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 قبلهموضوع: 

اید عرض می کنیم که بدر مورد زمنی امروز مطالبی را 
باید زمنی را ما  بتدادقت بیشرتی داشته باشید، ا

بشناسیم و این شناخت چند مقدمه دارد؛ اول اینکه 
  و این خیلی حبث ندارد. زمنی کروی است

دوم اینکه زمنی کروی ساکن نیست بلکه مهیشه در 
حرکت می باشد و این در قران کرمی و روایات نیز ذکر 

﴿َوتَ َرى :شده مثال در آیه شریفه اینطور ذکر شده
َحاِب﴾ اْلِجَباَل َتْحَسبُ َها و  1َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ

حتی در اسفار برای حرکت جوهریه به این آیه شریفه 
استدالل شده و در هنج البالغه نیز حضرت امری علیه 

لَ  وَ  »السالم می فرماید:  بالرَّاِسَياِت ِمْن  َحرََكاتَِها َعدَّ
یعنی خداوند حرکات زمنی را بواسطه   2«َجاَلِميِدَها

وههای سنگنی تعدیل کرد، و مهچننی حضرت در ک
ِمْن َأْن َتِميَد  َحرََكِتَها َعَلى َفَسَكَنتْ :»جای دیگر فرموده

یعنی خداوند زمنی را ساکن قرار داده تا با  3«بَِأْهِلَها
  .زمحت نیاندازدحرکتی که دارد اهل خود را به 

حرکت وضعی زمنی در حبث ما موثر است، زمنی در 
ساعت یک مرتبه به دور خودش می چرخد و متام  42

نقاط خود را در معرض تابش نور خورشید قرار می دهد 
و قبال عرض کردمی که برای روشن شدن حرکت زمنی 

دائره از مشال به جنوب در فاصله های مساوی  081
قوس نیم دائره است  061در واقع  ترسیم کرده اند که

                                                           

 .88سوره منل، آیه  1
 .10 ، خطبه77هنج البالغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 2
 .400، خطبه 440هنج البالغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 3

قوس در آن  081قوس در این طرف و  081یعنی 
قوس  که به اینها خطوط  061طرف که مجعا می شود 

ط نصف النهار می گویند و به هر یک از این خطو 
در نتیجه در سطح  ونصف النهار یک درجه می گویند 

درجه بوجود می آید که به آهنا درجات طول  061زمنی 
رافیایی می گویند، برای دقت بیشرت هر درجه را به جغ
ثانیه تقسیم کرده اند،  61دقیقه و هر دقیقه را به  61

حاال برای اندازه گریی طول جغرافیایی بالد ناچارمی یکی 
از خطوط نصف النهار را به عنوان مبدأ قرار بدهیم و 
نسبت به آن طول بالد را بسنجیم که امروزه گرینویچ که 

حماسبه دیکی شهر لندن هست را به عنوان مبدأ در نز 
طول جغرافیایی بالد قرار داده اند و بالدی که از  
گرینویچ به مست شرق فاصله می گریند دارای طول 
   شرقی و بالدی که از گرینویچ به مست غرب فاصله 
می گریند دارای طول غربی هستند بنابراین شناخت و 

هرها و مناطق حماسبه فاصله و تفاوت اوقات بنی ش
خمتلف و مهچننی شهرها نسبت به کعبه با این روش 

مثال می دانیم که مشهد و هتران هر دو  ،اجنام می شود
در شرق گرینویچ واقع شده اند و طول شرقی مشهد 

درجه  90دقیقه و طول شرقی هتران  06درجه و  91
درجه  8دقیقه است یعنی طول جغرافیایی مشهد   49
ران بیشرت است لذا صبح و ظهر و دقیقه از هت 00و 

دقیقه پیش از هتران  00غروب و سایر اوقات مشهد 
درجه و  01می باشد و یا مثال طول مکه از گرینویچ 

 99درجه و  91دقیقه شرقی است و طول قم  91
درجه شرقی است و قم در جهت شرق مکه واقع شده 

   درجه  00و تفاوت بنی طول جغرافیایی قم و مکه 
علی أیِّ حال قبال مفصل در مورد طول و می باشد 

عرض جغرافیایی بالد و تاثری آن در حماسبه فواصل و 
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اوقات بنی شهرها حبث کردمی که مراجعه و مطالعه 
 بفرمائید.

 

 
که االن در تشخیص قبله مهم است شناخت آنچه  

 .دول و عرض جغرافیایی بالد می باشط
عنوان خامته حبث مطلبی را عرض می کنیم که هم به 

شروح عروه و هم در حتفة األجلة ذکر شده، آیت اهلل 
المتحصل مما  و :»خوئی در مستند العروة می فرماید

 : جهات ثمان للقبلة أن تقدم
كان طول البلد متحداً مع مكة  إن نقطة الشمال: 9

 . وعرضه أقل
 . اتحدا طوالً وعرض البلد أكثر إن نقطة الجنوب: 2
اتحدا عرضاً وطول البلد أقل   إن نقطة المشرق: 3

 . كجدة
 . اتحدا عرضاً وطول البلد أكثر إن نقطة المغرب: 7
 . بين الجنوب والمغرب إذا زاد البلد طوالً وعرضاً  :5
 .وعرضاً مال والمشرق إذا نقص البلد طوالً بين الش :6
رب إذا كان طول البلد أكثر بين الشمال والمغ :4

 . أقل وعرضه
بين الجنوب والمشرق إذا كان طوله أقل وعرضه : 8

 . أكثر

من النيرين األعظمين  القبلة ن استعالمثم إنه يمك
 .4«. الشمس والقمر

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

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

                                                           

 .227ص ، 0العروة؛ سید ابوالقاسم خوئی، جمستند  4


