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  )اوقات نماز(مواقيُت الّصالة 

  اوقات نماز چگونه حساب ميشود؟

نزديک در (: نوشته شده ميفرمايد که) حلبی کبير(و ) التفسير المظهری(، )مقدمة الصالة(در حديث شريفی که در   

را ) پيشين( هر دوی ما، نماز صبح را هنگام طلوع فجر، نماز ظهر. کعبه جبرائيل عليه السالم دو روز برای من امام شد

را در وقتيکه سايه ) ديگر(، نماز عصر )هنگام جدا شدن آفتاب از سمت الرأس(در هنگاميکه آفتاب از وقت زوال بگردد 

هنگاميکه [ را هنگام غروب خورشيد) شام( دراز شود، نماز مغرب) بغير از سايه اصلی( هر چيزی به اندازه خودش

دومين روز نيز، . را هنگامی که شفق به سياهی ميگرايد ادا نموديم) خفتن(ء و نماز عشا] کناره بااليی اش ناپديد شود

را، هنگاميکه سايه هر چيزی به اندازه دو برابر بلندی قد ) پيشين(نماز صبح را، هنگام روشن شدن هوا؛ نماز ظهر 

در زمان شکستن روزه را، ) شام(؛ عصر را، لحظه ای بعد از آن؛ نماز مغرب )بغير از سايه اصلی(خودش دراز شود 

بعد جبرائيل عليه السالم . ، نماز عشاء را با کامل شدن يک قسمت از سه قسمت شب ادا کرديم)بعد از غروب آفتاب(

امت تو، هر يک از پنج وقت نماز را، در بين اين دو وقت که . يا محمد، اوقات نماز تو و پيامبران گذشته اين است: گفت

بدليل اينکه . بود )جوالی( ژوالی ١۴حادثه در فردای روز معراج، دو سال قبل از هجرت، روز اين  .)ادا کرديم ادا کنند

 ٣،۵۶دقيقه ميباشد، فئ زوال  ٢۶درجه  ٢١دقيقه، درجه عرض  ٣۶درجه  ٢١متر، ميل شمس  ١٢،٢۴ارتفاع کعبه 

 .ز اين حديث شريف نيز فهميده ميشودپنج بودن تعداد نماز، ا. در هر روز پنج بار ادای نماز فرض گرديد. سانتی متر بود

  

برای هر فرد عاقل و بالغ مسلمان، يعنی برای هر مرد و زن مسلمان که با عقل بوده و به سن ازدواج رسيده   

يک نماز، اگر قبل از رسيدن وقتش ادا شود، . باشد، در هر روز، در اوقات معين شان ادای پنج وقت نماز فرض است

برای صحيح شدن نماز، همچنانکه ادا کردن نماز در وقتش فرض است، آگاه و . ه بزرگی ميشودو هم گنا. صحيح نميشود

در حديث شريفی که در کتاب . مطمئن بودن و شک نداشتن ازينکه نماز در وقتش ادا کرده شده است نيز فرض است

در يک محل، وقت . )ی و آخريستبدرستيکه، هر وقت نمازيرا اول(: ذکر گرديده است چنين فرموده شد )ترغيب الّصالة(

 .اول يک نماز، وقتی است که خورشيد از خط افق ظاهری آن محل تا يک ارتفاع مشخص بيايد

  

اين محور، خط مستقيمی . کره زمينی که در رويش زندگی ميکنيم، در اطراف محورش، در فضا در گردش است  

) قطب های کره زمين(به اين دو نقطه . اخ کرده استاست که از مرکز زمين گذشته و سطح زمين را در دو نقطه سور

خورشيد حرکت . گويند) کره سماء(به کره ای که تصور کرده ميشود خورشيد و ستارگان روی آن حرکت ميکنند . گويند

هنگاميکه اطراف ترصد کرده . نميکند، اّما، به سبب آنکه کره زمين حرکت ميکند ميپنداريم که خورشيد حرکت ميکند

. گويند )خط افق ظاهری(به اين دايره . طوری بنظر ميرسد که زمين با آسمان بر قوس دايره بزرگی جمع شده است شود،

وقت ظهر، تا خط الرأس مرتفع . به طرف وسط سماء مرتفع ميگردد. خورشيد، هر صبح، از شرق اين خط طلوع ميکند
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 ،)وقت زوال(. اهری، در يک نقطه غروب ميکندبعد در طرف غرب خط افق ظ. گرديده تکرار شروع به نزول ميکند

، )از خط افق ظاهری(درين وقت، به ارتفاع خورشيد . آنوقت ميباشد که آفتاب نظر به افق در باالترين نقطه قرار ميگيرد

 به استقامت نصف قطر زمين. گويند )راصد(به انسانی که حوادث آسمان را مشاهده ميکند . گويند )خورشيد غايه ارتفاع(

) م(راصد، در روی زمين، بر فراز ارتفاع معينی، در يک نقطه . راصد ميگويند )شاقول(که از پاهای راصد ميگذرد 

 )مستوی های افق راصد(به مستوی هايی که به اين شاقول عمود ميباشد . شاقول راصد ميباشد) م أ(خط . قرار دارد

 .ميگويند

  

که در زير نخستين شکل که در صفحه های متعاقب ديده خواهد  نوشته هاييرا: شش عدد مستوی افق موجود است  

که به کره ) ب ک) (افق حّسی(مستوی  – ٢. که از پاهای راصد ميگذرد) م ف) (افق رياضی(مستوی  – ١ !شد، بخوانيد

) ظاهریخط افق (يعنی دائره ) دائره ل ق(شدن  کشيده که با) افق مرئی(، مستوی )ل ق(مستوی  – ٣. زمين تماس ميکند

مستوی  – ۵. که از مرکز زمين گذشته) افق حقيقی(مستوی  – ۴. که اطراف راصد را احاطه ميکند، حاصل شده است

گويند که از ) خط افق شرعی(، )ظ(به دائره . که از خط افق ظاهری نقطه محل توقف راصد ميگذرد) ض) (افق شرعی(

به مستوی افق حّسی که  –۶ .پنج مستوی به يکديگر موازی انداين  .قطع شدن کره زمين توسط اين مستوی حاصل ميگردد

بزرگتر ) خط افق ظاهری راصد(هر چند که راصد باالتر برود، دايره . گويند) افق سطحی(از پاهای راصد ميگذرد 

تلف، به اين دليل، در يک شهر، برای ارتفاعات مخ. به افق حقيقی نزديکتر ميشود. ميشود و از افق حّسی دورتر ميشود

برای   به اين دليل،. يک نماز فقط يک وقت دارد  در حاليکه، در يک شهر،. اوقات مختلف ظاهری يک نماز پديد ميآيد

ارتفاع شرعی . برای اوقات نماز ارتفاع شرعی استعمال ميشود. نميتوان استعمال کرد را اوقات نماز خطوط افق ظاهری

برای هر نمازی يک  ،نظر به سه افق از شش افق هر محل. ی تغيير نميکندنيز از خط افق شرعی گرفته ميشود که با بلند

کسانی که خورشيد و افق را ميبينند، نمازشانرا در آن . اوقات حقيقی، ظاهری و شرعی: وقت جداگانه نماز موجود است

را نميبينند، در  و افق کسانی که خورشيد. اوقات شرعی ادا ميکنند که خورشيد، از افق شرعی به ارتفاع وقت نماز ميرسد

اّما، ارتفاعهايی که نسبت به خطوط افق شرعی هستند، از ارتفاعهای . اوقات شرعی که با حساب بدست آمده ادا ميکنند

 .نسبت به خطوط افق ظاهری بزرگتر ميباشند

  

سه نماز برای هر کدام ازين . اين افق ها استعمال نميشود) شام(، عصر و مغرب )پيشين(در نمازهای ظهر   

اوقات مرئی، با اضافه . اوقات رياضی، از ارتفاع خورشيد با حساب يافته ميشود. اوقات مرئی و رياضی موجود است

دقيقه  ٨، از خورشيد به زمين در )نور خورشيد(برای اينکه ضيا . ثانيه به اوقات رياضی حاصل ميشود ٢٠دقيقه  ٨کردن 

آمدن خورشيد به ارتفاع مشخص فهميده ميشود، در اوقات رياضی و حقيقی نميتوان ثانيه ميرسد، يا اينکه، با ديدن باال  ٢٠

. ارتفاع های افق های طلوع و غروب، صفر است. اين اوقات، برای يافته شدن اوقات مرئی واسطه ميشوند. نماز ادا کرد
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ر، بعد از افق حقيقی بعد از ظه. درجات خطوط افق های ظاهری، قبل از ظهر، در حين طلوع خورشيد شروع ميشود

  ارتفاع وقت فجر صادق،. افق شرعی، قبل از ظهر قبل از افق حقيقی، بعد از ظهر بعد از افق حقيقی ميباشد. شروع ميشود

درجه، به قول دو ) –١٩(ارتفاع شروع شدن وقت نماز عشاء، به قول امام اعظم، . درجه است) –١٩(در چهار مذهب، 

غاية االرتفاع، مجموع . ارتفاع شروع وقت نماز ظهر، غاية االرتفاع ميباشد. درجه است) –١٧(امام و سه مذهب ديگر 

هنگامی که باال رفتن مرکز خورشيد از افق حقيقی به غاية االرتفاع ديده ميشود، . جبری ميل و متمم درجه عرضی است

اين دو ارتفاع . ال تغيير استارتفاع های شروع اوقات ظهر و عصر هر روز در ح. ميشود) وقت زوال(مرئی حقيقی 

وقت آمدن کناره خورشيد از خط افق ظاهری به درجه ارتفاع نماز با مشاهده چشم . برای هر روز از نو تعيين ميگردد

يعنی اوقات ظاهری . ازين سبب، عالمات و نشانه های اين وقت مرئی در کتابهای فقه بيان گرديده است. فهميده نميشود

آن  ،تهيه کنندگان تقويم و کسانيکه در سماء اين عالمات را نميتوانند ببينند. نبوده، اوقات مرئی ميباشدنماز، اوقات رياضی 

کناره خورشيد در بعد از ظهر به ارتفاعهاييکه نظر به خطوط افق ) در آن اوقات(اوقات رياضی را حساب ميکنند که 

نمازهايشان در . وقات رياضی ميرسند، وقت مرئی ميشوندهنگاميکه دستگاه های ساعت به اين ا. سطحی ميباشد آمده است

 .ادا کرده ميشوند )اوقات مرئی(اين 

  

آمدن . اوقات رياضی با حساب يافته ميشود که درين اوقات رياضی خورشيد از افق حقيقی به نقطه ارتفاع ميآيد  

يعنی، . گويند )وقت مرئی(که، به اين  ثانيه بعد ديده ميشود ٢٠دقيقه  ٨خورشيد به يک وقت مرئی، از اين وقت رياضی 

اوقات رياضی ايکه دستگاه های ساعت نشان ميدهد، اوقات مرئی . ثانيه بعد است ٢٠دقيقه  ٨وقت مرئی از وقت رياضی 

در حاليکه در تقويم . زيرا، ابتداء دستگاه های ساعت يعنی اوقات زوال حقيقی و غروب اذانی، اوقات مرئی هستند. ميباشند

 ١۵ساعت  ٣مثأل، وقت حساب شده . قات رياضی نوشته شده، در دستگاه های ساعت به اوقات مرئی تبديل ميشوندها او

اوقات (اوًال، . دقيقه، وقت مرئی ميشود ١۵ساعت  ٣دقيقه رياضی، در دستگاه های ساعت،  ١۵ساعت  ٣دقيقه باشد، اين 

اينها، . ز نظر به افق حقيقی ميباشند با حساب يافته ميشودکه اوقات رسيدن مرکز خورشيد به ارتفاع نما) حقيقی رياضی

الزم  ،در دستگاه های ساعت  يعنی،. تبديل کرده ميشود) اوقات رياضی شرعی(معامله شده، به  )تمکين(بعدأ با زمان 

يک نماز، به تفاوت زمانی بين وقت حقيقی و وقت شرعی . ثانيه اضافه کرده شود ٢٠دقيقه  ٨نميآيد تا به وقت رياضی 

 .مقدار تمکين برای هر وقت نماز تقريبأ يکسان ميباشد. گويند )تمکين(زمان 

  

يعنی، در آن وقت . شروع ميشود )شب شرعی(، در چهار مذهب هم، در پايان )وقت نماز صبح(در يک محل،   

روزه نيز، در اين . ، در شرق در يک نقطه خط افق ظاهری ديده ميشود)فجر صادق(شروع ميشود که، سفيدی ای بنام 

 موجود است که درين قولها چنين بيان ميگرددضعيفی نيز قولهای : (سر منجم عارف بک ميگويد که. وقت شروع ميشود

) –١۶(، حتی )–١٨(فجر صادق، در هنگام گسترده شدن سفيدی در روی افق شروع ميشود و در اين وقت ارتفاع " :که
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برای .) "اطانه ميشوديحتبا ادقيقه بعد از وقت امساک که در تقويم نوشته شده  ١۵ ،نماز صبح  درجه ميباشد، بنابرين ادای

. ، به ساعت خود و به خط افق ظاهری نگاه کرده، وقت فجر فهميده ميشود)بّراق(يافتن ارتفاع وقت فجر، در يک شب باز 

ق باشد، ارتفاع استعمال شده در حساب اين وقت به هر کدام از اوقاتيکه برای ارتفاعهای مختلف با حساب يافته شده مطاب

درجه بودن  ١٩، )قرنها(علمای اسالم در طول عصرها . ارتفاع شفق نيز اينگونه يافته ميشود. آن وقت، ارتفاع فجر ميباشد

. اروپائيان، به گسترده شدن سفيدی، فجر ميگويند. ارتفاع فجر را فهميده اند، نادرست بودن ارقام ديگر را خبر داده اند

مسلمانان، در مورد وظائف دينی بايد از علمای اسالم پيروی کنند، نه از . درجه است) –١٨(ميگويند که ارتفاع اين فجر 

يعنی، تا به وقت ديده شدن طلوع کناره . به پايان ميرسد )شب شمسی(در آخر   وقت نماز صبح،. مسيحيان و غير مسلمان

 .حل ميباشدخورشيد از خط افق ظاهری آن م) بااليی(جلوی 

  

کره بزرگی است که در مرکزش کره زمين مانند يک نقطه قرار گرفته، خورشيد و همه ستارگان در  )کره سماء(  

. که در روی سطح اين کره فرض شده حساب ميشوند) قوس های ارتفاع(اوقات نماز، با . سطح اين کره پنداشته شده است

مستوی (به مستوی هاييکه از دو قطب گذشته . گويند )قطب سماء(کرده  به دو نقطه ای که محور زمين، کره سماء را قطع

به مستوی هاييکه . گويند )دايره های ميل(به دايره هايی که اين مستوی ها در کره سماء حاصل کرده اند . گويند) های ميل

اء را قطع کرده اگر فرض کنيم که مستوی های سمت، کره سم. گويند) مستوی های سمت(از شاقول يک محل گذشته 

دايره های (های آن محل و يا  )AZIMUTH= دايره سمت (به اين دايره هايی که در سطح کره بوجود آورده اند،  اند، 

از يک محل کره . دايره های سمت يک محل، بطور عمودی، افق های اين محل را قطع ميکند. آن محل ميگويند )ارتفاع

محور زمين و شاقول يک محل، در مرکز زمين . و تنها يک مستوی ميل ميگذردمستوی های سمت  به تعداد زيادی زمين،

. مستوی ايکه از اين دو خط مستقيم ميگذرد، هم مستوی سمت اين محل و هم مستوی ميل ميباشد. يکديگر را قطع ميکنند

ره سماء را قطع ميکند، به دايره ای که مستوی نصف النهار، ک. اين محل ميگويند )نصف النهار(به اين مستوی، مستوی 

سطح نصف النهار، سطح افق حقيقی آن محل را بطور عمودی . آن محل گويند )MERIDIEN= دايره نصف النهار (

  به خط مستقيمی که سطح افق حقيقی را قطع ميکند،. قطع کرده و دايره افق حقيقی را به دو قسمت مساوی تقسيم ميکند

) ع(گذشته افق حقيقی آن محل را در نقطه  ]نقطه غاز [ره سمت، از مرکز خورشيد دائ. آن محل گويند )خط نصف النهار(

قوس ارتفاع (قرار دارد  ]نقطه غ[در سماء و مرکز خورشيد ) ع(که ميان نقطه ) غ ع(به قطعه قوس . در سماء قطع ميکند

خورشيد، هر . ن محل ميباشدخورشيد در آ) ALTITUDE= ارتفاع حقيقی (درجه اين قوس، در آن لحظه . گويند) حقيقی

خورشيد ميگذرد، در يک نقطه اين کناره را ) ز(دايره سمتی که از يک کناره . لحظه، از دايره های سمت ديگری ميگذرد

در ميان اين دو نقطه قطع در سماء، . و در نقطه ديگر مستويهای افق حقيقی، رياضی، مرئی و حسی را قطع ميکند

ارتفاع (به درجه اين قوس ها، . نظربه اين افق ها گويند )قوس ارتفاع ظاهری(اين قوسها  قوسهايی حاصل ميگردد که به
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در هنگاميکه . ارتفاع سطحی آن، از ارتفاع حقيقی اش بيشتر است. خورشيد نظربه اين افق ها گويند )های ظاهری

ارتفاع حقيقی، درجه زاويه . هر ميگردداوقات متفاوت ظا ،خورشيد ازين افقها در ارتفاع يکسان قرار دارد، نظربه هر افق

درجه . حاصل شده توسط دو نيم خطی است که از مرکز زمين بيرون آمده، از دو سر قوس ارتفاع حقيقی ميگذرد

مختلف در ) درازيهای(در سماء بوده، به تعداد بيشمار و در طولهای ) قوس ارتفاع حقيقی(قوسهاييکه موازی به اين قوس 

دو نيم خطيکه، . به يکديگر مساوی بوده، همه شان به اندازه درجه ارتفاع حقيقی ميباشد ،خط قرار دارندميان اين دو نيم 

زاويه هاييرا که مساوی به ارتفاعهای ديگر است حاصل ميکند، از نقطه ای برميآيد که، شاقوليکه از محل توقف راصد 

به اندازه درجات قوس هايی است که در داخل شان وجود درجات اين زوايای ارتفاع نيز، . گذشته، افق را قطع مينمايد

 )مستوی اکوادر= ُمَعدِّل النـّهار(به مستوی نامتناهی ايکه که از مرکز زمين ميگذرد و به محورش عمود ميباشد . دارد

خط = اکوادر = ردايره ُمـَعـدِّل النـّها(به دايره ای که از قطع شدن کره زمين توسط مستوی اکوادر به ميان آمده . گويند

هر دو نيز، کره زمين را، به . اکوادر و دايره اکوادر ثابت ميباشد، هيچ تغيير نميکند سطحاستقامت و محل . گويند) استوا

 )ميل خورشيد(اکوادر ميماند سطح به درجه قوس دايره ميليکه بين مرکز خورشيد و . دو نيم کره مساوی تقسيم ميکند

يعنی، . سفيدی باالی خط افق ظاهری، به اندازه دو درجه ارتفاع قبل از سرخی شروع ميشود  قبل از طلوع ظاهری،. گويند

کسانی که . فتوی اينگونه است. شروع ميشود) سفيدی( ،درجه به خط افق ظاهری نزديک شد ١٩هنگاميکه خورشيد 

عارف بک نوشته شده است که، اينگونه  .در ابن عابدين و تقويم م. مجتهد نيستند، حق ندارند که اين فتوی را تغيير بدهند

اّما، . شروع ميگردد) سفيدی(درجه نزديک شود،  ٢٠خبر نيز نقل گرديده است که در هنگامی که خورشيد به افق ظاهری 

 . عباداتی که به فتوی مطابق نميباشد، صحيح نميشود

و هم  )اکوادر( هم به مستوی استوامدارهای روزانه خورشيد عبارت از دايره هايی در روی کره سماء هستند که   

اين مستويهاييکه اين دايره ها در آنها قرار دارند، به محور زمين و مستوی نصف النهار عمود . به يکديگر موازی ميباشند

دايره . يعنی، مدار خورشيد، خط افق ظاهری را عمود قطع نميکند. مستوی های افق را بطور مايل قطع ميکنند. ميباشند

هنگاميکه بر روی دايره نصف النهار يک   مرکز خورشيد،. از خورشيد ميگذرد، بر خط افق ظاهری عمود استسمت که 

محل بيايد، دايره ميليکه از مرکزش ميگذرد با دايره سمت آن محل يکسان ميشود و مرکزش، از افق حقيقی در غاية 

 .االرتفاع قرار ميگيرد

  

استعمال   ،))پيشين(وقت ظاهری نماز ظهر (، يعنی )قت ظهر ظاهریو(  برای کسانی که خورشيد را ميبينند،  

از افق   خورشيد،. اين وقت مرئی، در هنگام جدا شدن کناره پشتی خورشيد از محل زوال ظاهری شروع ميشود. ميشود

ز افق قبال، هنگاميکه کناره جلوی خورشيد، ا. که ميبينيم طلوع ميکند )خط افق ظاهری(يعنی از   سطحی هر محل،

درسماء که ) دايره محل زوال ظاهری(که ميبينيم به غاية االرتفاع رسيد، به  )از خط افق ظاهری(يعنی   سطحی،
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کوتاه شدن سايه  ،طوری که در آن وقت. شروع ميشود )وقت زوال مرئی ظاهری(مخصوص به اين بلندی است، ميآيد و 

وسط (ميکه مرکز خورشيد، به دايره نصف النهار آن محل درسماء ، هنگاً بعدا. چوِب عمود بر زمين را نتوان احساس کرد

مرتفع شود، يعنی نظر به افق حقيقی، در غاية .) طول روز، يعنی وسط مدتی که از طلوع تا غروب خورشيد ميگذرد

ز طرف بعد از اين، در هنگام پائين شدن کناره پشتی خورشيد ا. ميشود) وقت زوال مرئی حقيقی(االرتفاع قرار گيرد، 

وقت ظهر (خاتمه يافته، دراز شدن سايه ديده ميشود و  )وقت زوال ظاهری(غرب افق سطحی آن محل به غاية االرتفاع، 

خورشيد، از وقت زوال ظاهری به وقت زوال حقيقی در حال مرتفع شدن است و از اينجا به آخر . ميشود )ظاهری مرئی

زيرا زمان و مسافت خيلی کم . ی خورشيد و سايه احساس نميشودوقت زوال ظاهری در حال پايين آمدن است، حرکتها

وقت زوال مرئی (بعدا، هنگاميکه کناره پشتی، از طرف غرب خط افق سطحی به غاية االرتفاع پايين بيايد، . است

بعد  )تمکين(زمان  اندازهاين وقت، از وقت زوال حقيقی به . شروع ميشود )وقت ظهر شرعی مرئی(خاتمه يافته، ) ظاهری

زيرا، فرق زمانی بين اوقات زوال شرعی و حقيقی، به اندازه فرق زمانی بين افق های سطحی و حقيقی بوده، اين . است

وقت . اوقات شرعی، از سايه چوب معلوم نميشود. اوقات ظاهری، از سايه چوب معلوم ميشود. است )تمکين(نيز، زمان 

به تقويم ها نوشته . اين اضافه کرده، وقت زوال شرعی رياضی بدست ميآيدزوال حقيقی با حساب يافته شده، تمکين را به 

يعنی تا به وقتيکه سايه هر چيزی، عالوه بر طوليکه در وقت زوال حقيقی   وقت ظهر، تا به زمان عصر اّول،. ميشود

وه بر طوليکه در وقت زوال دارد، به اندازه قد خود دراز شود و يا تا به عصر ثانی، يعنی تا به وقتيکه سايه هر چيز عال

اّولينش به قول دو امام و سه مذهب ديگر، . خودش دراز شود ادامه ميکند) بلندی(حقيقی دارد، به اندازه دو برابر قد 

 .دومينش نظر به قول امام اعظم ميباشد

  

ناره پشتی با تمام شدن وقت ظهر شروع شده، تا هنگام ديده شدن غروب ک ،)وقت نماز عصر يعنی نماز ديگر(  

به تعويق انداختن نماز عصر به بعد از به  ،با وجود اين .خورشيد از خط افق ظاهری محلـيکه راصد قرار دارد ميباشد

خورشيد به خط افق ظاهری به اندازه بلندی يک نيزه، ] جلو[زردی گرائيدن خورشيد يعنی تا به نزديک شدن کناره پايينی 

اآلن، در ترکيه، در تقويم ها، اوقات عصر، نظر به عصر اول . ت سومين آن ميباشداين وقت از سه وقت کراه. حرام است

دقيقه بعد ادا شود، به امام اعظم نيز  ٧٢دقيقه، در تابستان  ٣۶هنگاميکه از اين اوقات، در زمستان . نوشته شده است

شروع کرده، برای  )ژانويه( وریجن ميباشد، از ماه ۴٢تا  ۴٠در محل هايی که درجه عرضی بين . متابعت کرده ميشود

، شش دقيقه کم کرده شود، فرق زمانی بين وقت دو ٧٢از  )جوالی( اضافه شده، بعد از ماه ژوالی ٣۶دقيقه، به  ۶هر ماه 

 .عصر در اين ماه ميشود

  

يعنی، هنگامی که ناپديد شدن . غروب ظاهری خورشيد شروع ميشود ض، به مح])نماز شام[وقت نماز مغرب(  

شب های شمسی و شرعی . ه بااليی خورشيد از خط افق ظاهری محليکه راصد قرار دارد ديده شود شروع ميگرددکنار
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در جاهايی که ديدن طلوع وغروب ظاهری خورشيد امکانپذير نباشد و در هنگام حساب . نيز، در اين وقت شروع ميشوند

هنگاميکه نور خورشيد، هر صبح به بلندترين تپه . د، اوقات شرعی استعمال ميشو)در هنگام محاسبه اوقات نماز(کردن 

شعاع خورشيد از اين محل، وقت غروب ) ناپديد شدن(هر شب نيز به محظ کشيده شدن . برسد، وقت طلوع شرعی ميشود

وقت نماز شام، تا وقت نماز . آورده ميشود ١٢دستگاه های ساعت اذانی، در اين وقت به . شرعی مرئی ميشود

