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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 درنماز بسوی قبله ایستاده شدن

 قبله:

توحید در ادیان ابرهیمی بشمار رفته، وقبله نوعی از امتیازی است که سایر ادیان غیر  از جملۀ نشانۀ قبله، 

وافتخار  یرنگ خدایانسانها ساده باید گفت که قبله به  عبادت   به عبارۂ. از آن محروم میباشند یابرهیم

 بزرگ برای امت اسالم است که دارایی دو قبله بودند.

خداوند متعال برای هر امتی از امتهای پیشین، قبله مخصوصی را تعیین کرده است تا به هنگام نیاز و نیایش، 

 ند و از توجهات انحرافی در امان بمانند.به سوی او متوجه شو

بیت المقدس، یکی از  .  بخصوص درادیان ابراهیمی بیت المقد س بوده اولین قبله در تاریخ بشریت و

 مقدسترین مکانهایی بعد از مسجد کعبه ومسجد نبوی میباشد.

 مسجداالقصی بحیث اولین قبله وسومین محل مقدس برای مسلمانان بشمار میرود.

مطابق روایات تاریخی مسجد االقصی  دومین مسجد ساخته شده بر روی زمین پس از بیت هللا الحرام 

 .محسوب می شود

 )ع(  گذاشته است. ب  مسجد االقصی  را  حضرت آدمارخین مینویسند، که تهدؤم

ایستاده به این نام نامیده می شود، زیرا نمازگزار در مقابل آن  است و «  جهت»  به معنی «  قِـبـله»

  میشود.

شانزده ماه یا هفده ماه به  با پیامبر صلی هللا علیه وسلم  : »براء روایت شده استحضرت  در حدیثی از 

 لم()مس«. گرداندیمکعبه س نماز گزاردیم سپس رو سوی د  ـق  سوی بیت الم  

 به سوی بیتبا درنظر داشت اینکه ابتدا در رسول اکرم صلی هللا علیه و سلم ،  :ناگفته نباید گذاشت که

المقدس نماز میخواند ولی )به علت تعلق خاطرش به کعبه( طوری میایستاد که کعبه نیز پیش روی ایشان 

ِهک  فِی الس   »سورۂ بقره نازل گردید: 144قرار میگرفت تا اینکه آیه  لُّب  و ج  اِء ف ل ُنو  ق د  ن ر ی ت ق  ِّی ن ک  م  ل ًة ت ر  قِ لِ ا ب  ض اه 

ر امِ  جِِد ال ح  ط ر  ال م س  ه ک  ش   (.144بقره / )سوره    « ف و ِلِّ و ج 

ما رو گرداندن تو را گاه گاهی به سوی آسمان میبینیم )و آرزوی قلبی تو را برای نزول وحی جهت تغییر »

متوجه میسازیم که از آن خشنود خواهی شد و لذا رو به قبله، دریافت میداریم( پس تو را به سوی قبلهای 

 («.144بقره / )سوره   .سوی مسجدالحرام کن

کعبه نمود. چنانکه گروهی از مسلمانان )بیخبر  رو به  پس از نزول این آیه، رسول اکرم صلی هللا علیه و سلم

در حال ادای نماز فجر بودند ناگهان مردی بر آنان وارد شد و اطالع داد که دیشب، ء از تغییر قبله( درمسجد قبا

از یامبرصلی هللا علیه و سلم، وحی شده است که رو به سوی کعبه کند، آنها )بدون اینکه نماز خود را پ بر

به نمودند و به اتفاق امام خویش، رو به کع برگشتاندن المقدس روی  سر بگیرند( در همان حال، از بیت

 .)متفق علیه(

 .مورشدند كه به سوی كعبه نماز بگزارندأقِـبله تغییر یافت ومسلمانان مکه بعد از آن 



قبله درنماز یشدن بسو یستادها  

 

3 

در صورتیکه ساقط گردد ، نماز از لحاظ شرع اسالمی درست  روی گردانیدن بسوی قبله در نماز واجب، و

 نبوده وفاقد اعتبار شرعی میباشد.

انسان، دارای جنبه مادی و ظاهری، و هم دارای  جنبه معنوی و باطنی است بنآ زمانیکه  علماء  میگویند:

انسان میخواهد روبروی قبله ایستاده شود ، باید توجه به قبله در وجود نمازگزار   هم در بعد ظاهری و مادی 

تحقق پیدا كند. بنآ نمازگزار باید     )توجه به جهت قبله(، و هم در بعد باطنی و معنوی )توجه به وجه(، هر دو 

در توجه به قبله، هم باید متوجه قبله ظاهر، و هم متوجه قبله باطن شود ، وبا تمام توجه واهتمام ادای نماز 

 ورد.آخویش را بجا ء 

  :ویلیام مولتن مى گوید جهان دانشمند شهیر 

لحاظ جسمی وروحی بسوی سالمتی بهترین راهى که توجه و التفات را در انسان زیاد می سازد واورا از 

و مى بینیم که نماز در اسالم  چنان عبادتی که  از   .می برد  این است که فکر و جسم هر دو باهم کار کنند

عمل فکر و جسم با هم یکجا میشود، بخاطر آنکه زمانی که  نماز گزار در حالى که تمام افکار و توجهش به 

 .ود مى پردازدـخداست به رکوع و سجود و قیام و قع

  به مسلمان هدایت نموده میفرماید:پروردگار با عظمت ما 

طر ه  » ک م ش  ُتم ف و لُّوا ُوُجوه  ا ُکن  یُثم  ر ا ِم و  ح  جِِد الح  ط ر  الم س  ه ک  ش  )واز هر جا که   (150قره : )سوره ب« ف و ِلِّ و ج 

و چه در حضر در همه اقطار زمین به  بیرون رفتی( رو به سوی مسجدالحرام کن و )ای مؤمنان چه در سفر

 هنگام نماز( هر جا که بودید روبه سوی آن کنید.

إذا » پیامبر صلی هللا علیه وسلم به مردی که نمازش را خوب نمی خواند )مسی الصالة( فرمود :  همچنان 

به خوبی وضوء  )هرگاه خواستی نماز بخوانی« قمت إلی الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحدیث

 (.397(، مسلم )6251متفق علیه: بخاری )) بگیر سپس رو به قبله کن...(.

و هم حدیث پیامبراسالم داللت بر این  امر دارد، یعنی روی کردن به سوی  قبله در هنگام  ی هم آیه   قرآن

همانطور که گفته  نماز واجب است، بنابراین کسی که این واجب را بجا نیاورد نمازش باطل است مگر اینکه

شد شخص در بیابان یا صحرایی باشد که توانایی یافتن سمت واقعی قبله را نداشته باشد و اگر کسی 

برای پیداکردن قبله تالش کرد و نمازش را به جهتی که به گمانش قبله بود خواند و بعداً برایش روشن شد 

 .بر او الزم نیست که )در پیدا کردن قبله( دچار اشتباه شده است، تکرار نماز

 ممکنه درتغییر قبله: علل

قبل از همه باید روشن ساخت که دلیل وجوب این ویا آن امر عبادتی درشرع  غرای محمدی همان احکام و 

نصوص الهی است که در قرآن کریم و سنت رسول هللا صلی هللا  علیه و سلم آمده، علما و فقهای مجتهد 

آیات قرآنی و سنت رسول هللا آنرا ازین متن استنباط و د فتوی خویش ذکر نموده اند و ما برای تمسک به این 

ازآن استفاده برده و مطابق احکام شریعت غرای محمدی )ص( خود را عیار میسازیم.  صلی هللا علیه وسلم 

برای این امر و اجرا این اوامر ما به دلیل منطقعی ضرورت نداریم بلکی همان نص و هدایت اسالمی برای ما 

 اساس است.
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نطقی و عقلی این مسایل نیز پرداخته که به هیچ صورت در اصل هدایت و اما بخش از علماء به جوانب م 

مسلمانان را  قبلۀ علماء در مورد علل ممکنۀحکم منافات ندارد و در تقابل نمی باشد. به این ترتیب بخش از 

