َر ِّ
ب ِِّ ا ْش َر ْح ِِّل
ِّ
احل ْل ع ْق َد ًة
َويَس ْر ِِّل أ َْم ِّري َ و ْ
ِّ ِّ ِّ
س ِّاِن  يَ ْف َقهوا قَ ْوِِّل 
ِمن ِّلِ َ
ص ْد ِّري
َ

(ٝؿآـ ٠ؿي)٥
” اك ر٦ة پؿقذخگةذف! ر٦ة قي ٬٪ذاپؿاػ٠ ٬ړف !
اق ر٦ة ا٦ؿ (خذقة٣خ) ذاد ٬آقةـ ٠ړف ! اق ر٦ة

من يرد اهلل به خري ا يفقهه

٬ٞٚ

 ٬٣ژثٰ څؼٗ ٬ٯټ ٬پؿا٩يـف ! چې (ػ )ٟ٤ر٦ة پ٬

يف الدين.
(ظؽير مؿي)ٙ
" ٠كٰ  ٬٠ػؽاق٩ؽ ث ٬قك اذاخۀ ػيؿ ٚؿ٦ةيؽ
اق ذا خذ ا٦ٯذ خي ٨خا٩ن٪٧ؽ  ٰ٦قةرخ"

اقالٰ٦

ػجؿق (ښ )٬قپٯ٭يږل“.

ج) . 683378
م٧ةذۀ خقوؽق قٰ

دقا٣عضح1441

مسائل فقٌی

ا٠ذٯثؿ4112

ذقة٣خ آ٦ؽف ق ية اقذ٪جةض ار ٞ٪٦ٯؾ مؽف اقخ

فتٍا 0

دٯًيط ٦يؽ٭ؽ .
 1ػػ ٛ٦ذٰ آ٩چ ٬ذا ار وةظت ذقة٣خ آ٦ؽف اقخ اثالغ

ٚذٯا ٩ةظي ٬دُجي ٰٞق ٔ ٬ٞٚ ٰ٤٧اقال ٰ٦ثٯخف ٩ذةاش ق

٪٠ ٰ٦ؽ .

٦جةخك ْ٩ؿك اظ١ةؿ اقال ٰ٦ذا ٩نةـ ٦يؽ٭ؽ  .٭٧چ٪ةـ

 4ػػ ٛ٦ذٰ ثٞ٦ ٬ةؿ ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬ققٝ ٥٤ةا٥

ٚذٯا ٝةث٤يخ دُجي ٜق ٦ى٤عخ  ٬ٞٚذا خذ ي ٟقا٬٠ ٬ٕٝ

ثٯخف ق ث ٬اقةز ْ٩ؿ ػٯخ دٕؿي ٙق ا٩نةء اظ١ةؿ ذا

ظؽقت ية پيل مؽـ آـ ٗيؿ ٝةث ٢ا٩ذْةذ ثةمؽ ثيةـ

٦ي٪١ؽ ار اي٩ ٨ةظيٛ٦ ٬ذٰ ظيسيخ مةذع ذا خامذ٬

٦ي٪١ؽ ق ٦ىؽذ ٦ٮ ٥خذ ٚٮ٩ ٥ىٯش ٞٚٮٰ خذ قإٝةة ق

٦ذةثٕخ قك قاصت  ٰ٦ثةمؽ ق ثةيؽ ُ٦ةثْ٩ ٜؿي ٬قك

ظٯاخزٰ  ٬٠ظؽقت ق قٝٯع آـ خذ ٭ؿ قٝخ ٦ذٯ ٓٝثةمؽ

ٔ ٢٧مٯخ .

 ٰ٦ثةمؽ .

ػالو ٬ايٛ٦ ٬٠ ٨ذٰ آ٩چ ٬ار ظٌؿة ػؽاق٩ؽ قجعة٬٩

اًمُت فتٍا ه مقام مفتی 0

ق دٕة ٰ٣ثؿ پية٦جؿس آ٦ؽف آ٩ؿا ػجؿ ٦يؽ٭ؽ ق مؿيٕخ

ا٦ةؿ مةَجٰ ذظ ٬٧اهلل ٩ ٰ٦ٯيكؽ  ( 0 ٬٠اٛ٧٣ذٰ ٝةاٰٚ ٥
ذا ث ٬اقةز إٚة٣ل مؿج ٦يؽ٭ؽ پف ا٦ؿ ٛ٦ذٰ خذ
األ٦ح ٞ٦ةؿ ا٪٣جٰ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬ققٛ٦ * ٥٤ذٰ خذ ثي٨
ثي ٨ا٦خ ٩ةٚؾ ثٯخف ث ٬اقةز اي ٬١٪ػالٚخ ٦ي٪١ؽ ار
ا٦خ ٝةاٞ٦ ٥ةؿ پية٦جؿ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤اقخ .

٩جٰ ثؽي ٨خ٣يٛ٦ ٢ذٰ ٭ة ثٞ٤ت « أق ٰ٣األ٦ؿ ٞ٤٦ت ا٩ؽ» .

ا٧٣ٯٛٝةة  4 0ػػ  ) 442 , 444ق اي ٨ا٦ؿ ث ٬خالي ٢دي٢

ا٦ةؿ اٞ٣ؿا ٰٚذظ ٬٧اهلل خذ ٞ٦ةؿ ٛ٦ذٰ ٩ ٰ٦ٯيكؽ 0

اقخ0

« دؿص٧ةـ ٔ ٨اهلل دٕة » ٰ٣دؿص٧ةـ ػؽاق٩ؽ ٦ذٕةؾ (

اقؾ ػػ خذ مؿيٕخ  0ظؽير مؿي ٙاقخ ٦ ٬٠يگٯيؽ  ( 0إـ

اظ١ةؿ  ٰٚد٧يـ اٛ٣ذةقك ٔ ٨األظ١ةؿ  0ش . ) 44 0

ا٧٤ٕ٣ةء قذزح األ٩جيةء * ٔ٧٤ةء قاذزي ٨ا٩جيةء ٭كذ٪ؽ .

ا٦ةؿ اث ٨اٞ٣ي ٥ذظ ٬٧اهلل ٩ ٰ٦ٯيكؽ ٛ٦ ( 0 ٬٠ذٰ آ٩چ٬

خقؿ ػػ ٛ٦ذٰ ٩ةات پية٦جؿ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤خذ دج٤يٖ

ار صة٩ت ػؽاق٩ؽ آ٦ؽف آ٩ؿا  ٰ٦گٯيؽ ق مؿج

اظ١ةؿ اقخ .

٦يؽ٭ؽ).قك خذ ٞ٦ؽ٦ۀ ٠ذةب ػٯخ ث٪ةؿ « أالؿ

قٯؿ ػػ ٛ٦ذٰ ث ٬ظير مةذع خذ ثي ٨ا٦خ ٦يجةمؽ  ,ريؿا

ا٧٣ٯٕٝي ٨ٔ ٨ذب إ٣ة٧٣ي٩ ٰ٦ » ٨ٯيكؽ ٛ٦ ( 0ذٰ

ٛ٦ذٰ آ٩چ ٬ذا ار مؿيٕخ ثىٯذة ٞ٪٦ٯؾ ار وةظت
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٩ةقغ ق ٪٦كٯح آـ خا٩ة ثةمؽ ق ظؽير ذا چ٪ةـ ثؽا٩ؽ ٬٠
ٝؿآـ ذا ٦يؽا٩ؽ ق ثةيؽ ث ٬رثةـ ق ث ٬مٕؿ ق ث٤ٔ ٬ٯ٦يٝ ٬١ؿآـ

ٝةاٞ٦ ٥ةؿ ذقٯؾ ثٯخف ق ٧٩يذٯاـ ٝؽذ ق ٪٦ـ٣خ قيؿا ٩ة خيؽف
ثؽاـ اظذيةث خاذخ آگٮٰ خامذ ٬ثةمؽ ق ا٩ىةؼ ذا خذ
گؿٚخ ) .
دُجي ٜق اقذٕ٧ةؾ ٭٤ٔ ٬٧ٯؿ د٠ؿ مؽف ذٔةيخ ٪٠ؽ ق ٧٠ذؿ
ا٦ةؿ اثٯ ظ٪ي ٬ٛذًٰ اهلل ٔ ٬٪خذ ٞ٦ةؿ ٛ٦ذٰ ٩ ٰ٦ٯيكؽ ٨٦ ( 0
ظؿؼ ثـ٩ؽ ق ثة خا٩كذ ٨٭ ٬٧اي٤ٔ ٨ٯؿ  ,اػذالؼ أ٭٢
د ٰٚ ٥٤١مئ  ٨٦ا ٥٤ٕ٣ق ٭ٯ يْ ٨أـ ال يكأ ٬٣اهلل ٔ٠ , ٬٪يٙ
قاليةة ( ٔ٧٤ةء ) ذا خذ ٌٝةية ثؽا٩ؽ ق اگؿ ٭ ٬٧اي ٨وٛةة
أٚذيخ  ٰٚخي ٨اهلل ؟ ٞٚؽ قٮ٤خ ٔ٤يٛ٩ ٬ك ٬ق خي٠ * ٬٪كي٬١
ذا خامخ ظ ٜخاذخ خذ ٦ٯًٯع ظالؾ قظؿاؿ قؼ ٨ثـ٩ؽ ق
خذ چيـك ار ٔ ٥٤قؼ ٨ثـ٩ؽ ق گ٧ةـ ٪٠ؽ  ٬٠ػؽاق٩ؽ ارقك اي٨
ٚذٯا ثؽ٭ؽ ق اگؿ ا٭ ٢وٛةة ٚٯؽ ٩جةمؽ ظ٩ ٜؽاذخ ظؿؼ
قؤاؾ ذا ٧٩ي٪١ؽ  ٬٠خذ خي ٨ػؽا چگٯٚ ٬٩ذٯا  ٰ٦خاخ ٛ٩ف ق
ثـ٩ؽ خذ ٔ ٥٤ق ظ٩ ٜؽاذخ ٚذٯا ثؽ٭ؽ ) ( اٞٛ٣ي ٬ق ا٧٣ذ/ ٬ٞٛ
خي ٨ثؿقك آقةـ  ٰ٦ثةمؽ ) ٪٦ ( .ةٝت اثٰ ظ٪ي٧٤٣ ٬ٛٯٜٚ

