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 قبلهتبدیلپیرامونوپندهاهادرس
 کرٌم قرآن در است، جهانٌان پروردگار است خداٌی مخصوص ستاٌش
سَ : }فرماٌد می ٌْ  اْلِبر   َوَلِكن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولُّوا أَنْ  اْلِبر   لَ
ْومِ  ِباّلل ِ  آََمنَ  َمنْ  ٌَ ٌٌِّنَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمََلِئَكةِ  اْْلَِخرِ  َواْل ِب هِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآََتى َوالن   ُحبِّ
َتاَمى اْلقُْرَبى َذِوي ٌَ ِبٌلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكٌنَ  َواْل اِئلٌِنَ  الس  َقابِ  َوِفً َوالس   َوأََقامَ  الرِّ

ََلةَ  َكاةَ  َوآََتى الص  اِبِرٌنَ  َعاَهُدوا إَِذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموفُونَ  الز   اْلَبأَْساءِ  ِفً َوالص 
اءِ  ر  قُونَ  ُهمُ  َوأُوَلِئكَ  واَصَدقُ  ال ِذٌنَ  أُولَِئكَ  اْلَبأْسِ  َوِحٌنَ  َوالض  : ترجمه{ اْلُمت 

 بلکه کنٌد، مغرب و مشرق سوی به را خود روی که نٌست اٌن نٌکی»
 آسمانی کتاب و فرشتگان و قٌامت روز و خدا به که است کسی نٌکوکار

 به داشتنش دوست وجود با را خود مال و باشد، آورده اٌمان، پٌامبران و
 راه در و گداٌان و راه در واماندگان و مسکٌنان و ٌتٌمان و خوٌشاوندان

 وفا و بدهد، را زکات و دارد برپا را نماز و بدهد، بردگان آزادی
 و سختی و فقر در که کسانی و بندند پٌمان چون پٌمانشان به کنندگان
 راست که هستند کسانی اٌنها. شکٌباٌند نبرد هنگام به و بٌماری و زٌان
 برحق معبود نٌست براٌنکه مٌدهم گواهی ،«پرهٌزگارانند آنها و گفتند
 ما پٌامبر و سردار براٌنکه دهم می گواهی و شرٌک، ال و واحد هللا جز

 صل اللهم اوست، فرستادهء و بنده وسلم علٌه هللا صلی محمد حضرت
 .اجمعٌن وصحبه آله وعلی علٌه وبارک وسلم
 !وبعد
 شعبان ماه در محمدی امت بر الهی های مهربانی و ها بخشش همانا
 بزرگی واقعات از برخی درواقع باشد، می شمارش و حساب از بٌشتر
 به المقدس بٌت از قبله تغٌٌر واقعهء گٌرٌم می جشن ماه اٌن در که را
 ما اسَلمی تارٌخ واقعهء مهترٌن که ای واقعه چنان است، شرٌف هللا بٌت

 خود مصطفی حبٌب خواهش جَلله جل خداوند چون شود، می پنداشته
 او رسانٌد، اهدافش و آرمان به را او و پذٌرفت، را وسلم علٌه هللا صلی
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 علٌه ابراهٌم حضرت پدرش قبلهء شرٌف کعبهء طرف به نمازش در را
 .ساخت متوجه سَلم
 المقدس بٌت سوی به نمازش در هجرت از پٌش وسلم علٌه هللا صلی او

 اٌن بهماه  -هفده ٌا– شانزده مدت نٌز هجرتش از پس و شد، می متوجه
 او و شود نازل وحی تا داشت شدٌد اشتٌاق همٌشه و داد، ادامه وضعٌت

 به دل از و بدهد، دستور الحرام مسجد سوی به گرداندن روی به را
 پروردگارش که داشت ٌقٌن و کرد، می دعا حال زبان با خداوند درگاه
 به و کرد، اجابت را او دعای خداوند پس سازد، می برآورده را او امٌد
 طوری شود، متوجه شرٌف کعبهء سوی به نمازش در تا داد دستور او
َماءِ  ِفً َوْجِهكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى َقدْ : }فرماٌد می که ن كَ  الس  ٌَ  َتْرَضاَها ِقْبلَة   َفلَُنَولِّ
ثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  َفَولِّ  ٌْ { َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  َفَولُّوا ُكْنُتمْ  َما َوَح

