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  شود؟يافته مياستقبال قبله چگونه 

هفده ماه بعد از . بود) قدس(قبله، قبالً  . ستيادا کردن برای کعبه ن. مناز را رو به طرف کعبه ادا کردن است
دن بطرف کعبه، امر يا عصر، رو گرداني رکعت مناز ظهر وني سومنيهجرت، در وسط ماه شعبان در روز سه شنبه در ح

ح ياعصاب چشم، به کعبه برخورد کند، در مذاهب حنفی و مالکی مناز صح چليپايی استقامت نيه مابياگر زاو. ديگرد
ی بطرف ادرجه  ۲۹ه يک زاوياستقامت قبله استانبول، از جنوب به اندازه . درجه است ٤٥باً يه تقرين زاويا. شوديم

ده يه کشک شهر تا به شهر مکّيکه بر روی نقشه، از يبه خط راست. نديمی گو )ه قبلهيزاو(ه، ين زاويبه ا. شرق است
ساعت (د، يآين خط ميد بر روی ايکه خورشيهنگام. دهدين خط، استقامت قبله را نشان ميا. نديگويم )خط قبله(شود، 

. نديگو )ه قبلهيزاو(گردد، يگذرد، حاصل مين شهر ميکه از ايره طولين خط و داي انيکه در مابيه ايبه زاو. شوديم )قبله
در نيم کره مشالی، در وقت زوال، جهتيکه آفتاب قرار . استقامت قبله يک شهر، به درجات طول و عرض تابع ميباشد

دارد ويا اگر روی يک دستگاه ساعت که به زمان زوالی حملی عيار شده باشد، بصورت افقی، بطرف آمسان و عقربه اش 
ه ايکه در بني رقم دوازده و عقربه موجود است، بصورت زاوي] خط تقارن[به طرف خورشيد گرفته شود، خط وسط 

هر چقدر تعديل زمان و ميل مشس نزديک به صفر باشد، نتيجه به مهان مقدار . تقريبی طرف جنوب را نشان ميدهد
  .با ساعت قبله – ۲ .با زاويه قبله - ۱. استقامت قبله استانبول به دو روش يافته ميشود. حساس خواهد بود

امت دايره طوليکه از استانبول ميگذرد، يعنی از جهت جنوب اگر به اندازه زاويه قبله بطرف شرقش از استق -۱
درجه عرض مکه : اينگونه حساب کرده ميشود يعنی زاويه قبله، )ق(زاويه . چرخيده شود، رو به قبله گردانيده ميشود

. دقيقه است ٥۰درجه و  = ۳۹ط چبيست و يک درجه و بيست و شش دقيقه، درجه طولش از گرينوي =مکرمه ع
از درجه عرض  درجه ميباشد، تفاوت درجات عرض آن ۲۹= ط  درجه، طولش ٤۱= ع  بدليل اينکه عرض استانبول

 زاويه قبله تقريبی استانبول. دقيقه ميباشد ٥۰درجه و  ۱۰= ف  دقيقه، تفاوت طول آن ۳٤درجه و  ۱۹ مکه مکرمه،
 : موجود است )۱()معرفت نامه( کتاب هندسی که در، با استفاده از ايضاحات )ق(
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  .شوديافته ميقه يدق ۱۸درجه و  ۲۹= ق  ∴

، به نتيجه )ق( درجه کوچک است، اين ٦۰˚استانبول از مکه مکرمه، از  )ف(بدليل اينکه تفاوت طول  :اخطار
زياد باشد، برای نقطه  ۱۲۰˚اگر تفاوت طول از . حاصل شده از مساوات قطعی که در پايني ديده ميشود، نزديک است

مکه مکرمه ميباشد، با ) متقارن(سيمتريک  ،ظر به مرکز کره ارضن) -۲۱�٤۳˚، عرضش  - ۱٤۰�۱۷˚ طولش(ايکه 
  .، گرفته شده، زاويه قبله تقريبی يافته ميشود۱۸۰˚نتيجه از فرق . ، حماسبه ميشود)ق(دستور تقريبی، زاويه قبله 

  .دايره نصف النهار ميباشد: نقطه زوال؛  أ ز: نقطه ايکه شاقول شهر، کره مسا را در آجنا قطع ميکند؛  ز : ش 

