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 _   
�+ �_  �  

ٰفي �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� �ا ب�عْد�  ،ا�لْح�ْمد�  هللا� 
  !ا�م

�+ �_  �  
  

باور  اً یقینو همۀ ما مسل�نان بر قرآن کریم ای�ن داریم 
داریم که قرآن کریم از باء بسم هللا اش تا سیِن َوالنَّاسش کتاب 

  محمد مصطفی حرضت جناب انۀمعجزۀ جاود و خدا
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
 وََسل

بر ما وحی فرستاده  وندولی نه خدا ،است. ما بر این ای�ن داریم
 است و نه ما حرضت محمد مصطفی 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
را دیده ایم.  وََسل

  پس دلیل ثبوت قرآن نزد ما مسل�نان چیست؟
  ث اُمت می باشد. ت و تواُر ر اُمتواتُ  ؛دلیل ثبوت قرآن

قرآن مجید و اینکه هر آیتش در آیت آیت و  هسوره سور 
اش در کجای آن قرار داده شود همۀ اینها  کجای قرآن و هر سوره

از سیّد کاینات و فخر موجودات  7را هزاران اصحاب کرام 
 جناب محمد مصطفی 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
اخذ کردند و سپس خلفای  وََسل

ه�ن ترتیب به شکل کتابی  ه�ن صورت و آن را به 7اشدین ر 
جمع و تحریر Uوده برای استفادۀ عامۀ مسل�نان قرار دادند. 

ایشان  ن بعدنابیلیونها مسل� و تبع تابعین ظام ومیلیونها تابعین عِ 
طبقۀ  طبقه، ه�ن قرآن را از نسل و طبقه به قرن، نسل به قرن به

نسل  طبقه و و قرن قبل خود گرفته به قبل خود و نسل قبل خود
  و قرن بعد منتقل Uودند. 
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  می گویند. » تَوَارُث«و » تََواتُر«این طرز انتقال را 
در دست داریم،  ی که ما و ش�پس امروزه قرآن مجید

  .است مسل�نان رسیده ما به» تََوارُث« و» تََواتُر« شکل بهاین قرآن 
ر را از روی روایات متواتِ اگر اكنون کسی بخواهد این قرآن 

...) ثابت بسازد، حدیثی (یعنی اینکه فالن از فالن روایت می کند
اثبات  آرد، زیرا دیگران چیزی بدست Uی یاع وقت خود وجز ِض  او

آیت آیت قرآن مجید در ه�ن مقام مخصوصش و اثبات سوره 
سورۀ قرآن مجید در ه�ن جایگاه مخصوصش از روی روایات 

دارند و نه صحابۀ وجود نه است. چنین روایاتی  حدیثی محال
کرام و نه تابعین و نه سایر مسل�نان رضورتی به اینکار دیدند و 

  نه رضورتی به اینکار داشتند. 
  ـابـل آفــتــد دلـیــاب آمـــآفــتــ

  گر دلیل خواهی روی از وی متاب
آفتاب در آس�ن موجود است و در چشمدید همگان می 

با چش�ن رس  کسی بخواهد آن را ببیند، رس بلند کند وباشد، اگر 
 هنوز فتاباگر کسی با وجود مشاهدۀ آ  لیو  آن را مشاهده Uاید.

شخص نزد مردم  این خواهد می آفتاب دلیلوجود هم برای اثبات 
  شد. بامی عقل  بی نه عاقل بلکه دیوانه و

  هیچ کس بُرهان نجوید بر وجوِد آفتاب
  ن استاو دلیـِل روشظهوِر  بر وجوِد او

  

  �  _ برادران اهل سنت و جماعت +�

�+ �_  �  
 بیست رکعت 7درست به همین صورت، صحابۀ کرام 

د کاینات و فخر موجودات، جناب رسول خدا Uاز تراویح را از سیّ 
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 محمد مصطفی 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
اخذ کردند و سپس خلفای راشدین  وََسل

