
 (84ج )                                          کتاب الصالة                                                )حفظه اهلل(درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی نوری همدانی
 

                                   
                                                                                                    

1 

 01/94 /10          ﴾شنبهيک﴿        84 هجلس

 

                                              
   

 
 مواقیت الصالةموضوع: وقت مشترک و مخصوص/

شده؛ اول اینکه حضرت امری علیه السالم در  اشکال مطرحدو 
هنج البالغه فرموده مناز صبح را خبوانید درحالی که هوا قدری 

اگر شخصی نگاه کند چهره رفیق  روشن شده به صورتی که
خود را می شناسد، خب این با فجر صادق که عرض کردمی 

ه ست کسازگاری ندارد زیرا موقع فجر صادق هوا انقدر روشن نی
  .انسان چهره رفیق خود را بشناسد

جوری بود که مثال  جوابش این است که گاهی از اوقات برنامه
وانند لذا تا مهه بیایند مناز صبح خب ع بشوند ومجمردم در جائی 

شوند قدری طول می کشیده و این دلیل بر عدم اعتبار بع و مج
 و عدم مناط فجر صادق منی باشد.

اینکه صاحب جواهر در جواهر فرموده تعجب می کنیم از  دوم 
 ، ایندیند اخبار دال بر وقت ظهر کم هستنکسانی که می گو 

کتب وافی و وسائل و امثال اخبار کثری هستند و اگر کسی  
  عقد""سد و کلهه مری  نگاه کند تعداد آهنا به ده و بیشرترا اینها 

 جواهر آمده به معنای ده می باشد. که در کالم صاحب
بود و  شناخت و تشخیص دقیق اوقات و اما حبثهان در خب 

ت دانسنت عرض و گفتیم که یکی از راههای تشخیص اوقا
  .می باشد خمتلف طول بالد

از قدمی یکی از موضوعات مهم بدست آوردن فاصله های 
شهرها از یکدیگر بوده چرا که فههیدن اندازه و فاصله ها در 
زندگی انسان مؤثر است، از این جهت زمنی را مثاًل به قاره ها 

 تقسیهات دیگر تقسیم کرده اند و در قدمی به اقالیم سبعه و
ه در حکم ما از حلاظ شناختی ک ولی خب تقسیم کرده اند

 .شرعی مؤثر است حبث می کنیم
نقاط خمتلف زمنی  طول و عرض جغرافیایی حبث ما مربوط به 

می باشد یعنی شناخنت بالد از حلاظ عرض و طول جغرافیایی 
     اوقات مؤثر  تشخیص درنسبت به هم، که این شناخت 

بسیار   یکی از کتاهبایی که در این زمینه نوشته شده و ،می باشد

 "تحفة األجلة في معرفة القبلة"کتاب خوبی است کتاب 
عالمه  سردار کابلی که از اهالی کرمانشاه بوده می باشد، تألیف

هم در جلد اول املیزان در حبث قبله از  طباطبایی رمحة اهلل علیه
نقل شده که قبله مدینه و ایشان نام می برد و متجید می کند، 

درجه از مکه احنراف داشته لذا  53مهچننی قبله مسجد کوفه تا 
صحیح را  ه جملسی و مهراهانش به مکه سفر کردند تا قبلهعالم

پیدا کنند و مهچننی به دنبال سردار کابلی رفتند، سردار کابلی 
بعد از حماسبات و  به مدینه آمد و به مسجد ذی القبلتنی رفت

مسجد ذی القبلتنی دقیقا به وسط دید که وسط حمراب دقیق 
و قبله مسجد  به کوفه رفت  و بعد کعبه می خوردخانه  ناودان 

صحت و دقت قبله این  به مهنی ترتیب ثابت کرد و را نیز کوفه
این کتاب  لی أیِّ حالع ،خودش یکی از معجزات می باشد

که مورد ون مسئله عرض و طول بالد  ید چحتفة األجلة را هتیه کن
 . شده ث ماست در آاجا دقیقاً معنیحب

شناخت شب و روز و صبح شناخت طول جغرافیایی بالد در 
خیلی تأثری دارد ، طول بالد را ما به این ترتیب اندازه  و ظهر 

خط  081گریی می کنیم که از مشال کره زمنی تا جنوب آن 
دور تا دور زمنی به صورت دایره ای می کشیم منتهی باید توجه 

نسبت به هم باید داشته باشیم که فاصله های این خطوط 
      خط دایره ای دور تادور زمنی  081متساوی باشد، پس 

رت اگر ما کره زمنی را به دو قسهت و می کشیم که در این ص
 081خط نیم دایره خواهیم داشت یعنی  561تقسیم کنیم کاًل 

دایره دیگر در نیم  081نیم دایره در یک طرف کره زمنی و 
درجات  یاکه اینها را خطوط نصف النهار   طرف دیگر کره زمنی

اگر ما یک جا را مبدأ به این معنی که  می نامند جغرافیاییل طو 
و خبواهیم طول  (که بعدًا مبدأ را ذکر می کنیم) قرار بدهیم
فلذا ، یم باید نسبت به آن مبدأ بسنجیمبالد را بسنججغرافیایی 

 بالدی که در شرق مبدأ فرضی قرار دارند دارای طول شرقی و
 .می باشند رب آن قرار دارند دارای طول غربیبالدی که در غ