                                                 

  .کتاب معرفتنامه، ار طرف ابراهيم حقی ارضرومی رمحة اهللا تعالی عليه، بزبان ترکی تأليف گرديده است ]١[
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 :اين مساوات که از مثلثات کروی بر آورده شده، زاويه قبله قطعی را ميدهد

ق ��� �
sin 	 ˚۳۹�۸۳ 
 �ط

cos � ˚۳۹�۸۳ 
 �ط . sin ع
 ۰�۳۹۲٥. cos ع
 

، در مشال اکوادر )ع. (، درجات عرض و طول حملی است که می خواهيم زاويه قبله آن حمل را بيابيم)ط(و ) ع(در اينجا 
 )ق(زاويه قبله . گرفته ميشود) - (، در غرب آن ) (+)چينويگر(، در شرق لندن )ط. (است) -(، در جنوب اکوادر (+)
دو خط، از آن شهر به جنوب، ديگری از آن شهر به  آنميباشد که يکی از ] قوس[يافته شده، زاويه مابني دو خط  که

  .قبله متوجه ميباشد
 –۱٤۰�۱۷˚و طول  )ط(=  ۳۹�۸۳˚طول قبله برای يافنت قبله، در کره زمني که توسط دايره ای که عبارت از 

ب جغرافيايی به بعد، در حمل هاييکه در شرق قبله قرار دارند، به طرف ميباشد، به دو قسمت تقسيم شده است، از جنو
 که با اين دستور) ق. (چرخيده ميشود) ق(غرب، در حمل هاييکه در غرب قبله قرار دارند، بطرف شرق، به اندازه زاويه 

بايد بر (+) ه ميشود، ، در حمل هاييکه به شرق چرخيد)- (يافته شده، در حمل هاييکه به غرب چرخيده ميشود  )فرمول(
مثالً، برای . زاويه قبله يافته ميشود) +۱۸۰˚(ويا ) -۱۸۰˚(اگر نتيجه حساب، برعکس اين بر آيد، با اضافه کردن . آيد

  :به اين دکمه ها CASIOميباشد، با استفاده از ماشني حساب ) ع= ( ۲٥˚و ) ط= ( ٦۷˚کراچی که 
39.83 – 67 � cos × 25 sin – 25 cos × 0.3925 � Min 39.83 – 67 � sin ÷ MR � INV tan 

  .يافته ميشود )- ۸۷˚۲۷' (فشار داده ميشود و زاويه قبله  
هايی که بطور قطعی و  )ق(بعضی از . يافته ميشود] ۲۹˚بطور خالصه [دقيقه  ۲۱درجه + ۲۸برای استانبول 

: مونيخ. يافته شده است) متقارن(آخرين سه ارزش، با اصول سيمتريک . حساب شده است، در پايني است )تقريبی(
 :، نيويورک)۱۳۰˚( ۱۱۳˚: ، توکيو)٤۷˚( ٥۲˚: ، فرانکفورت)٥۰˚( ٥٦˚: ، باسل)٥۲˚( ٦۱˚: ، لندن)٤۷˚( ٥۰˚
  ).۱۲٥˚( ۱۱٥˚ :، قماسی)۱۳٤˚( ۱۲۲˚

در شکليکه در فوق در طرف راست قرار : در استانبول، استقامت قبله با ساعت قبله اينگونه يافته ميشود –۲
در . را بطور عمودی در آن نقطه قطع ميکند) أ ب(يک دايره ميل ) ج ش(نقطه ای ميباشد که خط قبله ) ب(، نقطه دارد
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۹۰	cos  ،)۱(به مساوات ناپري ، ن)أ ب ش(مثلث کروی قائم الزاويه  �ع � cot إ $ cot  بدليل اينکه مهيشه .است ق

tan ع $ cot ع � sin است، ۱ ع � �۱/ tan �  إ $ �۱/ tan   .ميباشد  � ق
إ tanاز اينجا � ۱/	sin ع$ tan هنگاميکه  Privilegفربوری، در ماشني حساب  ۲مثالً، برای روز . ميشود  �ق