 ،)اشتباق نجوم(به تأخير انداختن به بعد از وقت . نماز شام را، در اّول وقت ادا کردن سّنت است. امه مييابداد) خفتن(عشاء

يعنی به بعد از فراوانی ستارگان، يعنی به بعد از پايين آمدن کناره پشتی خورشيد به ارتفاع ده درجه زير خط افق ظاهری 

 .ميتوان اين مقدار به تأخير انداخت ،اده را خوردنبه علت مريضی، سفری بودن و طعام آم. حرام است

  

، بعد از عشاء )دو امام يعنی امام ابويوسف و امام محمد( نظر به قول امامين ،])نماز خفتن[ وقت نماز عشاء(  

در سه مذهب ديگر نيز اينگونه . اّول، يعنی بعد از ناپديد شدن سرخی در روی خط افق ظاهری در غرب، شروع ميشود

در حنفی، تا آخر شب شرعی، . ثانی، يعنی بعد از ناپديد شدن سفيدی شروع ميشود  به قول امام اعظم، بعد از عشاء. شدميبا

وقت ناپديد شدن سرخی، وقتی است که کناره بااليی خورشيد، در زير افق سطحی . يعنی تا سفيد شدن فجر صادق ميباشد

ن به بعد، يعنی هنگاميکه تا به ارتفاع نوزده درجه پايين بيايد، سفيدی ناپديد از اي. هفده درجه پايين آمده باشد ١٧به ارتفاع 

عشاء را، بعد از . در مذهب شافعی آخر وقت عشاء تا به نصف شب شرعی ميباشد :علمايی نيز هستند که ميگويند. ميشود

ر چند که در مالکی تا آخر شب ه. اما در حنفی، مکروه ميباشد. نصف شب شرعی ادا کردن، در نظر اينها جائز نميباشد

کسی که نمازهای . اّما، ادا کردنش بعد از يک قسمت از سه قسمت شب شرعی گناه است ،شرعی ادا کردن صحيح ميباشد

بيان داشته اند نتواند ادا کند، به قضا نگذاشته، ) امام ابويوسف و امام محمد(را در اوقاتی که دو امام ) مغرب(ظهر و شام 

را نيز، نبايد قبل از   )خفتن(امام اعظم بايد ادا کند، در اين صورت، در آن روز نمازهای عصر و عشاء بر حسب قول 

تکبير افتتاح گرفته باشد، اما در مالکی و  ،در حنفی، کسيکه قبل از خروج وقت. وقتی که امام اعظم بيان داشته اند ادا کند

احمد ضيا بک در کتاب  .اشد، نماز را در وقتش ادا کرده استشافعی کسيکه قبل از خروج وقت، يک رکعت ادا کرده ب

  :ميگويد که )علم هيئت(

اوقات نمازهای صبح و عشاء، يعنی اوقات فجر و شفق، از  یابتدا ،هر چه اندازه که به قطبها نزديک رفته شود(  

اوقات . کديگر نزديک ميشوديعنی ابتداء اوقات نمازهای صبح و عشاء، به ي. اوقات طلوع و غروب خورشيد دور ميشود

و به ] φ LATITUDE=[يعنی نسبت به درجه عرض ) EQUATOR(نماز هر کشور، نسبت به فاصله از خط استوا 

در جاهايی که درجات عرض از .) [يعنی نسبت به ماه و روزه ها، تغيير ميکند] δ DECLINATION=[ ميل خورشيد، 

درجه  ٩٠زاويه ايکه درجه عرض را به [درجه عرض  اگر متمم. ميشودبيشتر باشد هيچ وقت روز و شب ن) ٩٠ –ميل ( 

و يا در زمانهايی که بيشتر ) ٩٠ – ١٩=  ٧١ْ (باشد، يعنی مجموع ميل شمس با درجات عرض  ١٩+ ميل  < ]اتمام ميکند
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دن شفق، فجر شروع در ماه های تابستان که ميل خورشيد از پنج درجه بيشتر ميشود، قبل از ناپديد ش  درجه باشد، ٧١از 

اوقات  )جون( ژون ٣٠تا  )جون( ژون ١٢است بين  ۴٨°۵٠'برای همين، مثال در شهر پاريس که درجه عرض . ميشود

اگرسبب نماز در ميان . وقت در مذهب حنفی، سبب نماز است]. نمازهای صبح و عشاء شروع نميشود يعنی تحقق نمييابد

ولی در نظر بعضی علما، نماز . ر اين گونه کشورها اين دو نمازفرض نميشوددر اين حالت، د. نباشد، نماز فرض نميشود

در زمان هايی که . [را مطابق به اوقات محل هاييکه درجات عرض شان به اينها نزديک ميباشد، ادا کردن فرض ميگردد

ق يافته، مستحسن وقت اين دو نماز شروع نميشود، ادا نمودن در اوقات آخرين روزيکه اوقات نمازهای مذکور تحق

 .]ميباشد

  

يعنی وقت چاشت ) ضحی(هنگامی که نهار شرعی، يعنی يک قسمت از چهار قسمت زمان روزه تمام شود،   

  نسبت به زمان اذانی، . گويند) ضحوة الکبری(به نصف نهار شرعی، وقت . ميشود

  . ميباشد ضحوة الکبری،= فجر ) + ٢۴ –فجر (÷  ٢= فجر +  ١٢ –فجر ÷  ٢=  ١٢+ فجر ÷  ٢

بدليل اينکه در . صبح به بعد، وقت ضحوة الکبری ميشود ١٢نصف وقت فجر، از ساعت ) نظر به زمان اذانی(يعنی 

دقيقه  ١٣ساعت  ١٩دقيقه و وقت غروب  ٩ساعت  ٣آگوست، وقت فجر نسبت به زمان مشترک،  ١٣استانبول، در 

= دقيقه  ١١ساعت  ١١(شترک، وقت ضحوة الکبری دقيقه و نسبت به زمان م ۴ساعت  ١۶ميباشد، مدت روز شرعی 

 . و يا، نسبت به ساعت مشترک، نصف مجموع اوقات غروب و امساک ميباشد. ميشود) ٨،٠٢+  ٣،٠٩

  

) نور خورشيد(ضيا ) شکست(بدليل زياد شدن درجه انکسار   خورشيد هر چه به خط افق ظاهری نزديکتر شود،  

درجه ) ٠،۵۶(دريا و دشت، در وقتيکه کناره بااليی خورشيد، از خط ظاهری  توسط طبقات هوا، در جاهای هموار مثل

به همين اندازه بعد از غروب خورشيد تحقق   هر شام نيز ناپديد شدن خورشيد در افق،. پايين تر باشد، طلوع ديده ميشود

 .مييابد

  

ين محل ميگذرد عمود ميباشد به مستويهای نامتناهی که به شاقول يک محل، يعنی به نصف قطر زمين که از ا  

محل های . شش افق موجود است. ولی افق های سطحی اينگونه نيستند. اين محل ميگويند های )HORIZONS= ق اف(

، )افق حقيقی(. نسبت به محل توقف راصد، تغيير ميکنند. ثابت نميباشد) استقامت هايشان(اين افق ها و راستاهايشان 

يک راصد، يک مستوی نامتناهی است که از  )افق حّسی(. از مرکز کره زمين ميگذرد است که) إ ع(مستوی نامتناهی 

دو خط مستقيمی که . که پايين ترين نقطه محل توقف راصد است، ميگذرد يعنی به سطح کره زمين تماس ميکند) ب(نقطه 

ايد که به اين زاويه از سطح و مرکز کره زمين به مرکز خورشيد ميرود، زاويه ای در مرکز خورشيد حاصل مينم

ارتفاع مرکز خورشيد . ثانيه ميباشد ٨,٨نه اش االس) متوسط(وسطی . خورشيد گويند] PARALLAXE[) اختالف منظر(
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نتيجه ) کاسته شود(نسبت به افق رياضی و يا افق حسی از ارتفاع مرکز خورشيد نسبت به افق حقيقی تفريق کرده شود 

راصد، در بلندی . ختالف منظر سبب ميشود که طلوع ماه و خورشيد دير ديده شوندا. اختالف منظر ميباشد ،بدست آمده

، از چشم )م ق(شعاع . راصد ميباشد )افق رياضی(ميگذرد ) م(که ازين نقطه ) ف(مستوی . قرار دارد) م(معين در نقطه 

م (مخروطيکه از دوران اين شعاع . به کره زمين تماس مينمايد) ق(قرار دارد، بيرون آمده در نقطه ) م(راصد که در نقطه 

دائره ) ق(به کره زمين تماس ميکند که اين نقطه های ) ق(حاصل ميگردد، در نقطه های ) م(در اطراف شاقول نقطه ) ق

که از اين دايره ميگذرد و به شاقول ايبه مستوی . ميباشد )خط افق ظاهری(، )ل ق(همين دائره . را بميان ميآورد) ل ق(

راصديکه در يکی از محل . آن است )افق سطحی(سطح اين مخروط . راصد گويند )افق مرئی(مود ميباشد ع) م(نقطه 

های بلند قرار دارد، مانند دشت و بحر، پايين ترين نقاط آن محل را مثل اينکه با آسمان وصل شده باشد به شکل يک دائره 

ره از نقاطی بميان ميآيد که افق مرئی سطح کره زمين را در اين داي. ميباشد )خط افق ظاهری(اين دائره . مشاهده مينمايد

مستوی سمت که خورشيد در آنجا قرار دارد، . از هر يک از اين نقطه ها يک مستوی سمت ميگذرد. آن نقاط قطع ميکند

) سم (عبور ميکند، مستوی سمت مذکور را در طول خط ) ق(مستوی افق حسی که ازين نقطه . را قطع ميکند) ق(نقطه 

) ق(نقاط . در يک محل، برای ارتفاعات مختلف، افق های سطحی مختلفی موجود ميباشد. بطور عمودی قطع مينمايد

به استقامت شعاعی که از چشم راصد . مربوط به اينها که به کره زمين تماس مييابند، خط افق ظاهری را بوجود ميآورند

مربوط به مستوی سمت، ارتفاع خورشيد ) ز س(قوس . گويند )حیخط افق سط() م س(بيرون ميآيد، يعنی به خط مستقيم 

اين قوس، درجه زاويه دو نيم خطی را نشان ميدهد که از چشم راصد بيرون آمده از دو سر . نسبت به افق سطحی ميباشد

ين تماس که به سطح کره زم) م س(مربوط به افق سطحی ) ق(بدليل اينکه خورشيد حرکت ميکند، نقطه . اين قوس ميگذرد

، )ق(که از ) ح ق(قوس . ميکند نيز، بر روی خط افق ظاهری حرکت مينمايد و افق سطحی هر لحظه تغيير ميخورد

را که در ميان راصد و خورشيد قرار دارد، ) م ز(در سماء کشيده شده است، خط مستقيم ) ز س(موازی به قوس ارتفاع 

گمان ميبرد که اين قوس، ارتفاع . نگاه کند خورشيد را ميبيند) ح(راصد اگر به اين نقطه . قطع مينمايد) ح(در نقطه 

ز (، نسبت به افق سطحی کناره پشتی خورشيد به اندازه ارتفاع )ح ق(درجه اين قوس . خورشيد نسبت به افق ظاهری است

) س(، از نقطه خورشيد. استعمال ميگردد) ح ق( )ارتفاع ظاهری(بنابرين، برای ارتفاع، نظر به افق سطحی، . است) س

هنگامی که خورشيد و . روی زمين غروب کرده است) ق(راصد، گمان ميبرد که از نقطه . درسماء غروب ميکند

ستارگان، به زير افق سطحی يک محل وارد ميشوند، يعنی ارتفاعش نظر به اين افق صفر شود، راصد هايی که در هر 

قرار دارد، غروب خورشيد را از افق ) م(راصديکه در نقطه . نندجای اين افق قرار دارند، غروب کردن اينها را ميبي

يعنی هنگاميکه، ارتفاع کناره بااليی خورشيد نسبت به افق سطحی، صفر . ميگذرد، ميبيند) ق(سطحی ايکه از نقطه 

تفاع های همچنان، همه اوقات نماز راصد نيز با ار. قرار دارد، شروع ميشود) م(ميشود، وقت غروب راصديکه در نقطه 

) ز س(ارتفاع شرعی   قرار دارد،) م(راصديکه در نقطه . شرعی شان که نسبت به افق سطحی ميباشد، معلوم ميشود
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در  از اينرو، .که نظر به خط افق ظاهری است، ميبيند) ح ق(خورشيد را که نظر به افق سطحی ميباشد، بصورت ارتفاع 

اين ارتفاع ها از . که نظر به خط افق ظاهری ميباشد، استعمال ميگردد) ح ق( )ارتفاع های ظاهری(تعيين اوقات نماز 

ارتفاع نظر به  )ز ع(فرق به . ارتفاع هايی که نسبت به افق های رياضی، حسی، مرئی و حقيقی راصد ميباشند بيشتر است

ايره سمت  که به اندازه قوس د. گويند) م(برای بلندی  )زاويه انحطاط افق(نظر به افق سطحی، ) ز س( ارتفاع حقيقی از

در اراضی کوهستانی که خط افق ظاهری غير . است) انحطاط افق() ع س(درجه زاويه انحطاط افق ميباشد، يعنی قوس 

  .که در تقويم نوشته شده استعمال ميشود) اوقات شرعی(قابل ديدن است، 

  

  .قطع مينمايد) ق(نقطه، يعنی در نقطه را درين ) ل ق(مستوی سمتيکه از خورشيد ميگذرد، افق ظاهری دائره = ق 

  .افق حقيقی، افق سطحی را قطع مينمايد ،يکی از نقطه های خط مستقيم که درين نقطه= ن 

  .راصد گويند) افق سطحی(به کره زمين مماس ميباشد ) ق(به مستوی افق حسی که در نقطه = م س 

 ـ  ۶خط افق ظاهری؛  ـ  ۵ـ مستوی افق سطحی؛  ۴اضی؛ ـ مستوی افق ري ٣ـ مستوی افق حسی؛  ٢مستوی افق حقيقی؛  -١

 .خط افق شرعی

خورشيد ) ز س(اين ارتفاع، به ارتفاع . که روی خط افق ظاهری قرار دارد) ق(ارتفاع کناره خورشيد از نقطه ) = ح ق(

 .نسبت به افق سطحی مساوی است

 .اط افقزاويه انحط= ش = ج = ط       .خورشيد از زمين) ديده شدن(رؤيت = غ 

  .يکی از نقاط بلند در محل= م         .ارتفاع حقيقی خورشيد= غ ع 

  .زاويه ارتفاع رياضی خورشيد= ز م ف         .پايين ترين نقطه محل= ب 

درجه اين قوس مساوی به . قوس دايره سمت در سماء که نشان دهنده ارتفاع خورشيد نسبت به افق سطحی است= ز س 

  .ميباشد) ح ق(درجه قوس 
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افق . نگامی که راصد در پايين ترين نقطه يک محل قرار دارد، افق های، رياضی، حسی و مرئی آنها يکسان ميباشده

ارتفاعی که . که پايين ترين نقطه ميباشد) ب(خط افق ظاهری، دايره کوچکی است در اطراف اين نقطه . سطحی ندارد

با مرتفع شدن راصد، افق . ها هستند، با يکديگر يکسان ميباشدنظر به اين خط ميباشد و ارتفاع هايی که نظر به همه افق 

خط افق ظاهری، بطرف افق حقيقی اش پايين . افق حسی اش، به افق سطحی تبديل ميشود. رياضی اش نيز مرتفع ميشود

، قوسی است به )ط(نصف قطرهای دايره های خط افق ظاهری که بزرگ شده، يعنی زاويه های . آمده و بزرگ ميشود

انحطاط (که ارتفاع های خورشيد نسبت به افق سطحی است، به مقدار زاويه ) ز س(قوسهای . اندازه درجه انحطاط افق

 .از ارتفاع حقيقی بيشتر ميباشد) افق

  

. آمدن آفتاب به وقت زوال، نسبت به يک افق، بمعنی آمدن خورشيد به غاية االرتفاع نظر به اين افق ميباشد  

افق ها و خط افق ظاهری، محل های زوالش همان يک نقطه  همه به پايين ترين نقطه ميباشد، نسبتهنگامی که راصد در 

ميباشد که در اولين و ) ع(نقطه  ، نقطه ای که قسمت روز مدار روزانه خورشيد، دايره نصف النهار را قطع کرده. ميباشد

به . وسط قسمت روز مدار روزانه ميباشد) ع(نقطه  اين .دومين شکل ها که در صفحات متعاقب ميآيند نشان داده شده است

بلند قرار دارند و خورشيد را  محل های مربوط به محل توقف راصدهاييکه در. گويند )محل زوال حقيقی(اين نقطه 

 )الدايره های محل زو( .ميبينند، دائره های خط افق ظاهری و نسبت به اين دائره ها، نقطه های غاية االرتفاع بميان ميآيد

 )محل های زوال ظاهری(که توسط اين نقطه های غاية االرتفاع، در اطراف محل زوال حقيقی در سماء حاصل ميگردد، 

وقتی که خورشيد، در حال گردش بر روی مدار خود است، در دو نقطه به هر يک از اين دايره . راصدهای مذکور ميباشد

هنگاميکه به دومين نقطه برسد، پايان . شروع ميشود )ت زوال ظاهریوق(وقتيکه به اولين نقطه برسد . ها برخورد ميکند

 آن )خط افق ظاهری(هر چند که راصد مرتفع تر شود، انحطاط افق واقع شده، دايره های . وقت زوال ظاهری ميشود

ازه درجات نصف قطر هايشان، به اند. که در سماء هستند، نيز بزرگ ميشوند )دايره های محل زوال(اين . بزرگ ميگردد

هنگامی که راصد، . قوس هايی است که اين قوسها نصف قطرهای دايره های خط افق ظاهری در روی کره زمين، ميباشد

به اين . در سماء، به خارج ترين و بزرگترين حالت ميرسد) دايره محل زوال(به بلندترين نقطه محل توقف خود ميرود، 

افق سطحی راصدی که در باالترين نقطه يک محل قرار . راصد گويند )محل زوال شرعی(بزرگترين دايره محل زوال، 

هنگاميکه ارتفاع . گويند )ارتفاع شرعی(به ارتفاع کناره خورشيد نسبت به افق شرعی . آن ميباشد )افق شرعی(دارد 

محل زوال  به افق شرعی در محل طلوع به اندازه غاية االرتفاع برسد، کناره جلوی خورشيد، به دايرهنظر شرعی، 

تپه ای که به آن اندازه در مسافت دور قرار داشته باشد که در زمان اسفرار قسمتهای سايه و روشن . شرعی وارد ميشود

نصف قطر دايره محل زوال شرعی، به اندازه زاويه انحطاط افق . کرده نشود، تپه آن محل نميباشداز يکديگر فرق آن 
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ورود و خروج خورشيد به اين دايره ها، . دايره های وقت زوال ديده نميشود. اردراصدی است که در بلندترين تپه قرار د

 .با دراز و کوتاه شدن سايه چوب که به زمين نشانده شده است فهميده ميشود

  

در جاييکه ابن عابدين چيزهاييرا که انجام دادن آن برای فرد روزه دار مستحب ميباشد بيان ميکند و نيز تحتاوی   

کسی که در محل پايين قرار دارد، وقتی که غروب ظاهری را قبل از هر کس (ميگويند که، ) مراقی الفالح(در حاشيه 

در اسالميت، برای کسانی که خورشيد را ميبينند اوقات . [قبل از کسی که در جای بلند قرار دارد افطار ميکند  ببيند،

غروب خورشيد را نميبينند، به تاريکی گراييدن تپه هايی غروب، برای کسانی که .] ظاهری معتبر است، نه اوقات حقيقی

. يعنی، غروب ظاهری است که آنرا کسانی که در بلندترين نقطه قرار دارند ميبينند). که در طرف شرق قرار دارند ميباشد

نيز  )ع االنهرمجم( و شافعی )االنوار العمال االبرار(در کتابهای . يعنی، غروبی است که از افق شرعی بوقوع ميپيوندد

 ."معتبر است و با حساب يافته ميشود ،)غروب شرعی(برای کسانی که غروب را نميبينند، وقت " :خبر داده شده است که

  

مسائل شرح (عبدالحق ُسجادل که از صحبت های محمد معصوم فاروقی سرهندی بهره مند شده در کتاب فارسی   

چاپ شده درباره به آسانی يافتن اوقات ظهر و عصر، ميگويد .] م ١٨٧٧[هجری  ١٢٩۴که در هندوستان در سال  )وقايه

  : که

به وسط . ميگويند) دايره هندّيه(به اين دايره . در جايی هموار که خورشيد ديده ميشود، يک دايره کشيده ميشود(  

نوک   کامأل عمود باشد، برای اينکه چوب نشانده شده. دايره، چوبی راست به اندازه درازی نصف قطر دايره نشانده ميشود

سايه . گويند )مقياس(به اين چوب عمود . بااليی چوب از سه نقطه مختلف دايره، بايد در مسافت يکسان قرار داشته باشد

با باال رفتن خورشيد، يعنی با . اين مقياس، قبل از ظهر، تا به اندازه بيرون دايره امتداد مييابد و در طرف غرب ميباشد

در بعد از . به نقطه ای که نوک سايه وارد دايره شود، عالمت گذاری ميشود. خورشيد سايه کوتاهتر ميشود افزايش ارتفاع

موجود ) کمان(به ميان وسط قوس . ظهر، به نقطه ای که از طرف شرق دايره بيرون ميرود نيز يک عالمت گذاشته ميشود

آن محل  )خط نصف النهار(اين خط، . است کشيده ميشودبين اين دو نقطه عالمت گذاری شده و به مرکز دايره، يک خط ر

هنگامی که کناره جلويی خورشيد، از خط . استقامت خط نصف النهار، جهت های شمال و جنوب را نشان ميدهد.) ميباشد

از بعد . کوتاه شدن سايه احساس نميشود. شروع ميشود )وقت زوال ظاهری(به غاية االرتفاع ميرسد،   افق ظاهری آن محل،

وقت زوال (اين وقت، . اين، مرکز خورشيد، به نصف النهار آمده، نسبت به افق حقيقی در غاية االرتفاع قرار ميگيرد

. اوقات زوال به حسب ساعت وسطی، در وقت زوال حقيقی، با تغيير درجات عرض، تغيير نميکند. است) حقيقی

وقتيکه کناره . ف النهار جدا ميشود، ولی احساس نميشودهنگاميکه خورشيد، از اينجا جدا ميشود، سايه نيز از خط نص

رتفاع ظاهری فرود ميآيد، وقت زوال ظاهری به پايان اال ةپشتی خورشيد، نسبت به محل غروب خط افق ظاهری، به غاي

وسط زمانی که درازی سايه . شروع دراز شدن سايه ديده ميشود. شروع ميشود )وقت ظهر ظاهری(در اين وقت . ميرسد
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در لندن لحظه عبور مرکز خورشيد از مدار با تلسکوپ ها ديده شده، ساعتهای . است )وقت زوال حقيقی(غيير نميکند ت

، ١٢اين مجموع جبری تعديل زمان با . است ١٢در اين وقت زوال حقيقی مرئی، ساعت حقيقی . زوالی عيار کرده ميشوند

اوقات رياضی ايکه با حساب بدست . آنروز ميشود ١٢ آنروز، يعنی )ساعت وسطی(در دستگاه ساعت محلی، شروع 

دستگاه های ساعت  [١]که ابتدای )وقت زوال مرئی(اين . آمده، در دستگاه های ساعت اوقات مرئی را نيز نشان ميدهد

به . ثانيه بعد است ٢٠دقيقه و  ٨که وقت آمدن خورشيد به وقت زوال ميباشد،  )وقت زوال رياضی(وسطی ميباشد، از 

 .فئ زوال، نسبت به درجات ميل و عرض تغيير ميکند. ميگويند )فئ زوال(تاه ترين طول سايه، کو

  

دائره هنديه را که در فوق ذکر [ به نقطه ايکه خط نصف النهار، دائره را )نوک تيز پرگار( يک پای پرگار  

در  که را شود، قسمت خط نصف النهارزوال باز شده چرخانيده  فئپرگار، به اندازه . ميشود قطع ميکند، گذاشته ]گرديد

 [١]به اين نقطه قطع گذاشته شده، دائره دومی )پاييکه قلم نصب شده است( پای ديگر پرگار. قطع مينمايد ميباشد بيرون دائره

وقت آمدن سايه مقياس به اين . که نصف قطرش به اندازه مسافت بين اين نقطه قطع تا مرکز دائره اول باشد، کشيده ميشود

فئ زوال، تنها در حين . دومين دايره را برای هر روز دوباره بايد کشيد. ميشود )وقت عصر اّول ظاهری(دومين دايره، 

  .در حين يافتن اوقات ديگر استعمال نميشود. يافتن اوقات نماز ظهر و عصر استعمال ميشود

يعنی هنگامی . خورشيد شروع ميشودوقت ظهر، از زوال (ميگويد که،  )رياض النـّاصحين(و ) مجمع االنهر(در   

پايين (است که کناره پشتی خورشيد، از محل عروج خورشيد از خط افق ظاهری به غاية االرتفاع، شروع به انحطاط 

هنگاميکه کوتاه شدن سايه چوب متوقف شود، يعنی کوتاه . برای فهميدن وقت زوال، يک چوب نشانده ميشود. نمايد) آمدن

هنگاميکه سايه شروع به دراز شدن کند، وقت . در اين وقت، ادای نماز جائز نميباشد. است )زوالوقت (و دراز نشود، 

دو محل . دنارتفاع هايی نيست که نسبت به افق حقيقی ميباش  غاية االرتفاع که در کتاب بيان شده،). زوال به پايان ميرسد

، از افق سطحی، يعنی از طرف شرق خط افق االرتفاعبه غاية  بيان شده است که يکی، مرتفع شدن کناره جلوی خورشيد

نظر به طرف غرب خط افق  ، از افق سطحی، يعنیبه غاية االرتفاع ظاهری و ديگری پايين آمدن کناره پشتی خورشيد

نوشته شده است که، در تعيين وقت، نه افق حقيقی، بلکه خط افق ظاهری استعمال  )امداد(زيرا، در حاشيه . ظاهری