 بٌنٌم، می آسمان سوی به را تو روی گرداندن ما تحقٌق به: »ترجمه
 پس گردانٌم، می باز شوی خشنود آن به که ای قبله سوی به را تو اکنون
 را خود روی باشٌد که هرجا و کن، الحرام مسجد سوی به را خود روی
 .«بگردانٌد آن سوی به

 و درسها بر بنگرد دقٌق دٌد به قبله تحوٌل پٌرامون که کسی تردٌد بدون
 و شوکت بلندی و جاٌگاه بزرگی: مانند شد، خواهد واقف زٌادی پندهای
 در که قسمی پروردگارش، نزد وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر منزلت بٌان
ن كَ : }شود می آشکار پٌامبرش به متعال خداوند فرموده اٌن ٌَ  ِقْبلَة   َفلَُنَولِّ

 شوی خشنود آن به که ای قبله سوی به را تو اکنون: »ترجمه{ َتْرَضاَها
 جاٌگاه بزرگی بٌان و خداوند احسان و فضل همه اٌن ،«گردانٌم می باز

 ٌُْعِطٌكَ  َولََسْوفَ : }فرماٌد می چنانچه بود، وسلم علٌه هللا صلی ما پٌامبر
 ذاتی خداوند نه؟ چرا او، بر پروردگارش فضل ادامهء و{ َفَتْرَضى َربُّكَ 
 لَكَ  َنْشَرحْ  أَلَمْ : }فرماٌد می که طوری نمود، باز را او سٌنهء که است

 و ،«نگشودٌم؟ براٌت را ات سٌنه ما آٌا( پٌامبر ای: »)ترجمه{ َصْدَركَ 
{ ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا: }گوٌد می چنانچه نمود، رفع را او دوش بار



(3) 

 را او گناهان ،«نداشتٌم؟ بر تو دوش از را تو( سنگٌن) بار و: »ترجمه
ا: }بخشٌد ا لَكَ  َفَتْحَنا إِن  ا َفْتح  ْغِفرَ  ُمِبٌن  ٌَ ُ  لَكَ  لِ مَ  َما هللا  رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقد  { َتأَخ 
*  اٌم کرده مقرر آشکاری پٌروزی و فتح تو برای ما راستی به: »ترجمه

 تزکٌه را او زبان و ،«بٌامرزد را تو آٌندهء و گذشته گناهان خداوند تا
ْنِطقُ  َوَما: }نمود  نمی سخن نفس هوای روی از و: »ترجمه{ اْلَهَوى َعنِ  ٌَ
: ترجمه{ َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما: }کرد تزکٌه را او قلب همچنٌن ،«گوٌد
 َما: }کرد تزکٌه را او عقل ،«نگفت دروغ دٌد را آنچه( محمد) قلب»

 راه و نشده گمراه( محمد)= شما ٌار: »ترجمه{ َغَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضل  
 َوَما اْلَبَصرُ  َزاغَ  َما: }کرد تزکٌه را او بٌنش و ،«است نکرده گم را

 او استاد و ،«نگذشت حد از و نکرد خطا( پٌامبر) چشم: »ترجمه{ َطَغى
 نٌرومند بس( فرشتهء: »)ترجمه{ اْلقَُوى َشِدٌدُ  َعل َمهُ : }نمود تزکٌه را
 لََعلى َوإِن كَ : }نمود تزکٌه را او اخَلق ،«است داده تعلٌم را او( جبرئٌل)=
 بسٌار خوی و اخَلق بر محمد ای تو ٌقٌنا و: »ترجمه{ َعِظٌم   ُخلُق  

 لََقدْ : }کرد تزکٌه را او اخَلق و خصال همه و ،«هستی واالٌی و بزرگ
 زندگی در شما برای ٌقٌنا: »ترجمه{ َحَسَنة   أُْسَوة   هللا ِ  َرُسولِ  ِفً لَُكمْ  َكانَ 

 .«است نٌکوٌی سرمشق خدا رسول
 بر امت تمسک وجوب: قبله تحوٌل از شده آموخته درسهای از برخی و