. درجه، يافته ميشود )إ=  ۷۰�۵(فشار داده شود،  E/C 1÷41 sin ÷ 28.21  tan = arc tan به دکمه های
 نيز) أ ب ج(در مثلث کروی قائم الزاويه . است درجه )إ= ۷۰�۵(برای استانبول، مهيشه 

,-� إ� . �ح � tan δ $ cot أ ب ش(بدليل اينکه در مثلث . است د( ،cos إ � ع ��� $ cot ميباشد،  د

cot د � cos / إ tan cos، بوده ع إ� . �ح � tan 0 $cos إ ÷ tan   .ميشود ع
فشار  = E/C 16.58   tan $ 70,5 cos ÷ 41 tan = arc cos – 70,5 = ÷15 به دکمه های

 ربع دايرهدر حاشيه  .دقيقه يافته ميشود ٤٥ساعت و  ۱، )ج ز(، يعنی قوس )ح(داده شود، برای زمان فضل دائر 
، در ارتفاع قوس به آن خيط ری عيار شده، به خط قبله آورده شود، متمم درجه ايکهم(کدوسی ميگويد که، هنگاميکه 

تقسيم شود، ساعت فضل دائر  ۱٥اگر به . برخورد ميکند، در استانبول درجه فضل دائر وقت ساعت قبله ميشود
ويا  )وقت قبله(بريون آورده، تعديل زمان و تفاوت طول را به حساب داخل کرده،  ۱۲ساعت فضل دائر را از  ).ميشود

قبله قرار ميگريد، برای هر روز، نظر به ساعت مشترک حساب ) رديف(در حلظه ايکه خورشيد در حذاء  )ساعت قبله(
قت ظهر اذانی، فضل دائر و يک متکني خارج گردد، اگر از و. دقيقه ميشود ۳۳ساعت و  ۱۰در مثال ما، . کرده ميشود

. در اين حلظه اگر بطرف خورشيد متوجه شومي، بطرف قبله متوجه ميشومي. دقيقه ميشود ٦ساعت و  ٥ساعت قبله اذانی 
در دستور ) ح(اگر قبله، در جانب شرق مست جنوب باشد، خورشيد نيز در شرق، يعنی قبل از ظهر بوده، الزم ميآيد که 

 سال دو بار کامالً  يک د، خورشيد دروش  = (δع( =۲۱�۴۳˚  وقتيکه. ميباشد ،ميل مشس=  δ. باشد) - (ت، وق
شود به  وجهکه به خورشيد متکسي، )در وقت ساعت قبله(در اين روزها، در متام دنيا در اين حلظه . باالی کعبه ميآيدبه 

  .شده است توجهقبله م
بزرگتر گرفته، حساب را با جدول لگاريتمی اجنام داده، برای  قدریامحد ضياء بک، درجات طول و عرض را 

مکرراً ساخته  که در اسکله قنديللی واقع مسجد جامع وقتيکه در استانبول،. درجه يافته است) ق= ( ۲۹استانبول تقريباً 
  .شده است کرده ميشد، حمراب آن با اين دستور حساب

، در کنددرجه بطرف شرق گردش  ۳۱از اين جهت  کسيکه ، جهت جنوب را يافته، اگر)قبله منا(ب منا با قط
اينها قطبهای حمور کره  ولی .اما عقربه قطب منا قطب های مغناطيسی را نشان ميدهد. شده است متوجه استانبول به قبله
 گرداگرد در زمانی به طول ششصد سال، در. ميکند موقعيت قطبهای مغناطيسی هم به مرور زمان تغيري. زمني منی باشند
موجود مابني راستای قطب منا و راستای قطب حقيقی  ايکه در زاويه ، بهدر يک شهر. يکبار دور ميزندقطبهای حقيقی 

حمل های مسکونی موجود ميباشد که، درين حمل ها . متفاوت است ،زاويه احنراف هر حمل. گويند )زاويه احنراف( است،
زاويه احنراف يک حمل نيز، هر سال . منحرف ميشود ۳۰˚ به اندازه )-(ه غرب بويا (+) از مشال به شرق  به قبله مناعقر

اضافه  به زاويه قبلهزاويه احنراف  الزم می آيد کهمنا يافته شود،  بله، در يک حمل، اگر جهت با قتحال يندر. ميکندتغيري 
                                                 