وقت (هنگامی که کناره جلوی خورشيد، از افق سطحی يعنی از خط افق ظاهری به غاية االرتفاع مرتفع شود . ميشود

به محل غروب خط افق ظاهری نظر هنگاميکه کناره پشتی خورشيد از افق سطحی، يعنی . شروع ميشود) زوال ظاهری

در . ه پايان ميرسد و وقت ظهر ظاهری ميشوداز غاية االرتفاع ظاهری شروع به فرود آمدن ميکند، وقت زوال ظاهری ب

وقت ظاهری نماز عصر، هنگامی که اين . نشود کمی دراز شده است کرده اين وقت سايه مقياس، به اندازه ای که حس

دراز شود شروع ) فئ زوال که در وقت زوال حاصل ميگردد بغير از بغير از سايه اصليش يعنی(سايه به اندازه قد چوب 

                                                 
  .ابتدای اوقات نماز يا از وقت زوال و يا از نصف شب حساب کرده ميشود  [١]
  .به عباره ديگر مرکز دائره های اول و دوم يکی است. مرکز اين دائره دوم، مرکز دائره هنديه ميباشد  [١]
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محل (اوقاتيکه از ورود کناره های جلوی و عقبی خورشيد به دائره های . ت زوال حقيقی، يک لحظه استوق. ميگردد

در کره سماء تا به خروج اين کناره های خورشيد ازين دائره ها ميگذرد، اوقات زوال ظاهری کناره های ) زوال ظاهری

 )انحطاط افق(به اندازه درجه   بوده نصف قطرهايشان،مرکز اين دائره ها، نقطه زوال حقيقی . جلو و عقب خورشيد ميباشد

محل زوال ظاهری، يک نقطه نبوده، بلکه قوسی است بين دو نقطه که اين . مخصوص به بلندی محل توقف راصد ميباشد

در . است) دايره محل زوال شرعی(بزرگترين اين دايره ها . دايره ها مدار خورشيد را در اين دو نقطه قطع ميکند

، زمان بين دو نقطه اين دائره شرعی است يعنی )از طلوع تا غروب خورشيد(ميت وقت زوال، يعنی وسط مدت روز اسال

زمانيکه از نقطه ورود کناره جلوی خورشيد به اين دايره شرعی تا به نقطه خروج کناره پشتی خورشيد از اين دايره 

). مقصد از روز، از طلوع تا غروب خورشيد است(ميگذرد، در اسالميت وقت زوال، يعنی وسط مدت روز ميباشد 

هنگامی که کناره پشتی از اين . شروع ميشود )وقت زوال شرعی(  هنگامی که کناره جلوی خورشيد داخل دايره ميشود،

اين وقت، با حساب يافته شده، به تقويم . شروع ميشود )وقت ظهر شرعی(دايره خارج ميشود، زوال شرعی، پايان يافته، 

 . شته ميشودها نو

 

 .گويند )اّوابين(ادا ميشود نماز ) مغرب(به شش رکعت نمازی که بعد از فرض نماز شام 

  

، )علمای فقه(فقها . تعيين و تثبيت اوقات عبادات، يعنی فهميدن و فهماندن آنها، با معلومات دينی امکان پذير است  

اوقاتيکه عالماتشان از طرف فقها بيان (اوقات بيان شده را  .نوشته اند )فقه(مجتهدان را در کتابهای ) بيانهای(قول های 

از طرف علمای دين   بايد شرط و ضروری است که اوقات يافته شده با حساب،. حساب کردن جائز است) شده است

قبله متوجه شدن به (در بحث  )ابن عابدين(جائز بودن فهميدن استقامت قبله و اوقات نماز با حساب در . تصديق کرده شود

حساب کردن : (ميگويد که )موضوعات العلوم(در . نوشته شده است )فتاوای شمس الّدين رملی(و در کتاب ) در نماز

برای مسلمانان دانستن و فهميدن اّول و آخر وقت نماز، از حرکت خورشيد و يا از تقويم . اوقات نماز، فرض کفايه است

 ).هايی که علما تصديق کرده باشند فرض است

  

يعنی اگر به کره زمينی که روی ميز . ره زمين در اطراف محور خود، از غرب به شرق در حال گردش استک  

به . در کشورهای شمال، به جانب عکس حرکت عقربه های ساعت در گردش ميباشد  گذاشته شده، از باال نگاه کرده شود،

هر روز در اطراف کره زمين، از شرق به غرب  ت،ديده ميشود که خورشيد و ستارگان ثاب. گويند )حرکت حقيقّيه(اين، 

به مدت زمان بين دو گذر يک ستاره از نصف النهار محل قرار گرفته . گويند) حرکت رجعّيه(به اين، . يک دور ميزنند

به زمان بين دو گذر . گويند )ساعت ستاره(قسمت اين زمان، يک  ٢۴به يک قسمت از . گويند )روز ستاره(شده، يک 

کره زمين، در روی مستوی . گويند )حقيقی یروز شمس(يعنی به بين دو وقت زوال حقيقی  رشيد از نصف النهار،مرکز خو
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به . ، در اطراف خورشيد هم، از غرب به شرق حرکت کرده، در يک سال يک دور ميزند]ECLIPTIQUE[خسوف 

که از مرکز ) محور خسوف(در اطراف گمان برده ميشود که خورشيد در باالی مستوی خسوف و   سبب اين حرکت زمين،

سرعت وسطی اين حرکت انتقاليه، هر . زمين گذشته و بر مستوی خسوف عمود ميباشد از غرب به شرق حرکت ميکند

بدليل اينکه مدار زمين بر روی مستوی خسوف، دايره نبوده، . چند که تقريبأ سی کيلومتر در ثانيه هم باشد، ثابت نيست

هر چند . ميباشد، درجات قوسی که در زمان های مساوی طی کرده، به يکديگر يکسان نيستند ]ELLIPSE[بيضی بشکل 

 ۴به سبب اين حرکت زمين، خورشيد هر روز، زمانی به اندازه تقريباً  . به خورشيد نزديکتر شود، سرعتش بيشتر ميشود

، از روز )حقيقی یروز شمس(اين . ن ميرسانددقيقه بعد به پايا ۴گردش روزانه اش را   دقيقه، از ستارگان عقب ميماند و

دومين سبب . دقيقه کمی متفاوت ميباشد ۴هر روز از   اين طوالنی شدن،. دقيقه طوالنی ميشود ۴بمقدار ) تقريباً (ستاره 

بين محور . متفاوت بودن طولهای روزهای شمس حقيقی از يکديگر، عمود نبودن محور زمين به مستوی خسوف ميباشد

سومين . مقدار اين زاويه، اصأل تغيير نميکند. دقيقه موجود ميباشد ٢٧درجه  ٢٣محور زمين زاويه ای به اندازه  خسوف با

بر روی يک قطر زمين ) اکوادر(مستوی های خسوف و استوا. سبب، تغيير کردن غاية االرتفاع شمس در هر روز است

مقدار . گويند )خط بهار(به اين قطر زمين . ه ای موجود استدرج ٢٣،۵در بين شان تقريبأ زاويه . يکديگر را قطع ميکنند

هميشه . هنگاميکه زمين در اطراف خورشيد در گردش است، استقامت محورش تغيير نميکند. اين زاويه نيز تغيير نميکند

 .، محور زمين، در طرف خورشيد محور خسوف ميباشد)جون(ژون ٢٢در . به يکديگر موازی ميباشد  استقامت شان،

 ٢٣،۵(ْ ميل خورشيد . قرار دارد، در مقابل خورشيد ميباشد) اکوادر(که در شمال استوا   بيشتر از نصف نيم کره زمين،

) استقامت(هنگامی که زمين، يک قسمت از چهار قسمت مدارش را طی کند، محور زمين، از راستای . درجه است+) 

هنگامی که زمين، نصف . ميل خورشيد صفر ميشود. شيد ميآيدخط بهار، به استقامت خور. درجه جدا ميشود ٩٠خورشيد 

نسبت به محور خسوف، در طرف   مدارش را طی کند، هر چند که محور زمين باز هم به استقامت خورشيد ميآيد، ولی

که در طرف خورشيد است، روی مستوی خسوف بوده، کمتر از ) اکوادر(نصف استوا . عکس خورشيد قرار ميگيرد

درجه در زير  ٢٣،۵خورشيد . ره شمالی، و بيشتر از نصف نيم کره جنوبی، در مقابل خورشيد قرار ميگيردنصف نيم ک

هنگاميکه زمين سه قسمت از چهار قسمت مدارش را طی کند، يعنی در . درجه است) –٢٣،۵(بوده، ميلش ) اکوادر(استوا 

  . ز هم ميل خورشيد صفر ميشودبا  ، خط بهار، دوباره به استقامت خورشيد آمده،)مارچ(مارس  ٢١

قسمتی از شعاعهاييکه به شکل موازی به يکديگر از خورشيد : (ميگويد که )قوزموغرافيا(حسيب بگ، در کتاب   

به اين . ميآيند، به کره زمين تماس نموده ميگذرند نقاط تماس اين شعاع ها به کره زمين، دائره بزرگی را بميان ميآورند

در شش ماهی که خورشيد بر روی استوا قرار دارد، بيشتر از نصف نيم کره شمالی زمين در . گويند )دايره تنوير(دايره 

مستوی تنويری که اين دايره در آن قرار دارد، از مرکز کره . قرار ميگيرد که خورشيد را ميبيند) دايره تنوير(آنطرف 

برای . اشعه هايی که از خورشيد ميآيد عمود است زمين گذشته، زمين را به دو قسمت مساوی تقسيم ميکند و به استقامت
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که ما بين محور زمين و سطح تنوير قرار دارد، به  )زاويه تنوير(اينکه محور زمين نيز به مستوی استوا عمود ميباشد، 

ميباشد  º٩٠ –º٢٣ ٢٧'=  º۶۶ ٣٣'برای همين، در محل هايی که درجات عرضشان بيشتر از. اندازه ميل خورشيد ميباشد

 ١٩°به آنطرف دايره تنوير که خورشيد را نميبيند، موازی به اين و . روزهای بی شب و شب های بی روز بوقوع ميپيوندد

در . در جاهايی که درجات عرض بين اين دو دايره ميباشد حوادث فجر و شفق بوقوع ميپيوندد. دورتر يک دايره بکشيم

) ميل ١٩+(های درجات عرضشان کمتر از  ]درجه اتمام مينمايد ٩٠زاويه ايکه درجه عرض را به [ جاهايی که متمم

و يا بيشتر ميباشد، قبل از  ٩٠ – ١٩=  ٧١ميباشد، يعنی در جاها و زمانهايی که مجموع درجات عرض و ميل شمس 

 در جاهايی که ميل شمس کمتر از درجه عرض ميباشد، خورشيد، در حين زوال در). ناپديد شدن شفق، فجر شروع ميشود

مدارهايی که خورشيد و ستارگان گردش روزانه خود را انجام ميدهند، دايره هايی هستند . طرف جنوب سماء قرار ميگيرد

امين روز  ٢٣افرنجی و در ) مارچ( مارس ٢١مدار روزانه خورشيد، در روز . ميباشند) اکوادر(که موازی به استوا 

طول روز   در اين دو روز، در هر جای زمين،. رشيد صفر ميشودسپتامبر در روی مستوی استوا قرار ميگيرد و ميل خو

صفر خواهد شد، وقت زوال حقيقی نسبت به زمان غروبی و اوقات  [١] برای اينکه نصف فضله. و شب مساوی ميباشد

ه اوقات ظهر شرعی نسبت به زمان اذانی نيز، در هم. ميشود) ۶(غروب و طلوع حقيقی نسبت به زمان حقيقی در هر جا 

زيرا، زمان تمکينيکه در وقت غروب موجوداست، بصورت تقريبی در وقت . نوشته شده است) ۶(تقويم های معتبر به رقم 

 ژون ٢٢در روزهای بعد، مدارهای روزانه خورشيد از استوا دورتر گشته، ميل خورشيد، در . ظهر نيز موجود ميباشد

در روزهای بعدی، ارزش مطلق . دقيقه ميشود ٢٧درجه  –٢٣) دسمبر(دسامبر ٢٢دقيقه و نيز در  ٢٧درجه  ٢٣+) جون(

قرار دارد، قسمت بيشتر نيم کره شمالی، در قسمت ) اکوادر(وقتيکه خورشيد در زير استوا . ميل شروع به کاهش ميکند

جلوی  در حين گردش کره زمين در گرداگرد محورش، هنگاميکه کناره. پشت دايره تنوير که خورشيد را نميبيند ميباشد

يک محل ياد ميشود، به قسمت منور دو نيم کره ايکه از طرف دائره تنوير از  )خط افق ظاهری(دائره کوچک که به نام 

 در آنگاه که ميل خورشيد صفر درجه ميباشد، کامالً  از شرق يعنی. يکديگر جدا شده است، بيايد، خورشيد طلوع مينمايد

هر چقدر که ميل افزايش مييابد، محل های طلوع و غروب، در ماه . کنداز نقطه وسطی شرق طلوع مي بدون انحراف،

به اين قوس های دايره . های تابستان، بطرف شمال خط افق ظاهری، ولی در ماه های زمستان بطرف جنوبش تمايل ميکند

د از خورشيد، بع. های خورشيد گويند)سعه= AMPLITUDE (خط افق ظاهری که مقدارش هر روز در تغيير است، 

 .طلوع، در کشورهای شمالی، هميشه بطرف جنوب باال ميرود

  

طولهای اين واحدهای . گويند )حقيقی یساعِت شمس(قسمت از روز شمس حقيقی، يک  ٢۴به يک قسمت از   

الزم  ،از دستگاه های ساعت، مقدارهای زمان اندازه گيری شود فادهبرای اينکه با است. ساعت نيز هر روز متفاوت است

 یروز شمس(برای اين، . يد که واحدهای زمانی انتخاب شده، يعنی طولهای روز و ساعت هر روز يکسان باشندميآ
                                                 

  .معلومات داده خواهد شد )نصف فضله(در صفحات بعدی، درباره   [١]
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ساعت (وسطی  یقسمت اين روز شمس ٢۴به يک قسمت از . است يعنی فرض و قبول شده در نظر گرفته شده) وسطی

 )فلکی(و يا ساعت  )معتدل(به دّومی ساعت  ،)معّوج(ابن عابدين، در باب حيض، به اّولی ساعت . گفته شده است) وسطی

بدليل اينکه در يک . های روزهای حقيقی خورشيد است که در ظرف يکسال ميباشدطولروز وسطی، متوسط  طول. ميگويد

وسطی، در اين قدر روز راهی به اندازه  شمسکه يحالت در، روز شمسی حقيقی موجود است ٢۴٢٢١۶،٣۶۵سال مداری 

. ثانيه طی ميکند ٨،٣٣دقيقه  ۵٩وسطی، قوسی به اندازه  شمسیگفته ميشود که در يک روز  درجه طی ميکند، ٣۶٠

حقيقی، شروع  شمسيکه هر روز اين قدر راه ميرود، در مستوی استوا، در زمانی که کوتاهترين روز باشد، همراه با شمس

تا . وسطی کوتاهتر ميشود شمسیز روز حقيقی، ا شمسیروز . حقيقی از اين پيشتر ميرود شمساوالً ، . به حرکت کنند

حقيقی کم شده، در وسط  شمسبعد ازين، سرعت . ، تفاوت بين دو خورشيد هر روز بيشتر ميشود)فبروری( وسط فوريه

سرعتش بيشتر شده و در  ،ماه میدر وسط . وسطی عقب ميماند شمسبعد ازين، از . به يکديگر ميرسند) اپريل( آوريل

ً ،. به يکديگر ميرسند ، دوباره)جون(وسط ژون ، )جوالی(در وسط ژوالی . خورشيد وسطی به پيش ميرود از بعدا

) اکتوبر( در آخر اکتبر. بعد، در عقب خورشيد وسطی ميماند. به هم ميرسند) اگست( در آخر آگوست  سرعتش کم شده،

حرکت کرده اند، دوباره به  در جايی که شروع به. سرعتش افزايش يافته، تفاوت ما بين شان شروع به کاهش ميکند

خورشيد وسطی، تفاوتهای مسافت بين اين دو خورشيد را در چند دقيقه طی  ،برای حساب کردن اينکه. يکديگر ميرسند

= تعديل زمان (به فرق های زمانی يک روزه بين دو خورشيد، . ميشود ستفادها [١]]Kepler[ميکند از قانون کپلر

EQUATION DU TEMPS(  اگر خورشيد وسطی در پيش باشد، تعديل زمان مثبت، اگر در عقب . استگفته شده

در زمانهايی که دو خورشيد . دقيقه در حال تغيير ميباشد) ـ١۴(دقيقه و  ١۶+در طول يک سال تقريبأ بين . باشد منفی است

علوم، تعديل زمان در هر کدام روزی به زمان وسطی م. به يکديگر ميرسند، يعنی در طول سال چهار بار صفر ميشود

. مخصوص به آن روز بصورت الجبری اضافه کرده شود، وقتيکه نسبت به زمان حقيقی در آن لحظه ميباشد، بدست ميآيد

  .]باشد کاسته ميشود) –(باشد اضافه کرده ميشود، (+) در اضافه الجبری، اگر تعديل زمان [

                                                 
  .]م ١۶٣٠[هجری  ١٠۴٠وفات   )KEPLER(ستاره شناس آلمانی   [١]
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شان در يک سال اينجا را  جهت قيمت های روزانهثانيه بوده،  –٣٠ثانيه و  ٢٢+تغييرات روزانه تعديل زمان، بين   

   .کليک کنيد

) ريشه دوم(ضرب جذر مربع هقيمت زاويه انحطاط افق از جنس ثانيه زاويه، مساوی ب: (احمد ضيا بک ميگويد که  

در استانبول، بلندترين محل نزديک به راصد، ). ميباشد] ١٠۶،٩٢[ارتفاع محل توقف راصد از افق حسی در مقياس متر، با 

  رئيس المنّجمين طاهر افندی،. دقيقه ميشود ٢٩بزرگترين زاويه انحطاط افق . متر ميباشد ٢۶٧وده، بلندی اش تپه چامليجه ب

مدير رصدخانه قاهره شد، در جدولی که تمکيِن هر روز را حساب کرده، تهيه نموده است ] م١٨۶۶[ ١٢٨٣وقتيکه در سال 

  دسمبر ٢٢نقطه طلوع در = ب 

 ٢١سپتمبر و  ٢٣نقطه طلوع خورشيد در = ط 

  )مارچ(مارس

  )جون(ژون ٢٢نقطه طلوع خورشيد در = ل 

  دسمبر ٢٢نقطه غروب خورشيد در =  'ب 

 ٢١سپتمبر و  ٢٣نقطه غروب خورشيد در = ر 

  )مارچ(مارس

  )جون(ژون ٢٢نقطه غروب خورشيد در =  'ل 

  دسمبر ٢٢نصف مدت روز در = ب إ 

 ٢١سپتمبر و در  ٢٣نصف مدت روز در =  'ط و 

  )مارچ(مارس

مقصد از روز، از طلوع تا (نصف مدت روز= ل ع 

  )جون(ژون ٢٢در ) غروب است

 ٢٢قوس ميل خورشيد در = غ د = ج ل =  'ع و

  )جون(ژون

  دسمبر ٢٢قوس ميل خورشيد در =  'إ و

  در سماء) اکوادر(دايره خط استوا= ر  'و ط و

  ی غاية االرتفاعقوس ها=  '، إ ف 'ف '، و 'ع ف

  )جون(ژون ٢٢زوال در نقطه = ع 

  )جون(ژون ٢٢نيم دايره ميل در =  'ق ل ج ق

  قوس ارتفاع حقيقی خورشيد= غ ن 

 ٢١سپتمبر و  ٢٣دايره ميل در =  'ز 'ق ز ق

  )مارچ(مارس

قوس استوا که به نصف فضله طلوع و = ط ج 

 .مساوی است) جون(ژون ٢٢غروب خورشيد در 

     قوس های ارتفاع قطب=  'ق 'ف= ف ق 

 قوس عرض بلده=  'ش و= ف ق 

         زاويه فضل دائر= ح 

      محل توقف راصد= أ 

     )راستايش بطرف سماء (خط شاقول = أ ش 

قطر از شرق به غرب دايره افق حقيقی = ط ر 

  درسماء   

  خط نصف النهار=  'ف أ ف

  دايره نصف النهار=  'ق 'و ق و

  نقطه شمالی افق حقيقی= ف 

طلوع خورشيد  قوس نصف فضله در حين= ز ل 

  )جون(ژون٢٢در

 ٢٢مدارهای شش ساعته در = ع  'ز= ز ع 

  ) جون(ژون

قوس نصف فضله در حين غروب =  'ل 'ز

  )جون(ژون ٢٢خورشيد در 

  سعه های خورشيد در حين طلوع= ب ط ، ل ط 
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معيار (، در کتاب ترکی اش [٢]فهيم بن ابراهيم حّقی ارضرومی و اسماعيل ،)مراصد(در کتاب  [١]فاضل اسماعيل گلنبویو 

 ١٣٢۶هجری شمسی و  ١٢٨۶نوشته و سر منّجم سّيد مّحمد عارف بگ، در آخر تقويم سالهای  ١١٩٣که در سال  )االوقات

، يعنی انکسار دقيقه و در تحت افق حقيقی است ٢٩بدليل اينکه بزرگترين زاويه انحطاط افق استانبول (قمری ميگويند که، 

دقيقه  ١۵خورشيد، حداقل ) نصف قطر ظاهری(دقيقه و  ۴۴،۵نور مربوط به اين مقدار ارتفاع که در تحت صفر قرار دارد، 

ولی اختالف منظر، سبب ميشود تا . ثانيه ميباشد، اين سه ارتفاع، سبب ميشوند که خورشيد قبل از طلوع حقيقی ديده شود ۴۵

 ١ثانيه ميباشد بيرون آورده شود،  ٨،٨که  )اختالف منظر(گر از مجموع سه ارتفاع اّول، مقدار ا. خورشيد بعد نمايان شود

بعد از غروب مرکز خورشيد از افق حقيقی، . خورشيد ميگويند )زاويه ارتفاع(ثانيه ميشود که، به اين،  ۶،٢دقيقه  ٢٩درجه 

به افق شرعی فرود آمده، به زمانيکه ازين وقت غروب تا به  کناره پشتی اش، به اندازه اين زاويه ارتفاع پايين آمده، يعنی

در هر کدام روزی، در استانبول، در وقت غروب . ناميده ميشود )تمکين(ناپديد شدن نور خورشيد از بلندترين تپه، ميگذرد 

اره بااليی در وقت غروب شرعی کن. حقيقی مرکز خورشيد از افق حقيقی، ارتفاعش نسبت به افق حقيقی صفر درجه است

از  فادهبا است. ثانيه ميباشد ۶،٢دقيقه و  ٢٩خورشيد از افق شرعی، ارتفاعش نسبت به افق حقيقی منفی صفر درجه و 

مثالً  با ماشين [در مورد يافتن اوقات نماز استعمال ميشود، زمان فضل دائر اين دو وقت غروب، ) فورموليکه(دستوريکه 

ليل اينکه در وقت زوال، ساعت زوالی حقيقی صفر ميباشد، دو وقت غروب، به اندازه بد. حساب کرده ميشود] حساب کاسيو

 ٢٣و در  )مارچ(مارس ٢١مثالً  زاويه ارتفاع در ). ميشود )تمکين(فرق زمانی بين دو وقت، . زمان فضل دائر ميشود

ارتفاع از افق حقيقی پايين بيايد، مدت ثانيه بوده، برای اينکه مرکز خورشيد به اندازه اين  ۶،٢دقيقه  ٢٩سپتمبر يک درجه 

از اينکه در دستور . ثانيه ميباشد ۵٢،٢٩دقيقه  ٧زمانی که خورشيد در روی مدارش حرکت خواهد کرد، يعنی زمان تمکين 

هر . ميکندروز تغيير  با اوقات نماز ميل شمس و عرض بلده موجود ميباشد، زمان تمکين يک شهر، با درجه عرض و

يک زمان تمکين وسطی   در هر روز و هر ساعت يکسان نميباشد، اما برای هر شهر،  تمکين يک شهر، يکه مقدارندچ

به مقدارهای تمکين که با حساب يافته  .برای ديدن اين مقدارهای تمکين بصورت جدول، اين جا را کليک کنيد. موجود ميباشد

در جايی که درجه عرض . ، وسطی ده دقيقه قبول شده استشده دو دقيقه احتياطی اضافه کرده، زمان تمکين برای استانبول

در يک شهر . درجه کوچکتر ميباشد، فرق حداقل و حداکثر مقدارهای تمکين در يک سال به اندازه يکی دو دقيقه است ۴۴از 

ای هر بر. اين نيز، برای يافتن وقت شرعی يک نماز از وقت حقيقی آن استعمال ميشود. تنها يک تمکين موجود ميباشد

نوشته است ) دّر يکتا(در کتاب . تمکين های جداگانه ای موجود نميباشد و در اوقات ظاهری نيز تمکين موجود نميباشد نماز،

دقيقه به تعويق بيندازد، روزه  ٣-۴آنکسی که مقدار تمکين را بحيث يک زمان احتياطی گمان کرده، وقت امساک را « : که

بدليل اينکه در يک . »به پيش بکشد، روزه و نماز شام آنکس فاسد ميگردد ٣-۴را  آنکس فاسد ميشود و آنکس که غروب

محل، ميل شمس و مقدار تمکين و تعديل زمان در هر لحظه تغيير ميکنند و بدليل اينکه واحدهای زمان غروبی حقيقی، از 

                                                 
  .]م ١٧٩١[هجری  ١٢٠۵اسماعيل گلنبوی وفات در سال   [١]
  .سعرددر .] م ١٧٨٠[هجری  ١١٩۵ابراهيم حقی ارضرومی ابو اسماعيل فهيم  وفات   [٢]
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برای اطمينان از وارد . ست نميباشدواحدهای زمانهای زوالی حقيقی تفاوت جزئی دارند، اوقات نماز حساب شده، کامأل در

 .دقيقه زمان احتياطی اضافه کرده شده است ٢شدن وقت، به مقدار تمکين که با حساب بدست آمده 