 مٌانه مبدأ بزرگ حادثهء اٌن واقع در: است اعتدال و روی مٌانه منهاج
 می متعال خداوند که طوری نمود، گذاری اساس را اسَلمی امت روی
ا أُّمة   َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ : }فرماٌد : ترجمه{ الن اسِ  َعلَى ُشَهَداءَ  لَتُكوُنوا َوَسط 

 .«باشٌد گواه مردم بر تا دادٌم قرار مٌانه امت را شما همچنٌن و»
 می زندگی بخشهای همه شامل تفرٌط و افراط بدون که روی مٌانه چنان
 برابری و اعتدال نٌکوٌی، و عدالت معنای به روی مٌانه اٌن پس شود،
 را ما آن توسط خداوند که روی مٌانه همان به دوباره ما باٌد باشد، می

 بوده واقعی روان مٌانه مان امور همه در و برگردٌم، است داده عزت
َدكَ  َتْجَعلْ  َواَل : فرماٌد می متعال خداوند چون باشٌم،  ُعُنِقكَ  إِلَى َمْغلُولَة   ٌَ
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ا َفَتْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكل   َتْبُسْطَها َواَل  ا َملُوم   را دستت هرگز و: »ترجمه{ َمْحُسور 
 آنگاه گشا، آن حد از بٌش و( نکن انفاق ترک و) نبند خودت گردن به

 إَِذا َوال ِذٌنَ : }فرماٌد می وهمچنٌن ،«بنشٌنی درمانده ی شده سرزنش
ْقُتُروا َولَمْ  ٌُْسِرفُوا لَمْ  أَْنَفقُوا نَ  َوَكانَ  ٌَ ٌْ ا َذلِكَ  َب  که وکسانی: »ترجمه{ َقَوام 
 دو اٌن بٌن و کنند، نمی سختگٌری و نماٌند نمی اسراف کنند، انفاق چون
 .«دارند اعتدال روش

 :قبله تحوٌل از شده گرفته های درس از برخی و
 هللا صلی رسولش و جَلله جل هللا امر از مسلمانان پٌروی سرعت_ 
 رضی صحابه اعتماد بر است دلٌلی خود دراتباع سرعت اٌن وسلم، علٌه
 آورده ارمغان به هللا ازطرف هللا رسول که را آنچه برتمامی عنهم هللا

 هللا است ساخت فراخ چنان حق پزٌرش به را قلوبشان هللا زٌرا است
  خودمٌفرماٌد

 خوانده نماز آن بسوی تاکنون و ای بوده برآن که های قبله وما:ترجمه:  
 قبله(است شده صادر کعبه جهت به روکردن فرمان  اٌنک وهم) ای

 وچه نماٌد می پٌروی پٌامبر از کسی چی بدانٌم اٌنکه مگر بودٌم ننموده
 تغٌٌر واگرچه مٌگردد بر عقب وبه مٌچرخد خود های پاشنه بر کسی
 ودشوار بزرگ بس کند رو بدان است گرفته الفت که کسی برای قبله
 شمارا اٌمان وخدا باشد کرده  رهنمون آنهارا خدا برکسانکه مگر است
 گرداند نمی ضاٌع
 امر اصدار بمجرد الحرام مسجد بسوی االقصی ازمسجد قبله تحوٌل پس
 صحابه پٌروی سرعت به است مثالی بهترٌن نماز ادای دروقت آنهم الهی
 ی ومجادله تاخٌر وبدون گفتند لبٌک امر اٌن به که رسول وامر هللا ازامر
 اردستورش هللا فرمان وتردٌدبه ازشک بدور نمازو اتمام برای حتی
 مسجد بسوی االقصی ازمسجد را روهاٌشان درحالی برداشتن فرمان
 .بودند رکوع به که گشتاندن الحرام
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 ادای مصروف درقبا مسلمانان که است شده رواٌت عمر بن هللا ازعبد 
 شده نازل قرانی برپٌابر شب دراٌن گفت و آمد بودندشخصی صبح نماز
 رو کعبه به نمازهاٌشان به مسلمانان تا است شده اٌن به امر ودرآن است

 آوردند
 بود( المقدس بٌت) شام بسوی شان روهای کهٌدرحال مسلمانان پس

 آوردند روی الحرام مسجد بسوی ونمازمٌگذارٌدند
 جاٌگاه و اهمٌت آٌد برمی قبله ازتحوٌل درس بعنوان آنچه وهمچنان_ 

