 ؟چیست «اذان»

انان مسلم های اعتقادیِ ترین پایهاساسی که دربردارندۀ است سازنده و شکن، موزون، کوتاه، پرمحتواسکوتسرودی  ،اذان
 است. 

 قرائت اذان در سازمان ملل

ه گروهی باز ایران هم  .نفر بودند هفتصد تقریبا   .حد جمع شدندادیان در سازمان ملل متّ نمایندگان همۀ ،چند سال قبل
 خواستند برای اجتماع نمایندگان ادیانمی .حضور پیدا کردندآملی و همراهی آقای دکتر حداد عادل اهلل جوادیسرپرستی آیت

. واگذار کنند هاافتتاحیه را به مسلمان مسئولیت تصمیم گرفتند ای داشته باشند. سرانجام،افتتاحیه ابراهیمی و غیر ابراهیمی
اذان  ،ستا آور بالل حبشییادکه سیاهی  شخصبه این نتیجه رسیدند که  نمایندگان مسلمانان نیز بعد از تأمل و بررسی

 . با اذان شروع شد ،مجمع نمایندگان ادیان در سازمان ملل ۀافتتاحی بنابراین، بگوید.

                                                 



 

 در قیامت انیگومقام اذان

در روزِ قیامت با قامتی  مؤذنان چنین روایت شده:هم 8.اذان است ،رسدتنها سرودی که از زمین به آسمانیان می در روایت آمده:
چنین در روایات معتبر آمده: صدای اذان صدای هم 9.کنندافتخار می گو بودنشانبه اذان و شوندبلندتر از دیگران وارد محشر می

 10.دارددلهره وامی و را به فرار شیاطین

 اذان در خانه

در ایران وجود  هزاران مجتمع 11.را تشویق کنند هاآن هااذان بگویند و پدر و مادر در خانهپسرها  مطابق روایات، سزاوار است
در ا کنیم: آیکنندگان در مسابقاتِ اذان سؤال میای زمینۀ عمل به این سفارش فراهم است. گاهی از شرکتگونهدارد و به

ن در آخرالزمان مردم اذا آمده:در روایت  !خندنداگر اذان بگوییم به ما می ؛رسم نیست ،نه :گویندمی ؟گوییدتان اذان میۀخان
 که در حالی ؛دانندمی چرا که آن را مایۀ تحقیر و کوچک شدن گذارند،کنند و به عهدۀ طبقات پایین میگفتن را ترک می

 . ندگفتاذان می انخودش )علیه السالم(  منینؤالمامیر

 فرازهای اذان

در هنگامۀ شادی و غم اذان  ؛ مسلمانانبخشیدوحدت میقوت و  ،از شعارهایی است که در صدر اسالم قدرت 
به خودشان کم بودند با  هامسلمان جا کهند، از آنکردحمله می وقتی دشمنان ؛گفتنداذان می هادر پیروزی ؛گفتندمی

 هرچه وصف شود.  تر ازاست؛ بزرگ چیز کس و هر تر از هرخدا بزرگ یعنی  .دادندروحیه می
زبان جاری  رشب اعتقادات خودشان را ب هر روز و هر ،هایعنی مسلمان ؛است و شهادت گواهی ، در بردارندۀاذان سه فرازِ

من  گویند:به مردم دنیا با صدای رسا می . در واقع،کنندکنند و هم برای دینشان تبلیغ میهم به خودشان تلقین می ؛کنندمی
 . دارم ایمان )علیه السالم(  منینؤبه خدای یکتا و پیامبر اسالم و امیرالم و مسلمان هستم

عاری دارند، که حالت ش اذان یا تکبیر مانند هابعضی از ذکر ولی ،با صدای متوسط گفته شود در روایات آمده: بعضی ذکرها باید
  12.دگفتنان اذان میبلندترین صدای خودش بادر مسجد  )علیه السالم(  حضرت امیر .ایراد شوندبا صدای بلند  باید