  

دومين . گويند )غروب حقيقی(به وقتی که ارتفاع حقيقی مرکز خورشيد صفر ميباشد   :سه نوع غروب موجود ميباشد  

ه پشتی خورشيد نسبت به خط افق ظاهری محل توقف راصد صفر ميباشد، يعنی غروب، وقتی است که ارتفاع ظاهری کنار

سومين . گويند )غروب ظاهری(به اين، . وقتی است که ناپديد شدن اين کناره بااليی از خط افق ظاهری محل ديده شود

غروب (به اين، . تغروب، وقتی است که صفر بودن ارتفاع کناره پشتی خورشيد نسبت به افق شرعی، حساب کرده شده اس

در همه کتابهای فقه نوشته شده است که، از اين سه . در يک شهر يک عدد افق شرعی موجود ميباشد. گويند )شرعی

هر چند . حال آنکه، برای هر بلندی، خطوط افق ظاهری مختلفی موجود ميباشد. غروب، رؤيت غروب ظاهری معتبر ميباشد

است که با نگاه کردن از باالترين نقطه ديده ميشود، اين وقت غروب و وقت که غروب از افق شرعی، آن غروب ظاهری 

در وقت غروب حقيقی رياضی که با حساب يافته . يعنی، هميشه با حساب يافته ميشود. غروب حقيقی، غروب رياضی ميباشد

وضعّيت نشان ميدهد اين . شده، طوری بنظر ميرسد که خورشيد از خطوط افق ظاهری محل های مرتفع غروب نکرده است

در وقت غروب شرعی   بلکه بعدتر از اينها،  ، در اولين و دومين اوقات غروب نبوده،)مغرب(که وقت افطار و نماز شام 

در حاشيه   طحطاوی،. اوأل غروب حقيقی، بعد از اين غروب های ظاهری، در آخر، غروب شرعی اتفاق ميافتد. ميباشد

ناپديد . بمعنی رؤيت ناپديد شدن کناره بااليی خورشيد از خط افق ظاهری است  وب خورشيد،غر(ميگويد که،  )مراقی الفالح(

کسی . غروب خورشيد از خط افق ظاهری، بمعنی غروب کردن آن از افق سطحی ميباشد). شدن آن از افق حقيقی نميباشد

با هواپيما بطرف غرب رفته،   و بعد از افطار،) مغرب(را نتوانسته ادا کند، بعد از ادای نماز شام ) ديگرنماز (که نماز عصر

را اعاده و بعد از عيد رمضان روزه ) مغرب(را ادا و با غروب خورشيد نماز شام ) ديگرنماز (خورشيد را ببيند، نماز عصر

در جاهايی که غروب ظاهری بدليل وجود تپه ها،   در حديث شريف چنين خبر داده شده است که،. اش را قضا ميکند

اين حديث شريف نشان . تمان ها و ابرها، ديده نميشود، وقت غروب، با تيره گشتن تپه های طرف شرق فهميده ميشودساخ

در هنگام محاسبه اوقات طلوع و غروب، نه ارتفاع های ظاهری و حقيقی خورشيد را، بلکه ارتفاع های ( ميدهد که، 

در . ، الزم ميآيد که مقدار تمکين به حساب داخل کرده شوديعنی )شرعی را که از افق شرعی ميباشد استعمال بايد کرد

هنگام محاسبه اوقات شرعی همه نمازها نيز، تابع شدن به اين حديث شريف، يعنی اوقات تمکين را به حساب داخل کردن 

، به در بين وقت شرعی و وقت حقيقی يک نماز. زيرا اوقات حقيقی رياضی با حساب يافته ميشود. الزم و ضروری است

زمان تمکينی که مخصوص به بلندترين محل يک شهر ميباشد غير قابل تغيير . يک زمان تمکين فرق موجود ميباشد  مقدار

اگر زمان تمکين کاهش داده شود، اين به آن منجر ميشود که، نماز ظهر و نمازهای بعدی، قبل از اوقاتشان ادا کرده . ميباشد

م، در ترکيه هيچ کس زمان ١٩٨٢تا سال . وزه نيز بعد از گذشتن وقت سحر شروع شودبه اين هم سبب ميشود که به ر. شوند

، اوليا، شيخ االسالم ها، مفتی ها و همه مسلمانان، در طول قرنهای دراز نمازهايشان را در  تمکين را تغيير نداده، همه علما
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در تقويم های ديواری که روزنامه . ع کرده انداوقات شرعی شان ادا کرده اند و به روزه هايشان در اوقات شرعی شان شرو

 .اطالع داده شده است و صحيح ترکيه آماده ميکند، زمان تمکين تغيير داده نشده، اوقات نماز و روزه، بصورت درست

  

الزم ميآيد تا ارتفاع خورشيد مخصوص به   برای اينکه نسبت به افق شرعی، وقت اول يک نماز حساب کرده شود،  

خورشيد در روزی که ميلش و در محلی که درجه عرضش معلوم ] مرکز[هنگاميکه در روی مدار . دانسته شوداين نماز 

زمان خورشيد حقيقی که عبارت از . ميباشد، مرکز خورشيد نظر به افق حقيقی به ارتفاع نماز ميرسد، وقت حقيقی ميشود

 )فرق زمانی= فضل دائر (به اين زمان . ده ميشودفرق وقت حقيقی مذکور از زوال و يا از نصف شب ميباشد، حساب کر

برای آموختن ارتفاع حقيقی مخصوص به . گويند ]نشان داده شده است) حزاويه (بشکل قوس  )غ ع(با حروف  ١در شکل [

 يک نماز، در لحظه شروع وقت نماز که در کتب فقه نوشته شده است، ارتفاع کناره بااليی خورشيد نسبت به افق رياضی، با

با . [ازين ارتفاع رياضی، ارتفاع حقيقی اش حساب کرده ميشود. ، اندازه گيری ميشود)ربع دايره(و يا با تخته ) اسطرالب(

)Sextant(در کره سماء قوس کناری .] ، ارتفاع ظاهری که نسبت به خط افق ظاهری ميباشد اندازه گيری ميشود)در ) غ ق

ش (يعنی متمم عرض بلده و قوس ) ق ف(، ارتفاع قطب )ق ش(قوس کناری  ،)غ د(، متمم قوس ميل )ق ش غ(مثلث کروی 

نشان ) ق(در نقطه قطب که در مثلث با حرف ) ح(درجه زاويه  ].نگاه کنيد ١به شکل [. است) غ ن(، متمم ارتفاع حقيقی )غ

حساب کرده شده، چهار درجه آن . که در روبروی اين زاويه قرار دارد، فضل دائر ميباشد) غ ع(داده شده است و قوس 

مقدار زمان فضل دائر، با وقت زوال حقيقی و يا غروبی و يا با . به زمان حقيقی تبديل کرده ميشود  برابر آن گرفته شده،

بعداً ، از . نماز نسبت به زمانهای حقيقی زوالی و غروبی بدست آورده ميشود )وقت حقيقی(نصف شب معامله کرده شده، 

بعداً ، . با اضافه کردن تعديل به زوالی، وسطی بدست ميآيد. کسر گرديده به اذانی تبديل کرده ميشودوقت غروبی يک تمکين 

بين وقت قرار گرفتن  )زمان تمکين(بنابرين،  .اين نماز بدست ميآيد )وقت شرعی(از اين اوقات غروبی وسطی و اذانی، 

فتن مرکز خورشيد از افق حقيقی در اين ارتفاع به حساب کناره خورشيد در ارتفاع اين نماز از افق شرعی و وقت قرار گر

وقت حقيقی يک نماز، به اندازه فرق زمانی بين افق شرعی و افق  وزيرا، فرق زمانی بين وقت شرعی . داخل کرده ميشود

افق حقيقی عبور خورشيد در اوقات قبل از زوال، اوالً  از افق شرعی، بعداً  از . ميباشد )زمان تمکين(اين هم، . حقيقی است

. اگر از وقت حقيقی که برای اين اوقات با حساب يافته شده است، تمکين کسر کرده شود، وقت شرعی بدست ميآيد. ميکند

فجر، با نزديک شدن کناره ( :ميگويند که) ربع دايره(احمد ضيا بک و کدوسی در کتاب . اوقات طلوع و امساک اينگونه اند

با کسر کردن زمان تمکين از وقت فجر حقيقی که با حساب . درجه به افق شرعی شروع ميشود ١٩جلويی خورشيد به اندازه 

حسن شوقی افندی هزار غرادی يکی از مدرسين بزرگ ). يافته شده، وقت امساک شرعی نسبت به زمان حقيقی، بدست ميآيد

: ترجمه کرده، در نهمين باب کتاب ميگويد ميباشد، )کدوسی(را که تأليف  )رساله ارتفاع(در مدرسه سلطان محّمد فاتح، که 

کسی که ميخواهد روزه بگيرد پانزده دقيقه قبل از اين، يعنی بمقدار دو . اوقات امساک حقيقی که يافته ايم بدون تمکين است(

حسن [، ديده ميشود که). روزه اش از فاسد شدن نجات مييابد  به اين صورت،. زمان تمکين قبل، بايد که شروع به روزه کند
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برای يافتن وقت امساک شرعی اذانی، دو برابر زمان تمکين را از وقت حقيقی غروبی کسر ] شوقی افندی هزارغرادی

برای يافتن وقت شرعی از وقت غروبی، يک . [مينمايد و بيان ميکند که، اگر دو تمکين کسر نگردد، روزه فاسد ميشود

نه که حضرت ابراهيم الدر جداول اوقات شرعّيه سا.] ين دوم کسر ميگرددتمکين، برای تبديل وقت غروبی به وقت اذانی تمک

هجری نيز  ١٣٠٧مصطفی حلمی افندی مطبوع در سال  )هيئت فلکّيه(حّقی، برای شهر ارضروم آماده کرده و در کتاب 

. ين کسر کرده شده استبرای تبديل اوقات حقيقی فجر و طلوع به وقت شرعی با ساعت اذانی، دو برابر مقدار تمک  ديديم که،

 ٨٠١] م١٣٩٨[او در سال . چنين نوشته است )هداية المبتدی فی معرفة االوقات بربع الّدائره(علی بن عثمان نيز در کتاب 

ً  از افق شرعی عبور ميکند. هجری وفات يافته است درين . خورشيد، در اوقات بعد از زوال، اوالً  از افق حقيقی، بعدا

  اوقات ظهر، عصر،. برای يافتن وقت شرعی، به وقت حقيقی تمکين اضافه کرده ميشود) عد از زوالدر اوقات ب(اوقات 

هنگاميکه به وقت (احمد ضيا بک در قسمت وقت ظهر اين کتابش ميگويد که، . اينگونه است) خفتن(غروب، اشتباق و عشاء

برای اينکه يک .) هر شرعی بدست ميآيدزوال حقيقی بر حسب ساعت وسطی تمکين اضافه گردد، بر حسب ساعت وسطی ظ

برای اينکه، در ظهر و بعد . وقت معلوم نظر به زمان غروبی به زمان اذانی تبديل شود، هميشه يک تمکين کسر کرده ميشود

از ظهر، يک وقت معلوم که نظر به افقهای غروبی است، به وقت شرعی که نسبت به افق شرعی ميباشد تبديل کرده شود، 

در نتيجه، اوقات اذانی اين نمازها، . بعد، برای تبديل اين به وقت اذانی، يک تمکين کسر ميگردد. اضافه ميگردد يک تمکين

به زمانهای وسطی و اذانی   اوقات شرعی که نسبت به زمان حقيقی ويا غروبی يافته ميشود،. همانند اوقات غروبی ميشود

اوقات رياضی . ت يافته شده، اوقات رياضی نسبت به زمان رياضی ميباشداوقا. تبديل کرده شده، در تقويم ها نوشته ميشود

 .نسبت به زمان رياضی، اوقات مرئی در دستگاه های ساعت را نيز نشان ميدهد

  

علمای اسالم، برای بدست آوردن وقت ظهر نسبت به زمان حقيقی اذانی از وقت زوال حقيقی غروبی، : تنبيه  

تعمال ميشود از اين کسر کرده و برای يافتن وقت شرعی در وقت زوال، زمان تمکين را تمکينی را که در وقت غروب اس

مقدار تمکين در وقت ظهر، به   اين وضعيت، نشان ميدهد که،. اضافه نموده اند و باز هم وقت زوال غروبی را يافته اند

همچنين، زمانهای تمکين . مساوی ميباشدتفاوت زمانی ميان افق های شرعی و حقيقی، يعنی به مقدار تمکين در وقت غروب 

ميگويد  [١])الحدائق الوردّيه(در . در اوقات شرعی همه نمازها، به زمانهای تمکين در اوقات غروب و طلوع مساوی ميباشد

ربع دايره را که در هر درجه عرض قابل استعمال است توضيح  ،)الـنـّفع العام(ابن شاطر علی بن ابراهيم، در کتاب : (که

وفات ] م١٣٧۵[هجری قمری  ٧٧٧در . را ساخت) بسيطه(بنام  یاو برای مسجد جامع اموی در شام ساعت شمس. ميدهد

عالوه بر . تجديد کرد] م١٨٧۶[هجری  ١٢٩٣از خلفای خالد بغدادی بنام محمد بن محمد خانی، اين ساعت را در سال . يافت

 .را نوشت )کشف القناع عن معرفة الوقت من االرتفاع(اين، کتاب 

  

                                                 
  .ندی خالدی وفات در آخر قرن سيزدهم هجریعبدالمجيد خانی نقشب) حدائق الورديه(مؤلف   [١]
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برای سال ) علمّيه سالنامه سی(که عالی ترين مقام علمای عثمانی ميباشد در تقويمی که بنام  )المشيخة االسالمّيه(  

با  رصدخانه قنديللی دانشگاه استانبول )اوقات شرعی مخصوص به ترکيه(آماده کرده و در کتاب ] م١٩١۶[هجری  ١٣٣۴

. م که، در حين تعيين اوقات شرعی نمازها، مقدار تمکين به حساب وارد شده استمی بيني ١۴م و شماره ثبت  ١٩۵٨تاريخ 

مشاهده نموديم که اوقات شرعی نمازها که از . هيئت علمی ما متشکل از علمای حقيقی دين و متخصصين علم هيئت ميباشد

ست، با اوقاتيکه علمای اسالم در طرف اين هيئت ما در نتيجه رصد و حسابها با استعمال از مدرن ترين آالت يافته شده ا

بدين جهت، تغيير دادن زمانهای تمکين و لهذا تغيير . يافته اند يکسان است )ربع دايره(طول قرنها با حساب و با دستگاه 

 .اوقات نماز جائز نميباشد

  

دستی در وقت زوال حقيقی، هنگاميکه مثالً ، ساعت . ساعت است ٢۴در دستگاه های ساعت، يک روز وسطی،   

ساعت کامل  ٢۴بيايد،  ١٢ميآيد شروع شده، تا به زمانيکه در فردای آنروز به  ١٢ما، که زمان ها را اندازه گيری ميکند، به 

همچنين، . طولهای روزهای وسطی هميشه يکی است. گفته ميشود )روز وسطی(ساعته، يک  ٢۴ميگذرد، به اين زمان کامل 

ميآيد، شروع شده تا به وقت زوال فردای آنروز ميگذرد،  ١٢يکه ساعت دستی ما به به مدت زمانی که در وقت زوال، هنگام

طول اين روز، به زمان مابين گذشتن مرکز خورشيد از نصف النهار در دو روز متعاقب بوده، در هر . گويند) روز حقيقی(

لهای روزانه اين دو، به مقدار در روزهای ديگر، در ميان طو. سال چهار بار، طولش با طول روز وسطی مساوی ميگردد

زمان مابين دو غروب متعاقب مرکز خورشيد از ، )روز غروبی(طول . فرق حاصل ميگردد »تعديل زمان«تحّول روزانه 

خورشيد از افق شرعی يک محل ] پشتی[زمان مابين دو غروب متعاقب شرعی کناره بااليی  ،)روز اذانی(. افق حقيقی است

طول روز اذانی، هر چند که با طول روز . آورده ميشود ١٢ی، به محظ ديده شدن اين غروب به دستگاه ساعت اذان. است

 ةخورشيد در يک روز غروبی، تنها به يک غاي. بعد شروع ميشود )زمان تمکين(غروبی يکی ميباشد ولی، از اين بمقدار 

گشته پايين ميآيد، ازين سبب، طول اين دو روز  رتفاع، ولی در يک روز زوالی حقيقی به دو غاية االرتفاع متفاوت مرتفعاال

از سبب اين فرق ها، هر چنديکه در بين همه ساعتهای روزهای غروبی و . بمقدار يکی دو دقيقه از يکديگر متفاوت ميگردد

تگاه های دس. حقيقی چند ثانيه فرق موجود ميباشد، اما اين فرق ها با احتياط هاييکه در تمکين ها اتخاذ ميشود رفع ميگردد

در هر کدام روزی، در وقت . زمانهای حقيقی و غروبی را نشان نميدهد. ساعت، زمان وسطی و يا اذانی را نشان ميدهد

در فردای آنروز دوباره غروب کردن کناره عقبی خورشيد از افق . عيار کنيم ١٢غروب شرعی، دستگاه ساعت خود را به 

با اينکه طول های روز وسطی و . کمتر از يک دقيقه متفاوت ميشود ،ساعت ٢۴شرعی ، از طول روز وسطی، يعنی از 

. گفته ميشود )تعديل زمان(يکسان ميباشد، به فرق هاييکه در روزهای ديگر حاصل ميگردد ] در يکسال چهار روز[حقيقی 

عت و روز در درازيهای سا. ندارد) تعديل زمان(زمان های اذانی و غروبی و طول های روز و شب، هيچ ارتباطی به 

هر روز  ،]ساعت اذانی[برای همين، عيارهای . ساعت های اذانی، به اندازه طول های روز و ساعت خورشيد حقيقی است

 .آورده ميشود و طول روز حقيقی را نشان ميدهند، نه طول روز وسطی را ١٢در وقت غروب، به 
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ه نسبت به ساعت وسطی حساب کرده ميشود ، در وقت غروب شرعی ک)مغرب(عيار دستگاه ساعت اذانی، هر شام  

هر روز، در هنگام عقب رفتن وقت غروب به پيش و در هنگام پيش رفتن وقت غروب به عقب کشيده . آورده ميشود ١٢به 

) معياِر اوقات(در تقويم . در روز اذانی، تعديل زمان نيز موجود نيست. يک طول روز اذانی متوسط موجود نميباشد. ميشود

در وقت زوال حقيقی که طول سايه به کوتاه ترين : (در ارضروم آماده شده ميگويد که.] م١٧٧٩[هجری  ١١٩٣ال که در س

حالت خود ميرسد، دستگاه ساعت اذانی، از وقت ظهر که در تقويم نوشته شده است بمقدار زمان تمکين به عقب کشيده 

ت وسطی به هر کدام از يک وقت نماز بيايد، ساعت اذانی جهت تصحيح عيار دستگاه ساعت اذانی، هنگامی که ساع). ميشود

برای عيار نمودن ساعتهای اذانی و وسطی، به استقامتهای . آورده ميشود ،نيز به وقت اين نماز که در تقويم نوشته شده است

ايه چوب، هنگامی س. به اين نقطه چوبی نشانده ميشود. دو خط کشيده ميشود که از يک نقطه ميگذرند) نصف النهار(و  قبله

که بر باالی اولين خط برسد، دستگاه ساعت به وقت زوال و هنگامی که به باالی دومين خط برسد، به ساعت قبله آورده 

در شهر . در روزهايی که تغيير اوقات غروب کمتر از يک دقيقه ميباشد، عيار ساعت اذانی تغيير داده نميشود. ميشود

اين دستگاه های ساعت، . دقيقه به عقب کشيده ميشود ١٨۶به جلو، در شش ماه ديگر نيز دقيقه  ١٨۶استانبول در شش ماه 

اما اوقات نماز، نظر به روز غروبی حساب کرده . مقدارهای زمان را، نظر به وقت شروع روز اذانی اندازه گيری ميکند

با کسر  ،ع ميشود، اوقات نماز به وقت اذانیبعد شرو) زمان تمکين(بدليل اينکه روز اذانی از روز غروبی به اندازه . ميشود

در حساب های زمان اذانی و غروبی، تعديل . کردن تمکين از اوقات غروبی که با حساب يافته شده است، تبديل کرده ميشود

 .زمان هيچ استعمال نميشود

  

ل از محل های بدليل اينکه کره زمين در اطراف محور خود از غرب به شرق گردش ميکند، محل های شرق، قب  

قبول گرديده است که ] مريدين[سيصد و شصت نيم دايره طول . اوقات نماز در شرق پيش تر ميآيد. غرب، خورشيد را ميبينند

بين دو نيم دايره متعاقب، . مبدأ قبول شده است عنواناز دو قطب زمين ميگذرد و نيم دايره ای که از شهر لندن ميگذرد، به 

هنگام گردش کره زمين، يک شهر، در يک ساعت، پانزده درجه بطرف شرق . درجه موجود ميباشد زاويه ای به اندازه يک

از دو شهر که در درجه عرض يکسان قرار داشته و از يکديگر بمقدار يک درجه طول فاصله دارند، در شهريکه در . ميرود

روی دايره طول يکسان قرار دارند، تنها يک  محل هاييکه در. شرق قرار دارد اوقات نماز چهار درجه قبل بوقوع ميپيوندد

اوقات ظهر و زوال غروبی و اوقات نمازهای ديگر، نسبت به درجات عرض شان از . وقت زوال حقيقی مشترک دارند

در زمستان . با افزايش درجات عرض در تابستان، اوقات طلوع و غروب، از وقت زوال دور ميشود. يکديگر متفاوت ميباشد

به مقداری که دورتر از . مقدار هر چيزی، از يک مبدأ معين، مثأل از صفر شروع شده اندازه گيری ميشود. نزديک ميشود

امکان پذير  ١٢شروع کردن دستگاه ساعت از صفر، با آوردن عيارش به صفر و يا . صفر باشد، گفته ميشود که بيشتر است

يعنی، در . زمان واجب شدن صدقه فطر اينگونه است. ميشود اين حادثه گفته )وقت(به زمان شروع يک حادثه معلوم، . است

برای کسانيکه يک ساعت قبل ايمان آورده و يا بدنيا چشم گشوده . اولين روز عيد، هنگامی که فجر طلوع ميکند واجب ميشود
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. آمده واجب نميشودبرای کسی که يک ساعت بعد ايمان آورده و يا بدنيا . و يا يک ساعت بعد وفات نموده اند، واجب ميگردد

در اين . زمان طوالنی را در بر گيرد سمتيک وقت، مانند اينکه ميتواند به اندازه يک لحظه کوتاه باشد نيز، ممکن است که ق

نيز  )واجب بودن قربانی کردن(و  )اوقات نماز(و ) وقت زوال شرعی(. صورت، اول و آخر اين وقت موجود خواهد بود

 .اينگونه است

  

دستگاه های زمان محلی شهرهايی که در مشرق قرار دارند، از عيارهای دستگاه های زمان محلی عيارهای   

وقت ظهر، يعنی وقت شرعی نماز ظهر، در هر جا، از وقت زوال حقيقی . شهرهايی که در مغرب قرار دارند، جلوتر ميباشد

از يکديگر  ،زمان محلی، نسبت به درجات طول برای اينکه عيارهای دستگاه های. به اندازه زمان تمکين بعد شروع ميشود

متفاوت ميباشند، اوقات نماز در دستگاه های زمان محلی جاهايی که در روی درجه عرض يکسان قرار دارند، با تغيير 

بدليل اينکه بلندترين . دستگاه های زمان اذانی، هم در سابق، هم اآلن، هميشه محلی ميباشد. درجات طول تغيير نميکند

نهای هر محل در ارتفاع مساوی نميباشد، زمان های تمکين اين محل ها يکی دو دقيقه از يکديگر متفاوت بوده، اوقات مکا

ولی، مقدارهای احتياطی که در زمانهای تمکين موجود است، اين تفاوت ها . نماز شرعی نيز، يکی دو دقيقه متفاوت ميشود

ور، دستگاه های زمان وسطی مشترک که عيارهايشان يکسان ميباشد يک کش هایشهر مهاکنون در ه. را از بين ميبرند

اينگونه دستگاه  ميباشند که کشوری در شهرهاييکه در باالی درجه عرض يکسان قرار داشته و مربوط به. استعمال ميشود

. عت مشترک از يکديگر متفاوت استنظر به سا ،اوقات يک نماز معين نيزرا استعمال ميکند، ) مشترک(های زمان وسطی 

چهار برابر تفاوت بين درجات طول دو شهريکه در درجه عرض يکسان قرار دارند، در اين دو شهر، تفاوت دقيقه ای اوقات 

بطور خالصه، هنگاميکه درجه عرض تغيير ميکند، يعنی در محل . يک نماز معّين، نسبت به ساعت مشترک را نشان ميدهد

ره طول يکسان قرار دارند، تنها عيارهای دستگاه های ساعت وسطی مشترک و محلی و اوقات ظهر تغيير هايی که در داي

وقت يک نماز، در قبل ) به عقب رفتن(و يا پسروی) به پيش رفتن( با افزايش ارزش مطلق درجه عرض، پيشروی. نميکند

حساب کردن اوقات درجات . برعکس يکديگر ميشود از ظهر و يا بعد از ظهر بودن وقت و يا در زمستان يا تابستان بودن،

يکه هنگام. بيان شده است )ربع دايره(ما درباره استعمال  )رهنمای استعمال( درجه، در تعريفنامه ۴١ديگر از اوقات واقع در 

مامی درجه طول تغيير ميکند، يعنی در محل هايی که در درجه عرض يکسان قرار دارند، عيارهای دستگاه های ساعت و ت

 . دکندر دستگاه ساعت مشترک تغيير مياوقات 

  

در تمامی جاهايی که بين دو دايره طول که به اندازه هفت و نيم درجه از شرق و غرب شهر لندن ميگذرد، قرار   

ساعت مشترک وسطی . گويند )زمان اروپای غربی(به اين، . دارند، ساعت وسطی شهر لندن بطور مشترک استعمال ميشود

رق، در بين دو دايره طوليکه يکی از هفت و نيم درجه و ديگری از بيست و دو و نيم درجه ميگذرد استعمال که در ش