سایر صحابۀ  رس�ً جاری گردانیدند وبیست رکعت تراویح را  7
کرام و تابعین ایشان و تبع تابعین (سه نسل و طبقۀ اولی اسالم 

 که رسول هللا 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
ترین و بهرتین خالیق و ایشان را نیک وََسل

گفته اند) برآن عامل گردیدند و از آن زمان تا امروز، مسل�نان 
و هر نسل و هر طبقه برآن عامل هر قرن  ت و ج�عِت اهل سنّ 

بوده آن را به نوبۀ خود به طبقۀ بعدی و نسل بعدی و قرن 
ما مسل�نان اهل سنّت  و ،نده انسل ما رسانید ما و زمانبعدی تا 

قرن  های قبلی و روزه نیز مانند همۀ مسل�نان نسلج�عت ام و
ا مبلکه اج�ع  ،های قبلی Uاز تراویح را بیست رکعت می دانیم

ماه مبارک  اقل Uاز تراویح در اهل سنت و ج�عت است که حد
و این بیست رکعت Uاز تراویح  ،باشد رمضان بیست رکعت می

 7اج�ع صحابۀ کرام  و یل اُمت اسالمث و تعامُ ر و تواُر از تواتُ 
ه�ن صورتی که قرآن مجید کتاب خدا و  به ، درستاستثابت 

 معجزۀ جاودانی پیغمرب ما 
�

يْهِ  هللاُ ا َص�
َ
مَ  عَل

�
از روی همین گونه  وََسل

  ل ثابت می باشد. ث و تعامُ ر و تواُر تواتُ 
ج�عت  و Uاز تراویح ما اهل سنت رکعت بیست پس دلیل

است که کتاب خدا قرآن کریم توسط آن  ه�ن دلیيلدر واقع 
ثابت می باشد. هر کسی که دلیل Uاز تراویح ما را قبول نداشته 

دلیل اثبات کتاب خدا العیاذ باu گویا ادعاء می کند که باشد، او 
  قرآن مجید را قبول ندارد. 

  
  �  _ ت در مورد تراويحت و جماعهل سنّتعامل ا +�

�+ �_  �  
  تا امروز در 7ج�عت از زمان صحابۀ کرام  اهل سنت و



 

�+11_� 

طول یک هزار و چهار صد سال در طول شب های ماه مبارک 
دو Uاز  فرض و واجب و سنت و نفل، Uازهای رمضان برعالوۀ

است  خوانند که یکی را که مخصوص ماه مبارک رمضان دیگر می
در ابتدای شب بعد از Uاز عشاء با ج�عت در مسجد با ختم 
قرآن بیست رکعت می خوانند. این Uاز را اهل سنت و ج�عت 

Uاز دیگری را عموماً  وفقط در ماه رمضان اداء می کنند و بس. 
 پیش از طلوع فجر به تنهائیسحری  های شت رکعت در نزدیکیه

 و ماه رمضان در همکنند و این Uاز را  اداء می یشخو ۀدر خان
کنند. Uاز اولی را اهل  می اداء سال رسارسدر  ها در سایر ماه هم

  می نامند. » Uاز تهجُّد«و دوم را » Uاز تراویح«سنت و ج�عت 
ج�عت  طرز عمل اهل سنت و گفتیم این ه�نگونه کهو 

مت که اج�ع اُ و ث عملی تواُر  ر وبه تواتُ در مورد Uاز تراویح 
می باشد. ثابت  استسومین اصل دینی اهل سنت و ج�عت 

با دلیل رشعی  ت و ج�عتتراویح عملی ما اهل سنّ Uاز بنابرین 
 که قرآن کریم را با همین باشد رشعی ثابت می بلکه با ه�ن دلیل

  و ترتیبش ثابت می سازد. شکل 
  

  �  _ يفلَما برادران سا +�

�+ �_�  
 ر ومتواتِ  ث وتراویح متواِر  بیست رکعت »برادران سلفی«ما ا

Uاز تراویح را هشت  هدر رد ک اج�عی اُمت اسالمیه را ترک و
   د.نرکعت معرفی می Uای

  ؟چیست سوال اینست که مسلک عملی این برادران سلفی
 »لفیس برادران« عملی کامل که مسلک بیائید بنگریم نخستپس 