 بر شمرده اند:  ذیالً  به کعبه  را به بیت المقدس وتغییر دوبارۂ آن

مشرکان مبدل گردیده بود، بنآ برای پیامبر صلی هللا   ـۀتخانبُ محل  به اصطالح خانۀ کعبه در آن زمان بحیث   -

علیه وسلم دستور داده شد تا به سوى بیت المقدس نماز خویش را بجاء ارند، و به این ترتیب صفوف خویش  

 .را از مشرکان جدا کنند

پیامبر صلی هللا علیه وسلم درمدت سیزده  سال در مکه به سوی بیت  المقدس نماز رخین مینویسند  که ؤم

دستور پروردگار با عظمت همین بود که نماز های باز هم  به شهر  مدینه هجرت کردند،   خواند، وزمانبکه 

وی آن بیت المقدس  قبله ای بود که یهودان نیز بس. نماید ءخویش  کما فی سابق بطرف بیت المقدس ادا

 ن. نماز می گزارند

پیروان دین مقدس  اسالم اولین پیروان از ادیان ابراهیمی بودند که دارای دو قبله بودند که نباید فراموش کرد 

 بسوی دو قبله نماز بجاء اورده اند.  و

برای مسلمانان به  هایی زیادی رامسلمانان، مشکالت و سرخوردگی موجودیت قبلۀ مشترک  بین یهودان و

پریشانی وزن ـزدند و این امر موجب حهمراه داشت. یهودیان این تبعیت از خود را بر مسلمانان طعنه می

 شد. مسلمانان می

آمد و مسلمانان نیز از این نباید فراموش کرد که قبله در هر دینی امری بسیار حیاتی و مهم به حساب می

نان وشخصی پیامبر صلی هللا علیه وسلم  اهمیت قاعده مجزا نبودند. وجود یک قبلۀ مستقل  برای مسلما

اما امر و هدایت الهی همان بود که پیامبر  و مسلمانان انرا رعایت نموده و مطابق به آن فراوانی داشت. 

و مسلمان پرودګار با  صلی هللا علیه وسلم عمل میکردند تا اینکه به این خواست  قلب پیامبر اسالم محمد 

ما رو گرداندن تو را گاه گاهی به سوی آسمان میبینیم )و »غییر قبله را صادر  کرد. عظمت  امر و هدایت ت

آرزوی قلبی تو را برای نزول وحی جهت تغییر قبله، دریافت میداریم( پس تو را به سوی قبلهای متوجه 

 («.144بقره / )سوره -میسازیم که از آن خشنود خواهی شد و لذا رو به سوی مسجدالحرام کن

گزارند، از اهمیت حکم تغییر قبله و می رو به یک قبلۀ مشترک نماز مسلمان  ها انسانامروز میلیون وقتی

 دارد. میعنوان قبله مسلمانان پرده برتعیین کعبه به

  !خوانندۂ محترم

ور شدیم ، بعد از اینکه جمعیت  مسلمانان در مدینۀ منوره رو به افزایش گرفت، آ طوریکه در فوق یاد 

ایجاد نظم  رونق خاصی بخود گرفت، این پیشرفت و  زندگی مسلمانان در مدینه آهسته آهسته  سیستم و

خاص در بین زندگی مسلمانان ،  تحت زعامت پیامبر صلی هللا علیه وسلم، موجب تشویش جامعه یهودان 

ه این  سادگی وآنهم وانتظار نداشتند که پیامبر صلی هللا علیه وسلم ب مسکن گزین در شهر مدینه میشود،

طروق  مختلفی دست به کار  از راه ها و در دیار مسافرت وهجرت، این نظم عالی راایجاد و بدست آرند.  بنا ً

جامعۀ یهودی با در پیش . میز  مسلمانان را تحت بهانه های مختلفی مختل سازندآ شدند تا زندگی صلح 
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تبلیغاتی علیه اعمال  عبادی مسلمانان وبخصوص  گرفتن پالن های شیطانی دست بکار شدند، وشعار های

 موضوع قبله را در دستور  روز خویش قرار دادند.

ده از مسلمانان که جدیدآ به دین اسالم گرویده ـیهودان  فعالیت های اساسی تبلیغاتی خویش رامتوجه آنع

شما زمانیکه نماز میخوانید چرا  :میگفتند مبلغین یهودی به مسلمانان تازه وارد در دین. بودند، متوجه ساختند

 در حالیکه این قبله مربوط به دیانت یهودی میباشد.، روی خویش را به بیت المقدس  قبلۀ یهودان میکنید

 یهودان طعنه زنان به مسلمانان میگفتند: 

میگوید در موعظه های خود  و، وردآمحمد که  مدعی نبوت، ومیخواهد  برای شما دین مستقلی را به ارمغان 

چطور حاضر میشود  که  ،دین من دین مستقل است وشرعیت اش ناسخ ادیان وشرایع گذشته میباشد :که

بطرف قبلۀ یهودان  سجده ببرد، او تا هنوز قادر نشده است تا  برای عبادت شما قبلۀ مستقلی را انتخاب 

 نماید.

در عین وخت ناراحت کننده تمام   خت وشنیدن این نوع تبلیغات برای پیامبر صلی هللا علیه وسلم بسیار س

 مانی نازل گردید.آسد  و در انتظار نزول وحی بود که باالخره  وحی آممیشود، شب ها از خانه بیرون می 

صلی  هللا علیه وسلم ونظم خاصی که پیامبر اسالم در تشکیل نظا م  اسالم محمد  صبر وحوصلۀ پیامبر

حکم پروردگار برای این شد  که قبلۀ  ن ایجاد کرد، خواست وخاصی حکومتی در مدینه در بین مسلمانا

 مسلمانها از بیت المقدس به سوی کعبه که  قدیمى ترین مرکز توحید و پرسابقه ترین کانون انبیاء الهی

 بشمار میرفت، تغییر  یابد.  علیهم الصلوات

در تاریخ اسالم سالروز تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به    رجبماه پانزدهم  رخین مینویسند که:ؤم

  .بشمار میرود یعنی بیت هللا، خانه کعبه

همه جا هست و به هر طرف كه رو كني روي انسان   هللا در » یک تعداد از اشخاص بدین نظر اند که : 

ند استدالل نمایند که قبله وتعین میخواهخواسته و قبل از همه نا خواسته وبدین طریق « بسوی هللا میباشد 

در جواب این تعداد از افراد  .سمت معین بنام قبله برای عبادت وبخصوص برای نماز حتمی وضرری نمی باشد

 پاک چیزی است، ورو در همه جا است ولی در همه جا بودن خداوند تعالی  ما هم میگویم که هللا باید گفت:

حکم پروردگار ودستور شرع همین . برعالوۂ این له چیزی دیگری استگردانیدن در وقت عبادت نمازبسوی قب

 قبله مسلمانان کعبۀ شریفه میباشد. باید در وقت نماز روی خویش را بطرف قبله بگردانیم، و است که ما

  .خویش را بسوی قبله مینمایند یمسلمانان نه تنها در وقت نماز بلکه در وقت خواب ووفات روی متوف

 هنگام خواب سنت است که رو به سمت قبله خوابید. بنابراین در

دراز کردن پا به سوی قبله در خواب یا بیداری بدون اشکال است و هیچ نصی برای منع این علماء میفرمایند  

 عمل وارد نشده است.

 پیامبر صلی هللا علیه وسلم تعلیمات خاصی برای اصحاب خویش در مورد خواب هدایت فرموده اند که محتوی

أ  ُوُضوء ک  »کلی این تعلیمات در حدیثی براء بن عازب چنین فورمولبندی گردیده است : ع ک  ف ت و ض  ج  إِذ ا أ ت ی ت  م ض 

د  ی مینک أ ن ت  ط اِهٌر ف ت و س  ل ی ف راِشک  و  ِن و إِذ ا أ و ی ت  ع  ل ی ِشِقِّک  األ ی م  هر گاه به « »لِلص ال ِة ثُم  اض ط جِع  ع 
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 «.خود رفتی و با وضوء هستی بخواب و دست راست را بالشت خود قرار بده رختخواب

وقتی »براء بن عازب آمده است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود:  همچنان در حدیثی دیگری از

(، 6320بخاری ) )«. خواستی به رختخواب بروی مانند وضوی نماز وضو بگیر، و بر طرف راست بدن خود بخواب

 .(2714و مسلم ) (7393)

و سنت است پهلوی راست رو به سمت قبله باشد و سر و پا به سمت مغرب یا مشرق )با تجه به موقعیت 

فرد نسبت به قبله( باشند. و همانطور که اشاره شد بعدا که فرد خواب رفت اگر جهت او تغییر هم کند 

 ممانعتی ندارد .

