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 قبلهموضوع: 

اینکه  من مجله مورد حبث دیروز سواالتی مطرح شدهدر 
ست یانه؟ عبه تا آمسان امقام ابراهیم نیز مانند کحد آیا 

عبه داشتیم که تا فراز آمساهنا و کدیروز روایاتی در مورد  
  ست و مورد استقبال قرار اعماق زمنی مهگی کعبه ا

گرید اما درباره مقام ابراهیم روایتی ندارمی که مانند  می  
 کعبه باشد لذا مهم خود کعبه می باشد، بعدا پرسیده

صورتی باشد که عرض شد طواف  اگر حد کعبه بهشده 
ما عرض  در طبقه دوم و سوم به چه صورت می باشد؟ 

ه طواف روایات گفته شدن در کردمی که جایز نیست چو 
نامیده می شود کعبه ء فعلی که خانعه  آن بنادور  باید

طبقات دوم و سوم دیگر دور   درحالی که درجنام شود ا
لذا کعبه منی چرخیم بلکه باالتر از آن می چرخیم 

طواف در طبقات دوم و سوم که بلند تر از خانه کعبه 
 .ت و جایز نیستهستند مشکل اس

ن در قبله بود و کالم صاحب عروه را و اما حبثماخب 
 عرض کردمی خواندمی و مقداری از مطالبی که الزم بود را

تا رسیدمی به این مطلب که ایشان  توضیح دادمی و
الخط من موقف كل مصل  وال يعتبر اتصال»فرمود:

غاية األمر أن ، كافية العرفية ، بل المحاذاة)کعبه(بها
المحاذاة تتسع مع البعد، وكلما ازداد بعدا ازدادت 
سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بمالحظة األجرام 
البعيدة كاألنجم ونحوها، فال يقدح زيادة عرض 
الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها،  
كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى األجرام البعيدة، والقول 

في  سمت الكعبة وجهتها راجع بأن القبلة للبعيد
مرادهم الجهة العرفية  الحقيقة إلى ما ذكرنا، وإن كان

 .1«.المسامحية فال وجه له
واقع صحبت در روبرو بودن است و دو مطلب مهم در 

در اینجا وجود دارد؛ اول اینکه سطح زمنی کروی است 
نند کعبه را و مردم در نقاط خمتلف زمنی چگونه می توا

که این را بعدا ان قبله و روبروی خود پیدا کنند  به عنو 
 .خواهیم خواند

بعد از شناخنت کعبه به عنوان قبله معنای به دوم اینکه 
چیست؟ که ال کعبه و استقبطرف آن مناز خواندن 

وال يعتبر صاحب عروه وارد مهنی حبث شده و فرموده : "
 الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة اتصال
می بر خالف آیت اهلل بروجردی که ،  "كافية العرفية
باشد و ایشان باید وجود داشته اتصالی چننی فرماید 

؛ نسبت به ما سه حالت دارندفرموده اجسام 
و  )دارای برجستگی(و حمدب )صاف(مسطح

جسم مسطح  اگر خط ازحاال  تگی()دارای فرو رفقعرم
خارج شود مستقیما می رسد به جائی که مورد نظر 

و در این صورت خطوط خمتلف با هم متوازی  ماست
د و جسم حمدب خارج شاز  خطاگر  لیو  هستند

متوازی ند و پیش می روند خطوطی که خارج می شو 
   نیستند بلکه هرچه بیشرت پیش بروند از هم دور تر 

ه ای شکل ید سر انسان دائر ایشان می فرما ،می شوند
ی شوند و خطوطی که از آن خارج م و استو حمدب 

لذا وقتی به تکثر پیدا می کنند با هم متوازی نیستند 
   مست قبله بایستیم باالخره یکی از خطوط به کعبه 

و مهنی استقبال کعبه است منتهی صاحب  می خورد
عبارتی که خواندمی از این عروه این را قبول ندارد و با 
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را   یعرفحماذات و استقبال و مطلب جواب می دهد 
 کافی می داند.

جواهر می فرماید ما وقتی مردگان خود را در صاحب 
می گذارمی می گوئیم "الکعبة قبلتی" و منی گوئیم  قرب

قبله مهان  املسجد یا احلرم قبلتی پس معلوم می شود
و بعد ایشان اخبار می باشد ه کعبه و جهت آن خان

که را نقل می کند  رسیده اند  که به حد تواترزیادی  
داللت دارند بر اینکه خود کعبه قبله است نه مسجد و 

روایاتی که می گویند مسجد و بعد می فرماید و  محر 
رم قبله است ضعیف می باشند و آقای بروجردی نیز  ح

و مهنی طور فرموده کالم صاحب جواهر را نقل کرده و 
وارد شده ایشان برای درست کردن حماذات وقتی اما 

قائل به خط شده و فرموده یک خطی از این حماذی 
برای آن ما به احملاذات خارج می شود و بعد مهانطور  

رده و بعد که گفتیم اجسام را به سه قسم تقسیم ک
 و استو حمدب ه ای شکل سر انسان دائر  فرموده

ی شوند و تکثر پیدا می کنند خطوطی که از آن خارج م
و هر چه جلوتر بروند فاصله با هم متوازی نیستند 

لذا وقتی به مست بیشرتی نسبت به هم پیدا می کنند 
     خطوط به کعبه ین اقبله بایستیم باالخره یکی از 

،  و کافی می باشد و مهنی استقبال کعبه است می خورد
یة را در "هنارمحة اهلل علیه کالم آیت اهلل بروجردی 

 آیت اهلل فاضل لنکرانی مطالعه بفرمائید.التقدیر" مرحوم 
  ی... .حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالبقیه 

 
 والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل

 علی محمد و آله الطاهرين 