  ه است.گوندر مورد Uاز تراویح چ ما



 

�+12_� 

  
  �  _ مسلك عملي برادران سلفي در مورد تراويح +�

�+ �_  �  
رمضان اینست مبارک مسلک عملی برادران سلفی در ماه 

  که آنها: 
 در ابتدای شب» فوراً بعد از Uاز عشاء«  _۱+
 می خوانند» هشت رکعت«  _۲+
 امند ومی ن» تراویح«و این Uاز را   _۳+
 می خوانند» در ~ام ماه رمضان«تراویح را   _۴+
 می خوانند» در ج�عت«تراویح را   _5+
 می خوانند» در مسجد«تراویح را   _6+
 می خوانند» دو دو رکعت«تراویح را   _۷+
 می کنند» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

 »حدیث و قرآن«آنها این مسلک عملی خود را عمل به  گرچه
مسلک عملی برادران سلفی ما در اما در واقع اين  نهند مینام 

خوانند از  می سلفی »Uاز تراویح«که آنها آن را  عملیمورد آن 
 ی از آنهاكس هيچحدیث نبوی ثابت نیست و  کتاب خداوندی و

را  تراویحUاز مورد  درخویش مسلک عملی اين د که قدرت ندار 
   ند.ثابت بگردا» قرآن و حدیث«از روی 

 درآنها مسلک عملی اين در مورد  ما در صفحات آینده
مسل�نان به لینج ارائه می کنیم تا همه ده چتراویح  Uاز مورد

  وضوح و سهولت ببینند که حقیقت چیست.
 مسلک کنیم که دوباره یادآوری می قبل از ادامۀ سخناکنون 

  :عملی کامل برادران سلفی در مورد تراویح اینست که آنها
 در ابتدای شب» بعد از Uاز عشاء فوراً «  _۱+
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 می خوانند» هشت رکعت«  _۲+
 می نامند و» تراویح«و این Uاز را   _۳+
 می خوانند» در ~ام ماه رمضان«تراویح را   _۴+
 می خوانند» در ج�عت«تراویح را   _5+
 می خوانند» در مسجد«تراویح را   _6+
 می خوانند» دو دو رکعت«تراویح را   _۷+
  می کنند» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

  
  

  �  _ برادران سلفي و دليل آنها +�

�+ �_  �  
باید دید  اکنون که مسلک عملی برادران سلفی را دانستید

می  دلیلی برای اثبات این مسلک عملی خود ارائه هکه آنها چ
  کنند. 

ادعای همیشگی که دقیقاً متوجه بود در این مورد باید 
  ». رآن و حدیثقها دو اصول دارند: سلفی«ینست که ابرادران سلفی 

واضح بگردانیم که  کتاببنابرین ما می خواهیم در این 
ا آیا مسلک عملی خود ر  ،خود مطابق اصول مذکوربرادران سلفی 

 قرآن«این ادعاهای  ؟ ونهند يا توانند کن یثابت ماز قرآن و حديث 
ه اندازه قت دارد و چحقیچقدر برادران سلفی گوئی  »و حدیث

  است. خالف حقیقت 
  .نیمکشاهده مه چشم رس پس بیائید تا حقیقت امر را ب

  
  

  یمور يم تيمحمد ابراه
  میالدی ٢٠١٦ری فرو شمسی مطابق  ١٣٩٤ دلومطابق  قمری ١٤٣٧ثانیربیع ال
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+ ���
��

   _ اول 
�+ �_  �  

  
  �  _ روش عملي هشت گانة برادران سلفي +�

�+ �_  �  
چنانکه گفتیم مسلک عملی برادران سلفی در ماه مبارک 

  رمضان اینست که آنها:
 در ابتدای شب» فوراً بعد از (از عشاء«  _۱+
 ی خوانند(از م» هشت رکعت«  _۲+
 می نامند و» تراویح«و این (از را   _۳+
 می خوانند» در :ام ماه رمضان«تراویح را   _۴+
 می خوانند» در ج;عت«تراویح را   _5+
 می خوانند» در مسجد«تراویح را   _6+
 می خوانند» دو دو رکعت«تراویح را   _۷+
 می کنند» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

:امی برادران سلفی به اکنون ما اهل سنت و ج;عت، 
غیر مقلدین دو اصول «ه اگر در این ادعای شان که ک يمئگو می 

صادق هستند، پس مسلک » دارند: فرمان خدا و حدیث رسول
 فقطخود را مطابق ادعای خود از روی فوق  عملی هشتگانۀ

 »بخاری رشیف صحیح«حدیث یک تنها  یا وآیت قرآن مجید  یک
 از حرضت رسول هللا 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
آیت و یا آن  که در نندثابت ک وََسل

  رسول اکرم هللا تعالی و یاباشد که  مذکور اً رصاحت خاریبحدیث 
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�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
  : این مسلک عملی برادران سلفی را وََسل

  نامیده باشد »تراویح«  _۱+
  خوانده باشد » فوراً بعد از (از عشاء«و این تراویح را   _۲+
  » کعتهشت ر «و این تراویح را   _۳+
  » :ام ماه رمضان«در   _۴+
  ، »در ج;عت«  _5+
  » در مسجد«  _6+
  خوانده باشد » دو دو رکعت«و   _۷+
  کرده باشد.» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

�+ �_  �  
  

ما اهل سنت و ج;عت به برادران سلفی تکلیف زیادی 
(ی دهیم و از آنها احادیث فراوانی هم مطالبه (ی کنیم بلکه 

این مسلک عملی  ای اثباتاز آنها رصف می خواهیم که بر 
گانۀ خود تنها یک آیت قرآن مجید و یا فقط یک حدیث  هشت

 صحیح بخاری رشیف از جناب مبارک رسول هللا 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
را  وََسل

   و بس!بخاری حدیث آیت و یا یک ارائه کنند و بس. فقط یک 
  

  آساني براي برادران سلفي:

برادران سلفی  ما اهل سنت و ج;عت برای آسانیّ  ؛خیر
صحیح بخاری نیز می گذریم و به آنها می گوئیم قرآن و از رشط 

این مسلک عملی هشتگانۀ شان در مورد تراویح  ای اثباتکه بر 
کنند که در آن  ارائهلِم رشیف را فقط یک حدیث از صحیح ُمسْ 

ه حرضت رشیف به رصاحت مذکور باشد کلِم صحیح ُمسْ حدیث 
 رسول اکرم 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
  : این مسلک عملی برادران سلفی را وََسل



 

�+16_� 

  نامیده باشد »تراویح«  _۱+
  خوانده باشد » فوراً بعد از (از عشاء«و این تراویح را   _۲+
  » هشت رکعت«و این تراویح را   _۳+
  » :ام ماه رمضان«در   _۴+
  ، »در ج;عت«  _5+
  » در مسجد«  _6+
  خوانده باشد » دو دو رکعت«و   _۷+
  کرده باشد.» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

  
  آساني بيشتر براي برادران سلفي:

رشیف  صحیح ُمْسلِمبلکه ما اهل سنت و ج;عت از رشط 
دهیم که بخاطر  گذریم و برای برادران سلفی سهولت می نیز می

حدیث «فقط یک اثبات این عمل هشتگانۀ شان در مورد تراویح 
  کنند، ارائه از جامع ترمذی رشیف  »صحیح

  کنند، ارائه  »ن نَسائینَ سُ «اگر از آن (ی توانند، از و 
  کنند،  ارائه »ن ابو داودنَ سُ «اگر از آن (ی توانند، از 

  کنند.  ارائه »سنن ابن ماجه«آن (ی توانند، از اگر از 
که میل دارند  »تَّهِصَحاحِ سِ «کتاب  فقط یک حدیث صحیح از هر