ت قبله خوابید البته منظور این نیست که پاها رو به قبله بنابراین  در هنگام خواب سنت است که رو به سم

  باشند، بلکه باید شخص بر روی پهلوی راست و رو به سمت قبله بخوابد و این امر هم سنت است نه واجب.

 چه در مسجدالحرام و چه در هر مکان دیگری باشد.

حالت خواب و چه در حالت بیداری و  دراز کردن پاها به سمت قبله مکروه میباشد، چه در ولی در فقه حنفی،

 .چه در حالت آمیزش با همسر

 خوانندۂ محترم! 

علماء درحکمت  قرار دادن  بیت المقدس بحیث اولین قبله برای مسلمانها و سپس تغییراین قبله برخی از  -

 بسوی کعبه مینویسند: 

قبله بسوی کعبه یک امتحان و ردن بسوی بیت المقدس منحیث قبله عبادی اول  وبعدآ تغییر این آورو 

آ إاِل  »آزمایش بزرگ الهی   برای مسلمانان بشمار بود:  ل ی ه  ل ة  ال تِى ُکنت  ع  ل ن ا ال ِقب  ع  ا ج  ل م  لِ و  م  بُِع  م ن ی ت  ن ع 

ِقب ی ه ل ى ع  لُِب ع  نها براى این ودى ، ت( ) و ما آن قبله اى را که قبال بر آن ب143)سوره بقره : « الر ُسول  ِمم ن ی نق 

 .قرار دادیم که افرادى که از پیامبر پیروى مى کنند ، از آنان که به جاهلیت باز مى گردند، مشخص شوند(

قرار گرفتند، در حالیکه بسوی بیت المقدس نماز بزرگی علماءمی افزایند: مسلمانها واقعآ در یک ازمایش 

عبه  دوخته بودند و کعبه را سرمایه  معنوى خود مى میخواندند ، ولی در عین حاال دل شان به خانه ک

دانستند ، همچنان قابل تذکر است که تغییر دوباره قبله به سوی کعبه باز هم برای مسلمانان کاری اسانی 

نبود، چرا که مدتی به سوی بیت المقدس منحیث اولین قبله نماز خواند ند وبه این قبله تقریبآ عادت هم 

 کرده بودند .   

لی مسلمانان توانستند در هردوآزمایش بخوبی بیرون ایند ، مسلمانان به این عمل طاعتی خویش ، بروح و

 تعصب غلبه یافتند ، و روح اطاعت و فرمانبردارى در آنان تحکیم وتقویه گردید .

 محدثین مینویسند که:

هللا علیه وسلم ، قبله از مهاجرت پیامبر صلی شانزده ماه یا هم به راویتی هفده ماه  بعد از گذشت 

 .  مسلمانان  تغییر یافت

اصح ترین قول  همین است که تغییر قبله  در نماز ظهردر حال بوقوع پیوست که  پیامبر صلی   مستند ترین و

هللا علیه وسلم دورکعت نماز ظهر با جماعت خوانده بود ، که یکباره وحی بر تغییر قبله بر پیامبر صلی هللا 
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 ل .علیه وسلم ناز

درجه در  180پیامبر صلی هللا علیه وسلم بعد از وصول وحی در حالیکه مصروف نماز جماعت با مسلمانان بود 

 صف نماز تغییر قبله داد وروی خویش را  از بیت المقدس به سوى کعبه گردانید .

داشت ،  از آن جا که بیت المقدس در جهت شمال شهر مدینه بودو مکه در جهت جنوب شهر مدینه موقعیت

درجه چنین دقیقی بدون کمترین اشتباه بسوی کعبه صورت گرفت ، که تخنیک  180این چرخش معجزه اساء 

امروزی هم نمیتواند به این نظم ودقت تغییر جهت دهد ، وطوریکه یاد اور شدیم این تغییر  از جهت شمال به 

 جهت جنوب بود.

سوره بقره نیز  150و  149بای خاصی بیان شد ودر آیات  سوره بقره با زی 144حکم  تغییر جهت قبله در آیه 

جهت تأکید دوباره  این مساله تکراریافت ، تا مسلمانان در امر تغییر قبله دقت بعمل ارند ، و کعبه را مورد 

 استقبال خاص خویش منحیث دومین قبله قرار دهند.  توجه و

جهک شطرالمسجدالحرام وانه للحق من ربک و من حیث خرجت فول و»پروردگار با عظمت ما میفرماید : 

.)و از هر کجا بیرون شدی به طرف کعبه روی آور چون این دستور قبله بر وجه « وماهللا بغافل عماتعملون 

 .(149بقره/ . ) سوره «ثواب و به امر خداست و خداوند از کار شما غافل نیست

و من حیث خرجت فول وجهک شطرالمسجدالحرام وحیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره لئال » وباز میفرماید:

« یکون للناس علیکم حجة االالذین ظلموا منهم فالتخشوهم واخشونی و التم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون

ه کن و شما به هر کجا بودید روی بدان .)و ای رسول از هر جا و به هر دیار بیرون شدی روی به جانب کعب

جانب کنید تا مردم به حجت و مجادله بر شما زبان نگشایند جز گروه ستمکار که از جدل و گفتگوی آنان هم 

اصال نیندیشید و از نافرمانی من بترسید و به فرمان من باشید تا نعمت و رحمتم را برای شما به حد کمال 

 (. 150و ثواب راه یابید) سوره بقره آیه رسانم و باشد که به طریق حق 

  کعبه :

الحرام  شهرت دارد ، علماء الحرام، بیت العتیق و بیتهللاکعبه در بین مسلمانان  بنام های : بیت هللا ، بیت

الحرام این است که خداوند ورود مشرکان را به این مکان مقدس گذاری کعبه به بیتمیفرمایند که :دلیل نام

 ممنوع نموده است.حرام و 

الحرام در شهر مکه قرار دارد و در طول تاریخ، مورد احترام همه ادیان ابراهیمی بشمار میرفت ،بنابر هللابیت

ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین آیاتی قرآنی واحادیثی نبوی ، خانه کعبه اولین  و مقدس

 .استساخته شده

قرآن عظیم الشان تذکر رفته ، وپروردگار با عظمت ما چندین بار این کلمه را  در قرآن« مسجد الحرام»کلمه  

رام  قِیاماً لِلن اس.» در قران ذکر نموده است  ب ة  ال ب ی ت  ال ح  ع ل  الل ُه ال ك ع  خداوند مكه را بیت الحرام و مايه  «.)ج 

  است(. قوام مردم قرار داده

در قرآن بمنظور است که : ورود مشركان به اين « مسجد الحرام » برخي از مفسرین مینویسند که ذکر 

 د.باشمسجد حرام مي

javascript:;
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برخي ديگری از مفسرین میفرمایند که : اين مسجد مكاني است كه بايد مسلمانان درفضای امن و آسودگى 

كه در آن  اند يعني مسجديخاطر، بدون هراس و ترس در آن رفت و آمد كنند لذا آن را مسجد الحرام نامیده

 آزار رساندن، ترساندن و ... مسلمانان حرام است.