در تمامی جاهاييکه در بين دايره های . گويند )زمان اروپای ميانه( ،به اين. ميشود، از ساعت لندن يک ساعت پيش است

اين . استعمال ميشود) زمان اروپای شرقی(قرار دارند،  درجه ميگذرد، ٣٧،۵درجه و ديگری از  ٢٢،۵طولی که يکی از 
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که در شرق تر قرار ) شرق دور(و ) شرق ميانه(، )شرق نزديک(زمانهای . ساعت، دو ساعت از ساعت لندن جلو ميباشد

اشد منطقه ساعت مشترک موجود ميب ٢۴بر روی کره زمين، . دارند نيز، سه، چهار و پنج ساعت از زمان لندن جلوتر هستند

عيارهای مشترک دستگاه های زمان محلی وسطی محل . که هر يک ازين منطقه ها، از يکديگر يکی ساعت متفاوت هستند

، ۴۵، ٣٠مثال (که از درجات پانزده و مثلهای پانزده  )نيم دايره های طول سر ساعت(های يک کشور که بر روی يکی از 

ساعت مشترک که در ترکيه . آن کشور قبول گرديده است )مشترکساعت (بعنوان  ،ميگذرد، قرار دارند)  . . . ،۶٠

درجه ای است که از شهرهای ازميت،  ٣٠استعمال ميشود، مطابق به ساعت وسطی محلی نيم دايره طول سر ساعت 

يا بعضی از دولت ها، به داليل سياسی و . کوتاهيا، بيله جيک و المالی ميگذرد و اين ساعت، ساعت اروپای شرقی ميباشد

مثال فرانسه و اسپانيا ساعت مشترک اروپای ميانه را . اقتصادی، به اين تقسيم جغرافيايی ساعت مشترک تابع نميشوند

در دستگاه های زمان کشورهايی که عيارهای ساعتهای مشترک شان از يکديگر متفاوت ميباشد، در هر . استعمال ميکنند

رقم ساعت مشترک کشوری واقع در . ميدهد، از يکديگر متفاوت ميباشدکدام وقتی، رقمهايی که تنها ساعت ها را نشان 

 .بزرگتر ميباشد] جلوتر[شرق، از رقم ساعت مشترک کشوری واقع در غرب 

  

فرق بين وقت يک نماز نسبت به ساعت وسطی محلی يکی از شهرهای ترکيه و وقت يک نماز نسبت به ساعت   

 ٣٠اگر درجه طول شهر از. درجه بر حسب دقيقه ميباشد ٣٠ه طول اين شهر و مشترک، به اندازه چهار برابر فرق بين درج

درجه کمتر باشد به ساعت محلی اضافه شده، وقت اين نماز  ٣٠باال باشد، اين فرق، از ساعت محلی کسر شده و اگر از 

محلی شهر قارص  مثأل، در اولين روز می، وقت يک نماز، نسبت به ساعت وسطی. نسبت به ساعت مشترک حاصل ميشود

بدليل اينکه . است ۴٣، درجه طولش  ۴١درجه عرض شهر قارص . ساعت، صفر دقيقه باشد ٧) يکی از شهرهای ترکيه(

وقت اين نماز در قارص نسبت به . بيشتر است، ساعت محلی قارص، از ساعت مشترک جلوتر است ٣٠ از  اين درجه طول،

  .دقيقه ميباشد ٨و  ۶در ساعت   ميشود که، ٧اعت دقيقه قبل از س) ١٣×  ۴=  ۵٢(ساعت مشترک، 

  

 ١٢مجموع وقت زوال نسبت به زمان غروبی با وقت غروبی حقيقی همان محل نسبت به زمان خورشيد حقيقی،    

صبح شروع شده تا وقت غروب حقيقی ادامه  ١٢زيرا، مجموع اين دو، به اندازه زمانی ميباشد که از ساعت غروبی . ميباشد

واحدهای زمان حقيقی و زمان  !به شکل ماه های تابستان نگاه کنيد. ساعت حقيقی ميباشد ١٢اين زمان، تقريبأ  مييابد و

 .غروبی به يکديگر تقريبأ مساوی است

  

مجموع نصف طول روز حقيقی و . است ١٢= وقت غروب نسبت به زمان حقيقی + وقت زوال نسبت به زمان غروبی ) ١(

  :يعنی. عت حقيقی استسا ١٢نصف طول شب حقيقی، 

  . است ١٢= وقت غروب نسبت به زمان حقيقی + نصف طول شب حقيقی ) ٢(

  :را با هم مقايسه کنيم) ٢(و ) ١(اگر تساوی های 
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صبح  ١٢وقت زوال نسبت به زمان غروبی، از . ، ميشودنصف طول شب حقيقی= وقت زوال نسبت به زمان غروبی  )٣(

و . صبح غروبی، از نصف شب به مقدار نصف مدت روز بعد است ١٢وقت . ی ميباشدساعت غروبی تا به وقت زوال حقيق

، با )بامداد(وقت اول روزه و نماز صبح . اين وقت در زمستان قبل از وقت طلوع و در تابستان بعد از وقت طلوع ميباشد

ساعت اذانی نيز در وقت غروب  .اين وقت، از آمدن ساعت اذانی به وقت فجر فهميده ميشود. وقت فجر صادق شروع ميشود

و يا اينکه، از آمدن ساعت وسطی به وقت فجر فهميده ميشود که ساعت وسطی، در نصف شب از . شروع ميگردد ١٢از 

در وقت  ١٢به مقدار نصف مدت شب بعد و يا از ساعت  ١٢طلوع خورشيد در نصف شب از ساعت . شروع ميشود ١٢

ساعت غروبی صبح،  ١٢وقت . مقدار نصف مدت روز، قبل از زوال شروع ميشودغروب به مقدار مدت شب بعد، و يا به 

بعد و يا از وقت زوال  ،نصف شب به اندازه نصف مدت روز ١٢ساعت بعد و يا از  ١٢در وقت غروب  ١٢از ساعت 

نصفهای طول  صبح و وقت طلوع، به اندازه فرق ميان ١٢در ميان وقت . قبل ميباشد ،حقيقی به اندازه نصف مدت نيم شب

زمانهای خورشيد . همه اين حسابها نظر به زمان خورشيد حقيقی انجام داده ميشود. های شب و روز تفاوت وجود دارد

در پايين خواهيم ديد که وقت . حقيقی، بعد از حساب، به زمان خورشيد وسطی و اين نيز به زمان مشترک تبديل کرده ميشود

می، وقت ظهر نسبت به  ١بدليل اينکه در بنابرين، . نسبت به زمان اذانی ميباشد زوال نسبت به زمان غروبی، وقت ظهر

 .دقيقه ميشود ۵٧ساعت  ۴دقيقه ميباشد، در استانبول وقت طلوع شرعی نسبت به زمان مشترک  ۶ و ساعت ۵ ،زمان اذانی

  

از زوال، طلوع و شش اگر مدتهای روز و شب هميشه با يکديگر مساوی ميبود، خورشيد، هميشه شش ساعت قبل   

بدليل اينکه مدت شب و روز مساوی نيستند، در ماه های تابستان، در بين اوقات غروب . غروب ميکرد ،ساعت بعد از زوال

به . در ماههای زمستان، در بين اين اوقات، زمان کمتری موجود ميباشد. ساعت، موجود ميباشد ۶و زوال، زمانی بيشتر از 

اوقات  .)اينجا را کليک کنيد ٢برای ديدن شکل (گويند  )نصف فرق= نصف فضله (زمان  ،عتسا ۶اين فرق زمانی از 

با نصف فضله متفاوت بوده، در ماههای زمستان نيز،  ۶غروب حقيقی، در ماههای تابستان، از وقت زوال، به اندازه مجموع 

 ١٢ساعت . متفاوت است) ۶ –نصف فضله (زه ، متفاوت ميشود، يعنی به اندا۶از وقت زوال به اندازه فرق نصف فضله از 

يعنی در ماههای تابستان به اندازه فرق [صبح بر حسب زمان غروبی، به اندازه عکس اين از وقت زوال متفاوت ميباشد، 

 .]نصف فضله از شش، ولی در ماههای زمستان به اندازه مجموع شش با نصف فضله متفاوت ميشود

  

 [١]ژون ناپير  اذانی و اوقات طلوع و غروب با ساعت حقيقی و وسطی، با معادلهبرای يافتن وقت ظهر با ساعت   

)John Napier (مثأل، در شکل [در مثلث قائم الزاويه کروی : معادله ناپير. رياضيدان انگليسی، نصف فضله يافته ميشود

مساوی ] متمم آن Sinنوس سي[يکی از پنج عنصر  Cos، به غير از زاويه قائمه، کسينوس )]ط ج ل(دوم، در مثلث 

دو  Sinو يا به سينوس های ] های متمم آنها Tanتانژانت [دو عنصر مجاور به اين عنصر  Cotضربهای ُکتانژانت های 

 نظر به اين. وليکن نه خود دو ضلع زاويه قائمه بلکه متمم های آنها به حساب وارد کرده ميشود. عنصر غير مجاور ميباشد

                                                 
  .]م ١۶١٧[هجری  ١٠٢۶ناپير وفات در سال   [١]
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   Sin)نصف فضله= ( Tanميل ] Declination[×  Tanعرض ]  Latitudeعرض[

   

و چهار برابر اين گرفته شده  )نصف فضله(از اين معادله، با ماشين حساب و يا با جدول لگاريتمی، درجه قوس   

اگر محل شهری در روی کره زمين و محل خورشيد درسماء . ارزش آن، بصورت دقيقه زمان خورشيد حقيقی يافته ميشود

چهار (ساعت حقيقی که يک چهارم  ۶يم کره قرار داشته باشند، هنگاميکه ارزش مطلق زمان نصف فضله، به در يکی ن

بين وقت زوال . طول روز حقيقی ميباشد افزوده شود، وقت غروب حقيقی نسبت به زمان حقيقی در آن شهر بدست ميآيد) يک

خارج گردد، وقت  ۶ارزش مطلق نصف فضله از  هنگامی که. و وقت طلوع خورشيد نيز اين مقدار زمان موجود است

يعنی . و وقت زوال حقيقی نسبت به زمان غروب بدست ميآيد] يعنی از نصف شب به بعد[طلوع حقيقی نسبت به زمان حقيقی 

 ۶صبح، از وقت زوال حقيقی به اندازه فرقيکه از خارج شدن ارزش مطلق نصف فضله از  ١٢نسبت به زمان غروبی وقت 

اگر محل های خورشيد و شهر در نيم  .برای درجات ميل روزانه خورشيد اينجا را کليک کنيد. ردد، قبل ميباشدحاصل ميگ

اضافه شود، وقت زوال حقيقی آن محل نسبت به زمان غروبی  ۶که ارزش مطلق نصف فضله به هنگاميکره متفاوتی باشند، 

ساعت کسر گردد، وقت غروب حقيقی نسبت به  ۶اگر از . و وقت طلوع حقيقی آن محل نسبت به زمان حقيقی يافته ميشود

  .آيد زمان حقيقی در آن محل بدست می

  

 +۴١دقيقه و درجه عرض استانبول +  ٣دقيقه، تعديل زمان  ۵۵ و درجه +١۴می ميل خورشيد  ١بدليل اينکه در   

فشار داده ] Privileg[ماشين حساب  arc sin  = 41 tan×tan  14.55×4= درجه ميباشد، به دکمه های 

دقيقه بوده و وقت غروب حقيقی  ۵۴نصف فضله . ثانيه خوانده ميشود ٣٣ و دقيقه ۵٣شود، بر روی صفحه ماشين حساب 

دقيقه و نسبت  ۵١و  ۶نسبت به زمان زوالی وسطی محلی در ساعت  دقيقه،  ۵۴و  ۶نسبت به زمان زوالی حقيقی در ساعت 

به اينها . دقيقه ميباشد ۵۵و  ١٩در ساعت ] تابستانی[قيقه و نسبت به ساعت متقدم د ۵۵و  ١٨به زمان مشترک در ساعت 

وقت غروب شرعی نسبت به . مقدار تمکين استانبول که ده دقيقه ميباشد، اضافه کرده شده وقت غروب شرعی بدست ميآيد

 ٢۴دقيقه و مدت شب، فرق اين از  ۴٨ساعت  ١٣مدت روز حقيقی . دقيقه ميباشد ۵و  ٢٠در ساعت  ]ابستانیت[ساعت متقدم 

دقيقه ميباشد، نسبت به زمان حقيقی  ۶ساعت و  ۵که  ۶دقيقه است، تفاوت نصف فضله از  ١٢ساعت و  ١٠ساعت است که، 

وقت زوال حقيقی نسبت به زمان . يعنی از نصف شب به بعد وقت طلوع حقيقی و نسبت به زمان غروبی وقت زوال است

وقت ظهر . دقيقه ميباشد ۵۶ و ساعت ۴يعنی  ،قی نسبت به زمان غروبی بمقدار زمان تمکين، قبلاذانی، از وقت زوال حقي

دقيقه  ۶ و ساعت ۵شرعی نسبت به زمان اذانی، از وقت زوال حقيقی نسبت به زمان اذانی بمقدار زمان تمکين بعد، يعنی 

بوده، ) شب قبل(ميباشد، مدت شب حقيقی قبلی  دقيقه ١٢ساعت و  ١٠دو برابر وقت ظهر نسبت به زمان اذانی که . ميشود

دقيقه ميشود که، وقت طلوع شرعی نسبت به زمان  ۵٢ساعت و  ٩خارج گردد، ] دو برابر تمکين[دقيقه  ٢٠اگر از اين، 

دقيقه کسر شده و به ساعت مشترک تبديل گردد، وقت طلوع شرعی  ۶ساعت و  ۵اگر تعديل و تمکين از . اذانی ميباشد

برای اينکه حداکثر درجه . ، زمان نصف فضله ميباشد۶تفاوت وقت ظهر اذانی از . دقيقه ميباشد ۵٧ و ساعت ۴ ميشود که



 30

درجه يعنی  ٢٢دقيقه ميباشد، مقدار حداکثر نصف فضله، برای استانبول در فرمول،  ٢٧ و درجه ٢٣مطلق ميل خورشيد، 

. دقيقه فرق موجود ميباشد ١٧۶والنی ترين وقت غروب، و در بين کوتاه ترين وقت غروب و ط [١]دقيقه ٢٨ و يک ساعت

 ۵[دقيقه  ٣۵٢بدليل اينکه بين اوقات طلوع نيز همين مقدار فرق وجود دارد، در بين طوالنی ترين روز و کوتاه ترين روز، 

 . فرق موجود ميباشد] دقيقه ۵٢ و ساعت

  

سپتمبر در  ٢٣و ) مارچ( مارس ٢١ه، ولی در بدليل اينکه در محل هايی که بر روی خط استوا قرار دارند هميش  

درجه  ۴ميل خورشيد ) اپريل( آوريل ١در . هر جا ميل خورشيد يعنی تانژانت ميِل صفر ميباشد، نصف فضله صفر ميشود

= دکمه های  هدقيقه ميباشد، ب ١۵درجه و  ۴٨بدليل اينکه درجه عرض شهر ويانا . دقيقه است )–۴(دقيقه، تعديل زمان  ٢٠

4×tan = arcsin  tan × 48.15  CE/C 4.20  ١٩ماشين حساب فشار داده شود، نصف فضله تقريبأ 

 .[٢]دقيقه ميشود ٣٣،۵ساعت  ۶با ساعت وسطی محلی ويانا، ] غروب شرعی) [مغرب(وقت نماز شام . و نيم دقيقه ميشود

شرق دايره طول شروع ساعت قرار دارد،  دقيقه در ٢۵درجه  ١دقيقه بوده، بدليل اينکه  ٢۵درجه  ١۶درجه طول ويانا، 

دقيقه  ٢٧،۵و  ۶نسبت به ساعت مشترک جغرافيايی که از لندن يک ساعت جلو ميباشد، در ساعت ) مغرب(وقت نماز شام 

) مغرب(دقيقه، وقت نماز شام  ٢٠دقيقه ميباشد، نصف فضله اش  ۵٠درجه  ۴٨بدليل اينکه درجه عرض پاريس . ميشود

دقيقه در شرق  ٢٠و درجه +٢بدليل اينکه طول پاريس به اندازه . دقيقه است ٣۴ساعت  ۶ی محلی نسبت به زمان وسط

بدليل اينکه ساعت مشترک فرانسه از ساعت  ؛ امادقيقه ميشود ٢۵ و ساعت ۶ميباشد، با ساعت مشترک جغرافيايی 

درجه ميباشد،  ۴١رجه عرض نيويورک بدليل اينکه د. [٣]دقيقه ميشود ٢۵ساعت و  ١٩ جغرافيايی يک ساعت جلو ميباشد،

طول نيويورک . دقيقه است ٢٩ و ساعت ۶نسبت به ساعت وسطی محلی ) مغرب(دقيقه، وقت نماز شام  ١۵نصف فضله اش 

درجه بوده، بدليل اينکه به اندازه يک درجه در شرق نيم دايره طول شروع ساعت قرار دارد، نسبت به ساعت  )–٧۴(

درجه عرض دهلی . دقيقه ميشود ٢۵و  ۶پنج ساعت عقب ميباشد در ساعت ] ٧۵÷ ١۵=  ۵[لندن مشترک جغرافيايی که از 

 و ساعت ۶نسبت به ساعت وسطی محلی اش ) مغرب(دقيقه، وقت نماز شام  ٩،۵دقيقه، نصف فضله اش  ۴۵ و درجه ٢٨

نسبت به ساعت . ساعت ميباشددرجه در شرق نيم دايره طول شروع  ٢درجه بوده، به اندازه  ٧٧طولش . دقيقه است ۵،٢٣

 .دقيقه ميشود ١۵،۵و  ۶مشترک دهلی که از لندن پنج ساعت جلو ميباشد در ساعت 

  

برای . دقيقه ميباشد ۵٠درجه  ٣٩ولی درجه طولش . درجه است ۴١درجه عرض شهر طرابزون، مانند استانبول،   

 ON14  55  tan × 41 tan = INV sin × 4 = INV می، اگر به دکمه های  ١يافتن نصف فضله روز 

ثانيه ديده  ٣٣دقيقه  ۵٣ماشين حساب کاسيو که با انرژی نور کار ميکند فشار داده شود، بر روی صفحه ماشين  

                                                 
دقيقه بدست می آيد که  ٨٨درجه را با چهار ضرب نموده به زمان تبديل کنيم  ٢٢برای اينکه يک درجه، مساوی به چهار دقيقه زمانی ميباشد، اگر   [١]

  .دقيقه ميشود ٢٨اين هم يک ساعت و 
 ٣٣،۵ساعت و  ۶ميباشد اضافه کرده شود،  ١٩،۵دقيقه تعديل زمان و مقدار نصف فضله که  ۴دقيقه تمکين و  ١٠ساعت، به اندازه  ۶گر به ا  [٢]

  .آيد دقيقه بدست می
) ۶،٢۵+١٢=١٨،٢۵(بدين سبب . اضافه کرده ميشود ١٢در ساعت مشترک در اوقات بعد از ظهر، به ارزشيکه با نصف فضله يافته شده است،   [٣]

  .دقيقه بدست می آيد ٢۵و  ١٩بدليل اينکه ساعت مشترک فرانسه از ساعت جغرافيايی يک ساعت جلو ميباشد، ساعت . يافته ميشود
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مانند استانبول، وقت . استعمال ماشين حساب های مختلف با يکديگر يکسان نيستند. دقيقه ميشود ۵۴اين نيز تقريبأ . ميشود

دقيقه قبل از اين،  ٣٩دقيقه و نسبت به زمان مشترک،  ٠١و  ٧به زمان وسطی محلی، در ساعت غروب اين شهر نسبت 

دقيقه، درجه طولش، مانند شهر طرابزون،  ٢۶ و درجه ٢١درجه عرض مّکه مکّرمه . دقيقه ميشود ٢٢و  ۶يعنی در ساعت 

ت غروب نسبت به زمان وسطی محلی وق. دقيقه ميشود ٢۴می،  ١نصف فضله اش برای روز . دقيقه است ۵٠ و درجه ٣٩

 ٣٩درجه ميگذرد  ٣٠نيم دايره طول شروع ساعت که از  به دقيقه و نسبت به ساعت مشترک مخصوص ٣١و  ۶در ساعت 

دقيقه  ١۶درجه  )–١۴(ميل شمس ] تشرين ثانی[نوامبر  ١در روز . دقيقه ميشود ۵٢ساعت  ۵دقيقه قبل، يعنی وقت غروب 

دقيقه بوده، وقت غروب نسبت به ساعت  ٢٣، برای مّکه ۵١نصف فضله برای استانبول . قه استدقي )+١۶(و تعديل زمان 

 ١۵نوامبر، در استانبول  ١در روز . دقيقه ميشود ۵٢ساعت  ۴دقيقه، برای مّکه مکّرمه  ٧ساعت  ۵مشترک، برای استانبول 

در باال، در حساب های اوقات . اديو ميتوان شنيدمّکه مکّرمه را از ر )مغرب( شام ، اذان)مغرب(دقيقه قبل از اذان شام 

در دستگاه های ساعت وسطی محلی و اذانی، اوقات نماز . [١]غروب برای شهرهای مختلف، تمکين استانبول استعمال شد

 .ندشهرهاييکه در درجه عرض يکسان قرار دارند، از يکديگر، به اندازه فرقهای تمکين هايشان متفاوت ا

  

به مقدار تغيير تعديل زمان، يعنی کمتر از  ١٢به زمان شمسی وسطی محلی، در هر جا از رقم  وقت زوال نسبت  

در همه . دقيقه بعد ميشود ١۴دقيقه قبل و يا  ١۶بمقدار  ١٢نيم دقيقه در تغيير بوده، در ظرف يک سال، در استانبول از رقم 

درجه بر حسب دقيقه، از  ٣٠طولی درجه طول اين محل با  نقاط ترکيه، نسبت به زمان مشترک، به اندازه چهار برابر تفاوت

در دوران دولت . اوقات زوال در دستگاه ساعت اذانی هر روز يکی دو دقيقه تغيير ميکند. اوقات محلی، قبل و يا بعد ميشود

 .ماهری بودند که اين عيار ها را انجام ميدادند های تـموقعثمانی، در مساجد جامع بزرگ، 

  

وقت نماز ظهر، مثالً  وقت نماز ظهر در  ،سانی بدست آوردن مقدار تعديل زمان، نظر به زمان مشترکبرای به آ  

دقيقه کسر گردد،  ١۴هنگامی که از اين مقدار . شهر استانبول از تقويمی که از درست بودنش مطمئن باشيم، يافته ميشود

که وقت زوال نسبت به زمان شمسی حقيقی در هر جا برای اين. آيد وقت زوال نسبت به زمان شمسی وسطی محلی بدست می

کمتر  ١٢اگر وقت زوال نظر به ساعت وسطی، از . ميباشد، فرق زمانی بين اين دو وقت زوال، تعديل زمان ميشود ١٢

 .ميشود) –(، اگر بيشتر باشد (+)باشد، تعديل زمان 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .دقيقه است ١٠تمکين برای استانبول، وسطی . برای هر شهر يک زمان تمکين وسطی موجود ميباشد  [١]
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ميباشد، وقت زوال نسبت به زمان شمسی وسطی  –١٣ان ، تعديل زم)مارچ(بدليل اينکه در اولين روز مارس  

. به اندازه مقدار تمکين بعد ميشود ،، از اين)پيشين(وقت نماز ظهر . دقيقه ميشود ١٣و  ١٢محلی، در هر جا در ساعت 

ل اينجا در هر کدام جايی به اندازه چهار برابر تفاوت ميان درجه طو. دقيقه ميشود ٢٣و  ١٢مثأل، در استانبول در ساعت 

به زمان وسطی محلی  ظراز وقتيکه ن نظر به زمان مشترک، نيم دايره طول شروع ساعت درجه نظر به زمان مشترک و

به . بيشتر باشد، قبل، کمتر باشد، بعد ميشود ٣٠اگر درجه طول يک محل در ترکيه از . يابد ميباشد، قبل و يا بعد تحقق می

و  ١٢دقيقه و در استانبول به ساعت  ١١و  ١٢شترک در آنقره تقريبأ به ساعت اين صورت وقت نماز ظهر نسبت به زمان م

هنگاميکه دستگاه ساعت مشترک به اين وقت ظهر ميآيد، دستگاه ساعت اذانی به وقت ظهر که با نصف . دقيقه ميباشد ٢٧

نامعلوم  ،مقدار ارتفاع بلندترين محل اگر. فضله يافته شده آورده شود، عيار دستگاه ساعت اذانی برای آنروز انجام داده ميشود

  : آن محل را ميتوانيم به سه شکل بدست بياوريم )زمان تمکين(باشد، 

آن محل  )زمان تمکين(زمان بين وقت ناپديد شدن نور خورشيد از باالترين محل و وقت ديده شدن غروب از افق حسی،  –١

  . است

فضل دائر) = ف د. (ميباشد) –(، در زمستان(+)در تابستان )ن ف. (با عالمت الجبری استعمال خواهد شد)ن ف(،)ن ف+ ( ۶ابهای در حس) ن ف: (تنبيه
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، باشدعيار شده  ١٢ناپديد شدن نور خورشيد از باالترين محل، به  )حظهدر ل( هنگاميکه دستگاه ساعت اذانی که در وقت –٢

به وقت ظهر که با نصف فضله يافته شده است بيايد، آن وقت که دستگاه ساعت وسطی محلی نشان ميدهد با تعديل زمان 

  . آن محل ميشود )زمان تمکين(ميباشد  ١٢معامله کرده شود، زمانيکه فرق نتيجه از 

غروب که با نصف فضله يافته شده، از وقت ناپديد شدن نور خورشيد در باالترين محل نظر به ساعت وسطی فرق وقت  –٣

  .آن محل ميباشد )زمان تمکين(محلی نيز 

از وقت ظهر نسبت به  ١٢باشد، فرق (+) اگر تعديل زمان : درين مورد يک راه ديگری نيز موجود است که چنين ميباشد

باشد تعديل، از اين تفاوت کسر گردد ) –(با تعديل جمع کرده شود، و اگر  قويم تحرير يافته،در ت ساعت وسطی محلی که

