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 قبلهموضوع: 

آیت اهلل سید از شروح عروه مستمسک العروه تالیف یکی 
   که امروز مقداری از کالم ایشان را   حکیم می باشد حمسن

 می خوانیم.
که می گویند قبله    دارمیدر باب سوم از ابواب قبله روایاتی 

احلرام هستند کعبه می باشد و اگر در انی که در مسجدکس
حرم باشند قبله آهنا مسجد احلرام است و اگر در غری حرم 

خب این مسئله بعید به نظر می آید  باشند قبله آهنا حرم است،
 ، آیت اهلل خوئیفقط خود خانه کعبه می باشدچون قبله ما 

ضعیف هستند و از فرمودند این روایات  ق مبنای خودشانطب
فقهاء ما مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و آهنا عبور کردند ولی 

حمقق در شرایع به این روایات عمل کرده بودند و طبق آهنا فتوا 
کرده و   این روایات را توجیه نیز آیت اهلل حکیمداده بودند و اما 

،  ترى كما الجميع ولكن»:ز آهنا جواب داده به این بیان کها
ور الخالف. ولذا ال مجال لالعتماد عليه مع ظه اإلجماع إذ

في الجواب عن احتجاج الشيخ )ره( في  -قال في المعتبر 
فلم نتحققه لوجود  اإلجماع أما":  - الفرقة بإجماع الخالف

  ."من أعيان فضالئنا جماعة الخالف من
هي عليه من الضعف باإلرسال وغيره  ما وأما األخبار فمع

واختالفها فيما بينها ، بل قيل بعدم القائل بمضمون األخير 
سبق ، لكثرة العدد ، وصحة  ما منها ، ال تصلح لمعارضة

السند ، واالعتضاد بما عرفت ، فال يبعد حملها على إرادة 
ليه بعض بيان اتساع جهة المحاذاة للبعيد ـ كما يشير ا

القبلة هي الكعبة ، ثمَّ "قائلين بمضمونها. فعن المقنعة : ال
ـ  "ا ، ألن التوجه اليه توجه إليهاالمسجد قبلة لمن نأى عنه

أو على إرادة المواجهة من االستقبال ، فمن كان خارج 
المسجد إنما يواجه المسجد ، ومن كان خارج مكة إنما 

ولعل  .نما يواجه الحرميواجه مكة ، ومن كان خارج الحرم إ

ترك مكة في الخبرين األولين ال مكان مواجهة المسجد لمن 
بعد عن البلد ، الرتفاع جدرانه ، وإال فااللتزام بظاهرها من 
جواز استقبال أي طرف من المسجد وإن لزم االنحراف عن 
الكعبة كثيراً ـ وكذا في استقبال طرف الحرم ـ غريب في مذاق 

ن أهل القول المذكور التزامهم به ، المتشرعة ، وال يظن م
وإن كان هو المحكي عن ظاهر جملة من كتبهم. فالبناء على 

 .1«.أن الكعبة قبلة مطلقاً هو المتعين
ان مسئله خرو  خط و اهلل حکیم در ادامه به سراغ مهآیت 

ر اتصال الخط من وال يعتب"، صاحب عروه فرمود: حماذات رفته
عده ای ،  " ، بل المحاذاة العرفية كافيةاموقف كل مصل به

حماذات یعنی خرو  خطوطی از چهره و  قهاء ما فرمودندفاز 
پیشانی شخص و چون حمدب است هر چه جلوتر بروند انفرا  

   شود و باالخره یکی از آهنا به خانه کعبه  بنی آهنا بیشرت می
بعضی از اساتید ما فرمودند د می خورد، آقای حکیم می فرمای

و یک پنجم انی ااستوانه ای فرض کنیم پیش اگر بدن انسان را
که باالخره قسمتها می باشد  پنجم دیگر است و چهارم  شبدن

ن کل خطوطی که از بدن انساخطوطی از آهنا خار  می شود،  
یک پنجم از آن یعنی  که خط می باشد   063خار  می شوند 

هم  063علت انتخاب عدد ، خط مربوط به پیشانی است 27
قابل ثانیا مقسوم علیه مشرتک زیاد دارد و اوال این است که 

خالصه  ،ر بیاوردنکه کسبدون ایتقسیم به اعداد بیشرتی است 
    خط که از چهره انسان خار   27ایشان می فرماید از آن 

می شود باالخره یکی از آهنا به کعبه می خورد و مهنی کافی 
، علی أیِّ حال ایشان حبثهای فراوانی دارد که ما مهه آهنا است

 را ذکر منی کنیم.
در حکیم بر صاحب جواهر نیز اشکال کرده و فرموده آقای 

جائی که انسان برای شناخت قبله متمکن از علم باشد نباید به 
ده به علم و امارات صاحب جواهر فرمو ولی کند ظن عمل  