ها اي از اعمال كه در ديگر مكانجا پارهدر آن:» گذاري مینویسند تعداد دیگری از مفسرین :در علت اين نام

 «.باشد مانند: صید وشکار حیوانات و قطع درختانشجايز است، حرام مي

در قرآن عظیمی شان مینویسند که : «  مسجد الحرام » کعبه به برخی دیگری ازمفسرین در نام گزاری 

 باشد.مي« مورد احترام »و به معناي  «حرم»حرام از ماده »

شودکه :خداوند متعال  كعبه را مورد توجه قرار داده و احترام كرده اين مى« مسجد الحرام»لذا معناى كلمه  

م كرده و بوسیله حكم به وجوب حج در آن ماهها، بین است و به همین منظور بعضى از ماهها را هم حرا

 .ماههاى حرام و بیت الحرام ارتباط برقرار كرد

گاه و غرض از همه اينها اين است كه كعبه را پايه حیات اجتماعِى سعیدى براى مردم قرار دهد، و آن را قبله

احترامش نمايند و در نتیجه جمعیت مردم كند، تا در نماز، دل و روى خود را متوجه آن كنند و در هر حال 

 اى را تشكیل داده و جمعشان جمع و دينشان زنده و پايدار بماند .واحده

در بدو  بسیار کوچک بود. برای اولین بار امیر المومنین حضرت عمر بن « مسجدالحرام» ساحه ومساحت 

 سجد بیافزایند.هایی همجوار کعبه را خریداری ،و بر مساحت مخطاب دستور فرمود تا خانه

را  در زمان حضرت عمر مسجد کعبه دیواری احاطوی نداشت، بنآ خلیفه اسالم دستور فرمود تا  دور مسجد

 ر کنند.اچهار دیو

بعد در زمان خالفت حضرت عثمان برای مسجد کعبه رواق ساختند وبدین ترتیب قسمت های از مسجد سر 

مسجد کعبه با زیبای های خاصی  بازسازی شد و ناودان  )رض( پوشیده شد بعد از آن در زمان زعامت ولید

یافته است که همین مرمت   کعبه را با طال ساخت. از آن زمان تاکنون بارها مسجدالحرام گسترش، ترمیم و

 حاال هم کار ترمیم وتوسعه آن با شدت جریان دارد.

  رو کردن بسوی قبله:

ثنایی که هست برای زمانی است که کسی رو کردن به سمت قبله شرط صحت نماز است، فقط است

بصورت سواره نماز نفل بخواند، که در اینحالت ابتدا رو به سمت قبله نماز می خواند و اگر احیانا در حین نماز 

مرکب وی تغییر جهت داد ایرادی بر آن نیست، اما کسی که سواربه موتر، یاهم ریل ویا هر مرکب دیگری 

د نماز نافله می خواند، بر وی واجب است که بصورت حتمی روی خویش را نیست و مثال در منزل یا مسج

 بطرف قبله نماید، در غیر آن نماز اش صحیح نمیگردد.

 مینویسد:« فقه السنة » استاد سید سابق رحمه هللا در کتاب 

وند داباتفاق علماء واجب است که نمازگزار بهنگام نماز رو به سوی مسجدالحرام داشته باشد، زیرا خ» 

ط ر هُ ف و  »فرماید: میمتعالی  ُکم  ش  ا ُکنُتم  ف و لُّوا  ُوُجِوه  ی ُث م  ر اِم و ح  جِِد ال ح  ط ر  ال م س  ه ک  ش  (. 144البقرة: « ) ِلِّ و ج 

در نماز( روی خود را به سوی ، و هر جا بودید )در نماز( به سوی مسجدالحرام بگردانروی خود را )»
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 . «مسجدالحرام بگردانید

شانزده ماه یا هفده ماه به سوی بیت  با پیامبر صلی هللا علیه وسلم : »براء روایت شده استحضرت از 

 کرده است. مسلم آن را روایت«. گرداندیمکعبه المقدس نماز گزاردیم سپس رو سوی 

در شرع وجود دارد که  طوریکه قبآل  یاد اور شدیم رو گردانیدن در وقت  نماز بسوی قبله فرض بوده ، ومواردی

 حکم فرضیت آن ساقط  میگردد.

که سواره سواره بر وسایل ترنسپورتی باشد ، از جمله  کسی، برای و سنت« نفل»خواندن نماز  :بطور مثال

 : )مرکب ، موتر ، کشتی ، طیاره ویا سایر وسایل ترانسپورتی ( .

نسپورتی  تغییر یافته ، نماز گزار میتواند رکوع اتر علمآء میفرمایند که حتی حکم رکوع وسجده سوار بر وسایل

( انجام دهد ، که البته  برای سجده سرش را کمی بیشتر خم سر به جلو خم نمودنو سجود را با ایماء )

 نماید.می

پیامبر صلی هللا علیه وسلم را دیدم که بر پشت »که میفرماید : در حدیثی از: عامر ابن ربیعه روایت است

 مسلم و بخاری آن را روایت« فرمودرفت و با سر ایماء میکه میگزارد( به هر جهت نماز میخود )مرکب 

 «.نداند، ولی در نمازهای فرض این عمل را انجام نمی دادکرده

 فضیلت روی آوردن به قبله:

روایت  ( عـنه رضی الـله ) نس بن مالک در مورد فضلیت روی آوردن به سوی قبله در حدیثی که از حضرت ا

کسیکه مانند ما نماز خوانده، وبه قبلۀ ما »   فرمودند:   صلی هللا علیه وسلم پـیغمبر شده آمده است که :

روی آورده ، وذبح دست مارا بخورد ، مسلمانی است که درعهد وامان هللا ورسول او است،پس عهد وامان 

  .(391)رواءالبخاری  خدارا درباره اش نـشکـنـید. 

که در فوق یاد اور شدیم  ، در نماز روبرو قبله)بیت هللا شریف( استاد شدن فرض است اگر کسی در طوری

وقت نماز خواندن روی خود را به دیـگر طرف بـگرداند به حکم شرع نمازش  باطل است ، و اگر در دشت، 

ـگری هم نباشد که صحرا، جنـگل ویادر بیـن کوها باشید و جهت قبله برایش  معلوم  نباشد ، و کسی دی

 برایش رهنمائی نماید دریـنـصورت به هر طرفیـکه قلب انسان  گواهی د هد باید همان طرف نماز بـخوانـد.

 ؟چراباید  بسوی قبله روی گردانیم

در بدو باید گفت که ما چرا در نماز روی خویش را بسوی قبله بگردانیم ؟ در جواب این سوال با سادگی 

 میتوان گفت که این امر پروردگار است وباید در انجام عبادی مطابق نصوص شرعی باید عمل صورت کرد . 

ِلِّ »پروردگار با عظمت ما در باره روی نمودن به سوی قبله فرموده است :  و  راِم و  ف  جِِد ال ح  ط ر  ال م س  ه ک  ش   … و ج 

ط ر ُه ... ( » 144 سوره بقره :آیه)«  ُکم  ش  ُتم  ف و لُّوا ُوُجوه  ی ُث ما ُکن   ( 150سوره بقره آیه « ) و  ح 

اذا قمت الی الصاله فاسبغ الوضوء ثم »پیامبر صلی هللا علیه و سلم هدایت فرموده اند که :  همچنان 

( ۱/۱۹۷و ابوداود:( ۳۹۷، شماره )۴/۱۰۵و مسلم:( ۵۸۹۷، شماره )۵/۲۳۰۷بخاری:…« ) ، فکبراستقبل القبله

هر گاه برای نماز به پا خاستی، پس وضو را کامل بگیر، سپس رو به قبله بایست، و نیت کن و تکبیر تحرم ) 

 (…بگو
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 (.۵/۵۳و احمد: ۱/۲۸۶، دارمی:۱/۲۲۶بخاری:« ) صلوا کما رأیتمونی اصلی:»وباز میفرماید 

ایستاد و ( پیامبر صلی هللا علیه وسلم رو به قبله می.گزارمبینید من نماز می)نماز بگزارید همچنان که می

 .گذارد. پس مسلمانان ملزم هستند به طریقه که  پیامبر نماز گزارده، نماز بگزارندنماز می

اختالف به آنان رادر حذر داشته است . مشخص  آموزد و از ایجاد تفرقه ودین اسالم نظم را به پیروانش می