  .بدست ميآيد )زمان تمکين(

برای : (ميگويد که  )ميزان الکبری(مالکی و  )المقدمة الـعــّز ّيـه(شافعی، شرح  )االنوار(در کتابهای ابن عابدين،   

شده  کرده در وقتش ادا) آگاه و مطمئن بودن ازينکه(دن وقتش و دانستن اينکه صحيح شدن نماز، ادای آن بعد از وارد ش

با شک ادا ) در مورد اينکه وقت، وارد شده يا نشده(اگر کسی در حاليکه وقت، وارد شده باشد، نمازش را . است، شرط است

با شنيدن اذانی که از طرف يک دانستن وقت، . ، اين نمازش صحيح نميشوداست کرده، بعد بفهمد که در وقتش ادا کرده

و يا تقويمی که از طرف [اگر خواننده اذان عادل نباشد، . مسلمان عادل و واقف به اوقات نماز، خوانده شده باشد، ممکن است

، خودش وارد شدن وقت را بايد جستجو کند وهنگاميکه گمان قوی ]مسلمان عادل آماده شده باشد در دسترس موجود نباشد

اين ] گفتن[نشان داده شدن قبله توسط کسی که فاسق باشد و يا عادل بودنش معلوم نباشد و شهادت کردن . ادا کند بيابد بايد

حرام، نيز مانند مسئله اذان بوده نه بايد به اين شخص تابع  و مثل پاک، نجس، حالل ،شخص به چيزهايی که از دين باشد

 ).کرده و فهميده باشد تابع شودشود، بلکه الزم ميآيد که به چيزيکه خودش جستجو 

  

نماز ظهر . کردن نماز صبح ، يعنی هنگاميکه محيط نورانی شود، ادا کردن آن مستحب است )اسفار( در هر موسم  

به محض ورود (هميشه زود . را با جماعت، در گرمای تابستان دير ادا کردن ولی در زمستان زود ادا کردن مستحب است

را تا به وقت رسيدن يک قسمت از سه قسمت شب ] خفتن[نماز عشاء . مستحب است) مغرب( ادا کردن نماز شام) وقت

به بعد از . شرعی يعنی تا به گذشتن يک قسمت از سه قسمت زمانيکه از غروب تا فجر ميباشد دير ادا کردن مستحب است

باشد که نمازشان را هميشه با جماعت ادا اين به تأخير انداختن ها، برای کسانی مي. نيم شب گذاشتن، تحريمأ مکروه ميباشد

در حديث شريفی که در . کسی که در خانه اش تنها ادا ميکند، همه نمازها را به محض داخل شدن وقتش بايد ادا کند. ميکنند

ادا شده  با ارزش ترين عبادات، نماز(: خبر داده اند فرموده شده است که [٣]ترمذیو  [٢]حاکمنوشته شده و  [١])کنوز الدقائق(

ازالة ( کتاب صد وسی و هفتجپن صفحه موجود بوده و در )مسلم(در حديث شريفی که در کتاب . )در اّوِل وقتش است

زمانی خواهد آمد که آمران، امام ها، نماز را خواهند کشت، به بعد از وقتش (: است چنين فرموده شد ذکر شده )الخفا
                                                 

  .در قاهره.] م ١۶٢٢[هجری  ١٠٣١ی وفات در سال عبدالرؤف مناوی شافع) کنوز الدقائق(مؤلف   [١]
  .در نيشاپور وفات يافت] م ١٠١۴[هجری  ۴٠۵هجری تولد و در سال  ٣٢١در سال   [٢]
  .در شهر بوغ وفات يافت] م ٨٩٢[هجری  ٢٧٩در ترمذ تولد و در سال ] م ٨٢۴[هجری  ٢٠٩در سال   [٣]
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دومين ادا کردنت ! بعد از تو، اگر جماعت بشوند، با آنها نيز، تکرار ادا کن! نتو، نمازت را در وقتش ادا ک. خواهند گذاشت

آنکه نتواند بيدار شود، وتر را بعد از . عصر و عشاء را، نسبت به قول امام اعظم ادا کردن با احتياطانه ميشود. )نافله ميشود

آنکه ميتواند بيدار شود، در آخر شب بايد ادا . ايد ادا کنداگر قبل از عشاء ادا کند، بعد تکرار ب. عشاء فی الفور بايد ادا بکند

 .کند

  

در يک بلده، مجموع الجبری وقت شرعی يک نماز معلوم " :کتاب خود ميگويد که ١۵٧احمد ضيا بک، در صفحه   

مان وقت ظهر که نسبت به ز. نسبت به زمان وسطی محلی با تعديل زمان آنروز، نسبت به زمان شمسی حقيقی وقت ميشود

اگر . اذانی ميباشد با اين جمع شده، و يک تمکين کسر گردد، نسبت به زمان اذانی اين نماز، وقت شرعی آن بدست ميآيد

، خورشيد در استانبول نسبت به )مارچ(مثأل، اولين روز مارس. "بيشتر باشد، اين افزونی وقت اذانی ميشود ١٢مجموع از 

ميباشد، در استانبول وقت ) –١٢(بدليل اينکه تعديل زمان در وقت غروب . غروب ميکند ١٨:٠٠زمان مشترک در ساعت 

 ۶بدليل اينکه وقت ظهر شرعی نسبت به زمان اذانی، . دقيقه است ۴۴ساعت  ۵غروب شرعی نسبت به زمان شمسی حقيقی، 

بطور . ميشود ]دقيقه ٢۶ساعت  ۶+ دقيقه  ۴۴ساعت  ۵ –دقيقه  ١٠=ساعت ١٢: [دقيقه ميباشد، غروب آفتاب ٢۶ساعت 

  :کلی

  

وقت، = وقت نسبت به زمان حقيقی در همان لحظه + وقت ظهر نسبت به زمان اذانی  –زمان تمکين آن محل    )١(

  نسبت به زمان اذانی

  

. ميباشد وقت، نسبت به زمان حقيقی= وقت، نسبت به زمان اذانی + وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقيقی    )٢(

  :از دومين تساوی. ت غروب، وسطی باشد، وقت زوالی ايکه يافته شده نيز وسطی ميشوددر دومين تساوی، اگر وق

  

نيز وقت، نسبت به زمان اذانی، = وقت، نسبت به زمان حقيقی  –وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقيقی    )٣(

 .ده بعد کسر ميگردداضافه کرده ش ١٢وقت غروب در اينجا، اگر از وقت حقيقی بزرگتر باشد، به وقت حقيقی . ميشود

  

اينکه، در حين تبديل وقت  دليل، اوقات زوالی، هميشه حقيقی ميباشند، ب)٣(و ) ٢(هر چنديکه در تساوی های   

مشترک به وقت حقيقی و دوباره در تبديل وقت حقيقی بدست آمده به وقت مشترک، همان يکی رقم ها جمع کرده شده و بعداً  

  :يعنی. تبديل وقت مشترک به حقيقی انجام داده ميشوند، نيز همان يکی نتيجه را ميدهندکسر ميگردد، حسابهاييکه بدون 

  

   وقت، نسبت به زمان مشترک= وقت، نسبت به زمان اذانی + وقت غروب شرعی نسبت به زمان مشترک    )۴(

  

  اذانی وقت، نسبت به زمان= وقت، نسبت به زمان مشترک  –وقت غروب شرعی نسبت به زمان مشترک   ) ۵(
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يعنی نظر به ) ١٨ – ١٨=  ٠(که در باال يافتيم، وقت غروب، نظر به تساوی پنجم، ) مارچ(در اولين روز مارس  

ساعت  ١۵، وقت عصر نسبت به زمان مشترک، )مارچ(مانند اين در اولين روز مارس. ميشود ١٢زمان اذانی در ساعت 

  : صر نسبت به زمان اذانیساعت است، وقت ع ۶دقيقه و بدليل اينکه وقت غروب  ٣۴

  

  ]دقيقه ٣۴ساعت  ٩ = دقيقه ٣۴اعت س ١۵  –ساعت  ۶[

  

دقيقه ميباشد، وقت امساک  ۵٢ساعت  ١٠باز مانند اينها، بدليل اينکه وقت امساک نسبت به زمان اذانی آنروز در . ميشود

دقيقه  ۵٢ساعت  ۴يقه، يعنی دق ۵٢ساعت  ١۶=  ۶+ دقيقه  ۵٢ساعت  ١٠): ۴(نسبت به زمان مشترک، نظر به تساوی 

در استانبول نسبت  ميباشد، ١٩٨٢) جون(ژون ٢٣قمری که مصادف به روز چهارشنبه  ١۴٠٢در روز اول رمضان . ميشود

آنروز در استانبول ظهر نسبت به زمان اذانی، يعنی وقت نماز ظهر در : به زمان حقيقی وقت غروب خورشيد را پيدا کنيم

دقيقه  ٢٨و  ٧وقت غروب استانبول نسبت به زمان حقيقی، در ساعت . دقيقه است) –٢(ديل زمان دقيقه و تع ٣٢و  ۴ساعت 

. دقيقه ميشود ٣٨و  ٧وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقيقی در ساعت . ميباشد ١٢ميشود که عبارت از فرق اين از 

 ۴۴و  ١٩ترکيه نيز در ساعت  نسبت به زما ن مشترک. دقيقه ميشود ۴٠و  ١٩نسبت به زمان شمسی وسطی در ساعت 

اگر وقت، نسبت به زمان مشترک از وقت غروب . دقيقه ميشود ۴۴و  ٢٠در ساعت ) متقدم(با ساعت تابستانی . دقيقه ميشود

احمد ضيا بک، . زياد ميباشد ٢۴و يا  ١٢به مقدار  ، رقمی استعمال ميشود که ازين،کوچک باشد، در معادله های سوم و پنجم

  :ها را استعمال کرده استاين معادله 

  . . . وقت نسبت به زمان اذانی= وقت زوال حقيقی + وقت حقيقی    )۶(

  و

  .استعمال ميکند.   . . وقت حقيقی= وقت اذانی  –وقت زوال حقيقی   ) ٧(

  

ميگويد که، برای تبديل اوقات زوالی و .] م١٨٩٩[قمری  ١٣١٧سر منجم مصطفی افندی، در تقويم جيبی سال   

فرق يافته شده، از وقت نماز ظهر . به يکديگر، اگر قبل از ظهر باشد، وقت معلوم، از وقت نماز ظهر کسر ميگردد غروبی

فرق يافته شده به وقت نماز . اگر بعد از ظهر باشد، از وقت معلوم، وقت نماز ظهر کسر ميگردد. ساعت ديگر کسر ميگردد

ميالدی، نسبت به زمان  ١٩٨٩سال ) جون(اک دوازدهمين روز ژونمثأل، وقت امس. ظهر ساعت ديگر اضافه کرده ميشود

 – ۶،٢٢= دقيقه ١٠ساعت و١٠[تفاوت، . دقيقه است ٣٢و  ۴وقت ظهر در ساعت . دقيقه ميباشد ٢٢و  ۶اذانی در ساعت 

به دقيقه که وقت ظهر نسبت به زمان مشترک ميباشد کسر گردد، وقت امساک نسبت  ١۴و١٢هنگاميکه از . است] ٣٢،١۶

 .دقيقه است ۴و ٢زمان مشترک در ساعت 
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حساب کرده  )فرق زمانی= فضل دائر (برای يافتن وقت آمدن خورشيد به ارتفاع شروع وقت يک نماز معلوم، اوأل   

ولی فضل دائر برای . فضل دائر برای روز، زمان مابين وقت زوال و نقطه ايکه مرکز خورشيد قرار دارد ميباشد. ميشود

بگوييم، از فرمول ) ح(اگر به زاويه فضل دائر . ن نصف شب و نقطه ايکه مرکز خورشيد قرار دارد ميباشدشب، زمان بي

  با مساوات : مثلث کروی

   

؛ نصف مجموع مقدارهای زاويه سه قوس است که به سه ضلع مثلث کروی تقابل )م(در اينجا مقدار . حساب کرده ميشود

  .نشان داده شده است م در شکل يک  اين مثلث کروی   .مينمايد

  .ميباشد      

  

اگر عالمت های ميل و ارتفاع بر . است) –(و اگر در زير آن باشد (+) اگر ارتفاع در باالی افق حقيقی باشد   

  .درجه گرفته ميشود ٩٠درجه، مجموع آن با  ٩٠يکديگر مخالف و متضاد باشند، متمم ميل، يعنی به جای تفاوت آن از

  

  :به جاهايش گذاشته شده و ساده کرده شود) م(فضل دائر ارزش اگر در فرمول   

  

  در اينجا . به بعد اندازه گيری ميشود) از زوال(، از نصف النهار )ح(در اينجا زمان زاويه 

 ]δ – φ  = ميباشد] ∆= متمم غايه در وقت زوال = عرض بلده  –ميل شمس ، .  

 [١])فئ زوال(بوده، زاويه  Z = Zenit) = سمت الّرأس در سماء متمم ارتفاع نقطه = ( ٩٠ –ارتفاع سمت الّرأس   

همه ارزشها با . ميباشد که در ميان دو نيم خط که از باالی چوب به نقاط زوال و سمت درسماء ميرود حاصل ميشود

 .عالمتهايشان استعمال ميگردد

فرض کنيم که . صر را حساب کنيمدر استانبول، عصر اول را، يعنی وقت اول نماز ع )اگست( آگوست ١٣در روز   

. متمم يکديگرند) کوچک(در يک مثلث قائم الزاويه، دو زاويه حاده : [يک چوب به بلندی يک متر به زمين نشانده شده است

خورشيد ) کوچک(زاويه حاّده . سانتی متر ميباشد، درازی ضلع مقابلش را نشان ميدهد ١زاويه ای که يک ضلعش ) تانژانت(

 . ]رتفاع خورشيد استدر زمين، ا

  

   Tanز  ١ tan =)متمم ارتفاع عصر= ( ١+ فئ زوال = طول ظل عصر اول 
                                                 

  .کوتاهترين درازای سايه، فی زوال ميباشد  [١]
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Tan ∆ ) =متمم غاية االرتفاع( Tan = ،ميباشدفئ زوال. 

 

اگر عالمتهای عرض بلده با ميل شمس مثل يکديگر باشند، يعنی هر دو در يک نيم کره قرار داشته باشند، متمم   

شده، اگر عالمت هايشان بر عکس يکديگر باشند، يعنی در نيم کره های ديگر باشند، ميل کسر عرض با ميل جمع کرده 

درجه بيشتر  ٩٠اگر مجموع متمم عرض بلده و ميل از . خورشيد در وقت زوال يافته ميشود) غاية االرتفاع(گرديده، درجه 

اگر عرض و ميل در يک . ال سماء قرار ميگيرد، غاية االرتفاع ميشود و خورشيد، در طرف شم٩٠باشد، تفاوت زيادگی از 

) ∆(جهت باشند، هنگاميکه ميل از درجه عرض کسر گردد و اگر در جهت ديگر باشند، جمع گردد، متمم غاية االرتفاع 

 .ميشود

       

  غاية االرتفاع= درجه  ۴٩+ دقيقه  ۵٠درجه  ١۴= دقيقه  ۵٠درجه  ۶٣

 log) فئ زوال= ( log tan) دقيقه ١٠درجه  ٢۶= ( ١. ۶٩١٣٨

  فئ زوال= متر  ٠، ۴٩١٣

  tanز ١=  tan) متمم ارتفاع= ( ١، ۴٩١٣و   log tan) متمم ارتفاع= ( ٠، ١٧٣۵٧

= فشار داده شود، متمم ارتفاع خورشيد  arc tan 1.4913 ، به دکمه های Privilegو يا اينکه در ماشين حساب 

  .دقيقه، است ٩ و درجه ۵۶= ز  ١= ُبعِد سمت 

  

  

  

  

  

دقيقه و زمان فضل دائر که چهار برابر اين ميباشد،  ۴٨درجه و  ۵٧) = ح(هنگاميکه دو برابرش گرفته شود،   

. دقيقه ميشود ۵١ساعت و  ٣= آگوست، زمان فضل دائر  ١٣دقيقه ساعتی و به اين صورت، برای عصر اول روز  ٢٣١.٢

ساعت  ٣اشد، مستقيماً  وقت عصر اول حقيقی نسبت به زمان حقيقی برای اينکه ساعت حقيقی در وقت زوال حقيقی صفر ميب

دقيقه ميشود که، از وقت ظهر حقيقی، به مقدار مدت زمانی بعد ميباشد که درين مدت سايه چوب به اندازه قد خودش  ۵١و 

ان فضل دائر، ميگذرد، ازين، يعنی از زم) عصر اول(زمانيکه از وقت ظهر شرعی تا به وقت عصر شرعی . دراز ميشود

دقيقه ميباشد، نسبت به زمان مشترک وسطی در ) –۵(بدليل اينکه تعديل زمان . به مقدار زمان تمکين آن محل بعد ميباشد
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 ٧، از اين ساعت مشترک، وقت غروب نسبت به زمان مشترک که پنجمين معادله به اقتضای. دقيقه ميشود ١٠و  ١۶ساعت 

هنگاميکه . دقيقه ميشود ۵٨ساعت  ٨وقت عصر در استانبول، نسبت به زمان اذانی،  دقيقه ميباشد کسر گرديده، ١٢ساعت 

دقيقه ميباشد جمع  ٧ساعت  ۵زمان فضل دائر و وقت ظهر اذانی را يعنی وقت زوال حقيقی نسبت به زمان غروبی را که 

زيرا، . مان اذانی ميشودکنيم نيز، هم وقت عصر حقيقی نسبت به زمان غروبی، و هم وقت عصر اول شرعی نسبت به ز

وقت عصر اول شرعی، از اين مجموع، يعنی از وقت غروب حقيقی هر چند بمقدار زمان تمکين بعد هم باشد، وقت شرعی 

مانند اين، اوقات شرعی نمازهای ظهر، . نسبت به زمان اذانی، از اين وقت غروب شرعی بمقدار زمان تمکين قبل ميشود

ت به زمان اذانی نيز، با اوقات حقيقی اين نمازها نسبت به زمان غروبی که با حساب يافته نسب) خفتن(و عشاء) مغرب(شام

 .شده يکسان ميباشد

  

راه ديگری برای يافتن ارتفاع عصر اول اينگونه است که، هر روز غاية االرتفاع خورشيد و وقت قرار گرفتن   

به اينصورت . ی شده و يا حساب کرده شده نوشته ميشودخورشيد در اين ارتفاع، درازی سايه چوب يک متری، اندازه گير

درجه  ۶۴آگوست در استانبول، غاية االرتفاع  ١٣بدليل اينکه در روز . حاصل ميگردد) درازی سايه -ارتفاع (جدول 

ول جد. درجه ميشود ٣۴متر و ارتفاع ) ١،۴٩(سايه در عصر اول . متر يافته ميشود) ٠،۴٩(ميباشد، درازی سايه در جدول 

برای ديدن جدول ارتفاع های اوقات نماز عصر برای [. موجود ميباشد ١٩٢۴ )تقويم سال(در آخر ) درازی سايه -ارتفاع (

  .]هر درجه عرض کليک کنيد

  :ولی در اينجا ،وقت عصر ثانی نماز عصر، با همان يکی معادله يافته ميشود

  

 tan ز tan  =2 ) متمم ارتفاع شمس= ( ٢+ فئ زوال = سايه عصر ثانی 

 

 :از اينجا. ميشود  ز2 = متمم ارتفاع = ُبعد سمت = دقيقه  ٨درجه و  ۶٨

 

  ، ) ح= (دقيقه  ۴٣درجه و  ٧٣و  )  م= (دقيقه  ٩درجه و  ٩۶

 

هنگامی که به اين تمکين اضافه کرده شود، عصر ثانی نسبت به زمان حقيقی . دقيقه است ۵۵ساعت و  ۴زمان فضل دائر 

  .دقيقه ميشود ۵ساعت و  ۵در استانبول 

  :در وقت نماز عصر، برای عصر اول

 )tan∆  +١(Arc tan   = ز ، و برای عصر ثانی 1= متمم ارتفاع  =ُبعد سمت :  
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را و سپس فضل دائر را ميتوان حساب ] ز[ز، نيز متمم ارتفاع  2= متمم ارتفاع =  Arc tan) ٢ + ∆tan(با مناسبت های 

زاويه ای که تانژانتش به اين يکون مساوی است، . جمع ميشود ٢و يا  ١اين تانژانت با . يباشد، فئ زوال م∆تانژانت . کرد

  . است) ز(برای عصر، ارزش 

  

يعنی ارتفاع حقيقی . درجه پايين تر از افق حقيقی است ١٧، مرکز خورشيد )عشاء(در وقت عشاء اوِل نماز خفتن  

  :گرفته خواهد شد ٩٠س، مجموع ميل شمس با از اينکه به جای متمم ميل شم. درجه است) – ١٧(

    

دقيقه ميشود که، تفاوت وقت  ٢۴ساعت  ٣و زمان فضل دائر ) ح= دقيقه  ۵٣درجه  ۵٠(دقيقه و  ٢۵درجه  ١١٣

دقيقه تمکين اضافه  ١٠، برای استانبول، ١٢به تفاوت اين از . نسبت به زمان حقيقی از وقت نيمه شب است) عشاء(خفتن

، همچنانکه مرکز خورشيد از افق شرعی بعدأ جدا ميشود، کناره پشتی خورشيد نيز از افق ها بعدأ جدا خواهد زيرا. ميگردد

  .شد

  

 ٨دقيقه، نسبت به ساعت مشترک  ۴۶ساعت و  ٨آگوست، نسبت به زمان حقيقی  ١٣در ) عشاء( وقت نماز خفتن  

ميباشد کسر گرديده،  مساوی نصف شب حقيقی به هزمان فضل دائر، از وقت ظهر اذانی ک. [١]دقيقه ميشود ۵۵ساعت و 

به جای اينکه . تمکين اضافه کرده شده، و برای تبديل زمان غروبی يافته شده به زمان اذانی، يک تمکين کسر ميگردد

تمکين، اول اضافه و بعد کسر کرده شود، تمکين به حساب وارد هم کرده نشود نيز، وقت عشاء اول شرعی نسبت به 

 . دقيقه ميشود ۴٢ساعت و  ١اذانی و غروبی، زمانهای 

  

که به آن فجر صادق ميگوئيم شروع به طلوع کند، مرکز خورشيد از اي، هنگاميکه سفيدی )اگست( آگوست ١٣در   

درجه ) –١٩(يعنی، ارتفاع حقيقی شمس از . درجه، در پايين قرار دارد ١٩افق حقيقی به اندازه مجموع زاويه ازتفاع با 

  .تمتفاوت اس

   

دقيقه ميشود که  ١٠ساعت  ٣شده، زمان فضل دائر  ١۵و تقسيم بر ) ح= دقيقه  ٢۶درجه  ۴٧(دقيقه و  ٢۵درجه و  ١١٢

بدليل اينکه در نيمه شب ساعت حقيقی صفر ميباشد، اين زمان فضل . اين، زمان فاصله مرکز خورشيد از نيمه شب ميباشد

درجه تا  )–١٩(افت خورشيد از ازتفاع سزيرا، م. دقيقه تمکين کسر ميگردد ١٠از اين، . حقيقی ميشود )وقت امساک(دائر، 

                                                 
بدليل اينکه . ميشود ٨،۴۶دقيقه تمکين اضافه کرده شود،  ١٠ميباشد، برای استانبول به اندازه  ١٢دقيقه که تفاوت فضل دائر از  ٣۶ساعت و  ٨به   [١]

وده و به اندازه درجه ب ٢٩بدليل اينکه طول استانبول . دقيقه بدست ميآيد ۵١ساعت و  ٨ثانيه ميباشد، اضافه کرده ميشود و  ۵٨دقيقه و  –۴تعديل زمان 
، چهار دقيقه اضافه کرده شود، نظر ) ٨،۵١(دقيقه ميباشد، هنگاميکه به  ۴درجه در غرب طول استاندارد قرار دارد و تفاوت طولی يک درجه ای  ٣٠

  .دقيقه ميشود ۵۵ساعت و  ٨، يعنی )٨،۵۵(به ساعت مشترک 
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وقت امساک . افق شرعی، کمتر از فاصله اش تا افق حقيقی ميباشد و کناره بااليی اش، به افق ها نزديکتر از مرکزش ميباشد

اگر . ددقيقه ميشو ٩ساعت  ٣ وقت امساک، نسبت به زمان مشترک. ساعت ميشود ٣شرعی استانبول نسبت به زمان حقيقی، 

دقيقه تمکين کسر  ٢٠که مساوی به نصف درازی شب حقيقی ميباشد اضافه کرده شده و ] ۵: ٠٧به [فضل دائر به وقت ظهر 

 – fxبا ماشين حساب برنامه ريزی شده کاسيو . دقيقه ميشود ۵٧ساعت  ٧نسبت به زمان اذانی،  )وقت امساک(گردد، 

3600p برای تفاوتش از نيمه . دقيقه يافته ميشود که اين، تفاوت وقت فجر از وقت زوال است ۵٠ ساعت ٨، فضل دائر

 )ربع دايره( )رهنمای استعمال(نامه به تعريف. دقيقه ميشود ١٠ساعت  ٣فضل دائر، باز هم . کسر ميگردد ١٢شب، اين، از 

 .نظر بياندازيد

  

 )حّصه شفق(به زمان ما بين وقت شفق و وقت غروب  .گويند )حصه فجر(به زمان مابين وقت فجر و وقت طلوع   

و يا، هنگاميکه نصف . کسر ميگردد] يعنی از نصف شب[زمانهای فضل دائر اوقات فجر و شفق از وقت ظهر اذانی . گويند

 فضله، به متمم های فضل دائرهايشان در ماههای زمستان اضافه، در ماههای از متمم های فضل دائرهايشان تابستان کسر

) –(بدليل اينکه ارتفاع های اوقات شفق و فجر عالمت . کرده شده، به زمان تبديل گردد، اين زمانهای حّصه بدست ميآيد

 .دارند، فضل دائرهايشان، از نيمه شب شروع ميشود

  

علمای اسالم خبر داده اند که، وقت امساک، هنگام پخش شدن سفيدی در روی خط افق : (احمد ضيا بک ميگويد که  