. ) 121 04

ا ,ٰ١٧٣ش . ) 44 0

خذ وٛةة ٛ٦ذٰ اًة٪٪٠ ٰ٦ ٬ٚؽ ٛ٦ ٬٠ذٰ ثةيؽ خذ ثي٨
ا٦ةؿ اث ٨اٞ٣ي ٥خذ ٠ذةثل ث٪ةؿ أالؿ ا٧٣ٯٕٝي٩ ٰ٦ ٨ٯيكؽ 0 ٬٠
٦ؿخؿ ٔىؿ ػٯخ ث ٬وٯاب ق ٕ٦ؿٚخ ٕ٦ ,ؿقؼ ثٯخف ق
( خاخـ ٚذٯا ثؽقـ ٔ ٥٤خذ خي ٨ػؽا ظؿاؿ  ٰ٦ثةمؽ ) .
مٮةخة خاخـ ٕ٦ةوؿي ٨قك ٩كجخ ث ٥٤ٔ ٬قك ٦ٮ ٥اقخ .

اًلُت مفتی 0

مٮةخة خاخـ ٔ٧٤ةك ٕ٦ةوؿ خذ ا٭٤يخ ٛ٦ذٰ ٦ٮ ٥اقخ

ٛ٦ذٰ  ٬٠پي٘ةؿ ػؽا ذا ٦يؿقة٩ؽ ق آ٩ؿا مؿج ٦يؽ٭ؽ ق خذ ٞ٦ةؿ

چ٪ة٩چ ٬ا٦ةؿ ٦ة ٰ٦ ٟ٣گٯيؽ 0

ذقٯؾ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤خذ دج٤يٖ اظ١ةؿ مؿيٕخ  ٰ٦ثةمؽ ق

( ٚذٯا ٩ؽاخؿ دة اي ٬١٪٭ٛذةخ ٔة ٥٣مٮةخة ٩ؽاخ٩ؽ ٨٦ ٬٠

اظ١ةؿ ذا ظكت ْ٩ؿي ٬ق اصذٮةخ ػٯخ ٕ٦ؿ٦ ٰٚي٪١ؽ ثةيؽ

ا٭ٚ ٢ذٯا ٭كذ ) ٥ا٦ةؿ ٦ة ٟ٣اًة٦ ٬ٚي٪١ؽ ( 0 ٬٠صٯاب

ا٭٤يخ ػةش خامذ ٬ثةمؽ دة وةظت ٞ٦ةؿ اٚذةء گؿخخ .

قؤاؾ ٠كٰ ذا ٩ؽاخؿ دة قؤاؾ ١٩ؿخؿ ٠كي ٬١ار ٔ ٨٦ة٧٣ذؿ
ثٯخ ٦س ٢يعيٰ ث ٨قٕيؽ األ٩ىةذك  ,ذثيٕ ٬ذا  .ثةيؽ ا٩كةـ

اهل ــ اًلُت علمی 0

ػٯخ ذا ا٭ ٢چيـك ٩ؽا٩ؽ دة اي ٬١٪قؤاؾ ٪١٩ؽ ٠كٰ ذا ٬٠

ٛ٦ذٰ خذ ٔؿؼ ٔ٧٤ةك اوٯؾ ٔ ٬ٞٚجةذة ار ٦ضذٮؽ اقخ .

ار قك ٔة ٥٣دؿ اقخ ) ( اٞٛ٣ي ٬ق ا٧٣ذ. ) 124 0 4 / ٬ٞٛ

ثةيؽ مؼه ٦ضذٮؽ مؿقض ٔ٧ٯ ٰ٦اصذٮةخ ذا خامذ ٬ثةمؽ ق
دهم ــ اًلُت دَوداری ه تقٍی 0

خذ د٧ةؿ ٔ٤ٯؿ اقالٕ٦ ٰ٦ؿٚخ ٠ة ٢٦خامذ ٬ثةمؽ ق خذ اظ١ةؿ
ار ٠ذةب ػؽا يٕٝ ٰ٪ؿآـ اَالع ٠ة ٢٦خامذ ٬ق ثكيةذك ار

ٛ٦ذٰ ثةيؽ ا٩كةـ ثة دٞٯك ق وة٣ط ق خاذاك ٣يةٝخ ٞ٦ةؿ

ق٪خ ُ٦ٮؿف ذا ثؽا٩ؽ ق ٭٧چ٪ةـ ٦كةا ٢اص٧ةع ق ٦ىةخذ

اٚذةء ثةمؽ دة ٦ؿخؿ ٝٯ٣ل ذا ٝجٯؾ ق ث ٬ظؿٚل گٯس ثؽ٭٪ؽ

دنؿيٓ ٗيؿ ار ٝؿآـ ق ق٪خ ذا ثؽا٩ؽ ٦سٝ 0٢يةز  ,اقذعكةـ

ق ٦ؿصٓ قؤاؾ ٪٪٠ؽف گةـ ثةمؽ .

اقذىعةب ٦ ,ىة٣ط ٦ؿق٦ , ٬٤ؾ٭ت وعةثٰ  ,قؽ دذاآ ق

ار ظٌؿة ٔ ٰ٤ذقايخ مؽف  ٬٠ار ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل ٔ٤ي٬

اثٯاب ٔ ٥٤اوٯؾ خيگؿ ذا ق ٕ٦ؿٚخ ٠ة ٢٦ث٤ٔ ٬ٯؿ ظؽير ,

قق ٥٤قؤاؾ ٧٩ٯخؿ  0ية ذقٯؾ اهلل اگؿ ثؿاك ٦ة ي٦ ٟٯًٯع

ٕ٦ؿٚخ ٠ة ٢٦ثـثةـ ٔؿثٰ ٦س٩ 0 ٢عٯ  ,وؿؼ ٤ٔ ,ٯؿ ق ٬گة٬٩

پيل مٯخ ق ثيةـ ا٦ؿ ق ٩ٮٰ آـ ٩جةمؽ ٦ة ذا ث ٬چ ٬ا٦ؿ

ثالٗخ « ٕ٦ة , ٰ٩ثيةـ ق ثؽيٓ » ق ٭٧چ٪ةـ ٔة ٥٣ثٞ٦ ٬ةوؽ

٦ي٪١يؽ ؟ ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤صٯاب خاخ « 0

مؿيٕخ ق ٕ٦ؿٚخ ث ٬ر٩ؽگة٦ ٰ٩ؿخؿ ثةمؽ .

مةقذقا ٚي ٬اٞٛ٣ٮةء ق إ٣ةثؽي٦ * ٨نٯذف ٪٠يؽ ٞٚٮةء ق

ا٦ةؿ مة ٰٕٚذًٰ اهلل ٔ ٬٪چ٪ة٩چ ٬ا٣ؼُيت ذقايخ ٧٩ٯخف خذ

٦ؿخؿ ٔةثؽ ذا » ( ذقايخ ٧٩ٯخف اُ٣جؿا ٰ٩خذ ٕ٦ض٬٧

ٞ٦ةؿ ق ا٭٤يخ ٛ٦ذٰ ٩ ٰ٦ٯيكؽ  ( 0٭يچ١ف ظ٩ ٜؽاذخ خذ خي٨

األققٍ ق ا٣ٮيس ٰ٧خذ ٦ض ٓ٧ا٣ـقااؽ  111 0 1/ق وعخ

ػؽا ٚذٯا ثؽ٭ؽ ٦گؿ ائ ٬١٪ةذؼ ػػ ٔة ٥٣ػػ ث٠ ٬ذةب ػؽا ثةمؽ

گؾامذ ٬ا٣كيٯَٰ خذ ٛ٦ذةج ا٣ض ٬٪ش . ) 41 0

ق ٩ةقغ ق ٪٦كٯح ٦ ,ع٦ , ٥١ذنةثٮ ٬دأقي ٢ق د٪ـي , ٢آيةة

خذ ق ٨٪ا٣ؽذا ٰ٦ص٤ؽ اقؾ وٛع 44 ٬آ٦ؽف  ٬٠ار ذقٯؾ اهلل

 ٰ١٦ق آيةة ٦ؽ ٰ٩ذا ثؽا٩ؽ ق ثة مأـ ٩ـقؾ آيةة آگةف ثةمؽ .

و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤قؤاؾ مؽ  0 ٬٠اگؿ ي٦ ٟٯًٯع پيل

ثٕؽ ار آـ ثةيؽ خذ ٦ٯذخ ظؽير ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق٥٤
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صٯا٩ةـ ذا دٯوي ٬ثٕؽؿ صٯاب خاخـ ثكؿٔخ ق اوؽاذ

آ٦ؽ ق خذ ٠ذةب ػؽا ق ق٪خ ذقٯؾ اهلل صٯاب آـ ٩جٯخ چ ٬ثةيؽ

ٚذٯا ٦ي ٥٪١ق الرؿ ٩يكخ ثكؿٔخ ق ثؽقـ دعٞي ٜق دعٜٞ

٠ؿخ ؟ ذقٯؾ اهلل و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤صٯاب خاخ  « 0يْ٪ؿ ٚي٬

ار ٦ىةخذ اوي ٢اقال ٰ٦صٯاب ثؽ٭٪ؽ  .ذقٯؾ ا٠ؿؿ وٰ٤

إ٣ةثؽي ٨٦ ٨ا٧٣ؤ٪٦ي * ٨يٕ٦ ٰ٪ؤ٪٦ئ ٨ةثؽ خذ آـ ٦ٯًٯع

اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤خذ چ٪ؽي ٨صة ٦ة ذا ار قؿٔخ ثضٯاب خاخـ

ْ٩ؿ ثؽ٭٪ؽ ية آ٩ؿا ُ٦ةٚ ٬ٕ٣ؿ٦ةي٪ؽ » .