شدن قبله و تعیین کعبه به عنوان قبله، یک نوع ایجاد نظم و هماهنگی در میان مسلمانان است، که همگی 

گزارند. تصور ها را که نماز است، به آن سمت میترین عبادتایستند و مهممتحد به یک سمت و سو می

شد؟ هر داشت، نماز جماعت با آن همه تأکید بر برپایی آن چگونه برگزار میی واحدی وجود نکنید اگر قبله

 !شدگزارد و آن نظم و انسجام زایل میفرد به جهتی نماز می

با تعین قبله واحد  نمازگزار از هر کنج دنیا که زندگی میکند در وقت نماز با تمام بدنش بسوی قبله متوجه 

 .  می گردد

در مورد توجه نماز گزار بسوی قبله  ( صفات  نماز پیامبر صلی هللا علیه وسلم کتاب ) شیخ البانی در

  مینویسد :

ای مسلمان! هر گاه برای نماز برخاستی، در هر جا که هستی، در نمازهای فرض و سنت بسوی کعبه روی 

 ت نخواهد بود. آور، و رو کردن بسوی قبله رکنی از ارکان نماز است که بدون بجای آوردن این رکن نماز درس

 گردد.ولی در میدان جنگ و ترس، رو به قبله نمودن ساقط می

 شیخ البانی می افزید:

و کسی که سوار بر  ،و همچنین )رو کردن به قبله( از کسی که توانایی آنرا نداشته باشد مثل:مریض 

 د.شورود که وقت نمازش فوت گردد، ساقط میکشتی، موتر ویا طیاره است  و بیم آن می

خواند رو به قبله ایستادن از وی ساقط بود و نماز نفل یا وتر می موتر ویا طیاره و کسی که سوار یا مسافر در 

 گردد. می

ولی هنگام تکبیر اول رو به قبله نماید مستحب است، سپس به هر سمتی که مسیرش هست، برود بال 

 مانع است.

واجب است که بسوی آن رخ نماید و اما اگر کعبه را  بیند بر ویو هر کسی که کعبه )بیت هللا( را می

 بیند رو کردن به جهت آن کافی است.نمی

 حکم اشتباه در نماز خواندن بطرف غیر قبله:

علت ابری بودن هوا ویا هم به علت دیگری بعد از تالش و جستجو به سمت غیر قبله نماز كسى به اگر 

 الزم نیست.نماز نمازش درست است، و بر وی اعاده  به حکم شرعخواند، 

و اگر کسی در حال نماز خواندن اشتباه کرده بود و شخصی که به وی اعتماد دارد، آمد و او را از جهت قبله 

 تردید به سمت قبله روی نماید، و نمازش درست است.ىآگاه ساخت در این صورت بر وی الزم است که ب

  :اختالف در تعیین قبله

از شروط صحت نماز است، و بر هر نمازگزاری  ،یعنی رو به سمت قبله  ،استقبال قبله طوریکه که گفتیم 
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واجب در جهت قبله نمازبگذارد، لذا باید جهت را بیابد؛ چه از طریق نشانه ها و عالیم باشد ویا هم  ابزارهای 

 از هستند.مرتبط با آن، و یا از اهل آن محل بپرسد، کسانی که اهل ثقه و نم

حال اگر کسی نماز بخواند، سپس برایش معلوم شود که در جهت قبله نماز نخوانده است؛ در آنصورت دو 

 حالت ممکن است پیش آید:

 حالت اول:

درجه( این انحراف ضرری به نمازش نمی رساند و نماز  45اگر انحراف وی از جهت قبله اندک باشد )حداکثر  

او باطل نیست، زیرا برکسی که در مسافت دور از کعبه است تنها واجب است که در جهت آن بایستد و 

» در حق اهالی مدینه فرمود: مشروط نشده که دقیقا رو به کعبه باشد، زیرا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

ربِ قِب ل ةٌ   (.1011( وابن ماجه )342ترمذی )« ما ب ی ن المشرق والمغ 

 «.فاصله ی بین مغرب و مشرق قبله است»یعنی: 

حدیث بر آن داللت دارد که استقبال جهت قبله »( می گوید : 1/260) « سبل السالم» امام صنعانی در 

 «.ر حق کسی که عین کعبه بر وی ناپیدا باشدواجب است، نه عین کعبه، البته د

إذا جعلت المغرب عن یمینک والمشرق عن »( از ابن عمر رضی هللا عنه نقل کرده که گفت : 344و ترمذی )

اگر مغرب در سمت راست و مشرق  در سمت چپ »یعنی : «. یسارک فما بینهما قبلة إذا استقبلت القبلة

 «.هرگاه رو به قبله ایستادیتو باشد، ما بین آن دو قبله است؛ 

و به این ترتیب خواهیم دانست که امر واسع است، پس اگر شخصی را »شیخ ابن  عثیمین می گوید : 

مشاهده کردیم که با اندکی انحراف نسبت به راستای کعبه نماز می گذارد، این امر ضرری ندارد، زیرا او در 

 ( .2/273) «الشرح الممتع»  «. جهت قبله است

 م: دو

اگر انحراف وی از جهت قبله زیاد باشد ، طوریکه در جهت مخالف کعبه نماز خوانده باشد ، مثال قبله در پشت 

 سر یا سمت راست یا چپش واقع شده باشد، در آنصورت حکم شرع چنین است :

تکرار  اگر آن شخص برای یافتن جهت قبله تالش کرده باشد، در آنصورت بر وی الزم نیست که نمازش را -1

ُتم  » کند، زیرا آنچه بر وی بوده را اداء کرده، و هللا متعال می فرماید :  ت ط ع  ا اس  )سوره تغابن آیه : « ف ات ُقوا الل ه  م 

 «.توانید تقوای الهی را پیشه کنیدپس به اندازه ای که می»(.یعنی: 16

ر یافتن جهت قبله اجتهاد کند و سپس نمازش اگر نمازگزار د»( آمده : 6/314) «فتاوی اللجنة الدائمة»  و در 

 «.را بخواند، بعدا برایش روشن شود که اجتهادش اشتباه بوده، نمازش صحیح است

 اما اگر برای یافتن جهت قبله اجتهاد و تالش نکند، در آنصورت بایستی نمازش را تکرار کند. -2

اگر نمازش را بدون اجتهاد یا :»ه است ( چنین حکم نمود2/287) «الشرح الممتع»  شیخ ابن عثیمین در 

 «.تقلید بخواند، اگر )جهت قبله( خطا باشد باید نمازش را تکرار کند، و اگر هم صحیح بود نیاز به تکرار نیست

و منظور از تقلید : یعنی درباره جهت و سمت قبله از شخص معتمدی بپرسد و به مقتضای قول او عمل 

 نماید.
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 :یادداشت فقهی

هر جهتی نماز اگر وضع طوری پیش آید که نماز گزاران در تعیین قبله اختالف داشته باشند وهرکس به 

  بخواند، حکم آن در شرع چیست؟

جابررضی هللا عنه طوری بیان گردیده است :میگویند ، روزی  ما حکم این مساله با دقت زیبای در حدیثی از 

بودیم، هوا سخت غبارآلود بود، در تعیین جهت قبله، با یکدیگر همسفر  وسلم با رسول هللا صلی هللا علیه 

اختالف نظر پیدا کردیم. هر یک از ما به جهتی نماز گزارد و در همان جهت نیز خطی بر روی زمین کشید، بعد 

از اینکه هوا روشن شد. متوجه شدیم که خالف جهت قبله نماز خوانده ایم. از رسول هللا  صلی هللا علیه  و 

کسب تکلیف کردیم. ایشان به هیچ یک از ما دستور نداد که نماز را اعاده کنیم بلکه فرمود: نماز همه   مسل

 .شما درست است )روایت دارقطنی و بیهقی و حاکم(

  وردن به قبله:آترک روی 

است  سه حالت   میباشد عبارتند از: قبله جایز و صحیح  سوی حالتهایی که نماز خواندن بدون رو کردن به

 که ذیآل بدان اشاره مینمایم :