هنگام تمام شدن پخش « ،بعضی کتابهای اروپايی ولی  .)اهری نبوده، بلکه اولين وقت ديده شدن سفيدی بر روی افق ميباشدظ

 درجه) –١۶(، با ارتفاع حقيقی خورشيد که در گفته »سرخی در روی افق که بعد از سفيدی شروع ميشود، وقت فجر است

به اينطرف، ديده ميشود که بعضی تهيه کنندگان تقويم، اوقات امساک  ١٩٨٣از سال . حساب ميکنند ،زير افق قرار دارد در

کسانيکه به اين تقويم ها تابع ميشوند، طعام سحری را، . درجه حساب ميکنند) –١۶(را، با پيروی ازين کتابهای اروپايی، از 

در صفحات اول و . اينان صحيح نميشود روزه های. دقيقه بعد از وقتهاييکه علمای اسالم نوشته اند ميخورند ٢٠الی  ١۵ به تا

شمسی نشر گرديده، چنين  ١٣٠۵قمری و  ١٣۴۴ميالدی،  ١٩٢۶که در تاريخ ) تقويم ضيا(آخر تقويم جيبی احمد ضيا بک 

در ). از طرف هيئت مشاوره رياست امور دينی تدقيق شده و با تصديق رياست جليله طبع گرديده است: (نوشته شده است که

الماليلی حمدی . و علمای اسالم تصديق کرده اند نبايد تغيير داد) نجوم(وقات نمازی را که متخصصان علم هيئت امور دينی ا

  .اين خصوص را مفصأل بيان کرده است ،)سبيل الرشاد(يازير، در بيست و دومين جلد مجموعه 

 

، تغييرات ميل در هر ساعت به بدليل اينکه ميل خورشيد هر لحظه در حال تغيير است، برای گرفتن نتيجه حقيقی  

  :مثأل. حساب وارد کرده ميشود
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يعنی  ٠٠:٠٠با ساعت لندن در . می در استانبول، درستی عيار ساعت خود را تدقيق بکنيم ۴در بعد از ظهر روز    

اره در استانبول ارتفاع ظاهری کن. دقيقه است ۴٩درجه  ١۵+ميل خورشيد ) در نصف شب روز قبلی(در ابتدای آنروز 

دقيقه کسر  ١۶اندازه گيری شده، از اين برای نصف قطر شمس  )ربع دايره(بااليی خورشيد نسبت به افق رياضی با آلت 

شده، عالوه برين انکسار هوا مخصوص به اين ارتفاع نيز ازين کسر گرديده، نسبت به افق حقيقی ارتفاع حقيقی محل حقيقی 

  .مرکز خورشيد درسماء يافته ميشود

  

 ٢دقيقه يافته شود، ساعت زوالی مشترک ما اگر در ساعت  ١٠درجه  +۴٩ارتفاع حقيقی، مثأل در لحظه ايکه اين   

ساعته  ٢۴تفاوت . دقيقه ميباشد ۶ و درجه ١۶+ميل خورشيد در پنجمين روز می . دقيقه باشد، اين را سريعأ مينويسيم ٣٨و 

دقيقه از  ۵۶يقه بعد از زوال بوده و زمان در لندن يک ساعت دق ٣٨ساعت  ٢بدليل اينکه ساعت ما . دقيقه است ١٧ميل، 

  ساعت استانبول عقب است، تفاوت زمانی بين نصف شب در لندن و وقت اندازه گيری شدن ارتفاع در استانبول 

برای اين مقدار زمان، . ساعت، است ١٢+ دقيقه  ٣٨ساعت ٢ –دقيقه  ۵۶ساعت  ١=دقيقه  ۴٢ساعت ١٢= ساعت  ١٢،٧

بدليل . در تعيين اوقات نماز نيز تفاوتهای ميل را بايد به حساب داخل کرد. ميشود) ١٧÷٢۴(×  ١٢،٧= دقيقه  ٩ ،ميل تفاوت

  .دقيقه است ۵٨درجه و  ١۵+اينکه ميل در ماه می در افزايش ميباشد، ميل، 

  

  :برای يافتن درجه فضل دائر، تساوی 

       

  .ناسب استنيز موجود ميباشد که برای ماشين حسابها م

  

  

  

ساعت و ٢تقسيم کنيم، زمان فضل دائر بصورت زمان،  ١۵هنگامی که بر . ميشود) ح= دقيقه  ٢۶ و درجه ٣٧(و از اينجا 

 برای بدست آوردن اين نتيجه، اگر به دکمه های. دقيقه ميشود که، نسبت به زمان شمسی حقيقی ميباشد ٣٠

CE/C15.58 cos x 41cos =MS49.10 sin – 15.58 sin x 41 sin=÷MR=arccos x 

4= ...  
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دقيقه  ١۴٩،٧کار ميکند فشار داده شود؛ بر روی صفحه ماشين حساب ) بالتی(که با باطری ) Privileg(ماشين حساب  

 ٣١ساعت  ٢دقيقه ميباشد، نسبت به زمان وسطی مشترک ) ٣+(می تعديل زمان  ۴بدليل اينکه در روز . حاصل ميگردد

  .دقيقه جلو است ٧لوم ميشود که ساعت ما مع [١].دقيقه ميشود

  

اگر محل يک . به حساب وارد کرده شده است) بدون عالمت(، بصورت مطلق  cosرقم ها در سومين تساوی ح  

شهر در روی کره زمين و محل خورشيد درسماء در نيم کره يکسان قرار داشته باشد، يعنی اگر عالمت عرض بلده و ميل 

که در صورت کسر فرمول بااليی ) –(ه خورشيد در باالی افق باشد، يعنی در روزها، عالمت شمس يکی باشد، هنگاميک

يعنی عالمت عرض بلده و ميل شمس بر يکديگر متضاد [، در غير اينصورت (+)قرار دارد، ولی در شب ها، عالمت 

اشد، زمان مابين وقت نصف النهار فضل دائری که بدينصورت بدست آمده، اگر روز ب. بر عکس اينها استعمال ميشود.] باشد

اگر شب باشد، زمان مابين نصف شب و محليکه مرکز خورشيد قرار دارد، . و محليکه مرکز خورشيد قرار دارد، ميباشد

که در صورت کسرش قرار دارد نيز ميتوان ) –(اگر خواسته شود، همان يکی فرمول را هميشه تنها با عالمت . ميشود

ايکه يافته شده، هميشه از نصف ) ح(الت همه رقم ها با عالمت هايشان به حساب وارد کرده ميشود و دراين ح. استعمال کرد

 .النهار به بعد اندازه گيری ميشود

  

  برای اين، به اين دکمه های. اين فضل دائر را نظر به شکل دوِم سومين معادله نيز بيابيم  

 CE/C49.10  sin–15.58  MS sinx 41sin = ÷MRcos ÷41cos = arc cos ÷15=  

نمايان شده، ) ثانيه ۴۴،۵٩دقيقه و  ٢٩ساعت  ٢(فشار داده شود، بر روی صفحه ماشين حساب   Privilegماشين حساب  

  .دقيقه ميشود ٣٠ساعت و  ٢زمان فضل دائر تقريبأ 

  

اندازه گيری گرديده،  نظر به افق رياضی) ربع دايره(برای تصحيح ارتفاع ظاهری کناره بااليی خورشيد که با تخته   

ازاين، انکسار هوای متعلق به اين و نصف قطر ظاهری شمس کسر و اختالف منظر اضافه کرده شده، ارتفاع حقيقی 

احمد ضيا بک نوشته شده است که، اوقات اصفرار و اشراق  )ربع دايره(در کتاب . مرکزش نسبت به افق حقيقی يافته ميشود

  .يار ساعت، حساب کرده ميشودنيز مانند تدقيق کردن درستی ع

  

اين وقت، وقت مرتفع شدن : را بيابيم )اشراق(وقت نماز عيد، يعنی وقت ) جنوری(ژانويه ١١در استانبول در روز   

 ۵خورشيد از خط افق ظاهری به اندازه طول نيزه بوده، درين وقت ارتفاع مرکز خورشيد از افق حقيقی ] پايين[کناره پشتی 

تفاوت ميل يک . دقيقه است ۴۴درجه و ) –٢١(ميل روز بعدی . دقيقه است ۵٣درجه و ) –٢١(شمس  ميل. درجه ميباشد

ساعت  ٢ساعت بعد از نصف شب خواهد بود و بدليل اينکه زمان در استانبول،  ٨بدليل اينکه نماز عيد، . دقيقه است ٩روزه 

                                                 
دقيقه که عبارت از تفاوت طولی است، به آن اضافه  ۴دقيقه کسر ميگردد و  ٣٠ساعت و  ٢از دقيقه ميباشد، اين عدد،  ٣+بدليل اينکه، تعديل زمان   [١]

  .دقيقه بدست ميآيد ٣١ساعت و  ٢کرده ميشود و 
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اينکه در اين ماه، ميل، بر حسب ارزش مطلق در حال کم  بدليل. دقيقه ميشود ٢ساعته،  ۶جلوتر از لندن ميباشد، تفاوت ميل 

 اگر به دکمه های. دقيقه ميشود ۵١درجه و ) –٢١(شدن است، ميل در زمان اشراق 

 ON5sin–21 51   sin x 41 sin = ÷ 21 51   cos ÷ 41cos = INVcos÷15= 

INV 

 ٧ساعت و  ۴داده شود، بر روی صفحه ماشين حساب ماشين حساب کاسيو که با نور خورشيد بدون باطری کار ميکند فشار 

دقيقه ميباشد، وقت اشراق مرکز خورشيد  ۵٣ساعت و ٧که ] ١٢از [تفاوت اين فضل دائر از وقت زوال . دقيقه يافته ميشود

به .[١]دقيقه است ۵ساعت و  ٨دقيقه ميباشد، نسبت به ساعت مشترک ) – ٨(بدليل اينکه تعديل . نسبت به زمان حقيقی ميشود

 ٧از[هنگاميکه فضل دائر، از وقت ظهر اذانی . نوشته ميشود ٨،١۵دقيقه تمکين اضافه کرده شده به تقويم ها  ١٠مقدار 

برای اينکه وقت نماز عيد با . دقيقه ميشود ١۵ساعت و  ٣کسر شود، وقت اشراق نسبت به زمان غروبی ] دقيقه ۵ساعت و 

مکين به تأخير انداخته شده، به اين سبب، وقت ضحی با ساعت اذانی، به تقويم ها، احتياطانه باشد، اوقات ضحی به اندازه ت

از دو برابر نصف فضله، : (در آخر کتاب خود ميگويد که )کدوسی(. نوشته شده است) ٣،١۵(بدون خارج کردن تمکين، 

مم مجموع، به ساعت تبديل شده و اگر در ماههای تابستان دو تمکين اضافه شده و مت. درزمستان دو تمکين کسر کرده ميشود

اگر به جای کسر کردن، دو تمکين اضافه گردد و به جای . اضافه کرده شود، وقت طلوع نسبت به زمان اذانی ميشود ۶به 

، يعنی وقت نماز )ضحی(اضافه کردن، کسر گردد و به نتيجه بدست آمده بطور احتياط يک تمکين اضافه کرده شود، وقت 

هجری نيز طبع  ١٣١١تأليف و تکراراً  در سال .] م١٨۵١[هجری  ١٢۶٨در سال  اله ارتفاع کدوسیرس.) اشراق ميشود

  .گرديده است

  

خورشيد ) پايين(وقت نزديک شدن کناره جلويی ) جنوری= ژانويه  ١١در (در همان روز  )اصفرار شمس(وقت   

درجه ای از افق حقيقی  ۵ز خورشيد در ارتفاع به خط افق ظاهری به اندازه بلندی يک نيزه، يعنی وقت قرار گرفتن مرک

ساعت بعد از نصف شب ميشود و بدليل اينکه زمان در استانبول، از  ١۶بدليل اينکه اصفرار، . دقيقه است ۴٠بوده، احتياطأ 

ر ، ثانيه کمت ١۶،۵دقيقه و  ۵ ،دقيقه جلو ميباشد ميل در اين وقت، از ميل در نصف شب ۵۶ساعت  ١زمان رايج در لندن 

را که با باطری  CASIOاگر کليد ماشين حساب برنامه ريزی شده . ثانيه ميشود) ۴٣،۵(دقيقه و  ۴٧درجه و ) –٢١(يعنی 

  RUN 41 RUN  P1 5 RUN 21  47 کار ميکند بطرف راست باز کرده شده به دکمه های) بالتی(

. ثانيه يافته ميشود و کليد بسته کرده ميشود ٢٠،٨٧دقيقه و  ٧ساعت و  ۴فشار داده شود، فضل دائر بسهولت   43.5

برای اينکه در وقت زوال، ساعت حقيقی صفر ميباشد، وقت اصفرار نسبت به زمان حقيقی، خود فضل دائر ميشود و نسبت 

مجموع فضل دائر با وقت . دقيقه ميشود ١٩ساعت و  ۴دقيقه و نسبت به زمان مشترک  ١۵ساعت و  ۴به زمان وسطی، 

دقيقه، وقت اصفرار نسبت به زمان غروبی بوده، اگر ازين يک تمکين کسر  ٢٩ساعت و  ١١به زمان اذانی،  ظهر نسبت

                                                 
شد، دقيقه ميبا ۴جمع کرده ميشود و فرق طولی که ) دقيقه ۵٣ساعت و  ٧با (دقيقه ميباشد، اين عدد با فضل دائر ) –٨(بدليل اينکه تعديل زمان   [١]

  .بدست ميآيد) ٨،٠۵(اضافه کرده نشده، 
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هنگاميکه از مجموع وقت غروب با وقت . دقيقه ميشود ١٩ساعت و  ١١کرده شود، وقت اصفرار نسبت به زمان اذانی، 

اق که در تقويم نوشته شده است، بدون تمکين، کسر طلوع نسبت به زمانهای اذانی و يا محلی و يا وسطی مشترک، وقت اشر

تفاوت مابين اصفرار و اوقات غروب، به اندازه تفاوت مابين اشراق و اوقات طلوع . کرده شود، وقت اصفرار شمس ميشود

  .دقيقه است ۴٠بوده، احتياطأ 

  

ق، به دکمه های زير ، جهت استعمال مانند روش فوfx–3600 Pبرای برنامه ريزی کردن ماشين حساب کاسيو   

  .فشار داده ميشود

MODE  P1 ENTsin  – ENT Kin 1sin x ENT Kin3sin= ÷Kout 1cos÷Kout3cos=INVcos÷15= 

INV  MODE  

دقيقه و تعديل زمان  ١۵درجه و ) –١٧(ميل شمس : اوقات نماز عصر را بيابيم) فبروری(فوريه ١در استانبول در روز 

  .ثانيه است ٣١دقيقه و ) –١٣(

  از مناسبت های: ميباشد]  متمم غاية االرتفاع= عرض بلده  –ميل [ و]  فئ زوال=  tan)متمم غاية االرتفاع[(بدليل اينکه   

  

  و  tan)متمم ارتفاع عصر اول] = (+tan١ )عرض –ميل [( 

 

  مه های هنگامی که به دک. ارتفاع ها يافته ميشود tan)متمم ارتفاع عصر ثانی] = (٢+tan )عرض –ميل [( 

   = tan + 1 = arc tan MS 90 – MR =  CE/C 41 – 17.15  ماشين حساب)Privileg (

  بعدأ، به دکمه های . دقيقه ميشود ۵۵درجه و  ٢٠فشار داده شود، ارتفاع عصر اول، 

20.55   sin – 17.15   MS sin x41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos = arc cos ÷ 15 = 

 

دقيقه تمکين  ١٠هنگاميکه در استانبول . دقيقه يافته ميشود ۴٠ساعت و  ٢داده شده زمان فضل دائر، ماشين حساب فشار 

دقيقه،  ۴ساعت و  ٣دقيقه، نسبت به زمان وسطی،  ۵٠ساعت و  ٢اضافه کرده شود، وقت عصر اول نسبت به زمان حقيقی، 

] دقيقه ٣ساعت و  ٧به [دائر به وقت ظهر اذانی  هنگاميکه زمان فضل. دقيقه ميشود ٨ساعت و  ٣نسبت به زمان مشترک، 

  .دقيقه ميشود ۴٣ساعت و  ٩اضافه کرده شود، وقت عصر اول نسبت به زمانهای اذانی و غروبی، 

  

CE/C41– 17.15برای ارتفاع وقت عصر ثانی به دکمه های   = tan + 2 =arc tan MS 90 – 

MR= 

 زمان فضل دائر به دکمه هایدقيقه و برای  ٢٨درجه و  ١۵فشار داده شده، 
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15.28  sin – 17.15   MS sin x 41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos = arc cos ÷ 15 = 

 

دقيقه، نسبت به  ٣١ساعت و  ٣وقت عصر ثانی، نسبت به زمان حقيقی . دقيقه يافته ميشود ٢١ساعت و  ٣فشار داده شده، 

نسبت به زمانهای اذانی و غروبی . دقيقه است ۴٩ساعت و  ٣رک دقيقه، نسبت به زمان مشت ۴۵ساعت و  ٣زمان وسطی 

  .دقيقه ميشود ٢۴ساعت و  ١٠

  

 به دکمه های. نيز بيابيم )٣(آگوست را نظر به اولين شکل تساوی شماره  ١٣وقت امساک روز   

CE/C 19 sin + 14.50  MS sin x 41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos = arc cos ÷ 15 =  ،

Privileg دقيقه تمکين کسر شده و به  ١٠اگر از اين، . دقيقه يافته ميشود ١٠ساعت و  ٣ار داده شده، زمان فضل دائر، فش

برای اينکه اين زمان فضل . ساعت ميشود ٣نصف شب اضافه گردد، وقت امساک نسبت به زمان حقيقی برای استانبول، 

 ١٠کسر گرديده  ١٢کسر نميشود، اگر از )] ٠(از صفر يعنی[دائر که برای وقت فجر صادق يافته شده است، از نصف شب 

هنگاميکه فضل دائر، به وقت . ساعت ميشود ٩دقيقه تمکين اضافه کرده شود، وقت عشاء ثانی، نسبت به زمان حقيقی، کامأل 

 ۵٧ساعت و  ٧دقيقه کسر کرده شود،  ٢٠که به نصف شب مساوی ميباشد، اضافه و ] دقيقه ٧ساعت و  ۵به [ظهر اذانی 

  .دقيقه باقيمانده، وقت امساک اذانی ميشود

  

) بالتی(فضل دائر، توسط ماشين حساب برنامه ريزی شده شده کاسيو که با باطری . آگوست وقت عشاء اول را بيابيم ١٣در 

  هنگاميکه به دکمه های  : کار ميکند

P1 17  RUN 14  50  RUN 41 RUN   

دقيقه تمکين  ١٠بدليل اينکه در وقت زوال ساعت حقيقی صفر ميباشد، هنگاميکه . وددقيقه يافته ميش ٣۶ساعت  ٨فشار دهيم، 

 ۵۵ساعت و  ٨دقيقه، نسبت به ساعت مشترک،  ۴۶ساعت و  ٨اضافه کرده شود، وقت عشاء اول، نسبت به زمان حقيقی، 

  .ميشود ١،۴٣يعنی  ١٣،۴٣نی دقيقه ميباشد، وقت عشاء اذا ٧ساعت و  ۵بدليل اينکه وقت ظهر اذانی، . [١]دقيقه ميشود

  

که بدون  )کاسيو(آگوست را که نظر به معادله جذر مربع دار يافتيم، با ماشين حساب الکترونيکی  ١٣وقت عصر   

فشار  ON 26  10  tanبرای فئ زوال به دکمه های : با نور خورشيد کار ميکند نيز حساب کنيم) بالتی(باطری 

 برای متمم ارتفاع عصر اول به دکمه های. حاصل ميشود ٠،۴٩١٣داده شود بر روی صفحه دستگاه 

 ON 1.4913 INV tan INV  ،به دکمه های )م(برای . دقيقه حاصل ميشود ٩درجه و  ۵۶فشار داده شود ، 

75  10  + 49 + 56  9  = ÷ 2 = INV   ،ثانيه  ٣٠دقيقه و  ٩درجه و  ٩٠فشار داده شود

 ، اگر به دکمه های)ح(برای يافتن . يافته ميشود

                                                 
 ٨،۵۵دقيقه ميباشد نيز اضافه کرده شود،  ۴ميباشد، اين رقم به فضل دائر اضافه کرده شده، تفاوت طولی که ) –۴،۵٨(بدليل اينکه تعديل زمان   [١]

  .بدست ميآيد



 46

ON15sin x 41  10  sin ÷ 75  10  sin÷49sin =   INVsin x 2÷15=INV 

  .دقيقه ميشود ۵١ساعت و  ٣فشار دهيم، زمان فضل دائر، 

  

که با  fx–3600Pدقيقه ميباشد، در ماشين حساب برنامه ريزی شده کاسيو  ۵١درجه و  ٣٣برای اينکه ارتفاع عصر اول    

   P1 33  51  RUN 14  50  RUN 41 RUNکار ميکند، اگر به دکمه های ) یبالت(باطری 

  .دقيقه يافته ميشود ۵١ساعت و  ٣) = ح(برای عصر اول  فشار داده شود،

  

  :اوقاتی که ادای نماز در آن وقت تحريمأ مکروه يعنی حرام است، سه ميباشد

  

ادای نافله ها درين سه . در اين سه وقت، صحيح نميشودفرضهای شروع شده . گويند) زمان کراهت( به اين سه وقت  

ً وقت صحيح ميشود، اما تحريم کرد، بايد در  سخنافله هاييرا که در اين سه وقت شروع شده باشد، بايد ف. مکروه ميباشد ا

ه نصف وقت طلوع خورشيد، وقت غروب خورشيد و وقتيکه خورشيد بر باالی داير: اين سه وقت. زمانهای ديگر قضا کرد

در اينجا طلوع خورشيد، مدت زمانی ميباشد که از وقت نمايان شدن . يعنی در وسط روز باشد، است] در وقت زوال[النهار، 

که درخشندگی خورشيد به حدی برسد که نتوان نگاه  است خورشيد از خط افق ظاهری شروع شده، تا به وقتی بااليی کناره

ارتفاع کناره پايين . درجه است ۵وقت ضحی ارتفاع مرکز خورشيد از افق حقيقی  در. ميباشد) وقت ضحی(کرد يعنی تا به 

زمان مابين اين . دقيقه بعد ميباشد ۴٠وقت ضحی، از طلوع خورشيد تقريبأ . خورشيد از افق مرئی به اندازه قد نيزه ميباشد

نماز (ضحی شود، ادای دو رکعت  هنگاميکه وقت. است )زمان کراهت(دو وقت، يعنی زمان مابين اوقات ضحی و طلوع، 

غروب خورشيد . نماز عيد نيز در اين وقت ادا کرده ميشود. نيز گفته ميشود )نماز چاشت(به اين نماز . سنت است )اشراق

نيز مدت زمانی ميباشد که در يک هوای بّراق بدون دود و غبار از وقت شروع به زردی گراييدن خورشيد و يا جاهاييکه 

به اين وقت، زمان . آن اندازه که قابل نگاه کردن شود شروع شده، تا به وقت غروب خورشيد ادامه مينمايدنور ميآيد به 

در هنگام حساب کردن اوقات اشراق، به مقدار زمان تمکين به بعد گرفته شده و اوقات اصفرار . گويند )اصفرار شمس(

تحتاوی، نوشته است که ادای نماز در وسط روز بمعنی ) فالحمراقی ال(در ابن عابدين و در حاشيه . تغيير داده نشده، است

  .برخورد کردن رکعت اول و يا رکعت آخر نماز به وسط روز ميباشد

  

طوريکه در باال ذکر کرديم، در هنگام حساب کردن اوقات نماز، به جای به حساب داخل کردن ارتفاع های ظاهری   

بلندی های مختلف يک محل، ارتفاعهای شرعی نسبت به افق شرعی  همربوط ب مختلف نسبت به خطوط افق ظاهری مختلف

  .ثابت آن محل را بايد به حساب داخل کرد

  



 47

نظر به اين، وقت زوال شرعی، زمان مابين دو وقتی ميباشد که درين دو وقت، کناره های جلوی و پشتی خورشيد نظر       

اين زمان، دو برابر زمان تمکين در آن . رتفاع قرار ميگيردبه افق های شرعی در محل های طلوع و غروب، در غاية اال

=  ۶٣،٩٢(می، در استانبول در وقت زوال حقيقی غاية االرتفاع مرکز خورشيد نظر به افق حقيقی  ١در . شهر ميباشد

زمان . اين ارتفاع، نسبت به افق های حقيقی که از آنجا طلوع و غروب ميکند، يکسان است. درجه است) ۴٩+  ٩٢،١۴

وقت زوال حقيقی نسبت به زمان حقيقی، هميشه و در هر جای در ساعت  .دقيقه است) ح =٠(فضل دائر برای اين ارتفاع 

 ١٢شروع وقت زوال شرعی نسبت به غاية االرتفاعيکه نظر به افق شرعی در محل طلوع ميباشد، از ساعت . است ١٢

ی نسبت به غاية االرتفاع نظربه افق شرعی در محل غروب ميباشد، خاتمه وقت زوال شرع. بمقدار زمان تمکين قبل ميباشد

 ١٢دقيقه قبل از ساعت  ١٠يعنی، وقت زوال شرعی برای استانبول، . از وقت زوال حقيقی بمقدار زمان تمکين بعد است

 ١١ن مشترک، دقيقه ميباشد، ابتدای زمان زوال شرعی نسبت به زما) ٣+(بدليل اينکه تعديل زمان . حقيقی شروع ميشود

که در تقويم ) وقت ظهر(برای کسانی که خورشيد را نميبينند، . دقيقه ميشود ١١ساعت و  ١٢دقيقه، انتهای آن  ۵١ساعت و 

وقت (زمان بيست دقيقه ای که در مابين موجود است، وقت زوال يعنی . ها نوشته شده است، در اين وقت شروع ميشود

  !]حسام الدين افندی نظر بياندازيد )شمائل الشريفه(به ترجمه ... فحه به ص. [برای استانبول ميشود )کراهت

  