 قرآن است گانش بنده بر هللا پاٌان بی رحمت وبٌان اسَلم نمازدرشرٌعت
 اسَلم درتارٌخ وقائع ترٌن مشهور از بزرگ واقعه ودو نماز کرٌم
 معجزه) تارٌخی واقعه درشب نماز که معنی به است داده ربط  راباهم
 است گردٌده فرض پٌامبر امت بر آسمان هفت درباالی(ومعراج اسراء
 .مٌباشد اسَلم در نماز شأن بزرگی بٌانگر امر اٌن که

 به تعبٌر الحرام مسجد بسوی لهبق ازتحوٌل قرآنی دربحث همچنانکه
 ترجمه(اٌمانکم لٌضٌع هللا وماکان) مٌفرماٌد خداوند است شده اٌمان

 که شمارا های نماز ٌعنی اٌمان. سازد نمی ضاٌع شمارا های خدااٌمان
 رواٌت چنٌن عباس ابن از. سازد نمی ضاٌع اٌد خوانده قبله ازتحوٌل

 مسجدالحرام به االقصی ازمسجد قبله تحوٌل به خدا رسول کهٌزمان است
 وفات قبله تحوٌل امر از قبل ماکه برادران آن حال گفتند صحابه شد امر

 شد خواهد چی بودند اداکرده المقدس بٌت بسوی را نمازهاٌشان و نمودند
 براٌن و( اٌمانکم لٌضٌع هللا وماکان) فرمود رانازل آٌه اٌن خداوند پس

 بٌت بسوی شان ساابقه نمازهای به نسبت مومنٌن قلوبی ٌر آرامشی
 .بود  المقدس

 همه وتشوٌق مومنٌن ی ها دل وسَلمتی سردی برای اٌة آخر کلمات پس
 لروف بالناس هللا ان) مٌفرماٌد خداوند گردٌد نازل اٌمان گراٌش به مردم
 است ومهربان رؤوف بس مردم به نسبت خدا گمان بی:  ترجمه(الرحٌم
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 وعَلقه محکم رابطه اظهار آٌد برمی قبله ازتحوٌل که دٌگری درس_ 
 المقدس بٌت به االقصی ومسجد مکرمه مکه به الحرام مسجد مٌان قوی
 .است
 بخاطر االقصی مسجد دوم ودرمرتبه الحرام مسجد بار اولٌن برای که

 فرموده است رواٌت ذر ازابی. است شده بنانهاده برزمٌن هللا عبادت
 شده نهاده بنا بار اولٌن برای مسجد کدام پرسٌدم هللا ازرسول که است
 االقصی مسجد فرمودند آن از بعد گفتم الحرام مسجد فرمودند است

 سال چهل گفتند است داشته وجود آنها مٌان تفاوت سال چند پرسٌدم
 مسجد براٌت آنجا بخوان را نماز شد نماز وقت که هرجای وفرمودند

 .است
 تحوٌل است قائل مسجد دو اٌن مٌان ربطی ومعراج اسراء واقعه چنانکه
 جَلله جل هللا است شده قاٌل محکمی ی عَلقه مسجد دو اٌن مٌان نٌز قبله

 المسجد الی الحرام المسجد من لٌَل بعبده اسری الذی سبحان) مٌفرماٌد
( محمد) خود بنده که راسزاست خدائی تقدس و تسبٌح:  ترجمه(االقصی
 برد( المقدس بٌت) االقصی مسجد به(مکه) الحرام مسجد از درشبی

 همسان مسجد دو اٌن از هرکدام بحق تفرٌط وعدم حمٌات که ازٌنجاست
 از قٌامت تاقٌام مسجد دو اٌن زٌرا است بوده مسلمانان هرفرد واجبات از

 .مٌباشد مسلمانان نزد هللا  امانتهای
 

 ولكم لً هللا وأستغفر هذا قولً أقول
 

 أشهد و، له شرٌك ال وحده هللا اال اله ال أن أشهد و، العالمٌن رب ّلل الحمد
 و  علٌه بارك و وسلم صل اللهم، رسوله و عبده محمد نبٌنا و سٌدنا أن