 الت اول:ح

 ی خویش را طرف اگر نمازگزار عاجز و ناتوان باشد، مانند مریضی که رو به غیر قبله است و نمی تواند رو 

وجوب استقبال قبله از دوش وی ساقط خواهد شد، به به اتفاق همه ای علماء  ، در اینحالت گرداند قبله ب

ُتم  » ال : دلیل فرموده هللا متع ت ط ع  ا اس  توانید تقوای به اندازه ای که می»(.یعنی: 16)تغابن « ف ات ُقوا الل ه  م 

 «.الهی پیشه کنید

 و همچنان در حدیثی پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند :

أ تُوا »  ٍر ف  تُُکم  بِأ م  ر  ت نُِبوُه، و إِذ ا أ م  ٍء ف اج  ی  ن  ش  ی ُتُکم  ع  إِذ ا ن ه  ت  ف  ا اس  ُه م  ُتم  ِمن  ( 1337( ومسلم )7288بخاری ) «.ط ع 

هر وقت شما را از چیزی منع کردم از آن دوری کنید، و هر وقت به شما دستور دادم کاری را انجام ».یعنی: 

 «.دهید، آنرا به اندازه توانایی انجام بدهید

 حالت دوم: 

حیوان درنده ای فرار می کند، و یا از جریان اگر در شدت خوف و ترس باشد، مانند کسی که از دشمن یا 

سیل می گریزد تا مبادا غرق شود، در اینحالت در هر جهتی که باشد می تواند نمازش را بخواند، به دلیل 

ا ع   »این حکم قرآنی :  ُکُروا  اللِّه  ک م  إِذ ا أ ِمنُتم  ف اذ  ب انًا ف  و  ُرک 
االً أ  ُتم  ف ِرج  کُ ف إن  ِخف  ال م  ل ُمو ل م   م م  )سوره « ن  ت ُکونُوا  ت ع 

و اگر )به خاطر جنگ، یا خطر دیگری( بترسید، )نماز را( در حال پیاده یا سواره انجام دهید!  (.»239بقره آیه  

گونه که همان (  نماز را به صورت معمولی بخوانید)  را یاد کنید!  هللااما هنگامی که امنیت خود را بازیافتید، 

 «.دانستید، به شما تعلیم دادهایی را که نمیخداوند، چیز

ُتم  : و اگر بترسید » آنجا که می فرماید :   عام است و شامل هر ترسی می شود.« ف إن  ِخف 

ُکُروا  اللِّه  » و آنجا که می فرماید :  إِذ ا أ ِمنُتم  ف اذ  اللت دیاد کنید   هنگامی که امنیت خود را بازیافتید، خدا را«: ف 

 ه هر ذکری که انسان بخاطر ترس ترک کرده، ایرادی ندارد، و از جمله : استقبال قبله .دارد ک
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سوره تغابن( و حدیث فوق نیز که برای حالت اول ذکر شد، برای اینجا هم صدق می  16عالوه بر این )آیه:   

 کند.

 حالت سوم:

اسب، می تواند نماز  هم و یا سوار بر شتر یا موتر   یا طیاره باشد نماز نوافل )سنت( در مسافرت؛ چه با  

 سنت را در هر سمتی که قرار دارد بخواند، و منظور از نوافل یعنی : نماز وتر یا ضحی یا رواتب و غیره..

و خواندن تمامی نوافل برای انسان مسافر مستحب است، بجز نماز راتبه ظهر و مغرب و عشاء که ترک آنها 

به هر جهتی  ی خویش را بخواند، می تواند رورا ال سواره بود و خواست نماز سنت اوالتر است. هرگاه در ح

که نشسته نمازش را بخواند، و این امر از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در بخاری و مسلم ثابت شده 

 است.

 قبله:به تالش برای دست یابی 

واجب میباشد ، اما بادر نظرداشت  تالشی که قبل از همه باید گفت که تالش غرض یافتن قبله بر نماز گزار 

متوجه شد که در تعین قبله اشتباه کرده، تکرار نماز بر او   بعد از نماز خواندنبعمل اورد ، ونماز خواند . ولی 

 الزم نمی باشد.

ولی نمی گوئیم استقبال قبله بر او واجب نیست، بلکه بر او واجب است برای یافتن جهت قبله به قدر  

توانش اجتهاد و تالش خویش را باید بخرچ دهد ، و اگر در اینحالت بعد از نمازش متوجه شد اشتباه تشخیص 

ته از صحابه که به آن آگاه نشده داده الزم نیست نمازش را تکرار کند، زیرا )در داستان تغییر کعبه( آن دس

یه إِن  ر ُسول  هللِا صلی هللا عل»بودند، ومصروف نماز خواندن در مسجد قباء بودند ، مردی نزد آنها آمد و گفت : 

بِلُ ت ق  ، ف اس  ب ة  ِبل  ال ک ع  ت ق  آٌن، و ق د  ُأِمر  أ ن  ی س  ل ة  ُقر  ل ی ِه الل ی  ا وسلم ق د ُأن ِزل  ع  ان  و  وه  ات  ُوجُ ک  ِم، وُهُهم  إِل ی الش 

ب ةِ  اُروا إِل ی ال ک ع  ت د   امشب قرآن بر پیغمبر صلی هللا علیه وسلم»( .یعنی: 526( ومسلم )403بخاری ) «.ف اس 

نازل شده و خداوند دستور داده است که رو به کعبه نماز بخواند، فورآ مردم به سوی کعبه روی آوردند، و در 

 «.بیت المقدِّس( ایستاده بودند، به طرف کعبه تغییر جهت دادندحالی که رو به شام )

و این در زمان حیات رسول هللا صلی هللا علیه وسلم روی داده و انکاری از جانب ایشان نشده، لذا این امر 

مشروع است، یعنی هرگاه کسی به دلیل نا آگاهی جهت قبله را اشتباه تشخیص دهد، تکرار نماز بر او الزم 

ولی هرگاه جهت آن برایش مشخص شد باید رو به آنجا بایستد حتی اگر در اثنای نمازش  نیست،

 ( .435 -12/433)« مجموع فتاوی ابن عثیمین»باشد.

 مـنـبـر درمسجـد:

 و بلند  به معنای عالی« ن ب ر  » منبر را از ریشه عربی زبانشناسان زبان عربی، اصطالح از  اکثریت مطلق 

 معرفی داشته اند .

 « .گویندمحل ایراد خطبه توسط خطیب را به دلیل بلندی آن، منبر می: »گویدابن منظور می 

  .شودخطبه یا خطابه از آن ایراد میمحل است که منبر  

 شود.در برابر جمع برای اقناع و برانگیختن آنان ایراد می خطابه نیز عبارت از سخنی است که



قبله درنماز یشدن بسو یستادها  

 

14 

 صلی هللا علیه وسلم بعد از اینکه اولین مسجد را در شهر مدینه بدست های مبارک خویش بناء نهاد پیامبر 

 واحکام وهدایت الهی را برای مسلمانان میرسند. دادایستاد و مردم را مخاطب قرار میهای بلند میبر مکان

رقراری این ارتباط و ابالغ پیام با ساخت مسجد، منبر به عنوان ابزاری ساده برای ب این وضع آهسته آهسته 

  .جدید، در کنار محراب مساجد بنا شد

اهمیت منبر در دوره اسالمی با جایگاه مسجد در فرهنگ اسالمی پیوند دارد. مسجد که در مقایسه با 

 رسد.تر به نظر میکلیسا سادگی بیشتری دارد، در عین حال نقش اجتماعی آن پررنگ

در مسجد امور موعظین مسلمانان ونمازگزاران را با وعظ های دینی خویش در منبر وبخصوص ایام جمعه 

در ارتقا مباحثات فکری و عقیدتی مطلع می سازند وبه راه انداختن مباحث ودروس علمی جاری و مهم 

 سطح فکری نقش اساسی دارد .

، بلکه در منبر نه تنها دروس اسالمی ، عقیدوی ، سیاسی واجتماعی وفرهنگی پیش برده میشد 

 سازماندهی امور نظامی وسیاسی مورد برسی قرار میگرفت .