مذکور  اً حییا توان دارند ارائه کنند که در آن حدیث رشیف رص
 رسول اکرم جناب باشد که 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
این مسلک عملی برادران  وََسل

  : سلفی را
  نامیده باشد »تراویح«  _۱+
  خوانده باشد » فوراً بعد از (از عشاء«و این تراویح را   _۲+
  » هشت رکعت«این تراویح را و   _۳+
  » :ام ماه رمضان«در   _۴+
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  ، »در ج;عت«  _5+
  » در مسجد«  _6+
  خوانده باشد » دو دو رکعت«و   _۷+
  کرده باشد.» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

  
  آساني بيشتر براي برادران سلفي: بازهم 

بخاطر آسانی برادران سلفی ت و ج;عت بلکه ما اهل سنّ 
حاال از رشط ِصَحاحِ ِستَّه نیز می بات تراویح عملی شان جهت اث

 هشتگانۀ دهیم تا این عمل می گذریم و برای برادران سلفی سهولت
یک حدیث صحیح از فقط وسط اکنون تشان در مورد تراویح را 

که  )باز تکرار می کنیم از هر کتاب حدیث( هر کتاب حدیث
  قدرت دارند ثابت (ایند. 

می گوئیم که تقریباً بیش از برادران سلفی برای آسانی  و
رشیف تا به حال به چاپ یک هزار و پنج صد کتاب حدیث 

د یکه میل یا توان دارآنها از هر کدام ش; عزیزان  .رسیده است
را فقط توسط یک حدیث صحیح آن  خوداین عمل هشتگانۀ 

  د.یثابت بگردانکتابها 
  

  سلفي: براي برادراناز پيش  بازهم آساني بيشتر

ج;عت باز برای برادران سلفی  و بلکه اکنون ما اهل سنت
آسانی و یش ببیشرت از جهت اثبات تراویح عملی مسلک شان 

اهل سنت و ج;عت حاال می دهیم و می گوئیم که ما سهولت 
اجازه  برادران سلفی را م وریگذ میهم  »حدیث صحیح«از رشط 

تراویح را مطابق  می دهیم که این عمل هشتگانۀ شان در مورد
ثابت  »حدیث َحَسن«ادعای شان (قرآن و حدیث) حتی از یک 
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مذکور باشد که حرضت  اً حیرص »حدیث َحَسن«کنند که در آن 
 رسول اکرم 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
  : این مسلک عملی برادران سلفی را وََسل

  نامیده باشد »تراویح«  _۱+
  خوانده باشد » ز (از عشاءفوراً بعد ا«و این تراویح را   _۲+
  » هشت رکعت«و این تراویح را   _۳+
  » :ام ماه رمضان«در   _۴+
  ، »در ج;عت«  _5+
  » در مسجد«  _6+
  خوانده باشد » دو دو رکعت«و   _۷+
  کرده باشد.» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

  
  براي برادران سلفي:ين آساني بيشتر

ت باز برای برادران سلفی ج;ع و بلکه اکنون ما اهل سنت
سهولت بیشرت از جهت اثبات مسلک عملی شان در مورد تراویح 

هم » حدیث صحیح«پیش می دهیم و می گوئیم که ما از رشط 
و اکنون برای هم می گذریم  »َحَسنحدیث «و از رشط گذشتیم 

حدیث)  برادران سلفی اجازه است که مطابق ادعای شان (قرآن و
حدیث «ان در مورد تراویح را حتی از یک این عمل هشتگانۀ ش

به رصاحت  »حدیث ضعیف«نیز ثابت کنند که در آن » ضعیف
  مذکور باشد که حرضت رسول اکرم

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
 عملی این مسلک وََسل

  : برادران سلفی را
  نامیده باشد »تراویح«  _۱+
  ده باشد خوان» فوراً بعد از (از عشاء«و این تراویح را   _۲+
  » هشت رکعت«و این تراویح را   _۳+
  » :ام ماه رمضان«در   _۴+
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  ، »در ج;عت«  _5+
  » در مسجد«  _6+
  خوانده باشد » دو دو رکعت«و   _۷+
  کرده باشد.» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