 الدٌن ٌوم الً باحسان تبعهم من و أجمعٌن صحبه و اله علً
 تمامی در -سلم و علٌه هللا صلی- هللا رسول زندگی برتری ٌا و امتٌاز

 در سالگی پانزده سن در-ص- هللا رسول بود؛ مثبت ٌا و اٌجابی مراحلش
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 توسط ظالم از مظلوم حق گرفتن خاطر به که اتفاقٌه)فضول حلف اتفاقٌه
 اشتراک بود گرفته صورت جدعان بن عبدهللا خانه در قرٌش سران

 مکه در که بستند تعهد و عقد قرٌش سران اتفاقٌه اٌن در ورزٌدند؛
 صورت دردی هم و تعاون وی با و گرفته دستش شود دٌده اگر مظلومی
 ظالم از مظلوم حق باٌد گرفت صورت ظلم کسی باالی اگر و گٌرد؛
 در همانا»فرمودند -ص– هللا رسول شود؛ گردانٌده واپس حقش و گرفته
 شتران از محبوبتر براٌم که بودم سوگندی شاهد جدعان بن هللا عبد خانه
 .پذٌرم می حتما شوم دعوت اسَلم در آن با اگر بود، سرخ
 های شانه در فرسا طاقت های سنگ حمل با سالگی پنج و سی سن در و

 آنوقت در گرفتند؛ سهم شرٌفه کعبه خانه تجدٌد و ساختار در شان مبارک
 صورت قرٌش اهل مٌان شدٌدی نزاع االسود حجر سنگ گذاشتن حٌن
 داشته را االسود حجر سنگ گذاشتن شرف مٌخواست ٌک هر گرفت
 و اخَلق خاطر به را -ص– هللا رسول قرٌش اهل همه فرجام در و باشد

 .کردند انتخاب االسود حجر سنگ گذاشتن برای داشتند که نٌک سلوک
 اٌجابٌت الگوی ٌا و قدوه پٌامبری  به شدن مبعوث از بعد -ص– پٌامبر

 و هستند اسَلمی امت الگوی امور همه در چنانچه بودند؛ اندٌشی مثبت و
 .مٌکردند تشوٌق اٌجابٌت به را کرام اصحاب همواره
 از و اٌجابٌات به تشوٌق و تشجٌع  را اصحابش همواره -ص– هللا رسول
 ان:ٌقول امعه؛ احدکم ٌکن ال:)مٌفرماٌند چنانچه مٌداشتند حذر در سلبٌات
 احسن ان انفسکم وطنوا ولكن أسات، اساءوا ان و احسنت الناس احسن
 (.تظلموا ال ان اساءوا ان و تحسنوا ان الناس

 و دٌن قبال در مٰسولٌت احساس معنای به اندٌشی مثبت ٌا و اٌجابٌت
 قلبی عواطف و مشاعر به منحصر وطن داشتن دوست مٌباشد؛ وطن
 باشد داشته خود با نٌز را عمل لباس عواطف و مشاعر اٌن باٌد نٌست
 را خود مجتمع قضاٌای با که مٌشود اطَلق کسی به اٌجابی انسان بناء

 گذارد می جامعه روی مثبت گذاری تاثٌر و ساخته
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 در خدمت آنچٌزٌکه در مشارکت اٌجابٌت؛ های پدٌده از تردٌد بدون
 مٌباشد مٌگردد تطور و امنٌت؛استقرار دولت؛حفظ بناء سبب و مجتمع
 و مٌگٌرد صورت وطن به دفاع طرٌق از گذاری خدمت که است رببرا
 خدمت طرٌق از هم ٌا و دٌگر خاص مهارات ٌا و عمل طرٌق از ٌا

 ...وطن ابناء به گذاری
 :گوٌد می شوقی احمد چنانچه
 دٌن و ده قرض دست    آزاد شخص هر خون در وطن برای ٌقٌنا

 .است مستحق
 و بگردان، آن پٌروان از را ما و آشکار ما برای را حق حقٌقٌت! خداٌا
 ملت و مصر گردان، روزی به را آن از پرهٌز و آشکار را باطل بطَلن

 .نما حفظ آنرا پلٌس و ارتش و