را به عهده داشت  آموزش عمومی و رسانیاطالع منبر در دوره اسالمی دو کارکرد اساسی طوریکه گفتیم 

 کرد.ای با نفوذ، نقش بارزی ایفا میکه به عنوان رسانه

طوریکه خلیفه به منبر می نشست وحلف  منبر مسجد بعد ها به محل مراسم بیعت خلفا ء تبدیل شد ،

وفادارای وسوگند یاد میگرد واولین خطبه ویا به اصطالح امروزی خط مشی دولتی وامارت اسالمی خویش را 

 اعالم میداشت .مسجداز منبر

اصآل در   علماء که در این عرصه به تحقیق پرداختند ، بدین  نتیجه رسیده اند  ، که منبری بشکل  امروزی 

ن پیامبر صلی هللا علیه و سلم و قرن اول هجری وجود نداشته، بلکه شکل منبر امروزی از قرن دوم زما

هجری به بعد در مساجد توسط مسلمانها مروج گردید. منبر در ذات خود نشانه ای است برای تعیین قبله 

 بخصوص برای آنعده از نمازگزاران که  جدیدآ وارد مسجد میگردند .

علماء  سعودی در جواب سوالی که در مورد محرب مسجد  از ایشان بعمل آمده طی فتوای انجمن دائمی 

آیا در زمان « )المحراب فی المسجد ، هل کان علی عهد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ؟» نوشته اند :

  (پیامبر صلی هللا علیه و سلم محراب در مسجد، وجود داشت؟

یعملون المحاریب فی المساجد فی القرون المفضلة وما بعدها ؛ لما فی  لم یزل المسلمون»  گفتند:جواب در

انتهی. )فتاوی  «ذلک من المصلحة العامة للمسلمین ، ومن ذلک بیان القبلة ، وإیضاح أن المکان مسجد 

 ( . 253،  252/  6  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

در مساجدشان محراب می ساختند، از آنجاییکه برای مسلمانان  هنوز مسلمانها در قرون فاضله و بعد از آن»

 «.مصلحت عمومی داشت، من جمله مشخص نمودن قبله، و نشان دادن اینکه آنجا مسجد هست

عد  بعض أهل العلم » رد محراب از شیخ بن عثیمین پرسیده اند :تعدادی از مسلمانان طی سوالی در مو 

بعضی از اهل علم «) من التشبه بالکافرین ، فهل هذا القول صحیح ؟ المحاریب فی المساجد من البدع و

 «به کفار میدانند، آیا این صحیح است؟ تشابهت محراب مساجد را بدعت میدانند و آنرا از 
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هذا القول ، فیما أری ، غیر صحیح ؛ وذلک ألن الذین یتخذونه إنما » شیخ بن عثیمین در جواب فرمودند :

یتخذونه عالمة علی القبلة ، ودلیالً علی جهتها وما ورد عن النبی صلی هللا علیه وسلم عن اتخاذ مذابح 

 )  .انتهی  «کمذابح النصاری : فإن المراد به أن نتخذ محاریب کمحاریب النصاری ، فإذا تمیزت عنها زال الشبه 

  ( . 327/ السؤال رقم  12مجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین ( ) 

این قول  از نظر من  صحیح نیست، زیرا آنهایی که آنرا میسازند مقصودشان عالمت و جهت قبله است، و ) 

روایتی که از پیامبر صلی هللا علیه و سلم در مورد نهی از ساختن محراب مانند محرابهای نصارای وارد شده 

ست، منظور اینست که نهی از ساختن محراب مانند محرابهای نصاری است، ولی اگر طور دیگری ساخته ا

  «.شود شباهت از بین میرود

ولی ناگفته نماند که برخی  از علماء  اسالم  از جمله عالم شهیر جهان اسالم  شیخ البانی و غیره ساختن 

که آنرا صحیح میداند و میگوید پیامبر صلی هللا علیه و سلم محراب در مساجد را بدعت میدانند، بدلیل روایتی 

 فرمود: 

در « مذابح»(، و میگویند که هدف کلمه 120 صحیح الجامع -)روایت طبرانی و بیهقی  «اتقوا هذه المذابح »

 است .« محراب»این حدیث یعنی 

نیست، « محراب مسجد« »بحمذا» ولی به جواب این تعداد علماء باید با تمام صراحت گفت که :  معنای 

ب و غرور  «صدر مجالس»  بلکه منظور نشستن در  هست زیرا ممکن است یک شخص را به ریاء و یا ُعج 

 گفت:  «النهایة» ، و ابن االثیر در «صدور مجالس» گفت: محاریب یعنی  «مجمع الزوائد» بکشاند. هیثمی در 

آنجا محراب مسجد نیز نامیده شده، زیرا در صدر محراب یعنی جای بلند، و همچنین صدر مجلس، و از » 

  .«مسجد قرار دارد

ه شوند واین عمل از جمله  تبنابراین از لحاظ شرعی کدام ممانعتی وجود ندارد که  در مساجد محراب ساخ

 بدعت نمی باشد.

 

 شریف:ۀ کشور های جهان بسوی قبلـۀ زاویــ

مورد توجه، عالقه، احترام و تکریم عالم بشریت قرار نگرفته هیچ مکانی در دنیا، مانند کعبه، این چنین   

مسلمانان درسراسر  است. 

روزی پنج  بار  رو به  جهان، 

کعبه، این   مکان مقدس نموده

گزارند، سر تعظیم خم  نماز می و

پیشانی بر خاک می  کرده، 

تمام آرزویشان   نهند و 

اش این است که   زندگی 

برسد تا به زیارت بیت  روزی 
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 و مراسم حج و عمره، به دیدار کعبه بروند و خدا را عبادت کنند وچمش اش به دیدار بیت هللا مشرف هللا

 .گردد

 خوانندگان  محترم!

 رکن میباشد که بترتیب عبارتند از: 4کعبه دارای 

 رکن االسود )رکن سیاه(:  -

حجر االسود درهمین این رکن به علت به این نام مسمی گردیده که سنگ 

رکن قرار دارد ،این  نزدیکترین قسمت کعبه است که به دروازه کعبه قرار دارد 

 . 

مینمایند .ناگفته نباید گذاشت  آغازحجاج اغاز طواف خویش را از همین رکن 

 نیز مسمی مینمایند «  شرقی» این رکن را بنام  رکن 

 رکن عراقی:  -

ن عراقی به دلیل است که این رکن به سمت عراق موقعیت دارد . علت نامگذاری این رکن کعبه به رک

وناگفته نباید گذاشت که در وازه کعبه بین رکن عراقی ورکن حجر االسود  قرار گرفته است ، قابل تذکر است 

 نیز یاد میشود چرا که  این به سمت شمال قرارگرفته است .«  شمالی» که : رکن عراقی بنام  رکن 

 رکن شامی:  -

این رکن به علت بدین نام مسمی شده است که : به سمت شام و مغرب قرار گرفته  است ، و بین این رکن 

 نیز میگویند.«  غربی» قرار گرفته شده، و به آن رکن «  حجر اسماعیل» و رکن عراقی 

 رکن یمانی: -

 .به علت بدین نام مسمی شده است ، به علتی که  به طرف یمن قرار گرفته شده

 انندۂ محترم!خو

در تصویر هذا قبله کشور های جهان در زوایای مختلف خانه کعبه ترسیم گردیده است ، ولی ما دراینجا صرف 

 از  کشورهای نام میبریم که قبله شان در زاویه خط  مستقیم حجر االسود خانه کعبه قرار دارد .

 این کشور ها عبارتند از : 

 قطر 

 امارت 

 بحرین 

 پاکستان 

 ستانافغان

 تاجکستان 

 چین منگولیا

 وکشور کوریا 
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 خواهر وبرادر مسلمان!