  
  آخرين حد آساني براي برادران سلفي:

 تعال درهمۀ ما مسل;نان به یقین می دانیم که خداوند م
   بارۀ کسانی که دروغ می گویند می فرماید:

  . ِهللا َعَىل الْكَاِذبtَِ  لَْعنََت 
  )٦١آل عمران آیۀ  ۀلعنت خدا بر دروغ گويان باد. (سور 

 و حرضت رسول خدا محمد مصطفی 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
 ۀدربار  وََسل

 د فرمودهنکسانی که بر ذات مبارک ایشان کذب و دروغ می بند
  اند: 

   ».َمْن كََذَب َعَيلَّ فَلْيَتَبَوَّأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ «
، جای خود را در آتش بنددکسی بر من دروغ ب هر ترجمه:

و صحیح  ١٠٧(صحیح البخاری رشیف: حديث دوزخ آماده بداند. 
  )٣م رشیف: حديث لِ سْ مُ 

 خود از دروغگویان که بعضی را روایتیمحدثین بزرگوار آن 
 خدا  رسول حرضتمبارک نام  به و ساخته

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
منسوب  وََسل

 و ساختگی یعنی حدیث دروغی و »حدیث موضوع«اند  هگردانید
  می نامند. جعلی 

�+ �_  �  
  

این فی لَ ما اهل سنت و ج;عت می دانیم که برادران سَ 
آیت قرآن خود در مورد تراویح را از هیچ هشتگانۀ عملی  روش

یا و م رشیف، لِ سْ یا از هیچ حدیث مُ و دیث بخاری رشیف، حیا 
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سائی رشیف، ابو در ترمذی رشیف، نَ  »حدیث صحیح«از هیچ 
یا حتی از هیچ کتابی از بیشرت و داود رشیف، ابن ماجۀ رشیف، 

، کتاب حدیث هرگز ثابت نخواهند توانست یک هزار و پنچ صداز 
این مسلک عملی از آن هم گذشته آنها هرگز قادر نیستند که 

حدیث «یا  و »َحَسنحدیث « خود در مورد تراویح را از حتی یک
ج;عت  و بگردانند، بنابرین اکنون ما اهل سنت نیز ثابت »ضعیف

آسانگیری را برای برادران سلفی  با دل فراخ، آخرین حد سهولت و
ا می (ائیم و به آنها اجازه می دهیم که آنها اکنون این عمل هیّ مُ 

 حدیث موضوع«یک  ۀ خود در مورد تراویح را از روی حتیهشتگان
حدیث موضوع و دروغی و « !ثابت بگردانند »و دروغی و جعلی

 رسول هللا  جناب که دربارۀ آن »جعلیّ 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
 فرموده که وََسل

  دوزخی است.  آنسازندۀ 
�+ �_  �  

  

از ، می گذریمبخاری رشیف از  می گذریم،آیت قرآن از 
از سنن ترمذی، سنن نسائی، ، می گذریملِم رشیف حدیث ُمسْ 

سنن ابی داود، سنن ابن ماجه می گذریم، از حدیث صحیح می 
 ،از حدیث َحَسن می گذریم، از حدیث ضعیف می گذریم گذریم،

وجود دارد که یک کسی پس اکنون آیا در میان برادران سلفی 
 دروغیساختگی و و  بتواند حتی از روی احادیث موضوع و جعلی

نیز این روش عملی هشتگانۀ سلفی ها در مورد (از تراویح را 
مذکور  اً که در آن حدیث جعلی و دروغی رصاحت ثابت بگرداند

 باشد که حرضت رسول اکرم 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
این مسلک عملی  وََسل