]١[ John Napier   ه819  4١٠٢٦*123 و/*ت در +*ل]م ١٦١٧[.  
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، در استانبول از جهت جنوب که بنابرين. است+ ۳˚زاويه احنراف استانبول تقريباً . ه شودخارج کرد از زاويه قبله ويا
  . ده استکرد، به طرف قبله گردش کنگردش  ۲۸˚+  ۳˚=  ۳۱˚بطرف شرق  کسيکه اگر: منا پيدا شده بلهبوسيله ق

الزم  يافته شود، ده،که به زمني کشيده ش )نصف النهار(اگر جهت جنوب، با ستاره قطبی ويا با ساعت ويا با خط 
درجه ای از جنوب به شرق، جهت  ۲۹در استانبول با گردش . ، زاويه احنراف اضافه کرده شودبه زاويه قبله منيآيد که

عقربه  وقتيکه .بطرف جنوب چرخانده ميشود ٦روی ميز گذاشته، رقم  بر برای اين کار ساعت خود را. قبله يافته ميشود
  .ج آورده شود، قبله را نشان ميدهدپن رقم روی مشار، بردقيقه 

از قبله در  منحرف شدن، رفنت در تعيني قبلهبا خطا ويا  بيماری دزد و از سبب دمشن وهر چند که از ترس 
  .ميباشد و الزم بطرف قبله شرط متوجه شدن )ترن( در کشتی مسافربری، در قطار ولی باشد،ميمنازهای فرض نيز جائز 

منا  بلهکنار حمل سجده اش بايد ق به قبله ايستاده، رو بهمسافر، در کشتی مسافربری و در قطار، برای مناز فرض، 
ديگر، وی  اينکه يک شخصويا . ، خودش نيز به طرف قبله بايد بچرخدبچرخدقطار  ياوقتی کشتی مسافربری و. بگذارد

زيرا، کشتی مسافربری و . ميشود فاسدز قبله جدا شود، منازش سينه اش ا ، اگردر مناز. براست و چپ بچرخاند بايد را
منازهای فرض موج دار  )یدريا( در حبر در اتوبوس، در قطار، بدليل اينکه .مثل چهارپايان نيست. قطار مثل خانه است

را  مذهب شافعی ندباشند، ميتوان ، اينها، در طول مدت زمانی که در راهمنيشودوانند بطرف قبله بگردند، جائز تن کسانيکه
کسی که از مذهب حنفی پريوی ميکند، . مجع کنند )خفنت(با عشاء  را) مغرب(ام با عصر و ش را ، مناز ظهرتقليد کرده

توقف کند، در وقت مناز ظهر در جايی  ،يکه در روزدر وقتبه قبله بايستد، بعد از اينکه براه افتاد،  رو اگر در راه نتواند
 در وقت عشاء وقتيکه در شب توقف کرده شود،. )۱(مناز ظهر، بايد مناز عصر را نيز فوراً  ادا کند ، بعد از ادای)پيشني(
با (به اين چهار مناز  حني نيت کردنيکجا ادا کند و در  بايد را )خفنت( بعد مناز عشاء را،) مغرب(شام مناز  ً اوال )خفنت(

در هنگام داخل شدن  مذهب شافعی و مالکی، به نظر. نيت کرده شود بايد گفته،) تقليد کردن مذهب شافعی ادا ميکنم
جباييکه بغري از روزهای ورود و خروج، به نيت زياده از سه روز ماندن به آجنا رفته شده باشد، ويا اينکه کسيکه اگر به 

لی در آجنا بيشتر از هجده جايی، از برای کاری رفته باشد که گمان برده باشد اين کارش را در چهار روز امتام منايد، و
، سفری کيلومتر راه رفنت نيت نکند ۸۰تا اينکه اگر برای به اندازه  ود،از اينجا خارج ش وقتيکه .روز مباند، مقيم ميشود

به  برای اينکه با مناز عصر مجع کرده ادا کند، در سفر، اگر مناز ظهر راکسی (ميفرمايد که،  )هفتاوای فقهي(در . منيشود
از سبب به قضا گذاشنت  .کندميمناز ظهر را قضا  ً ، اوال، مقيم گرددبعد از خارج شدن وقت مناز ظهر و بياندازدتأخري 