نموده که قبله کشور ما دقیق در زاویه حجر االسود ما این فضل ومرحمت که پروردگار با عظمت بر کشور  

خانه کعبه قرار گرفته خداوند به توفیق نصیب نماید که : طاعت وعبادت خویش رابا تمام  اخالص  وبا نیت پاک 

بسوی کعبه وحجر االسود این سنگ آسمانی وجنتی  بعمل آریم . پروردگار با عظمت طاعت وعبادت مارا به 

    .دربار خویش قبول فرما ید. امین یا رب العالمین

 :قبلۀ مالیکه

در شریعت اسالمی  آمده است که :  مالیکه مانند انسانهای روی زمین مکانی مشابه  به کعبه را در 

بیت »میباشند که به  دورا دور آن مصروف طواف هستند ،و قرآن عظیم الشان   این مکان را  به آسمان دارا 

 مسمی نموده ومحل آنرا   در آسمان هفتم معرفی داشته است.« المعمور

ای دارند که در آنجا مراسم حج خود را بجا میفرماید : در آسمان هفتم فرشتگان کعبهعظیم الشان قرآن 

وپروردگار با عظمت ما به آن  چنین سوگند یاد « طور» ی کعبه بیت المعمور نام دارد و در سوره آورند. اینمی

ُمورِ  :»کرده است   ع   (4سوره طور: آیه ( «و ال ب ی ِت ال م 

 امام ابن کثیر در تفسیر این آیه مینویسد : 

ِریُل »... ُموُر ف ُقل ُت ی ا ِجب  ع  ب ُعون  أ ل ف  ثُم  ُرفِع  لِی ال ب ی ُت ال م  ٍم س  ُخلُُه ُکل  ی و  ُموُر ی د  ع  ا ال ب ی ُت ال م  ذ  ا ق ال  ه  ذ  ا ه  ل ٍک م  م 

ل ی ِهم   ا ع  ُه ل م  ی ُعوُدوا فِیِه آِخُر م  ر ُجوا ِمن  جبریل این سپس بیت المعمور را به من نشان دادند گفتم: ای « »إِذ ا خ 

هنگامی که از آن فتاد هزار مالئکه داخل آن می شوند و چیست؟ گفت: این بیت المعمور است. هر روز ه

 (.164)( ، ومسلم 3207بخاری )) «. گردندخارج می شوند دیگر برای بار دیگر در آن باز نمی

کنند؛ را طواف می دی خوکنند و مانند اهل زمین که کعبهالمعمور عبادت مییعنی این فرشتگان در بیت

 ان آسمان هفتم است. ی ساکنالمعمور کعبهبیت

به دیوار آن کعبه تکیه زده  آنجا دید که ابراهیم خلیل علیه السالم را  هللا صلی هللا علیه وسلمز این رو رسولا

 «.و پاداش از نوع و جنس عمل است ،ی زمین استو نشسته بود. زیرا او بنیانگذار کعبه

ات کعبه قرار زبیت المعمور در مقابل و به موا » فرماید:ی وقوع بیت المعمور میی نقطهامام ابن کثیر در باره

ای وجود دارد که ساکنان که در هر آسمانی خانه ، و یادآور شدهی مکه می افتددارد، و اگر بیفتد روی کعبه

 ( نام دارد.ةای که در آسمان دنیا است )بیت العزِّ و خانه ،کنندآسمان در آن عبادت می

رضی هللا   در واقع از حضرت علی ،کعبه قرار دارد موازاتینکه بیت المعمور درروایت ابن کثیرمبنی بر ا

  .روایت شده است عنه

ال ؤسرضی هللا عنه  شخصی از حضرت علی  گوید:از طریق خالد بن عرعره نقل کرده و می )رض( ابن جریر

کعبة له الضراح بحیال الماء یقال بیت فی السِّ  » بیت المعمور چیست؟ حضرت علی  در جواب فرمود:  کرد:

أبداً  سبعون الف ملک و ال یعودون الیه یصلِّی فیه کلِّ یوم رضهذا فی األةماء کحرمحرمته فی السِّ  من فوقها،

ی کعبه خانه وازاتای است که در آسمان هفتم در میعنی: خانه  . (2/308ابن حجر: فتح الباری: «. ) 

ی کعبه در زمین مورد احترام است. هر رد احترام است که خانهبیت معمور در آسمان چنان مو ، دارد و قرار
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دیگر نوبت زیارت  دندش د آنو تا پایان عمر فرشتگانی که یک بار وار ،کندروز هفتاد هزار مائکه  آن را زیارت می

 به آنها نمی رسد.

گوید: او با عرعره می هطو در راب ،است دانسته عرعره سائر رجال این سند را ثقه زشیخ ناصر الدین البانی ج

فرماید: شاهد این روایت است و می بانی یادآور شده که روایت صحیح مرسلو آل ...مستور الحال است.

دانید آیا می »از اصحاب پرسید:  گوید: برای ما نقل شده که روزی رسول هللا  صلی هللا علیه وسلمقتاده می

دانند. فرمود: بیت المعمور مسجدی در رسولش بهتر میبیت المعمور چیست؟ صحابه عرض کردند: خدا و 

 .« ...افتدبیفتد روی کعبه می  ای که اگربگونه ،آسمان  که کعبه زیر آن قرار دارد

ق حدیث رُ با توجه به کثرت طُ« حیال الکعبه»سخن اینکه جمله   یخالصه»  محقِّق )البانی( گفت: سپس

به:  مراجعه فرماید برای معلومات مزید )  «. یث مورد تایید استثابت است و صحت آن از لحاظ اصول علم حد

 . (477شماره « سلسلة األحادیث الصحیحة» 

 نماز خواندن پیامبر اسالم بر منبر:

سیرت نویسان  مینویسند که پیامبر صلی هللا علیه وسلم غرض اموزش وتعلیم نماز  برای مسلمانان در 

 واغاز به تعلیم  نماز  برای مسلمانان نمود. مسجد نبوی ،روزی بر سر منبر رفت ،

 تفصیل این روایت در حدیثی سهل بن سعد الساعدی بشرح ذیل چنین بیان گردیده است :

أ ي ُت ر ُسول  الل ِه صلى هللا علیه وسلم» ِ رضي هللا عنهما ق ال  : ر  اِعِديِّ ٍد الس  ع  ِل ب ِن س  ه  ن  س  ر  ، لیه ف ك ب  عق ام   ع 

ج  و ك ب ر   ت ى س  ر ى ، ح  ق  ه  ب ِر ، ثُم  ر ف ع  ف ن ز ل  ال ق  ل ى ال ِمن  ُه ، و ُهو  ع  ِل ال   د  فِي الن اُس و ر اء  اد  أ ص  ب ِر ، ثُم  ع  ت ى ف ر غ  ِمن   ح 

ذ   ُت ه  ا ص ن ع  ا الن اُس ، إن م  ال  : أ يُّه  ل ى الن اسِ ، ف ق  ب ل  ع  أ   اِمن  آِخِر ص التِِه ، ثُم  أ ق  و فِي  .التِيي ، و لِت عل ُموا ص  ت مُّوا بِ لِت 

ق   ه  ا ، ثم ن ز ل  ال ق  ل ی ه  ا ، ثُم  ر ك ع  و ُهو  ع  ل ی ه  ب ر  ع  ا ، ثُم  ك  ل ی ه  ٍظ : ص ل ى ع   « .ر ىل ف 

 گفتند و اقتدا )دیدیم که  پیامبر صلی هللا علیه وسلم  ابتدا، روی منبر قرار گرفت و تکبیر گفت، مردم نیز تکبیر

نمودند، سپس همان جا به رکوع رفت و بعد از اینکه سر از رکوع برداشت، )از منبر( پایین آمد و سجده نمود، 

آنگاه )برای رکعت دوم، به منبر( برگشت و در این رکعت نیز همان روش رکعت اول را در پیش گرفت تا اینکه 

یا أیها النِّاس! إنِّی صنعت هذا لتأتمِّوا بی و لتعلموا »: نماز را به اتمام رساند سپس خطاب به مردم فرمود

  پایان  )متفق علیه( )ای مردم! من چنین کردم تا شما به من اقتدا نموده و شیوه نماز مرا بیاموزید(.« صالتی 
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