ٚ ٓ٪٦ؿ٦ٯخف ا٩ؽ٧٤ٔ .ةء ق ٦ضذٮؽي ٨ق ٞٚٮةء ٞٚ ٬٠ٮٰ دؿي٨

ا٦ة ٠كي ٬١ثؽقـ ٔ ٥٤ق دٞٯك ق خي٪ؽاذك ػٯخ ذا ٛ٦ذٰ

٦ؿخؿ ثٯخ٩ؽ ار خاخـ ٚذٯا خقذك ٦ي١ؿخ٩ؽ ريؿا ار ػؽاق٩ؽ

ٕ٦ؿ٪٠ ٰٚؽ ق ظؿؼ ثـ٩ؽ ثةيؽ ار َؿؼ ظة٦ ٥٠ك٧٤ةـ  ٓ٪٦مٯخ .

قجعة ٬٩ق دٕة ٰ٣دؿز خامذ٪ؽ ق خاخـ ٚذٯا ذا ٦كبٯ٣يخ

خذ مؿع مؿي ٙآ٦ؽف  ٬٠اگؿ ٠كٰ ػٯخ ذا َجيت ٕ٦ؿ٪٠ ٰٚؽ ق

ثـذگ ٦يؽا٩كذ٪ؽ .

َٔ ٥٤ت ذا ٩ؽا٩ؽ ثؿاك ٦ؿيي اديخ ٦يؿقؽ ق ثةيؽ ار َؿؼ

ٚذٯا ظ ٜ٭ؿ ٦ك٧٤ةـ ٩يكخ ثٚ ٬١٤ذٯا ار قاصجةة ٔ٧٤ةء ق

٦ؿخؿ  ٓ٪٦مٯخ ريؿا ثةٔر اديخ ٦ؿخؿ ٦ينٯخ  .ثٌٰٕ ٔ٧٤ةء

ٞٚٮةء ق ٠كة٩ي ٬١خذ خيٞٚ ٨ة٭خ خاذ٩ؽ ٦يجةمؽ ق ثؿاك ٭ؿ

 ٰ٦گٯي٪ؽ  ٬٠ريةخدؿي ٨چيـي ٬١خ٩ية ذا ٚةقؽ  ٰ٦قةرخ ٩ي٬٧

ظؿ ٬ٚق م٘ ٢امؼةش آـ اقخ ق ٦ة خذ ٔىؿ دؼىىةة

٦ذ٩ , ٥٤١يٞٚ ٬٧ٮٰ ٩ ,يَ ٬٧جيت ق ٩ي٩ ٬٧عٯك اقخ .

ر٩ؽگٰ خاذي ٥ق  ٰ٧٩مٯخ  ٬٠ار ي ٟا٩ضي٪ؿ ق ية ٪٦ٮؽز

٩ي٦ ٬٧ذ ٥٤١اخيةـ ذا ٚةقؽ ق ٩يٞٚ ٬٧ٮٰ مٮؿ ٭ة ذا ق ٩ي٬٧

خٔٯة ٪٠ي ٬٠ ٥ي٤٧ٔ ٟيةة صؿاظٰ ذا ث٪١ؽ ....

َجيت ثؽ٩ٮة ذا ق٩ي٩ ٬٧عٯك رثةـ ذا ٚةقؽ  ٰ٦قةرخ  ٬٠ .ث٬

ٚذٯا ٦كبٯ٣يخ اقخ ق ٔ٧٤ةء ق ٞٚٮةء اگؿ أٌةك خاذ

رثةـ ٔة٦ية ٬٩آ٩ؿا ٩ي٧چ٦ ٬ال  ٰ٦گٯي٪ؽ  ,يٕ ٰ٪ي ٥٤ٔ ٟذا

اٚذةء ثةم٪ؽ ق يةـ ٩جةم٪ؽ ق ظذٰ ٦ؽذز ق ية ػُيت خذ

ا٩ؽ ٰ٦ ٰ٠خا٩ؽ ق ٠ة ٰ٧٩ ٢٦خا٩ؽ .

ي ٰ١ار ٦كةصؽ ظ ٜخاخـ صٯاب ذا خاذ٩ؽ ق ٠كٰ اينةـ ذا

ار ثؽثؼذٰ اقخ ٠كي ٬١رثةـ ٔؿثٰ ذا ٩ؽا٩ؽ ق چيـك ار ٝؿآـ

ار اي ٨ا٦ؿ ٠ ٓ٪٦ؿخف ٧٩يذٯا٩ؽ ٣يٗ ٨١يؿ ٦ذؼىىي ٨ذا ار

ذا ظ٩ ِٛؽامذ ٬ثةمؽ ق ار ظؽير ػجؿ ٩ؽامذ ٬ثةمؽ ق ٔ٬ٞٚ ٥٤

خاخـ ٚذٯا ٦ ٓ٪٦ي ٥٪١ق اي ٨٭ ٥ثؼةَؿ ٦ٮؿثة ٬٠ ٰ٩ثؿاك

ق اوٯؾ آ٩ؿا ٩ؽا٩ؽ ػٯخ ذا خذ ٞ٦ةؿ ٦ضذٮؽ ق ٛ٦ذٰ ٝؿاذ خاخف ق

مةـ خاذؿ ػىٯوة خذ ٔىؿك ٦ ٬٠ة ر٩ؽگٰ خاذئ ٬٠ ٥ىؿ

خذ ٞ٦ةث ٢ثـذگذؿي٧٤ٔ ٨ةء ٝيةؿ ٧٩ةيؽ ق دىٯذ ٧٩ةيؽ  ٬٠ا٦ةؿ

ٚذ ٬٪ق اقذٕ٧ةذ ١ٚؿ ك اقخ .

اثٯ ظ٪ي ٬ٛق ية ا٦ةؿ مة ٰٕٚاقخ ق ثگٯيؽ  ٬٠اثٯظ٪ي ٬ٛيٟ

خذ ٌٝةيةك ٦ٮ ٥ق اقةقٰ  ٬٠صة ٬ٕ٦ذا مة٦ ٢٦ينٯخ الرؿ

٦ؿخ ثٯخ ق  ٨٦ي٦ ٟؿخ ٭كذ , ٥اي ٨اقخ ثؽثؼذٰ ق٭ال٠خ

اقخ ٦ض٧٤ٔ ٓ٧ةء ق ٞٚٮةء خذ ٦ٯذخ آـ ص٤كةة خامذ٬

قدجة٭ٰ .

ثةم٪ؽ ق ٌٝةيةك ٦ٮ ٥صٮةـ اقالؿ ذا ُ٦ة ٬ٕ٣ق دؽٝيٜ

ٚذٯا ظ ٜ٭ؿ ٦ك٧٤ةـ ٩جٯخف ث ٬١٤ار قاصجةة ٞٚٮةء ٦يجةمؽ

٪٪٠ؽ ق يٛ٪١ؿ خذ اي٦ ٨ٯاذخ ٚذٯا وةخذ ٪١٩ؽ ريؿا خي ٨خذ

ٔ٧٤ةك ٠ؿاؿ خذ ٦ٯذخ خاخـ ٚذٯا ار مؽة ٠ةذ ٦يگيؿ٩ؽ ق خاخـ

ػؽ٦خ ٌٝةيةك قيةقٰ ق دع ٜٞثؼنيؽـ ا٭ؽاؼ خ٩يٯك

ٚذٯا ذا ظ ٜ٭ؿ ٦ك٧٤ةـ ٧٩يؽا٪٩ؽ ق ٦ك٧٤ة٩ةـ ذا ار خاخـ ٚذٯا

٩يكخ .

اگؿ ثؽذصٛ٦ ٬ذٰ ٩ؿقيؽف ثةم٪ؽ ٪٪٠ ٰ٦ ٓ٪٦ؽ .

٣يٌٝ ٨١ةيةك ٦ذٕ ٜ٤ثٔ ٬جةخاة ق ٕ٦ة٦الة  ٬٠خذ آـ ٩ه

خذ اي٦ ٨ٯذخ ٛ٦ذٰ قةث٦ ٜىؿ ٔال ٬٦خ٠ذٯذ قيؽ َُ٪ةقك

وؿيط خذ اقالؿ اقخ ار ظ ٜ٭ؿ خا٩ن٪٧ؽ ق ٦ع ٜٞاقخ ٬٠

٩ ٰ٦ٯيكؽ 0

اظ١ةؿ آ٩ؿا ثؿاك ٦ؿخؿ دٯًيط ٪٪٠ؽ ق ٛ٦ذٰ ق ٞٚٮٰ ظٜ

ٚذٯا ٦كبٯ٣يخ ثـذگ اقخ ق ٛ٦ ( ٨٦ذٰ ) ثة اي ٬١٪قّي ٬ٛاؿ

٩ؽاذخ  ٬٠اقذةخاـ ق ٦عٞٞي ٨ق خٔٯة ٪٪٠ؽگةـ ذا ار

ٚذٯا اقخ ق ٦كبٯ٣يخ خاذ اٚذةء ذا خاذؿ ق اَالٔةة ٠ة ٢٦خذ

دٯًيط اظ١ة ٬٠ ٰ٦خذ آـ ٩ه وؿيط خذ اقالؿ اقخ ٓ٪٦

اصذٮةخاة ق ْ٩ؿيةة ٦ضذٮؽي ٨ق ٔ٧٤ةء خاذؿ ق ٝؿآـ ٠ؿي ٥ذا

٪٠ؽ ثؽ٣ي ٢اي ٬١٪آ٦ٯػذ ٨خي ٨ار ظ ٜ٭ؿ ٦ك٧٤ةـ ق خٔٯة

ظ ِٛق اظةخير ريةخك ذا ظ٠ ِٛؿخف اؿ ق خذ اقالؿ ٝؿآـ ق

٧٩ٯخـ ٦ؿخؿ ث ٬خي ٨قاصت ٭ؿ ٦ك٧٤ةـ اقخ .
هٍت  0ةرای معلٍمات ةُشتر مراحعي فرماَد « فضل غوی