را تقليد  مذهب شافعی ويا مالکی ،بدليل پر شدن دندان ويا پوشش در دندان کسيکه. )منيشود گناه مرتکب مناز ظهر،
. کند، بايد چهار رکعت ادا کند قصر، در جايی که از سه روز بيشتر و از پانزده روز کمتر ميماند، فرضها را نبايد ميکند

اگر چهار . اگر قصر کند، فرضهاييکه بصورت دو رکعت ادا کرده است، در مذهب شافعی و مالکی صحيح منيشود
 ويا ناحمرم متاس کندپوستش، به زن  در حالتيکه .صحيح ميباشد ميشود، ولیدر مذهب حنفی مکروه  رکعت ادا کند،

در آخر ماده  .نيز اينگونه است نظر به مذهب مالکی، دن منازشش، صحيح فاسد گردد وضويش در مناز هنگاميکه

                                                 
.شوديت کرده ميبه مجع کردن ن  مناز،نيدر هنگام شروع به اول. شودي مجع کردن، سنت ها ادا کرده مننيدر ح  ]١[   
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اين شخص، در جاييکه بصورت : ترکی چنني بيان گرديده است که) سعادت ابديه(پنجاه و چهارم کتاب ) مطلب(
  .منيتواند منازهايش را مجع کند اشد، اگر خراج موجود نباشد،سفری اقامت داشته ب

قبله را با حساب، با  ولی جائز منيباشد، فهميدن با تقومي از قبل و با حساب را شروع رمضان شريف يکههر چند
جائز  فهميدن،باشد،  آماده شده )آسترونومی(علم هيأت که با حماسبات يو اوقات مناز را از تقومي ،]منا بلهق[ستاره قطبی 

اوقات مناز،  قبله و .حاصل ميشود بسيارظن  ولی شود،ييافته من به صورت قطعیبا حساب و آلت،  هر چنديکه زيرا. است
  . دگردقبول مي ]با ظن غالب[بسيار با ظن 

الزم ميآيد ، امکانپذير نباشدنيز  ،با چيزهايی مانند حساب و ستاره فهميدن و موجود نباشد،در جاهاييکه حمراب 
 به کافر که هر چند. نبايد از کافر، فاسق و بچه ها سؤال کرد .شود سؤال کرده که قبله را بدانند، از مسلمانان صاحلتا 
منيآيد تا در الزم . اعتماد کرده منيشود] يعنی در عبادات[ت ادر ديان ولی ميشود، کرده به فاسق در معامالت اعتماد و

ه به قبله جهتی که قناعت حاصل کرد متوجه به. جستجو ميکند ]قبله را[ خودش. بداند کسی باشيم که قبله را سراغ
  .بعداً، اگر بفهمد که خطا کرده است مناز را اعاده منيکند. ادا ميکند بودنش حکم کند،
زين ا .قبله است ،آن فضای خالی  يعنی از زمني تا عرش،. ميباشداش  عرصهکعبه منيباشد، ) ساختمان(قبله، بنای 

برای حاجی شدن . [به اين جهت ميتوان ادا کرد رو، ]در هواپيما[کوههای بلند  قله، در ]درياويا [چاه  قعردر  سبب،
  .]منيتواند حاجی شود، برود به جاهای ديگر کسيکه. رفته ميشود ه آن عرصهب بلکه کعبه،) ساختمان(بنای  هنيز، نه ب

، از شکلی که اآلن دارد تغيري دادن جائز را بنای کعبه(فرمايد که، می  )فتاوای فقهيه(مکّی در  حجرحضرت ابن 
 به اين را تغيري داده، خواست تا خليفه هارون الرشيد وقتيکه .ستبنای امروزی را حجاج ساخته ا. نيست، حرام است

اگر  از اين ببعد،. مانع شد –رمحة اهللا تعالی عليه  –، امام مالک ساخته بود بياوردعبداهللا ابن زبري  آنرا که ششکل درست
 داده تغيريات اجنام خلل و آسيبی رسانيده نشود،بنای قدميی  به و ظهور نکند ، بشرط اينکه فتنهکسی تغيريی اجنام دهد