  : برادران سلفی را
  نامیده باشد »تراویح«  _۱+
  خوانده باشد » فوراً بعد از (از عشاء«یح را و این تراو  _۲+
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  » هشت رکعت«و این تراویح را   _۳+
  » :ام ماه رمضان«در   _۴+
  ، »در ج;عت«  _5+
  » در مسجد«  _6+
  خوانده باشد » دو دو رکعت«و   _۷+
  کرده باشد.» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

  
  اني:ميرزا غالم احمد قادياستدالل  روش اما نه به اتباع از

اما خوبرت خواهد بود برادران سلفی به یاد بسپارند که در 
   :اتباع نکنندرا  زير روش ارائۀ دلیل،

ادعاء کرد پیغمربی  ابکذّ  مدعی قادیانی میرزا غالم احمد
 رسول هللا در قرآن موجود است که من ستم وه رسول هللاکه من 

دوزخ  هگی بهمدر غیر آن م، بنابرین بر من ای;ن بیاورید هست
ند که در کجای قرآن آمده که طالبه کردماز او می روید. و چون 

آیت قرآن  او در جواب دلیل آورد که آیا ش; هستی؟ هللا رسولتو 
  :را نشنیده اید که

 يَا بُْ�َى َهَذا 
َ

وَُه قَال
ْ
 دَل

َ
دْ�

َ
وا وَارِدَُهْم فَأ

ُ
رَْسل

َ
مٌ وََجاَءْت َسي�اَرٌة فَأ

َ
 ُغال

وهُ بَِض  %&َ
َ
 َوأ

ً
ة

َ
  )١٩(سورۀ یوسف:  )١( .اع

  و آیا آیت قرآن را نشنیده اید که می گوید: 
 ِعيَ/ انُْن َمْريََم يَا بَِ( إِ 

َ
 اهللاِ َو3ِْذ قَال

ُ
 رَُسول

5
ُْكْم ْ&َاثِيَل إ6ِ

َ
 إِ:

Aِ ِمْن َنْعِدي اْسُمهُ 
ْ
ا بِرَُسوٍل يَأ ً �ْوَراةِ َوُمب5�َEِمَن ا �قًا لَِما َنFَْ يََدي   ُمَصد5

                                                 
حرضت یوسف یعنی: و قافله ای آمد و یکی از آنها دلو خود را در چاه افگند و (   (١)

 یافته مردم را) صدا کرد که خوشخربی باد، من اینچاه  دربود طفل علیه السالم را که 
  را در چاه یافتم).  ]طفل[ غالم
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ُ
د

َ ْ
�

َ
وا َهَذا ِسْحٌر ُمبFٌِ  أ

ُ
َي5نَاِت قَال

ْ
Kا َجاَءُهْم بِا �م

َ
  )٦(سورۀ صف:  )١( .فَل

  و آیا آیت قرآن را نشنیده اید که: 
 
َ
بَا أ

َ
ٌد أ �ِكْن َما Nََن Lَُم

َ
 اهللاِ َحٍد ِمْن رَِجالُِكْم َول

َ
وََخايََم  رَُسول

.Fَ5بِي�T٤٠(سورۀ احزاب:  )٢( ا(  

می  قادیانی گفتند: از کجای این آیات ثابت کذاب مردم به
ت طفولیّ  آیت دربارۀ واقعۀاولین هستی؟ شود که تو پیغمرب خدا 

پیشگوئی بعثت دربارۀ ت آی میناست و دو  ؛حرضت یوسف 
 هللا  حمد رسولحرضت م

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
 ؛توسط حرضت عیسی  وََسل

 موجودات فخر و دربارۀ اینست که رسور کاینات آیت سومین و است
 جناب محمد مصطفی 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
پیغمرب خدا و خاتم النبیین   وََسل

  می باشند.
میرزا  اینست که اسم من نم قادیانی گفت: دلیل میرزای

غالم احمد است. از اسم من لفظ میرزا را دور کنید، می ماند 
را بگیرید و باقی;ندۀ  غالمغالم احمد. اکنون از آیت اول، لفظ 

را بگیرید و بقیۀ آیت را  احمدآیت را رها کنید. از آیت دوم لفظ 
را بگیرید و بقیۀ آیت را  رسول هللارها کنید. از آیت سوم لفظ 