اظةخير خق ٦ؿصٓ اقةقٰ ثؿاك اظ١ةؿ اقخ ثة آ٩ٮ ٥٭ؿ ٌٝيۀ
 ٬٠پيل ٦ينٯخ د٧ةؿ صٯا٩ت ق اثٕةخ آ٩ؿا ُ٦ة٦ ٬ٕ٣ي ٥٪١ق

مخددی  ،ةحثٌای دَوی ه فتٍا ًای فقٌی  ،از هشرات فقي

ثكؿٔخ صٯاب ٧٩يؽ٭. ٥

اسالمی » .
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 ٬ٞٚاقالٰ٦

دکتٍر ٍَسف القرضاهی

 ٰ٪ٕ٦آـ ٭ؿ  ٬٠آ٩ؿا ث٪ٯمؽ ار ٩ٯميؽـ آـ

آب زمزم

قيؿ  ٰ٦مٯخ .
 .4ا٦ةؿ اظ٧ؽ ق اث٦ ٨ةص ٬ار صةثؿ اي ٨ظؽير
ذا ذقايخ ٠ؿخف ا٩ؽ ٦ « 0ةء ر٦ـؿ ٧٣ة مؿب

ٔؽۀ ثةيٞٔ ٨يؽف ا٩ؽ  ٨١٧٦ ٬٠اقخ ٩ٯميؽـ آب ر٦ـؿ خذ
٧٤ٔ »٬٣ةك ظؽير  ٰ٦گٯي٪ؽ  ٬٠اي ٨ظؽير
٩ذيضۀ ي١ضة مؽـ ثة ٦ٯاخ ٤٦ٯت ق ث١ذؿية ثؿاك ظضةث
ًٕي ٙاقخ ق ا٣جيٮ ٰٞاي ٨ظؽير ذا ار
ٌ٦ؿ ثةمؽ  .ق ٭٧چ٪ةـ ٔؽۀ ثةي ٨ثةقذ ا٩ؽ ٩ ٬٠ٯميؽـ آب
َؿي ٜصةثؿ ذقايخ ٦ي٪١ؽ  .قٯيؽ ث٨
ر٦ـؿ ق ظذٰ ٞ٦ؽاذك  ٥٠ار آـ ثؿاك ظةصٰ قاصت اقخ ق
قٕيؽاي ٨ظؽير د٠ؿ ذا ٦ي٪١ؽ ق يعيٰ
صـء ار ٦ؿاق ٥ظش ٦يجةمؽ .
ثٕ٦ ٨ي ٰ٦ ٨گٯيؽ اگؿ ٧٠ ٨٦ةـ ق ٩يـف
قؤاالدٰ  ٬٠خذ ثةب آب ر٦ـؿ ُ٦ؿج مؽف ٔجةذة ا٩ؽ ار 0
٦يؽامذ٤ٔ ٥ي ٬قٯيؽ ٦جةذرف ٧٩ ٰ٦ٯخؿ
٠ؽاؿ ٦ؿصٓ ٔ ٰ٧٤ق َجٰ ظ ٜخاذخ خذ ٦ٯذخ آب ٭ة ثُٯذ
ريؿا ذقايةة اق ػُؿخاذخ ثؿاك ظؽير .
ٔ٧ٯؿ ٚيى٧٩ ٬٤ةي٪ؽ ق آب ذا دضـي ٬ق دع٤ي٧٩ ٢ةي٪ؽ  .آية

 .4ا٣ؽاذ ٰ٪ُٝار ٔجؽاهلل ثٔ ٨جةز

اي٨

ر٦ـؿ ٝؽقيخ خذ خي ٨خاذخ ؟ آية ٩ٯميؽـ آب ر٦ـؿ قاصت
ظؽير ذا ذقايخ ٦ي٪١ؽ « ٦ةء ر٦ـؿ ٧٣ة
ية ٦كذعت ثؿاك ظةصٰ اقخ ؟ آية اگؿ ث ٬ازجةة ذقيؽ ٬٠
مؿب  » ٬٣يٕ ٰ٪آب ر٦ـؿ ذا ث ٬٭ؿ ٩يخ ٬٠
آب ٤٦ٯت مؽف ٩ٯينؽـ آـ الرؿ اقخ ؟ آية  ٨١٧٦اقخ
ث٪ٯميؽ آـ ٩يخ ثؿ آقذخف ٦ينٯخ  ،اگؿ ث٬
آب ر٦ـؿ ٤٦ٯت مٯخ ؟
٩يخ مٛةء ثةمؽ ػؽاق٩ؽ مٛةء ٦يؽ٭ؽ ،
ثؿاك صٯاثةة ث ٬قؤاالة ٚٯؽ اظةخير ذا  ٬٠خذ ٦ٯذخ آب
اگؿ ث٩ ٬يخ ذ ٓٚگؿق٪گٰ ثةمؽ ػؽاق٩ؽ
ر٦ـؿ ذقايخ گؿخيؽف ُ٦ة ٬ٕ٣ق ثؿذقٰ مؽف ق ار ثةب
گؿق٪گٰ ذا ذ ٰ٦ ٓٚقةرخ  ،اگؿ ث٩ ٬يخ
ٝي٧خ ٔ ٰ٧٤ق زجٯة ق خال٣خ ٭ةك آـ ٩ـخ ٔ٧٤ةك ظؽير ق
ذ ٓٚدن ٬٪گٰ ثةمؽ ػؽاق٩ؽ دن ٬٪گٰ ذا
خا٩ن٪٧ؽاـ خذ ٚٮ٦ ٥ذ ٨ق ق٪ؽ ٭ؿ ظؽير آ٩ٮة ذا ث ٬ثعر
ذ ٰ٦ ٓٚقةرخ  .ظؽير ار ٝٯؾ اثٔ ٨جةز
 ٰ٦گيؿي. ٥
اقخ ق ث ٬ذقٯؾ ا٠ؿؿ  ٰ٧٩ذقؽ ق ا٣عةِٚ

 .1ا٦ةؿ ثؼةذك خذ وعيط ػٯخ ثةب ٦كذ ٢ٞخذ

خذ ( ا٣ذ٤ؼيه ) ذقايخ ذاقك  ٬٠اي٨
ظش خاذخ ق خذ اي ٨ثةب  ،آب ر٦ـؿ ذا  ٰ٦آقذخ
ظؽير ذا ث ٬ذقٯؾ ا٠ؿؿ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬ق
 .ا٦ةؿ ثؼةذك خذ ٌٚي٤خ ق ثؿ٠خ آب ر٦ـؿ
ق ٰ٦ ٥٤ذقة٩ؽ  ٰ٦گٯيؽ ي ٟذقايخ مةد
٭يچ ظؽير ذا  ٰ٧٩آقذخ ق  ٍٞٚي ٟظؽير خذ
اقخ ق ٦ؼة ٙ٣زٞةة  ٰ٦ثةمؽ  .چٯـ اي٨
٦ٯذخ مكذ٤ٝ ٨ت ذقٯؾ ا٠ؿؿ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي٬
ٝٯؾ اثٔ ٨جةز اقخ ٣ؾا ي ٟذأك مؼىٰ
قق ٥٤ثٯاقُ ٬ر٦ـؿ اقخ ق ظؽير خيگؿ ثةي٨
اقخ يٕ ٰ٪ذأك ٔجؽاهلل ثٔ ٨جةز اقخ ق
 ٬٠ ٰ٪ٕ٦ذقٯؾ ا٠ؿؿ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤ار
٦ة ٦ضجٯذ ثٝ ٬جٯؾ آـ ٩يكذي ٥ق ٝٯؾ
آب ر٦ـؿ ٩ٯميؽف ا٩ؽ ق ار ٦ذ ٨٭ؿ خق ظؽير
٭يچ١ف ث٘يؿ ار ذقٯؾ ا٠ؿؿ و ٰ٤اهلل
چيـك گؿٚذ٧٩ ٬ينٯخ  ٬٠خال٣خ ثٌٚ ٬ي٤خ ق
ٔ٤ي ٬قق ٥٤ثؿاك ٦ة ظضخ ٩يكخ .
ثؿ٠خ ر٦ـؿ ٧٩ةيؽ .

 .2ا٣جـار ار اثٰ دذ ذقايخ ٦ي٪١ؽ « ٦ةء ر٦ـؿ

 .4خذ وعيط ٦ك ٥٤ظؽير  ٬٠خذ ٦ٯذخ ر٦ـؿ

َٕةؿ َٕ ٥ق مٛةء ق » ٥ٞآب ر٦ـؿ َٕةؿ ق
ذقايخ مؽف ار اثٰ دذ اقخ « أ٩ٮة َٕةؿ َٕ» ٥
مٛةء ٠ة ٢٦اقخ  .ا٪٧٣ؾذك اي ٨ظؽير ذا
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وعيط  ٰ٦خا٩ؽ ق ٭٧چ٪ةـ اُ٣ية٣كٰ آ٩ؿا خذ

ظ ِٛآـ ٦ة٩ ٓ٩يكخ قثةيؽ ظ١ٯ٦خ قٕٯخك ٭٧ين٬

٦ك٪ؽ ػٯخ آقذخف .