  .)در غري اينصورت واجب منيشود. واجب ميباشد را منهدم ساخنت شده
ويا خطر ديده   کشتی سبب گردد شدنغرق  بهدر کشتی  اگر اموال ويا انيدنخطر دزد مريضی و ازسبب  از

 شدن از طرف دمشن ويا حيوان درنده باشد ويا اگر از چهارپايش پايني بيايد، بدون کمک امکان سوار شدن نداشته باشد
مجع کند، مناز  داگر نتوان. منتظر نشوند، دو مناز را مجع ميکند به او ، دوستانشندحيوان را بطرف قبله متوقف ک اگرو 

مساوی،  بلکه زيرا، به اين عذرها خودش سبب نشده،. سد ادا ميکند و اعاده منيکندبرکه قوتش  توجه به آنطرفمفرض را 
از کسيکه جهت قبله را ، نکرده نگاه به حمرابکسيکه جهت قبله را منيداند، . بوقوع پيوسته است یيعنی غري اختيار

کرده باشد، منازش قبول  هم ادا کند، هر چند به قبله برخورد و خودش نيز حتقيق و جتسس نکرده ،نکردهسؤال  ميداند
 مطلع شود،در بني مناز  اگر .قبول ميشود ، اطالع يابد که به قبله برخورد کرده است،اگر بعد از ادای مناز اما .منيشود

شده باشد، ادا نکند، اگر منازش را متوجه به جهتيکه بعد از حتقيق و جتسس، به قبله بودن آن جهت قانع . قبول منيشود
مانند اين، اگر کسی منازش را، با . اگر اطالع هم بيابد که به قبله برخورد کرده است، الزم ميآيد تا دوباره ادا کند

گمان بی وضو بودنش ويا جنس بودن جامه اش ويا داخل نشدن وقت ادا کند، ولی بعداً  بفهمد که گمانش درست نبوده 
  .وباره ادا ميکنداست، درينصورت منازش را د
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يا اينکه، به سر يک . ميشود به زمني نشاندهجهت قبله، در جايی که خورشيد ميآيد يک چوب  دانسنتبرای [
 در برگ تقومي آنروز که )ساعت قبله(در وقت . بسته، آويزان کرده ميشود ،سنگ کليد ويا ريسمان، يک چيزی مانند

جهت قبله را نشان  حمليکه خورشيد قرار دارد نيز،قبله را، ) راستای(ت ريسمان، استقام ويا، سايه چوب نوشته شده است
  .]ميباشد سايه خورشيد، در طرف قبله. ميدهد

  .خمتلف ميباشند درجات طول و عرض که درزاويه های قبله حمل هايي

  
ط جدول درجه ای، درجات عرض نيز در وس ٥در اين جدول، درجات طول در باال و پائني جدول با فاصله های 

بوده، ) - (درجات طوليکه زير آا خط کشيده شده غربی . درجه ای نوشته شده است ۲از باال به پائني با فاصله های 
برای حمل های واقع در نيم کره مشالی درجات طوليکه در رديف يکم و دوم نوشته . ميباشد(+) باقيمانده شان شرقی 

بی هم درجات طوليکه در رديف سوم و چهارم نوشته شده اند، استعمال شده اند، برای حمل های واقع در نيم کره جنو
در جاييکه ستون درجه . برای يافنت زاويه قبله يک حمل، اوالً  به درجه طول و درجه عرض آن حمل توجه مينمائيم. ميگردد

رقم درجه زاويه قبله آن  طول آن حمل با سطر درجه عرض حمل مذکور يکديگر را قطع کنند، هر کدام رقمی را ببينيم، اين
  .حمل ميباشد
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برای درجات طوليکه در رديف يکم و چهارم قرار دارند، از جنوب به غرب آن حمل، برای درجات طوليکه در 
، روی )مهراه بدن متمايل شومي(رديف دوم و سوم قرار دارند، از جنوب به شرق آن حمل به اندازه زاويه قبله رو بگردانيم 

  .به طرف قبله متوجه ميشود )مهه بدن ما(ما 
در اندازه گريی . اين زوايا از استقامت جنوب جغرافيايی ميباشد که توسط خورشيد ويا ستاره قطبی فهميده ميشود

 .توسط قبله منا زاويه احنراف را نيز بايد به حساب وارد کرد
 