و علم مهیشه  نددرحالی که امارات مفید ظن هستعمل می کنیم 
به این ()از اشتغال یقینیو فراغ یقینی مقدم بر ظن می باشد

است که با بودن علم راه علم را در پیش بگریمی و به سراغ ظن 
 نرومی.
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از ابواب قبله داللت دارند بر اینکه  8و باب  6باب اخبار 
حتری کنید ائمه علیهم السالم فرمودند مشا برای پیدا کردن قبله 

بعضیها یعنی آن چیزی که احراء و شایسته تر است أخذ کنید، 
چون معلوماتشان باالتر است می توانند حتری کنند، از طرفی 

ی گویند کسی که منی داند قبله کدام طرف ماخباری دارمی که 
حاال بنی این اخبار و حتری جهت مناز خبواند به چهار  است

تعارض واقع می شود، آقای حکیم مدعی است که حتری مقدم 
و  بر مهنی تقدم داللت دارند 8و  6 و روایات بابمی باشد 

ر جهت برای موردی است که هیچ ادر واقع مناز خواندن به چه
راهی برای شناخت قبله وجود نداشته باشد درحالی که حتری 

 کردن قبله می باشد.  خودش راهی برای پیدا
حکیم در ادامه می فرماید سید بن طاوس فرموده برای آقای 

رجوع کرد ولی می توان به قرعه نیز آخر االمر پیدا کردن قبله 
خب این حرف درست نیست زیرا قرعه مربوط به شبهات 
موضوعیه است نه شبهات حکمیه و هیچوقت ما در شبهات 

و  بلکه به قواعد عمل می کنیم ی کنیمحکمیه به قرعه رجوع من
 در کفایه نیز مفصل در مورد قرعه خوانده امی.

ده و مفصل در این ستاره ُجدی آم حکیم باالخره به سراغآقای 
 ، آقایو از جواهر نیز مطالبی را نقل کرده رابطه حبث کرده

ی کلها ضعیفة و از حبث فرمود روایات مربوط به جد خوئی
از طبع  066صفحه  2ولی صاحب جواهر در جلد  عبور کرد

جلدی توجیهات خمتلفی را برای جدی ذکر کرده و بعد  30
فرموده این توجیهات را عالمه حبرالعلوم به صورت شعر 

 »دراورده:
 من العالمات التي سيقت له/و يعرف البعيد سمت القبلة

 حسا و باآلية و الرواية/دي منها و هو أجلى أيةالج
 النجف مثل العراق أواسط/فاجعله خلف المنكب األيمن في

 و ما يدانيها و لم يباعد/و كربالء و سائر المشاهد
 في االذن اليمنى ففيه النصرة/و اجعله في شرقية كالبصرة

 نب الغربي نحو الموصلفي الجا/و بين كتفيك برأى أعدل
كتفيك ال المنكب في رأي /نعه في الشام على األيسر موض
  زكن

 و األذن اليمنى لصنعاء اليمن/و بين عينيك بأطراف عدن

 و أيسر الخدين للمغرب/اليسرى ألصل المغرب ذنو االا 
 .2«عالمة حال الصالة مبصرة/فالجدي في األربعة المؤخرة

حکیم در ادامه به سراغ تعینی قبله بواسطه خورشید و  آقای 
احث را مطرح  کواکب و ستارگان رفته که الزم نیست این مب

ه معصوم در آن مناز خوانده رفته و کنیم و بعد به سراغ حمرابی ک
را به  قبله بالد اسالمیمهچننی قبور معصومنی علیهم السالم و 

 عنوان راههائی برای به دست آوردن قبله ذکر کرده.
رد که  در معرفت وقت و قبله دااهلل حسن زاده آملی کتابی آیت 

کتاب بسیار خوبی است ایشان با قواعد علمی و بسیار دقیق 
قرب شریف ید قبله را شناسایی می کند، مثال در مورد قم می فرما

از خواهرهای  چند تنحضرت معصومه سالم اهلل علیها و 
با قبله مطابقت دارند در جوار ایشان مدفون هستند  کهحضرت  

با قبور شریف اینها قرب قطب راوندی ولکن در صحن نو 
     و بعد ایشان به سراغ امام زاده ها رفته و مهاهنگی ندارد 

می فرماید در شهر ما آمل یک امام زاده ای هست که گنبد و 
ولنی نیز چند بار به مسئ بارگاهش با قبله مهخوانی ندارد و ما

حال ایشان در کتابش حبثهای خوبی  آجنا تذکر داده امی علی أیِّ 
 درباره قبله دارد که مراجعه و مطالعه بفرمائید.

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

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