آب ر٦ـؿ ذا ٕ٦ةي ٬٪الثؿدٯذك ٧٩ةيؽ ق اي٠ ٨ةذ ٰٔ٧٤
ٛ٦يؽ ٦يجةمؽ .

اي ٨يگة ٬٩ظؽير خذ ٦ٯذخ ر٦ـؿ اقخ  ٬٠مٛةء ٠ة٢٦
اقخ٣ .ي ٨١آية اي ٨ظؽير  ٰ٪ٕ٦آـ اي ٨اقخ  ٬٠ر٦ـؿ ار

غسل کفن ةي آب زمزم

ٝٯا٩ي٧ٔ ٨ٯ٠ ٰ٦ةاي٪ةة ظ٦ ٰ٦ ِٛة٩ؽ ؟ آية ايٝ ٨ٯؾ

ثٕي ٦ك٧٤ة٩ةـ  ٨ٛ٠ذا ثة آب ر٦ـؿ ي١ضة  ٰ٦قةر٩ؽ

٦ ٰٛ٩ي٪١ؽ  ٬٠ر٦ـؿ ثة ٦ؼ٤ٯض مؽـ ثة آب خيگؿ ٤٦ٯت

ق دىٯذ خاذ٩ؽ  ٬٠آب ر٦ـؿ خذ  ٨ٛ٠قجت ثؿ٠خ آـ

 ٰ٧٩گؿخخ ؟ اگؿ ٩ذةاش ٕ٦ةي٪ةة الثؿدٯاذك زةثخ ٠ؿخ ٬٠

٦ينٯخ.

آب ر٦ـؿ ٤٦ٯت يٕ٩ ٰ٪ة پةک مؽف يٕ ٰ٪ثة ١٦ؿقثةة

ا٦ةؿ اٛ٣ؿًةقك خذ اي٦ ٨ٯذخ  ٰ٦گٯيؽ0

ي١ضة مؽف اقخ ق ٩جةيؽ ٠كٰ آ٩ؿا ث٪ٯمؽ  ،آية ٦ة ٩ذيض٬

 )1اي٦ ٨كأ ٬٣خذ ثةب ٔجةخة خاػ٦ ٢ينٯخ ق ٔجةخة

الثؿدٯاذ ذا ذخ ٧٩ةاي ٥ق ٝجٯؾ ٪١٩ي ٥ث ٬خ٣ي ٢اي٦ ٬١٪ؼةٙ٣

٩يكخ ٦گؿ آ٩چ ٬ػؽاق٩ؽ مؿع ٠ؿخف  ٬٩خذ ٝؿآـ ق ٩ٮ٥

ظؽير اقخ ؟ خذ ظة٣ي ٬١ظؽير  ُٰٕٝخال٣خ ٩يكخ ق

خذ ق٪خ آ٦ؽف  ٬٠آب ر٦ـؿ قاصت ق ٦كذعت اقخ .

زجٯة ٭٩ ٥ؽاذخ ق ثؼىٯش ( ٬٧٤٠مٛةء ق ) ٥ٞخذ ثؼةذك

 ٬٩ )4وعةث ٬ق  ٬٩دةثٕي ٨اي ٢٧ٔ ٨ذا ا٩ضةؿ خاخف

ق ٦ك ٥٤ق ظذٰ ثة٠ ٰٝذت ق٪خ ٩يآ٦ؽف اقخ .

ثٯخ٩ؽ ق وعةث ٬ق دةثٕي ٨ثٮذؿي٦ ٨ك٧٤ة٩ةـ ثٯخ٩ؽ ق
اگؿ ٔٞيؽف ٦يؽامذ٪ؽ  ٬٠ر٦ـؿ ٔؾاب ذا ٧٠ذؿ ٰ٦

هٍَشدن آب زمزم هي هاحب است ه هي َکی از سوت ًای

قةرخ يٞي ٨اقخ  ٬٠اي٠ ٨ةذ ذا ا٩ضةؿ  ٰ٦خاخ٩ؽ.

حج

 ) 4آب ر٦ـؿ د٪ٮة ثؿاك ٩ٯميؽـ اقخ ق خق ظؽير

خق ٦ٯًٯع ذا ثةيؽ خذ اي٦ ٨ٯذخ ثؽا٩ي0 ٥

٦جةذک ٩ٯميؽـ آ٦ؽف ٗ ٬٩يؿ آـ َٕ « .ةؿ َٕ ٥ق مٛةء

اقؾ ٩ 0ٯميؽـ آب ر٦ـؿ ار ٪٦ةق ٟظش ق ق٪خ ٭ةك آـ خذ

ق » ٥ٞق « ٦ةء ر٦ـؿ ٧٣ة مؿب  » ٬٣ق٪خ ٭ةك ٰٔ٤٧

٭يچ ٦ؾ٭ت ار ٦ؾا٭ت ٕ٦ؿقؼ ٩ـخ ٦ك٧٤ة٩ةـ ٩يكخ  .ار

ذقٯؾ ا٠ؿؿ و ٰ٤اهلل ٔ٤ي ٬قق ٥٤ث ٬ازجةة ٦يؿقة٩ؽ ٬٠

ٔجؽاهلل ث٧ٔ ٨ؿ  ٢ٞ٩مؽف  ٬٠اق خذ قٝخ ظش ار آـ ٰ٧٩

آ٩عٌؿة د٪ٮة ار ر٦ـؿ ٩ٯميؽف ا٩ؽ ق خذ َٮةذة ق

٩ٯميؽ ثة ائ ٬١٪جؽاهلل ث٧ٔ ٨ؿ خذ ثي٦ ٨ك٧٤ة٩ةـ ث٬

ٗك ٢ق مكذ٣ ٨جةز ار ر٦ـؿ اقذٛةخف ١٩ؿخف ا٩ؽ.

٦ذةثٕخ ار ق٪خ ار ٭ ٬٧پةث٪ؽك ٠ة ٢٦خامخ قار ق٪خ

٩ )4ضةة خذ آػؿة اذدجةض ث ٨ٛ٠ ٬ق آب ر٦ـؿ ٩ؽاذخ ،

ثيؿقـ  ٰ٧٩مؽ ق خ٣ي٩ ٢ـخ اق اي ٨ثٯخ دة ٦ؿخؿ دىٯذ ق

٩ضةة خذ آػؿة اذدجةض ث ٬اي٧ةـ ق ٔ ٢٧وة٣ط اقخ ق

ػيةؾ ٪٪١٩ؽ ٩ ٬٠ٯينؽـ آب ر٦ـؿ ار ٪٦ةق٩ ، ٟك، ٟ

ػؽاق٩ؽ ٦يٛؿ٦ةيؽ ٨٧ٚ « 0يٕ٦ ٥سٞةؾ دذ ٫يؿف ق ٨٦

ظش اقخ .

يٕ٦ ٢٧سٞةؾ دذ ٫مؿا يؿف » ( ا٣ـ٣ـ٣ح .) 1-10
٦ك٧٤ة٩ةـ او ٢خي ٨ق اقةقةة خي ٨ذا گؾامذ ٬ا٩ؽ ق

خقؿ  0آ٩چ ٬خذ اي٦ ٨ٯذخ گٛذي ٥ا٣جذ ٬ار ثةب ٔ ٥٤ثٯخ  ،ا٦ة

ػٯخ ذا خذ ٦كةا٦ ٢ن٘ٯؾ قةػذ ٬ا٩ؽ ٚ ٬٩ ٬٠ةاؽف ث٬

ر٦ـؿ اذدجةض خذ ٛ٩ف ٭ةك ٦ة ث ٬د٠ؿيةة يٕ ٰ٪ػةَؿادٰ

خي ٨خاذخ ق  ٬٩ث ٬خ٩ية ق أ٧ة ٰ٣ذا ا٩ضةؿ ٦يؽ٭٪ؽ ٬٠

خاذخ ٬٠ار ر٦ةـ ظٌؿة اثؿا٭ي ٥ق اق٧ةٔي٤ٔ ٢يٮ٧ة

 ٬٩خذ خ٩ية ث٧ْٔ ٬خ ق دؿ ٰ٦ ٰٝذقة٩ؽ ق  ٬٩٭ ٥خذ

ا٣كالؿ ٦يجةمؽ .

آػؿة .