  : معادله سوم ١٩٩خورشيد صفر ميباشد، در صفحه ) ح(بدليل اينکه، در اوقات طلوع و غروب حقيقی ارتفاع   

عت و سا۶(و  ١٠٣،۴، درجه فضل دائر )cosح =  – ٠،٢٣(برای روز اول می . ميشود ]cos = – tan φ x tan δح [

دقيقه،  ۵١ساعت و  ۶محلی  وسطی دقيقه و با ساعت ۵۴ساعت و  ۶و وقت غروب حقيقی، با ساعت حقيقی ) ح = دقيقه ۵۴

=  ١٢ –ح =  دقيقه ۶ساعت و  ۵. (دقيقه ميشود ۵ساعت و  ٧دقيقه، وقت غروب شرعی  ۵۵ساعت و  ۶با ساعت مشترک 

برای يافتن وقت طلوع شرعی، از . دقيقه ميشود ٣ساعت و  ۵ ، با ساعت وسطی)وقت طلوع حقيقی نسبت به زمان حقيقی

 ۵٧ساعت و  ۴دقيقه بدست ميآيد که، با ساعت مشترک  ۵٣ساعت و  ۴دقيقه تمکين کسر ميگردد و  ١٠برای استانبول  ،اين

 ۵يا از مجموع و [دقيقه ميباشد، هنگاميکه از اين  ۶ساعت و  ۵بدليل اينکه وقت ظهر نسبت به زمان اذانی . دقيقه ميشود

زمان فضل دائر کسر گردد، وقت طلوع حقيقی نسبت به زمان غروبی و هنگاميکه از اين دو ] ١٢دقيقه با  ۵٧ساعت و 

وقت غروب حقيقی نظر به زمان . دقيقه ميشود ۵٢ساعت و  ٩تمکين کسر گردد وقت طلوع شرعی نسبت به زمان اذانی 

 ١٢(مجموع زمان فضل دائر با وقت زوال نسبت به زمان غروبی، يعنی  غروبی و وقت غروب شرعی نظر به زمان اذانی،

  .ميشود) ٠۶،۵+  ۶،۵۴= 

  

بدليل اينکه فاصله زمين از خورشيد وسطی يکصد و پنجاه . کيلومتر است ٣٠٠٠٠٠سرعت نور در يک ثانيه   

ثانيه بعد از طلوع خورشيد،  ٢٠يقه و دق ٨. ثانيه ميرسد ٢٠دقيقه و  ٨ميليون کيلومتر ميباشد، نور از خورشيد به زمين در 

بوده، هنگاميکه مرکز  )رياضی(اّولينش، زمان : دو نوع زمان و دو نوع وقت موجود است. طلوع خورشيد را ميتوان ديد

آمدن خورشيد  هنگاميکهبوده،  )مرئی(دّومينش، زمان . خورشيد به وقت زوال و يا به وقت غروب حقيقی برسد شروع ميشود
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. ثانيه بعد شروع ميشود ٢٠دقيقه و  ٨زمان مرئی از زمان رياضی، . شروع ميشود ، قابل رؤيت گردد،وقت به اين دو

. ثانيه اضافه گردد، وقت مرئی ميشود ٢٠دقيقه و  ٨هنگاميکه به وقت رياضی يک نماز که با حساب يافته شده است، 

اوقات طلوع خورشيد و همه . که ساعتها نشان ميدهندثانيه کسر گردد وقت مرئی ميشود  ٢٠دقيقه و  ٨هنگاميکه از اين 

. به نظر ميرسد در آسمان به محل خورشيد ميباشد که ظربودن دستگاههای ساعت، اوقات مرئی ميباشند، يعنی ن ١٢نمازها و 

  .ديده ميشود که، ساعت ها، اوقات رياضی را که با حساب يافته شده اند نيز نشان ميدهد

  

نظر به قول امام ابويوسف، در روز جمعه در . ، تنها نماز عصر آنروز ادا کرده ميشوددر حين غروب خورشيد  

در اين سه . اين قول، ضعيف است. ميباشد، ادای نافله مکروه نميشود] در حين زوال[هنگاميکه خورشيد در سمت الرأس 

درين اوقات، ادای نماز جنازه . ز نميباشدوقت نماز برای جنازه ای که از قبل آماده شده، سجده تالوت و سجده سهو نيز جائ

  .برای جنازه ای که آمادگی اش در اين اوقات خاتمه يافته باشد، جائز ميشود

  

، تا هنگام طلوع ]محل فجر[صبح از سفيد شدن فجر صادق . تنها دو وقت موجود است که ادای نافله مکروه ميباشد  

ادای ) مغرب(بعد از ادای نماز عصر، قبل از نماز شام . ا کرده نميشودخورشيد، به غير از سنت نماز صبح، نماز نافله اد

روز جمعه هنگاميکه امام به منبر باال شود، و در حين اقامت خواندن موذن، در نمازهای ديگر در حين . نافله مکروه ميباشد

. به سنت نماز صبح مکروه نميباشد تنها، شروع کردن. نماز گذاردن امام، به نافله، يعنی به سنت شروع کردن مکروه ميباشد

چنين بيان شده است که سنتی که قبل از باال شدن امام به منبر . اين را نيز بايد دور از صف و يا در عقب ستون ادا کرد

 .شروع شده باشد، بايد کامل ادا کرده شود

  

در حين ادای نماز عصر، اگر . در حين ادای نماز صبح، اگر خورشيد شروع به طلوع کند، اين نماز صحيح نميشود  

، هنگاميکه با هواپيما به طرف غرب رفته شود، )مغرب(بعد از ادای نماز شام . خورشيد غروب کند، اين نماز صحيح ميشود

 .را تکرار ادا ميکند) مغرب(اگر خورشيد را ببيند، بعد از غروب خورشيد، نماز شام 

  

در مذهب حنبلی،  .فه، الزم ميآيد که حجاج دو نماز را جمع کننددر مذهب حنفی، تنها در ميدان عرفات و در مزدل  

جمع کردن دو نماز، در سفر، در بيماری، در هنگاميکه زن، مادر شيرده ويا در مستحازه باشد، در عذرهای باطل کننده 

زير زمين، که در وضو، و برای کسانی که برای وضو و تيمم مشقت ميکشند و کسانيکه مانند کور نابينا و کار کننده در 

فهميدن وقت نماز عاجز ميباشند و کسی که از مالش، از جانش و از ناموسش در حراس ميباشد و کسی که به معيشتش ضرر 

کسانی که امکان جدا شدن از کارشان برای ادای نماز ندارند، اين نمازهايشانرا به قضا گذاشتن آنها،  .خواهد آمد، جائز ميشود

ادا کردن اينها جائز ) جمع نموده(را تقليد کرده،  )مذهب حنبلی(تنها در اينگونه روزها،  .ميباشددر مذهب حنفی جائز ن

ادا کردن، در هنگام ايستاده ) خفتن(را قبل از عشاء ) مغرب(در هنگام جمع کردن، ظهر را قبل از عصر و شام . ميشود
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غسل  ادا کردن، تابع شدن به مفسدها و فرض های وضو،شدن به اولين نماز، به جمع کردن نيت کردن، هر دو را پی در پی 

برای معلومات بيشتر در مورد جمع نماز به اين قسمت [. و نماز که در مذهب حنبلی موجود ميباشد الزم و ضروری ميباشد

 .]کليک کنيد

  

  

  

  :اين زاويه. يک محل مرتفع را تعيين کرده بوديم) ط(، زاويه انحطاط ١٨۵در صفحه 

 .ميباشد) بر حسب متر بلندی= ی (

 

که با نور  Privilegبه جای حروف که در پايين است، رقمها نوشته شده، با فشار دادن به دکمه های ماشين حساب   

   .يافته ميشود) ح(ساعت فضل دائر  ،خورشيد کار ميکند، در هر جای از نصف النهار به بعد

 ]زمان فضل دائر از نصف النهار به بعد= ح [ 

 

 

 

 . خواهد بود) –(نيز در نيم کره جنوبی  δو ميل φ بوده، عالمات عرض ) –( در شب ها ،)h(ت ارتقاع عالم

  

)] ح+ (ظهر  – ١٢= ساعت ): [خفتن(و وقت عشاء ] ١٢+ ظهر –) ح( –) ١÷ ٣= (ساعت : [وقت امساک اذانی  

 :ت مشترک يافته ميشودبه اين طور بصورت ساع CASIOدر هر جا اوقات نماز نيز با ماشين حساب . ميشود

  

 

 

H  = ،زاويه فضل دائرS  = ،طول سر ساعتT  = ،طولE  = ،تعديلN  =تمکين . 

 .بر حسب ساعت گرفته ميشود N، Eبر حسب درجه؛ ارزشهای  T،S،Hارزشهای 

H  وN است(+) ، در بعد از ظهر )–(، در قبل از ظهر. 

حساب ميشود و يا برای محل هايی  ور که در باال ذکر شدهمان طنشان داده شده است،  Nمدت تمکين که با حرف   

متر ميباشد، با دکمه های زير بصورت ساعت  ۵٠٠درجه و بلندترين محل آن کمتر از  ۴۴که درجه عرض آنها کمتر از 

 .يعنی، بر روی صفحه دستگاه، ساعت صفر و ارقام دقيقه و ثانيه ديده ميشود. يافته ميشود
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درجه ميباشد، نصف فضله، فضل  ۴١°و در جاهاييکه ميل شمس و تعديل زمان و درجه عرض در هر کدام روزی   

با سهولت و بطور سريع  )ربع دايره(دائر و اوقات نماز بدون لزوم به هيچ حساب و معادله و استعمال ماشين حساب، توسط 

به دستگاه [به کامپيوتر. توليد و توزيع ميگردد ربع دايره و راهنمای استعمال از آن، از طرف کتابخانه حقيقت. فهميده ميشود

ديسک ترتيب شده را از کامپيوتر خارج کرده، . ديسک خالی وصل کرده شده، نظر به اوقات نماز ترتيب کرده ميشود] ذکا

درجه طول و عرض يک شهر اگر به   ديسک ترتيب داده شده، به کامپيوتر نصب گرديده،. سالها ميتوان نگهداری کرد

يا . اه داده شود، همه اوقات نماز يکروزه ويا ماهانه ويا ساالنه آن شهر را، در يک ثانيه در صفحه اش نشان ميدهددستگ

که به تلفن وصل شده در چند ثانيه، به آن ) نمابر(اين کاغذ، بوسيله دستگاه فاکس . اينکه بر روی کاغذ بصورت نوشته ميدهد

 .شهر ميتوان فرستاده شود

  

) مغرب(با عصر و نماز شام ) ظهر(نماز پيشين  ،در پيری و الکی و شافعی در حين سفر، در بيماریدر مذاهب م[  

  .]يعنی، يکی از آن دو، در وقت ديگری ميتوان ادا کرده شود .ميتوان جمع کرده شود) عشاء(با خفتن 

 

  

 

  

  جمع کردن نماز

  

کی، در سفر، در باران شديد، در تاريکی، در شب های در مذهب مال (ميگويد که؛ ) الفقُه علی المذاهب االربعه(در   

کم بودن سفر ). جمع کرده ميشود) خفتن(با عشاء ) مغرب(گل آلود و در عرفات و مزدلفه، نماز ظهر با عصر و نماز شام 

ی، نماز عشاء در هوای ِگل آلود و باران. جمع، در سفر بحری جائز نميباشد. نيز جائز ميباشد] از هشتاد کيلومتر[از سه روز 

در شافعی، . ِوتر را در وقتش ادا ميکند. در مسجد با جماعت ادا کردن جائز ميشود) مغرب(را همراه با نماز شام ) خفتن(

 .کيلومتر بودن سفر الزم ميباشد ٨٠برای جمع کردن، 

  

جائز است،  کرديم در بحث اوقات نماز بيانهمچنان که جمع در حنبلی، در سفر هشتاد کيلومتری و در احوالی که   

در خانه نيز جائز ) مغرب(با شام ) خفتن(در طوفان، جمع کردن نماز عشاء  و در سرما، در زمستان، در باران، در ِگل

. در هنگام شروع به اولين نماز، به جمع کردن نيت کرده ميشود .در حين جمع کردن، سنت ها ادا کرده نميشود. ميباشد
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در وقت هايشان امکانپذير نيست، مذهب ) مغرب(برايشان ادای نمازهای ظهر و عصر و شام  آنانيکه در زمان وظيفه و کار

بايد جمع کنند، وظيفه خود را ) خفتن(را با نماز عشاء ) مغرب(حنبلی را تقليد نموده، نماز عصر را با نماز ظهر و نماز شام 

در مذهب حنبلی . يشود که جانشينش انجام خواهد داداگر از وظيفه جدا گردد، سبب ظلم ها و کفرهايی م. نبايد ترک کنند

هر جانب سر را، گوشها را و  شستن روی همراه با داخل دهان و بينی ، نيت، بازوها را شستن، : فرض وضو شش ميباشد

در مذهب مالکی موهای آويزان نيز مسح کرده . مويی راکه آويزان باشد مسح کرده نميشود[پوست باالييش را مسح کردن 

َ کـَْر . فرض ميباشد] شتاب[، مواالت ]نوبت[شستن پاها، همراه با استخوانهای پهلويی اش، ترتيب ]. ميشود آلت (اگر به ذ

هنگاميکه زن به جلد او لمس نمايد هر . خود و به پوست يکی از هر کدام زن با شهوت لمس کند، وضو فاسد ميگردد) تناسلی

. هر چيزيکه از پوست خارج ميشود، اگر بسيار باشد وضو را فاسد ميسازد. يشودچنديکه احساس ذوق هم بکند وضو فاسد نم

در غسل، شستن دهان، بينی و موها و باز کردن . صاحب عذر بودن مانند حنفی ميباشد. خوردن گوشت شتر نيز فاسد ميکند

سنت بوده برای حيض فرض باز کردن موهای بافته شده زنان، برای جنابت، . موهای بافته شده برای مردها فرض است

 ).نشستن در نماز به مقدار تشهد و به دو جانب سالم دادن نيز فرض است. ميباشد

 

 

 

 

 زمانهای کراهت

گفته  )زمان کراهت( ،به اين سه وقت: يعنی حرام است سه ميباشد ،اوقاتی که در آن ادای نماز، تحريمأ مکروه  

. اگرچه نافله ها صحيح ميشوند، ولی تحريمأ مکروه ميشوند. يح نميشودفرض های شروع شده در اين سه زمان، صح. ميشود

، از اولين زمان از اين سه زمان، زمانی است که در اوقات صبح. اين نافله ها را فسخ کرده، در زمان ديگر بايد قضا کرد

  .گويند )ت اشراقوق(و  )وقت ضحی(به آخر اين زمان . دقيقه ادامه مييابد ۴٠خورشيد شروع شده،  هنگام طلوع

  

دقيقه قبل  ۴٠سومين زمان کراهت، . دومين زمان کراهت، هنگامی است که در آن زمان خورشيد در زوال ميباشد  

طلوع خورشيد، زمانی ميباشد که از وقت طلوع، يعنی از وقتيکه کناره بااليی خورشيد از . از غروب خورشيد شروع ميشود

شروع شده، تا به مرتفع شدنش به حدی که نتوان نگاه کرد ادامه مينمايد، يعنی از خط افق مرئی شروع به ديده شدن کند، 

در زوال بودن خورشيد، قرار داشتن خوشيد در . يعنی تا به آخر زمان کراهت ميباشد. ميباشد )وقت ضحی(وقت طلوع تا به 

ی زمان مابين دو وقتی است که اين دو يعن. محل زوال شرعی درسماء ميباشد دائره داخل دايره ای ميباشد که اين دائره،

دقيقه  ٢٠اين زمان، برای استانبول، از وقت نماز ظهر، . وقت، از وقت زوال حقيقی به مقدار زمان تمکين اول و بعد ميباشد
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غروب خورشيد نيز، بمعنی زمانی است که اين زمان از وقت شروع به زردی گراييدن خورشيد به حدی . قبل شروع ميشود

درجه  ۴١ ]درجه عرضش[ مقدار اين زمان، برای محل هايی مانند استانبول که. ان نگاه کرد تا هنگام غروب ميباشدکه بتو

اصفرار (به وقت اول اين زمان . دقيقه ميباشد ۴٠بطور وسطی . دقيقه در حال تغيير است ۴٢دقيقه تا  ٣٧ميباشد، مابين 

اما، نماز عصر را تا . ، تنها نماز عصر آنروز ادا کرده ميشوددر حين غروب خورشيد. گويند )وقت کراهت(ويا  )شمس

نظر به قول امام ابويوسف، تنها در روز جمعه در حين قرار گرفتن . وقت اصفرار به تأخير انداختن تحريمأ مکروه ميباشد

ای جنازه ای که از نماز بر. اين قول ضعيف ميباشد. ، ادای نافله مکروه نميشود]در لحظه زوال[ الرأس سمتخورشيد در 

، ادای نماز باشد برای جنازه ايکه در اين اوقات آماده شده. ، سجده تالوت و سجده سهو نيز جائز نميباشدباشد قبل آماده شده

  . جنازه در اين اوقات صحيح ميشود

  

، تا ]محل فجر[صبح از سفيد شدن فجر صادق . ادای نافله مکروه ميباشد در آن وقتها، تنها دو وقت موجود است که  

بعد از ادای نماز عصر، قبل از نماز شام . هنگام طلوع خورشيد، به غير از سنت نماز صبح، نافله ديگری ادا کرده نميشود

روز جمعه هنگاميکه امام به منبر باال شود و در حين اقامت خواندن موذن، در . ادای نافله تحريمأ مکروه ميباشد) مغرب(

تنها، شروع کردن به سنت نماز . به نافله يعنی به سنت شروع کردن مکروه ميباشد ،ز گذاردن امامنمازهای ديگر در حين نما

چنين بيان گرديده است که سنتی که قبل از . اين را نيز بايد دور از صف و يا در عقب ستون ادا کند. مکروه نميباشد ،صبح

 .شودشروع شده باشد، بايد کامل ادا کرده  ،باال شدن امام به منبر

  

در حين ادای نماز عصر اگر . در حين ادای نماز صبح، اگر خورشيد شروع به طلوع کند، اين نماز صحيح نميشود  

، هنگاميکه با هواپيما به طرف غرب رفته شود، )مغرب(بعد از ادای نماز شام . خورشيد غروب کند، اين نماز صحيح ميشود

اگر روزه اش را باطل کرده باشد، بعد . را تکرار ادا ميکند) مغرب(از شام نم ،اگر خورشيد را ببيند، بعد از غروب خورشيد

  .از عيد قضا ميکند

  

در مذهب حنبلی، . آيد که حجاج دو نماز را جمع کنند در مذهب حنفی، تنها در ميدان عرفات و در مزدلفه، الزم می  

يا در مستحازه باشد، در عذرهای باطل کننده جمع کردن دو نماز در سفر، در بيماری، در هنگاميکه زن، مادر شيرده و

وضو، و برای کسانی که برای وضو و تيمم مشقت ميکشند و کسانيکه مانند کور نابينا و کار کننده در زير زمين، که در 

فهميدن وقت نماز عاجز ميباشند و کسی که از مالش، از جانش و از ناموسش در حراس ميباشد و کسی که به معيشتش ضرر 

کسانی که امکان جدا شدن از کارشان برای ادای نماز ندارند، اين نمازهايشانرا به قضا گذاشتن آنها، . هد آمد، جائز ميشودخوا

  .در مذهب حنفی جائز نميباشد
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تقديم ) خفتن(را با عشاء ) مغرب(را تقليد کرده، ظهر را با عصر و يا شام  )مذهب حنبلی(تنها در اينگونه روزها،   

رده جمع نمودن اينها، يعنی به جلو گرفته و يا به عقب انداخته، جمع کردن، يعنی با هم ادا کردن اين اشخاص جائز و تأخير ک

، در هنگام ايستاده ادا کردن )خفتن(را قبل از عشاء ) مغرب(در هنگام جمع کردن، ظهر را قبل از عصر و شام . ميشود

غسل و نماز را که  و را پی درپی ادا کردن، مفسدها و فرض های وضو،شدن به اولين نماز، به جمع کردن نيت کردن، هر د

 .در مذهب حنبلی موجود ميباشد آموختن و به اينها تابع شدن الزم و ضروری ميباشد

 

  )ميالدی ١٩٨۶خورشيد (جدول تعديل زمان 

     )UT( ٠ساعت ) گرينويچ(زمان اونيورسال 

  

 

  )] UT= گرينويچ  زمان بصورت= ( h١٢ + غرب ويا   –شرق  ،ه درجه طولزمان به انداز –تعديل زمان [ وقت زوال،

تعديل زمان = زمان حقيقی  –زمان وسطی    

 



 54

 )ميالدی ١٩٨۶خورشيد (جدول ميل شمس 

    )UT( ٠ساعت ) گرينويچ(زمان اونيورسال 

  

  

 ۶ارزشهای  ١٩٨٧+  ۴نبرای  . ميباشد ١٩٨۶+  ۴ن)  ن= ١،٢،٣،٠،( ... اين ارزش ها برای سالهای  :تذکر  

 ١٢ارزشهای  ،به بعد) مارچ( ساعت قبلی، از مارس ١٢ارزشهای ) مارچ( تا مارس ١٩٨٨+  ۴ن ساعت قبلی، برای 

 ٣١( ١٩٨٩) جنوری( ژانويه) ٠(مثأل برای . ساعت بعدی استعمال ميشود ۶ارزشهای  ١٩٨٩+  ۴ن   ساعت بعدی، برای

  :)١٩٨٨دسمبر 

  .ميل ، ميشود=  –٢٣ ° ٠٧' –) –٢٣°  ٠٧'  –) –٢٣°  ٠٣ '((×  ۶÷ ٢۴=  – ٢٣°  ٠۶' 

اسطرالب را ساخته، ارتفاع خورشيد را اندازه گيری کرده ) دستگاه(اولين مسلمانی که ربع دايره را، يعنی آلت   

يش بسيار و ديگر کتابها )کتاب المقياس الّزوال(و  )عمل باالسطرالب(و  )زيج فزاری(. است ابراهيم فزاری بغدادی ميباشد

وفات يافته است  ۴٢۶رناطی که در ُسبوع غ ا )کتاب االسطرالِب(. وفات کرده است.] م ٨٠٣[ ١٨٨در سال . با ارزش ميباشد

  .در مصر وفات يافته است، بسيار با ارزش ميباشد] .م ١٣٩٨[ ٨٠١علی بن بغدادی که در سال  )اية المبتدیهد(و کتاب 
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نظر به . روز قبلی تثبيت شده است) در نيمه شب( ٢۴فر آنروز، يعنی در ساعت ارزشهای بااليی در لندن در ساعت ص

مثأل برای يک وقت مشترک . و تصحيح کرده شده استعمال ميشود گرديده زمان و درجه طول مربوط، تناسب مستقيم قبول

) و –س  / ١۵( / ٢۴با فرمول  نشان داده شده است، )δ( که با عالمت ميل نشان داده شده، و )و(که با عالمت  )استاندارد(

 ×)١δ – ٢δ + (١δ  =δ ١در اينجا، . حساب کرده ميشودδ  ٢و δ، درجه طول =، س بوده بترتيب، ميل آنروز و فردايش 

 .با عالمت هايش استعمال ميشوند. ميباشد) سر ساعت کشور(استاندارد 

 

 ارتفاع های وقت نماز عصر برای هر درجه عرض

 

درجه و  ٣٢(دقيقه ميباشد، غاية االرتفاع،  ۴٨درجه و  –١۶ميل شمس ) فبروری(فوريه  ٢ه در استانبول در مثأل؛ بدليل اينک

متر و سايه عصر  ١،۵٨بوده، کوتاهترين سايه چوب عمود يک متری، ) درجه ۴٩+ دقيقه ۴٨درجه و  –١۶=  دقيقه ١٢

. دقيقه يافته ميشود ۴١ساعت و  ٢سط ماشين حساب، فضل دائر بتو. دقيقه ميشود ٢٠درجه و  ٢١متر و ارتفاع عصر  ۵٨،٢

 –١٣زيرا، تعديل زمان . دقيقه ميشود ٠٩ساعت و  ٣دقيقه و با ساعت مشترک  ۴٢ساعت و  ٩وقت عصر، با ساعت اذانی 

  نيز، به اشارات فوقبدون استعمال از جدول . ثانيه ميباشد ٣٩دقيقه و 
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90 – 32.12  = tan + 1 = arc tan MS 90 – MR =   ماشين حسابPrivileg با انگشت فشار ،

، در روی  haytيا اينکه در ربع دايره، هنگاميکه . دقيقه ميشود ٨درجه و  ٢١ ،داده شود، ارتفاع خورشيد در عصر اول

برخورد ميشود، درازی سايه فئ زوال ) ظل مبسوط( haytقوس ارتفاع به رقم غاية االرتفاع آورده شود، رقمی که در قوس 

 .يشودم

 

 جدول تمکين

صد متر ججدول تمکينيکه از صفر درجه تا به شصت درجه عرض و با بيست و پنج متر تفاوت، تا اندازه ارتفاع پن  

  .در پايين ميباشد است، حساب شده

صد متر از چپ به راست مرتب شده و با رنگ نارنجی مشخص شده و جرقمهاييکه در جدول از صفر متر تا به پن  

در  ،رقم هاييکه از صفر درجه تا به شصت درجه بوده و در چپ .نشان ميدهند ر قرار گرفته اند، ارتفاع ها رادر اولين سط

رقم . اولين ستون قرار گرفته، از باال به پايين مرتب شده و با رنگ نارنجی مشخص شده اند، درجات عرض را نشان ميدهند

اين دو ارزش يکديگر را قطع مينمايند قرار دارند، از جنس دقيقه و هاييکه در نقاط قطع اين دو ارزش، يعنی در نقاطيکه 

در جدول پايين با رنگ . استثانيه  ٢۵دقيقه و  ۶درجه عرض، مدت تمکين  ٢ و متر ٢۵٠ارتفاع مثًال برای . ثانيه ميباشند

 .نارنجی نشان داده شده است

  

  جدول تمکين
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 )متر(ارتفاع 

  .رين سطح يک محل از پايين ترين سطح آن محل ميباشدمقدار بلندی باالت: ارتفاع

 