مبدأ را جزایر دما ق  در مورد مبدأ باید عرض کنیم که سابقًا 
سواحل اقیانوس  درو در آفریقا خالدات که چند جزیره ای 

ه برای کجدید   دأمبآن امروزه  قرار داده بودند اما ستندهاطلس 
بدست آوردن طول جغرافیایی بالد قرار داده اند یک شهر  
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کوچکی به نام گرینویچ می باشد که در نزدیکی شهر لندن در  
 .کشور انگلستان واقع شده است

قوس بر روی کره زمنی از مشال  561مهانطور که عرض کردمی  
قوسی که در شرق این  081به جنوب ترسیم کردمی حاال آن 

قوسی   081رینویچ هستند دارای طول شرقی و آن مبدأ یعنی گ
، که در غرب گرینویچ هستند دارای طول غربی می باشند

رقی و بنابراین راه به دست آوردن درجات طول جغرافیایی ش
می دانیم زمنی در حرکت  ما کهغربی به این صورت می باشد  

   ساعت یک مرتبه به دور خودش  42وضعی خودش در هر 
به متام خطوطی که تساعت یک مر  42چرخد پس در هر  می

    قوس( توسط نور خرشید درهم نوردیده  561عرض کردمی )
       تقسیم کنیم  42را بر  561می شوند، بنابراین اگر ما 

 42را بر  561می فههیم که هر ساعت چند درجه است، اگر 
، پس در هر ساعت 03تقسیم کنیم خارج قسهت می شود 

 61هر ساعت ، ه می شودنوردید زمنی دردرجه با گردش  03
تقسیم کنیم خارج از  03را بر  61دقیقه است فلذا اگر 

دقیقه یک درجه  2پس نور خورشید در هر  2 قسهت می شود
دقیقه می باشد  2بنابراین هر درجه معادل ، را در می نوردد

مثاًل فاصله هتران تا مشهد را بدست بیاورمی  خبواهیم حاال اگر ما 
دقیقه  2هر درجه معادل ا توجه به اینکه بت که چند درجه اس

ه بمی توانیم تفاوت اوقات مشهد با هتران را  ه راحتیباست 
  .دست بیاورمی

 ونکه از غرب به شرق می چرخدمهانطور که می دانیم زمنی چ
در بعضی از بالد که نسبت به بالد دیگر شرقی تر هستند 

اوقات صبح و ظهر و  وب می کند وغر  خورشید زودتر طلوع و
می شود، مثال      مغرب وعشا ونصف شب آهنا زودتر حمقق 

مشهد نسبت به هتران شرقی تر است وپاکستان نسبت به 
به مهنی  چنی نسبت به پاکستان شرقی تر است و و و مشهد

 ترتیب پیش می رود. 
درجه  35به عنوان منونه عرض می کنیم که طول شرقی مشهد 

 درجه و 30طول شرقی هتران  یه می باشد وثان 51دقیقه و53و
ثانیه است، حاال اگر ما خبواهیم تفاوت بنی 38 دقیقه و48

ه بغروب و صبح و ظهر  هتران ومشهد را از حلاظ طلوع و

 دست بیاورمی ، طول شرقی هتران را از طول شرقی مشهد کم 
دقیقه، وبعد  00درجه و 8می کنیم که تقریبا تفاوتش می شود 

      نیم که تقریباً ضرب می ک 2 جه را در عدداین تفاوت در 
دقیقه زودتر از هتران  54د در مشهپس  ،دقیقه 54می شود 

 می شود. نصف شب صبح و ظهر و مغرب و
 دقیقه 31و  درجه 55 حدودا مکه مکرمه از گرینویچطول 

 33درجه و  31حدودا از گرینویچ و طول قم است شرقی 
پس قم در جهت شرق مکه واقع شده و  دقیقه شرقی می باشد
لذا بعد دقیقه می باشد  3درجه و  00م تفاوت طول مکه و ق

      ثانیه از ظهر شرعی در قم  41دقیقه و  22از گذشت 
می فههیم که وقت ظهر شرعی در مکه فرا رسیده، و یا مثال 

و  است شرقی دقیقه 31درجه و  31طول بوشهر از گرینویچ 
دقیقه شرقی است و هر  33درجه و  31قم از گرینویچ طول 

ثانیه  41واقع شده اند لذا دو در حتت یک دائره نصف النهار 
ر از ثانیه دیرت 41در قم ارد یعنی بنی قم و بوشهر فرق وجود د

 .بوشهر ظهر شرعی حمقق می شود
یک نکته ای باید عرض کنم آن اینکه مهانطوری که ما از 

ساعت درجات را فههیدمی از ساعت  42درجه بر  561تقسیم 
هیم و امروزه از مهنی راه برای هم می توانیم درجات را بفه

فههیدن درجات استفاده می کنند مثاًل تلفن می کنند به 
یا هرجای دیگری و می  یا لندن و اصفهان یا مشهد یا تربیز و

 3/5پرسند که االن در آاجا ساعت چند است؟ مثاًل می گویند 
 03ساعت مانده به ظهر ومهانطور که می دانیم هر ساعت 

درجه نسبت به ما  3/34فههیم که آهنا  درجه است فلذا می
 طول شرقی دارند. 

 حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 
 

 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
 ينو آله الطاهر  دمحم