دة ا٦ؿقر ثىٯذة وعيط زةثخ ٩نؽف  ٬٠آب ر٦ـؿ ثة

ق اهلل أٔ/ ٥٤

١٦ؿقب ي١ضة مؽف ثةمؽ ق ثؿاك ظضةث ار ٩ٯميؽـ آـ

٩ٯة  0ثؿاك ٤ٕ٦ٯ٦ةة ثينذؿ ٦ٮؿثة٧٩ ٰ٩ٯخف ث0 ٬

ًؿذ ذقيؽف ثةمؽ ا٦ة دع٤يالة َجٰ ق الثؿدٯاذك ثؿاك

قةيخ يٯق ٙاٞ٣ؿًةقك ٦ؿاصٕٚ ٬ؿ٦ةيؽ.
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أ٩خ ا٤ٕ٣ي ٥ا٣ع١يٝ . ٥ةؾ ية أخؿ أ٩جبٮ ٥ثأق٧ةاٮ٧٤ٚ ٥ة
٦ ٰ٪ٗ ٢ٌٚضؽخك

أ٩جة٭ ٥ثأق٧ةاٮٝ ٥ةؾ ا ٥٣ا ٥١٣ ٢ٝإ ٰ٩أٔٗ ٥٤يت

تفکر معاصر اسالمی

ا٣ك٧ةقاة ق األذص ق أٔ٦ ٥٤ة دجؽقـ ق ٦ة٪٠ذ٥

د١ٛؿ ق ا٩ؽين ٬آخ٪٦ ٰ٦نأ ق ققي٤ۀ ذقيؽـ ث٧٠ ٬ةؾ

د١ذ٧ٯـ » ( .ا٣جٞؿ. ) 44 – 41 0 ٫

ٕ٦ؿٚخ ق ٠ن ٙاقؿاذ ٠ةا٪ةة قم٪ةػخ ػؽاق٩ؽ

ق ػؽاق٩ؽ ٭ ٬٧اق٧ةء يٕ٩ ٰ٪ةؿ ٭ةك اميةء ذا ث ٬آخؿ

٦يجةمؽ١ٚ .ؿق٤ي ٥ق د١ٛؿ قة ٥٣اقؿاذصٮةـ ٦ضٮٯؾ

دٕ٤ي ٥خاخ قپف آـ اميةء ذا ثؿ ٚؿمذگةـ ٔؿً٬

ذا٠ن ٙقٝٯا٩ي ٨قيةقٰ  ،اصذ٧ةٰٔ ق اٝذىةخك ذا

خامخ ق ٚؿ٦ٯخ اق٧ةك اي ٨چيـ٭ة ذا ث ٨٧ػجؿ خ٭يؽ ،

ثؿاك اخاذۀ ا٦ٯذ ر٩ؽگٰ دؽقي ٨ق صة ٬ٕ٦ذا ثكٯك ذٕٚخ

اگؿ ذاقخ ٦يگٯايؽٚ .ؿمذگةـ گٛذ٪ؽ 0ػؽاية ! دٯ

ق ث٪٤ؽك ق خا٩ل ذ٭٧٪ةاٰ ٧٩ ٰ٦ةيؽ ق ار َؿؼ خيگؿ ١ٚؿ

پةک ق ٪٦ـ٭ٰ ٦ ،ة ٧٩يؽا٩ي ٥صـ آ٩چ ٬٠ ٬دٯ ٦ة ذا

ٗيؿ ق٤يٞ٦ ٥ةؿ ا٩كةـ ذا ث ٬پةاي ٨دؿي ٨خذص ٬ظذٰ پةاي٨

دٕ٤يٚ ٥ؿ٦ٯخك  ،ثٰ م ٟدٯاٰ خا٩ة { ق } ظ١ي. ٥

دؿ ار ٞ٦ةؿ ظيٯاـ ٦يؿقة٩ؽ١ٚ .ؿ ق ٔ٩ ٢ٞةٝؽ ققي ٬٤ق آ٣ۀ

ػؽاق٩ؽ ٚؿ٦ٯخ 0اك آخؿ ! ٚؿمذگةـ ذا ث٪ةؿ ٭ةك آـ

د٧يـ ق ذقيؽـ ث ٬قإٝيخ ٭ةك ٔي ٰ٪ق  ٰٛ٩ا٠ةديت ق

امية آگةف قةر پف چٯـ آخؿ ٦الا ٬١ذاث ٬اق٧ةك آ٩ٮة

دٛؿي ٜثي ٨ظ ٜق ثةَ٦ ٢يجةمؽ ق ٭٧چ٪ةـ ٪٦ٮش ١ٚؿ قة٥٣

ػجؿ خاخ  ،ػؽاق٩ؽ ٚؿ٦ٯخ آية ثن٧ة ٩گٛذ ٬ثٯخؿ ٨٦ ٬٠

ق ٔ ٢ٞق٤ي ٥ق ٩ةٝؽ ٦ة ٓ٩مكخ ق مٯاٰ ٔ ٰ٦ ٰ٤ٞگؿخخ ق

٦يؽاٗ ٥٩يت آق٧ة٩ٮة ق ر٦ي ٨ذا ق ٦يؽا ٥٩آ٩چ ٬ذا ٬٠

ٔ ٢ٞا٩كةـ ذا ار دأزيؿاة  ٰٛ٪٦ق ا٠ةديت ق ٗيؿ قإٝيخ

م٧ة آم١ةذ ٪٠ ٰ٦يؽ ق آ٩چ ٬٠ ٬پ٪ٮةـ ٦يؽامذيؽ .

٭ة  ٬٠خذ ٔىؿ ظةًؿ ثكؿٔخ دٯقٍ ٦يؽية ث٩ ٬نؿ
٦يؿقؽ ظ٧ةيخ ق ظٛةّخ ٧٩ ٰ٦ةيؽ .

٦ع٧ؽ ا٘٣ـإ٦ ٰ٣ةوؿ «اق٧ةء» ذا خذ آيۀ ٦جةذ ٬٠ث٬
ظؿقؼ اثضؽك «ا ٙ٣ثةء» ٔ٤ٯؿ دٛكيؿ ٦ي٪١ؽ ق ٰ٦

ظ٦ ٢ن١الة  ،ثؿ٩ة ٬٦قةرك ثؿاك آي٪ؽف  ،دٕجيؿاة اخثٰ

٩ٯيكؽ 0ػؽاق٩ؽ قجعة ٬٩ق دٕةٝ ٰ٣ج ٢ار اي ٬١٪آخؿ ذا

ق رثة ٰ٩ق اقذؽالؾ  ُٰٞ٪٦ق دعٞيٞةة ق ثعر ٭ةك

ثؿ ر٦ي ٨ثٛؿقذؽ اوٯؾ اق٣ي ٬ق ظؿقؼ اثضؽك د٧ةؿ

ٔ ٰ٧٤ق ا٠ذنةٚةة ق اػذؿأةة صؽيؽ ٭ ٬٧ار ٩ذةاش ق

ٔ٤ٯؿ ذا ثٯك آ٦ٯػخ ق ٔ٤خ اي ٬١٪آخؿ ثؿ ٦الا٬١

ظةو١ٚ ٢ؿ ق د١ٛؿ ق٤ي ٥اقخ ٝ .ؽذة ق دك ٍ٤ثةالك

ثؿدؿك يةٚخ ١ٚؿ ق د١ٛؿ ق ٔ ٥٤اق ثٯخ  .ا٘٣ـا ٰ٣اخا٬٦

د١ٛؿ اقةز اقؾ دٕ٤ي ٥ق آ٦ٯػذ٤ٔ ٨ٯؿ ق٭٧چ٪ةـ خذک

خاخف ٩ ٰ٦ٯيكؽ 0ػؽاق٩ؽ ثنؿ ذا ٦ؼةَت قةػذٰ٦ ٬

٦كةا ٢٭٪ؿك ق اخثٰ ق قٮ ٥خامذ ٨خذ قةظۀ ٰٔ٧٤

ٚؿ٦ةيؽ« 0٭ٯ ا٣ؾك ػ٦ ٥١٣ ٜ٤ة  ٰٚاألذص ص٧يٕة »....

٦يجةمؽ٦ .ٯٞٚيخ خذا٦ٯذ قيةقٰ ق اخثٰ ق اصذ٧ةٰٔ ق

(ا٣جٞؿ . )44 0 ٫آـ ػؽااٰ اقخ  ٬٠ثيةٚؿيؽ ثؿاك م٧ة

اٝذىةخك ق ذقا ٰ٩ق دؽقيٝ ٨ٯا٩يٛ٦ ٨يؽ ثؿاك اخاذۀ

٭٧ۀ آ٩چ ٬ذا  ٬٠خذ ر٦ي ٨اقخ  .آيۀ ٦جةذ ٬٠ث ٬وي٘ۀ

صة ٬ٕ٦ق دُجي ٰ٤٧ٔ ٜآـ ثىٯذة ٔةخال ٬٩ذا ١ٚؿ ق٤ي٥

ٔةؿ ق ص ٓ٧آ٦ؽف يٕ ٰ٪آ٩چ ٬خذ ر٦ي ٨اقخ ثؿاك ٭٬٧

ق د١ٛؿ قة ٥٣ق ٔ٦ ٢ٞذضؽخ ق ٩ةٝؽ ذ٭جؿك ٪٠ ٰ٦ؽ.

ا٩كة٩ٮة ٦يجةمؽ ق ٦ؼىٯش يٝ ٟٯؿ ق پيؿقاـ خي٨
٦ؼىٯش ٩يكخ  .ظؿقؼ اثضؽك  ٬٠آخؿ ٝج ٢ار آ٦ؽـ

ٝؿآـ ٠ؿي ٥د١ؿي ٥ق٠ؿا٦خ ٔة ٰ٣ا٩كةـ ذا ٩كجخ ث ٬د٧ةؿ

ثـ٦ي ٨آ٦ٯػخ ٦ؿثٯض ث ٬ر٩ؽگٰ ق آثةخك ر٦ي ٨ق

٦ؼ٤ٯٝةة ٔ ٢ٞق دؽثؿ ق د١ٛؿ ق ١ٚؿ ٦يؽا٩ؽ .خذ قٯذۀ

٠ن ٙاقؿاذ٠ةا٪ةة ثٯخ  .ر٦ي ٨ي٠ ٟٯ٠ت ية قيةذف

ا٣جٞؿ٦ ٫يؼٯا٩ي« 0 ٥ق ٔ ٥٤آخؿ األق٧ةء ٤٠ٮة زٔ ٥ؿًٮ٥

خذ ثي٠ ٨ٯا٠ت اقخ ق ثؿاك اخا٦ۀ ر٩ؽف گٰ خذ٠ؿۀ

ٔ ٰ٤ا٧٣الا١ح ٞٚةؾ أ٩جبٯ ٰ٩ثأق٧ةء ٭ؤالء إـ ٪٠ذ٥

ر٦ي ٨خا٩ل ق د١ٛؿ ثؿاك ٠ن ٙاقؿاذ٠ةا٪ةة يٟ

وةخٝيٝ . ٨ة٣ٯا قجعة ٟ٩ال ٔ٪٣ ٥٤ة إال ٦ة ٔ٧٤ذ٪ة إٟ٩
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ا٦ؿ ظيةدٰ ق ظذ٦ ٰ٧يجةمؽ٠ .ن ٙاقؿاذ ٠ةا٪ةة ق آيةة