 مسجد و اذان ۀهمسای

 ه آنشاید تا چند خان واست  نرمکه صدای اذان با این ؛کنندگالیه می مساجد از صدای اذان،های بعضی از همسایه متأسفانه
ما اباید صدا را آرام کنند.  دهد،ها را آزار میکنند، که گوشای پخش میگونهاذان را بهمساجدی که  البته !رودمین ترطرف

 . منتشر شود اذان روز چند بارشبانه باید اسالمیجامعۀ  گیر باید بدانند کهافراد بهانه
 !وی رستگاریبشتابید به س  !بشتابید به سوی نماز  شود:سپس فرازهای دیگرِ اذان گفته می

یعنی  ،یدبا کلمۀ توح گوییم و اذانرا می  سپس دو بار ذکر !بشتابید به سوی بهترین کار 

                                                 



 

  از ذکر وزنۀ اعمال صالح را بیش ،هیچ چیزی در روز قیامت رسانیم. در روایات آمده:به پایان می 
  13.کندمین سنگین

 ذن اسالمؤاولین م نامۀزندگی

کنند. رار از آن لشکر توانستند ف گفته شد: بعضی .با لشکریان خدا تار و مار شدند ،لشکر ابرهه وقتی به خانۀ خدا حمله کرد
از آن  معیج ها وقتی شنیدند،. آنمتالشی شدن لشکر ابرهه را شنیده بودند خبرِ ،روستاها و شهرهایی که بین راه بودندمردم 
ی سشانخوش مرد های بین راه،روستا در یکی اززدند. می هاآن ای بهو ضربه هقرار گرفت آنان در مسیر راه ،فرار کردند گروه

 ردۀ ابرههخومسیر لشکر شکستاین مرد هم  .افتاده بود هاشانسی سر زبانبه خوش آن مرد اسم ،در آن روستا کرد.زندگی می
شانس مرد خوشبردۀ سیاهی بود.  ای بود و افسار شتر هم به دستِ روی شتر کجاوه .بود یشتر آن آن قافله رسید و جلوی آمد.
که ببیند  شد کنجکاوو نرسیده به خانه  جا حرکت کرداو از آنقبول است.  :بقیه هم گفتند است. من از غنائم این سهمِ  :گفت

 ن حمامهم :ستی؟ گفتتو کی :گفت است. رو در آن نشستهزیبا یپردۀ کجاوه را کنار زد و دید دختر درون آن کجاوه چیست.
 اهوقتی نگ اش آورد.هبه خانسیاه را  رو و شتر و بردۀزیبا دخترن آ نیزشانس خوش مردِدختر برادر ابرهه هستم.  )کبوتر(،
فروشم یمبرم و را به مکه می فردا او !ناراحت نباش :به همسرش گفت مرد .خلقش تنگ شد رو افتاد،بابه این دخترِ زی همسرش

 کرد.زندگی می« خلف»به نام  ثروتمندی در مکه .فردای آن روز دختر را به مکه برد .دهممیرا سامان  مانزندگی ،و با پول آن
ار کهخواهی با این دختر چگفت: می هنگام خداحافظیشانس خوش مردِ  آری. :گفتخری؟ می این دختر را از من :به او گفت
 !ی ندارداین دختر که گناه :. گفتما انتقامم را از ابرهه گرفته باشت ،اش دهمشکنجهخواهم به بدترین شکل می :کنی؟ گفت

او  . خلف،ردکدر کوهستان زندگی می . اوبود «رباح»رئیس بردگانش جوانی به اسم  .بردگانی داشتاما خلف قانع نشد. خلف 
وب . رباح و حمامه غرپذیرفترباح هم  !این دختر را ببر و هر صبح و شام او را تازیانه بزن تا بمیرد :را صدا کرد و به او گفت

ت. شای دازندگی ساده ؛کرددر آن زندگی می که ای هم داشتکرد و خیمهجا کشاورزی میآن . رباح دربه کوهستان رسیدند
برد مین دختر خوابش .بردمین کدام خوابشانهیچ اما .خوابمکش کوه میمن هم در سینه و تو در خیمه بخواب :گفت حمامهبه 
 ،کندکنیم و یمن گسترش پیدا میاین سرزمین را فتح می کردیمفکر می !شد هچ و کردیمفکر می هچ ما :گفتمی با خود و

