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 قبلهموضوع: 
در موضوع قبله درباره حماذات بود، آنچه که حبثمان 

  هت این است که شخص مصلی حماذی خانمسلَّم اس
وال يعتبر :»کعبه باشد، صاحب عروه فرمود 

، بل )کعبه(من موقف كل مصل بها الخط اتصال
د حبث در که معلوم می شو  1«كافية العرفية المحاذاة

بر خالف صاحب  آقای بروجردی اینجا زیاد است،
چننی اتصالی باید وجود داشته باشد و فرمودند  وهعر 

ایشان فرموده اجسام نسبت به ما سه حالت دارند؛ 
مسطح)صاف( و حمدب)دارای برجستگی( و 

حاال اگر خط از جسم مسطح مقعر)دارای فرو رفتگی( 
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 خط ولی اگر  هستند

خطوطی که خارج می شوند و پیش می روند متوازی 
می  چه بیشرت پیش بروند از هم دور ترنیستند بلکه هر 

و ایشان می فرماید سر انسان دائره ای شکل  ،شوند
و است و خطوطی که از آن خارج می شوند حمدب 

تکثر پیدا می کنند با هم متوازی نیستند لذا وقتی به 
     تیم باالخره یکی از خطوط به کعبهمست قبله بایس
و  می باشدو حماذات نی استقبال کعبه می خورد و مه

از جهت  حماذات را الزم نیستنیز به نظر بنده اما 
حساب کنیم بلکه عرفا اینطور است که  خطوطاتصال 

مقدار که دورتر بشود جهت حماذاتش هر جسمی هر 
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وسعت پیدا می کند و این یک حقیقتی است که مثال 
در مورد خورشید و ماه نیز وجود دارد یعنی چون از ما 

به راحتی می توانیم  ور هستند در مقابل ما هستند ود
حماذات به این معنا را حضرات آیات  و ببینیمرا آهنا 

حائری و خوئی و امام و فقیه مهدانی اعلی اهلل مقامهم 
مهچننی باید توجه داشته باشیم که و  دارند مهگی قبول

خود کعبه قبله می باشد نه جهت آن و جهت کعبه 
ی اینطور نیست که برای طریقیت دارد نه موضوعیت یعن

ای افراد دور افراد نزدیک خود کعبه قبله باشد و بر 
 جهت آن قبله باشد.

   خی از فقهاء را نقلروشن شدن مطلب کالم بر برای 
آیت اهلل حائری در کتاب الصالة این طور  ؛می کنیم

مقتضای قاعده این است که ما باید علم به  که   فرموده
چه و آن را استقبال کنیم قبله پیدا کنیم کعبه به عنوان 

معنای استقبال این نیست  بعید باشیم و چه قریب ولی 
خطی از موقف طوری بایستد که  عیدکه مصلی ب

و به خانه کعبه خبورد بلکه استقبال صالتش خارج شود 
یک امر عرفی است یعنی عرفا باید بگویند که این 

و کعبه را استقبال کرده  صلی حماذی خانه کعبه ایستادهم
مقابل اجسام بعیده مثل زمانی که ما در دقیقا است 

ابنی م آن اخباری که می گفتندالبته و  قرار می گریمی
بلکه مراد این قبله است صحیح نیست املشرق واملغرب 

نه اینکه است که قبله مابنی مشرق و مغرب واقع شده 
و این اخبار در باب اول و  می باشدن وسعت قبله به ای

کسی به این   و دوم از ابواب قبله نقل شده بودند
ر قائل نشده و به این اخبا مانندوسعت در مورد قبله 

، ایشان در ادامه می فرماید اینکه آهنا عمل نکرده
قریب کعبه قبله است و برای بعید بعضی گفته اند برای 
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بلکه جهت طریق جهت کعبه قبله است صحیح نیست 
 است و موضوعیت ندارد.

تدقیق  هان می فرمایدب لی در جممع الفائدة والاردبیحمقق 
در امر قبله الزم نیست بلکه قبله اینطور است که سید 
عبد خودش را امر کند به استقبال شهری از شهرهای 

کرده ال ریب که اگر آن دور دست و وقتی چننی امری  
عبد توجه کند به جهت آن شهر یعنی استقبال کرده و 
دیگر الزم نیست آن چیزهائی که علماء هیئت می دانند 

       اند زیرا این تکلیف برای عموم مردم این عبد بد
می باشد نه برای خواص از اهل علم هیئت که خبواهند 
با دقت های عقلی و حماسبات دقیق جهت قبله را 

دی را فرمودند ج   و ائمه علیهم السالم نیزب کنند حسا
روی پیشانی خودت قرار بده یا پشت گوشت قرار بده 

معلوم می شود  جا پشت سرت قرار بده و از مهنی یا 
د دارد برای وجو که دقتهای عقلی که در علم هیئت 

، ایشان می فرماید پیغمب صلی وم مردم الزم نیستعم
بیت املقدس سال در مکه به طرف  31اهلل علیه و آله 
ماه  31ند و وقتی به مدینه آمدند نیز تا مناز می خواند

    به طرف بیت املقدس مناز می خواندند، یهودی ها 
یز به می گفتند مشا نیز از ما پریوی می کنید چون ما ن

مست بیت املقدس مناز می خوانیم، پیغمب از این جهت 
دوست داشت تغیریی در قبله بوجود بیاید که بعد آیه 

در  از سوره بقره نازل شد و در حالی که حضرت 322
در وسط مناز در حالی  مسجدی مناز ظهر می خواند 

که دو رکعت خوانده بود جبائیل آمد و حضرت را در 
مهان حال از بیت املقدس به طرف کعبه برگرداند و 

به طرف بیت املقدس و دو رکعت  حضرت دو رکعت را
دیگر را به طرف کعبه خواند و از مهاجنا آن مسجد را 

 عده ایخب به یدند، بعد از این قضیه القبلتنی نام ذو

و به رسید بود نزدیکی آجنا  مسجد قبا که درکه در 
به در بنی مناز آهنا گفته شد که قبله تغیری کرده و مهگی 

حضرت بر  و ا ادامه دادندر مناز برگشتند و مست کعبه 
معلوم می شود   جاعمل اینها صحه گذاشت و از مهنی 

ق برای تشخیص که آن دقتهای عقلی و حماسبات دقی
 .جهت قبله الزم نیست

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

 والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل
 علی محمد و آله الطاهرين 