خػذؿ ٔة ٬٤ٝق ثة ٬٘٣ػٯخس ظ ٜخاذخ ١٩ةج ػٯخ ذا

ية ٧٩ٯ ٬٩٭ةك ا٣ٮٰ خذ ١٤٦ٯة ق٧ةقاة ق اذص ث١ٚ ٬ؿ ق

ثكذ٪٠ ٬ؽ يٕ ٰ٪ظ ٜخاذخ ١٩ةج ٪٠ؽ ق خذ ٔٞؽ ١٩ةج

د١ٛؿ اظذيةث ق ًؿقذة خاذخ٦ ( .ع٧ؽ ا٘٣ـا « ٰ٣دؿاز٪ة

خػذؿ ق پكؿ ٔة ٢ٝق ثة ٖ٣قا٣ؽي ٨ظ٧٦ ٜةٕ٩خ ق

ا١ٛ٣ؿك » وٛعةة . ) 11 – 11

٦ؼةٛ٣خ ذا ٩ؽاذ٩ؽ ٦ ٰ٪ٗ ٢ٌٚ ( .ضؽخك « ػة٩ٯاخف خذ
اقالؿ » ٚى١٩ ٢ةج ) .

د١ٛؿ ق ا٩ؽين ٬قة ٥٣اقةز ق پةيۀ اقؾ ٦كبٯ٣يخ ٭ةك
اصذ٧ةٰٔ  ،اٝذىةخك  ،قيةقٰ ق خي ٰ٪ذا  ٰ٦قةرخ ق

دٕ ٢ٞق د١ٛؿ ق دؽثؿ چ٪ةٝ ٬١٩ؿآـ ق ق٪خ  ٰ٦گٯيؽ

اگؿ ١ٚؿ قة ٥٣ق ٝؽذة د١ٛؿ ق٤ي ٥خذا٩كةـ ٩جةمؽ ث٬

اقةز د١ؿيٞ٦ ٥ةؿ ا٩كةـ اقخ ٦ .كةا ٢قيةقٰ ق

ٔجةذة خيگؿ اگؿ ا٩كةـ ٦ن ٰ٤ٞٔ ٢١ق ١ٚؿك خامذ٬

ظٞٯ ٰٝق اصذ٧ةٰٔ ق ذقاثٍ ا٩كة ٰ٩٭ ٬٧اذدجةض

ثةمؽ ق ٩ذٯا٩ؽ وعيط خذ ٦كةا ٢اصذ٧ةٰٔ ق قيةقٰ ق

٦كذٞي ٥ث١ٚ ٬ؿ ق د١ٛؿ ق٤ي ٥خاذخ .دة ر٦ة٩ي٬١

اٝذىةخك خٝخ ق دىؿؼ ٧٩ةيؽ خذ اي ٨ظة٣خ ٝة٩ٯـ

٦ك٧٤ة٩ةـ ار ٔ ٢ٞق٤ي ٥ق ١ٚؿٔة ٰ٣پيؿقك ٦ي١ؿخ٩ؽ

اقالؿ اي ٨مؼه ذا ٦ؿاٝجخ ق ثؿاك اخاذۀ قؿ٦ةي ٬اس

قذةذف ٭ةك خذػنةـ صٮةـ ٕ٦ؿٚخ ثٯخ٩ؽا٦ة٦ذأقٛة٬٩

قوٰ ا٩ذؼةب ٦ي٪١ؽ .

خذ ٩ذيضٔ ٬ٯا٦ ٢٦ذٕؽخ ٬٠خذ اي ٨دعٞي ٜخذ ٦ٯذخ آـ

ٝؿآـ ٠ؿي ٥خذ اي٦ ٨ٯذخ ٚ ٰ٦ؿ٦ةيؽ« 0ق اثذ٤ٯا ا٣يذةٰ٦

ثعر  ٰ٦مٯخ٦ ،ك٧٤ة٩ةـ ثٞٔ ٬ت ثؿگنذ٪ؽ ق ذقس

ظذٰ إدا ث٘٤ٯا ا١٪٣ةج ٚإـ آ٩كذ٪٦ ٥ٮ ٥ذمؽا ٚةخٕٚٯا

د١ٛؿ آراخ ق ٪٦ٮش ٔ ٰ٧٤ذا ٚؿا٦ٯس ٠ؿخ٩ؽ .

إ٣يٮ ٥أ٦ٯا٣ٮ ( »٥ا٪٣كةء . ) 2 0

ق يذ٧ةـ ذا ثيةر٦ةايؽ دة ٭٪گة٦ي ٬١ث ٬ق١٩ ٨ةج ذقيؽ٩ؽ

ار چ٪ؽٝؿـ ث ٬ايَ ٨ؿؼ خذ ٩ذيضۀ ٔٞت گؿااٰ ق ٔٞت

ق اگؿ ار اينةـ خذيةٚخ ذمؽ ٧٩ٯخيؽ ا٦ٯاؾ مة٩ؿا ث٬

٦ة٩ؽـ ا٦خ اقالؿ خذ ثي ٨ا ٥٦صٮةـ ق دأقيف

خقذؿز مةـ ٝؿاذ خ٭يؽ ٬٧٤٠ .ذمؽ  ٰ٪ٕ٦آـ ذمؽ ٰٔ٤ٞ

ظ١ٯ٦خ ٭ةك اقذجؽاخك ق ًٕ ٙق ٩ةدٯا٧٤ٔ ٰ٩ةك

ق ١ٚؿك اقخ ق دة ر٦ة٩ي ٬١ا٩كةـ ث ٬ذمؽ ١ٚؿك ٩ؿقؽ

اقالؿ خذ قةظةة ٦ؼذ٤ٔ ٙ٤ٯؿ مؿٰٔ ق ا٩كة ٰ٩ق

ظ ٜدىؿؼ قؿ٦ةي ٬ػٯخ ذا ٩ؽاذخ .

َجيٰٕ ق ظذٰ خذ ٦كةا ٢اصذٮةخك  ،ا٦خ اقال ٰ٦خذ
پةاي ٨دؿي ٨خذصۀ ٝةٝ ٬٤ٚؿاذگؿٚخ ٞٔ .ت گؿااٰ خذ

ا٦ةؿ اثٯصٕٛؿ اُ٣جؿك خذ دٛكيؿ آيۀ ٦جةذ٩ ٰ٦ ٬٠ٯيكؽ0

د٧ةؿ ا٦ٯذ ر٩ؽگٰ قجت مؽدة ٠نٯذ ٭ةك اقالٰ٦

ػؽاق٩ؽ قجعة ٬٩ق دٕة٦ ٰ٣ة ذا ا٦ؿ ٦ي٪١ؽ دة ذمؽ ٰٔ٤ٞ

٦ٯذخ دٮةصْ٩ ٥ة ٰ٦ق ٚؿ٭٪گٰ ق ١ٚؿك ٠نٯذ ٭ةك

يذ٧ةـ ذا خذ ٚٮ ٥ق والج خي ٨ق ٦ةؾ مةـ ا٦ذعةـ ٧٩ةاي ٥ق

ٗؿب ٝؿاذگيؿ٩ؽ ق ا٠سؿ٠نٯذ ٭ةك اقال ٰ٦ار م٧ةؾ

اگؿ ار ذمؽ يٕ ٰ٪پؼذگٰ ٚٮ ٥ق اخذاک ق ظك ٨دىؿؼ

اٚؿيٞة دة قؿظؽاة چي٦ ٨كذٕ٧ؿف ي ٰ١ار ٠نٯذ ٭ةك

مةـ خذ قؿ٦ةي ٬مةـ يٞي ٨ظةو٠ ٢ؿخي ٥ا٦ٯاؾ مة٩ؿا

ٗؿب مٯخ ق ١ٚؿ ق ا٩ؽينۀ ٗؿب ث ٜ٧ٔ ٬ثينذؿخاػ٢

ثؿاك مةـ دك٤ي٧٩ ٥ةاي ٥خذ ٗيؿ آـ ثةيؽ دىؿؼ مةـ ذا ريؿ

١ٚؿاقال ٰ٦مٯخ ٬٠خذ ٩ذيض ٬آـ ١ٚؿ ٕ٦ةوؿ

ْ٩ؿ خامذ ٬ثةمي ( . ٥اُ٣جؿك ٦ ،ع٧ؽ صؿيؿ « دٛكيؿ اُ٣جؿك »

اقال ٰ٦ار ٦كيؿ او ٰ٤اس ا٩عؿاؼ ق ٦ك٧٤ة٩ةـ ار

دعٞي ٜأظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مة٠ؿ ق ٦ع٧ٯخ ٦ع٧ؽ م١ؿك  ،اٞ٣ة٭ؿ٫

٩ةظي١ٚ ٬ؿك ث ٬ذ٠ٯخ ٦ٯاص ٬مؽ٩ؽ .

خاذ إ٧٣ةذؼ  1411 ،ص٤ؽ  ، 1وٛعةة . ) 211 – 214

{ حٌت مطالعۀ ةُشتر ةي  0فضل غوی مخددی « رهش

ا٦ةؿ اثٯ ظ٪ي ٬ٛخذ ٔٞؽ ١٩ةج قال٦خ ٔ ٢ٞق ١ٚؿ ق٤ي٥

فکر معاصر اسالمی » مراحعي فرماَد }.