عمری  !اخدای :گفتمی ؛کردگریه می و کردنگاه می هابه ستاره ،درستکار و امینی بود بردۀ کهرباح هم  .اما شکست خوردیم
  !کمکم کن پاک بمانم ؛پاک بودم

ذا من هم برای تو غ و جا زندگی کنتو آن کنم؛مکانی را برای تو آماده می جامن دورتر از این :گفت به حمامهفردا صبح رباح 
ر این مه .ماه از این ماجرا گذشت شش .زندبگو که من را می ،البته اگر ارباب آمد تازیانه خوردن نیستی؛تو سزاوار  .آورممی
  .با هم ازدواج کردند هاآن .پیشنهاد ازدواج داد به او و نشست نشینبر دل آن دختر زیباروی کاخسیاه  هبرد

اهل مکه را برای پسرش بگیرد و همۀ  بزرگی جشن تولدک ی ،شد و نذر کرده بود که اگر صاحبِ پسر شودمین خلف پسردار
یس رئ ،شوندگان هم رباحیکی از دعوت .جشن تولدی برایش گرفت شد.« هأمی»به نام  خلف، صاحب فرزندیدعوت کند. 

دیروز ا شم !ارباب :چرا امشب دیر آمدی؟ گفت ؛ پستو آدم منظمی بودی :ارباب از او پرسید .بردگان بود. رباح آن شب دیر آمد
 ین حالتی دارم. نچاکنون  نیز من :در انتظار تولد فرزند بودم. گفت دیروز :چه احساسی داشتی؟ گفت

                                                 



 

سواد  و دامنی را از پدرداری و پاکبالل امانتگذاشتند.  «بالل»فردای آن روز در آن کوهستان پسری به دنیا آمد که نامش را 
ه رفت و ب از دنیا رباح هم .جایش را گرفت «هأمی»خلف از دنیا رفت و پسرش  ؛و علم را از مادر به ارث برد. روزگاری گذشت

کیست؟  وا :پرسید شخصیاز  .زنندو شالق می اندجوانی را خواباندهدید  و مکه آمد به روزی شد. پسرش رئیس بردگان او،جای 
ر نشنیدی مگ :مسلمان چیست؟ گفت :پرسید .او مسلمان است :زنند؟ گفتچرا کتکش می :پرسید .او عمار یاسر است :گفت
 دهی؟نشانی خانۀ پیامبر را می :گفت آورده؟« اسالم»ادعای پیامبری کرده و دین جدیدی به نام « دمحم»به نام  شخصیکه 

)صلی  رخدمت پیامب .رویش باز شدبه خیلی زود در  ،وقتی در زد .آن  شب بالل به کوهستان برنگشت و آن آدرس را پیدا کرد

 و اسالم را شنید و پذیرفت.  رسید هللا و علیه و آله( 
و نم شایعه است و تادمی ؛خبرِ مسلمانی تو در شهر پخش شده :گفت و سراغش آمد ،اربابش وقتی شنید او مسلمان شده

ه کاری ک تو هر ؛من مسلمان شدم .خواهدمین یک هفته وقت :گفت ... باللدهمیک هفته به تو وقت می ؛مسلمان نشدی
یش را از تنش هادستور داد در میدان شهر لباس ؛ریخت های عجیبینقشه بالل ۀشکنج برای هأمیّ انجام بده!خواهی می
 . زنبورهادور رها کننکندوهای زنبور را زیر آن ت و پارچۀ توری روی بدنش بکشند خرما بمالند،  ۀبدنش را شیر تمام ،بیاورنددر

ه بو ی داغ بیابان را آماده کردند هاریگ .صورتش ریختند تا به هوش آمد به آب !بدنش را گزیدند ای تمامِ بعد از لحظه
 «صنم» :گفتند بگوچه به او می کشاندند و هرمی هاروی این ریگاز صورت زده را این بدنِ تاول .یش طناب بستندهادست

 . «صمد» :گفتیا می و« احد» :گفتمی ،یعنی بت

 