خػذؿ ق پكؿ ذا ار مؿقض ٔٞؽ١٩ةج ٦يؽا٩ؽ ق ٦يگٯيؽ0
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م٧ةذف خقوؽ ق قٰ

ا٠ذٯثؿ4112

 ٬ٞٚاقالٰ٦

ق ظ١ٯ٦خ ق ظ٧١يخ ٝك٧خ خقؿ اي ٨دعٞي ٜاقخ .

رهش فکر معاصر اسالمی

٦ٮ٧ذؿي٦ ٨ٯًٯع ثعر خذ اي ٨دعٞي٦ ٜكأٝ ٬٣جٯؾ

تألُف  0فضل غوی مخددی

ظ٧١يخ ار َؿؼ ظٌؿة ٔ٠ ٰ٤ؿؿ اهلل قصٮ ٬اقخ ق

ذقس ١ٚؿ ٕ٦ةوؿ اقال ٰ٦دعٞي٠ ٜة٦ال صؽيؽ ق ثؿاك اق٣ي٨

دعٞيٞةة صؽيؽ ث ٬ازجةة ٦يؿقة٩ؽ  ٬٠ظ٧١يخ ث٧ٌ٦ ٬ٯـ

ثةذ ثـثةـ خذك ثَ ٬جٓ ٦يؿقؽ  .اي٠ ٨ذةب  ٬٠خذ  211وٛع٬

ق م ٬٠ ٰ٤١خذ ٠ذت دةذيغ آ٦ؽف وعخ ٩ؽاذخ .خذاي٨

٦يجةمؽ ٦ن١الة ١ٚؿك ٕ٦ةوؿ ٦ك٧٤ة٩ةـ ذا ثعر ٦ي٪١ؽ .

دعٞي ٜقيةقخ ػٛ٤ةك ذامؽي ٨ق ثؿ٩ة ٬٦٭ةك اصذ٧ةٰٔ ق

خذ آٗةر ُ٦ةٕ٣ةة مؿؽ م٪ةقٰ ق مؿؽ م٪ةقةـ ثعر مؽف دة

اٝذىةخك خق٣خ اقال ٰ٦ثعر ق ٔٯا ٢٦مٮةخة ظٌؿة

٭٧ٯَ٪ةـ ٔـيـ ار ٞ٩ل ٗؿب خذ د٘يؿ ذقس ١ٚؿ ٕ٦ةوؿ

ٔ٧ؿ ق ٔس٧ةـ ق ٔ ٰ٤ذًٰ اهلل ٔ٪ٮ ٥ق خقذٮةك ٔٞت پؿخف

٦ك٧٤ة٩ةـ ٤ٕ٦ٯ٦ةة اثذؽااٰ خامذ ٬ثةم٪ؽ.دأزيؿاة ١ٚؿ ٗؿب

قٞ٩ل اقذؼجةذاة ػةذصٰ خذ مٮةخة ػٛ٤ةك ذامؽي ٨ق رٔ٧ةك

 ،ذقس ١ٚؿك ق ْ٩ةؿ قيةقٰ ق اخثٰ ٦ك٧٤ة٩ةـ ذا ٚٯؽ إ٣ةخف

قيةقٰ خق٣خ اقال ٰ٦ثؿاك اق٣ي ٨ثةذ دٯًيط خاخف  ٰ٦مٯخ .

٦ذأزؿ قةػذ ٬اقخ ق دأزيؿاة ١ٚؿٗؿب ٔة ٢٦ػةذصٰ خذ

قُمت کتاب  42دالر ق ٝي٧خ پكخ ثؿاك خاػ ٢ا٦ؿي١ة

ا٩عؿاٚةة ١ٚؿك ق ٔٞت گؿااٰ ٦ك٧٤ة٩ةـ ٦يجةمؽ .

مل خا٣ؿ ٦يجةمؽ ق ٦ىةذؼ پكخ ثؿاك اذقپة  44خا٣ؿ

ظؿ٠خ ٭ةك اوالظٰ ق ٞ٦ةق٦خ ١ٚؿ اقذٕ٧ةذ ٗؿب ٦ٯًٯع

اقخ ق ْ٩ؿ ثٝ ٬ي٧خ ٦ىةذؼ پكذٰ ار ٚؿقذةخـ ٠ذةب ث٬

خيگؿ اي ٨ثعر اقخ  .خذ ٝك٧خ قٯؿ ١ٚؿ اقال ٰ٦ق ٦ؽاذز

اذقپة وؿؼ ْ٩ؿ ٦ينٯخ ٠ .ذةب ذا ار آخذز  ٬ٞٚاقالٰ٦

١ٚؿك اقال ٰ٦ثعر مؽف اقخ  .خذٝك٧خ چٮةذؿ ١ٚؿ ٕ٦ةوؿ

 ٬٠خذ پةاي ٨اقخ ٦يذٯا٩يؽ خذيةٚخ ٧٩ةيؽ .

اقال ٰ٦خذ ٦كةا ٢قيةقٰ ثعر گؿخيؽف ق ٦ٮ٧ذؿي٦ ٨ٯًٯع

فرًوگ ه ثقافت اسالمی

خذايٝ ٨ك٧خ ٔجةذة اقخ ار  ٬ٞٚ 0قيةقٰ  ٬ٞٚ ،اَةٔخ ق ٬ٞٚ

( هَپ ساَت فقي اسالمی(

٦ذ٘٤ت ٝ .ك٧خ پ٪ض ٥ظٞٯؽ ا٩كةـ خذ ذقس ١ٚؿ ٕ٦ةوؿ

www.Islaminfo.one
ثٕؽ ار ٦ةف آي٪ؽف ٭٧ٯَ٪ةـ ٔـيـ ٦ة خذ ا٘ٚة٩كذةـ ق ٠ة٩ةخا

ُ٦جٯٔةة١ٚ ، ٢ٞٔ ،ؿ ق ٔذٞةخ ق خي ٨ذا ثعر ٧٩ ٰ٦ةيؽ ق

ق اقذؿا٣ية ق د٧ةؿ ٠نٯذ ٭ةك اذقپةاٰ ٦يذٯا٪٩ؽ ٬ٞٚ

ٝك٧خ ٭نذ ٥دعخ ٔ٪ٯاـ رـ خذ ذقس ١ٚؿ ٕ٦ةوؿ اقال ٰ٦اقخ .

اقال ٰ٦ذا ٦كذٞي٧ة ار قةيخ ٚؿ٭٪گ ق زٞةٚخ اقالٰ٦

د٘يؿ ٚؿ٭٪گ ق زٞةٚخ اقال ٰ٦ثٚ ٬ؿ٭٪گ ق زٞةٚخ ٩ة ٕٞ٦ٯؾ ق

ثؽقخ آقذ٩ؽ .

ذقيؽـ ٦ك٧٤ة٩ةـ ارٕٞ٦ٯ٣يخ ١ٚؿك ق ٚؿ٭٪گٰ ق ٤٠ذٯذك ث٬

اخا٦ۀ ٩نؿاة اقالً ٰ٦ؿقذة ث٦ ٟ٧٠ ٬ةخك ق ٪ٕ٦ٯك

٩ة ٕٞ٦ٯ٣يخ ٦ٮ٧ذؿي٦ ٨ٯًٯع خذاي ٨دعٞي٦ ٜيجةمؽ .

م٧ة ػٯا٭ؿاـ ق ثؿاخذاـ خاذخ ق ا٦يؽ اقخ ٦س ٢گؾمذ ٬ث٬

ُ٦ةٕ٣ۀ اي٠ ٨ذةب ثؿاك صٯا٩ةـ ا٘ٚة٩كذةـ يً ٟؿقذة اقخ

 ٟ٧٠٭ةك ػٯخ اخا ٬٦ثؽ٭يؽ دة ا٩ض ٬ٞٚ ٨٧اقالٰ٦

ٝ .ي٧خ ٠ذةب  42خا٣ؿ ق ٦ىةذؼ پكذٰ خاػ ٢ا٦ؿي١ة  2خا٣ؿ ق

ثٮذؿي ٨ػؽ٦خ ذا ثؿاك اذدٞةء ٚؿ٭٪گ ق زٞةٚخ اقالٰ٦

ثؿاك ػةذث ا٦ؿي١ة  44خا٣ؿ ٦يجةمؽ .ق ٝي٧خ پكذٰ ثؿاك ٭ؿ خق

٠ؿخف ثذٯا٩ؽ  .خذ اػيؿ ار خٔةك ػيؿ ٚؿا٦ٯس ٩كةريؽ .

اقال ٰ٦ذا ث ٬ثعر  ٰ٦گيؿخ ٝ .ك٧خ ٭ٛذ ٥آراخك ذأك ،

٠ذةب ي ٟا٩ؽارف اقخ .
عضر هتٍت ه خالفت راشدى
(  1ــ ً 41خری )

آدرس فقي اسالمی

تألُف  0فضل غوی مخددی

Mogaddedi Fazl Ghani
201 Washington Blvd # 104
Fremont , ca 94539
U.S.A
Tel ( 510 ) 979 - 9489
fazlghanimogaddedi@yahoo.com

دعٞي ٜصؽيؽ خذ  442وٛع ٬ث ٬ذقس ٕ٦ةوؿ ار َؿؼ
ا٩ض٩ ٨٧نؿاة  ٬ٞٚاقال ٰ٦ثؼؽ٦خ ٭٧ٯَ٪ةـ گؿاٰ٦
دٞؽي٦ ٥ينٯخ ً .ؿقذة خق٣خ خذٚؿ٭٪گ اقالؿ ق ثعر ذقك

islaminfo.one

اي ٬١٪آية خق٣خ ٞ٦ؽؿ اقخ ية خٔٯة ٝك٧خ اقؾ اي ٨دعٞيٜ
٦يجةمؽ  .ظة٧٠يخ ػؽاق٩ؽ خذ ٠ةا٪ةة ق دٛةقة ثي ٨ظة٧٠يخ
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