سه لفظ قرآن را با هم یکجا کنید، می شود رها کنید. اکنون این 
ابرین من به دلیل آیات قرآن، غالم احمد ، بنرسول هللاغالم احمد 

  هستم!  رسول هللا
  چیست؟ من گفت: اسم به میرزای قادیانی. نجا بودآ  عالِمی

                                                 
م سته یا بنی ارسائیل، من پیغمرب خدایعنی: حرضت عیسی علیه السالم گفت ک   )١(

من تورات را که قبل از من آمده تصدیق می کنم و . ام که به سوی ش; فرستاده شده
   دهم...) است بشارت میاحمد بعد از خود که اسمش  ییغمرب نیز ش; را به آمدن پ

و سول هللا ر  یعنی: حرضت محمد پدر هیچ یکی از مردان ش; نیست و لیکن   )٢(
   خاتم پیغمربان است.
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 ماند می کنگفت: لفظ عطاء را از آن دور  عا�گفت: عطاء هللا. 
هستم،  من هللا . اگرهللاشوم  من می و،ت اصول مطابق اینحاال . هللا

   ! ه امختنسا رسول خودهرگز کذابی مثل ترا من 
 سلفی یاد اکنون ما اهل سنت و ج;عت نیز به برادران

یک لفظ را از یک حدیث کنیم که نشود که آنها نیز  آوری می
بگیرند و لفظ دوم را از حدیث دیگری و لفظ سوم را از حدیث 

نجم را از را از حدیث دیگری و لفظ پ دیگری و لفظ چهارم
و سپس آن الفاظ را بهم پینه بزنند و  حدیث دیگری و... و...

  فی ها. لَ آنگاه نعره بردارند که اینهم دلیل ما سَ 
  

  :اين روش استداللمثال 

بطور مثال برادران سلفی ما ممکن این حدیث در بخاری 
  رشیف را به عنوان استدالل بیاورند که:  

ن�هُ 
َ
َل َ�ئَِشَة رَِ	َ  ك

َ
يْ   اُهللا َقنَْهاَسأ

َ
 َص � اُهللا َف َ�نَْت َصالَُة رَُسوِل اهللاِ ك

َم ِ' َرَمَضاَن؟ َفقَ 
�
ْت: َعلَيِْه وََسل

َ
َم َما َ�َن رَُسوُل اهللاِ «ال

�
يَِزيُد ِ�  َص � اُهللا َعلَيِْه وََسل

ْ�ِهِ 
َ
 ِ� ل

َ
ةَ  رََمَضاَن وَال  إِْحَدى َعْ.َ

َ
عًَة يَُص45 3َ

ْ
رْبَعًاَر:

َ
، فَالَ تََسْل َقْن ُحْسنِِهن� أ

، عُم� يَُص45  رْبَعًا وَُطولِِهن�
َ
، عُم� يَُص45 أ ا، فَالَ تََسْل َقْن ُحْسنِِهن� وَُطولِِهن�

ً
ث
َ
ال
َ
  ». ث

با  پرسید که (از (تهجُّد 1کسی از حرضت عایشه  یعنی:
 وتر) رسول هللا 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
در ماه رمضان چگونه بود؟ حرضت  وََسل

 گفت: رسول 1عایشه 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
چه در ماه رمضان و چه در  وََسل

خواندند.  یازده رکعت (از (تهجُّد با وتر) می رمضانماه های غیر 
 .سه رکعت وتر... و سپس  چهار رکعتو باز  ... چهار رکعتنخست 

  )١١٤١(بخاری رشیف: حدیث 
لفظ  ادعاء کنند کهبعد این حدیث و سپس برادران سلفی 

  انکه ـنـچزیرا از این حدیث ثابت است... و... و...  »هشت رکعت«
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   : ، زیرای باشدصحيح (  گفتیم این طریقۀ استدالل
حرضت در کجای این حدیث رشیف وجود دارد که _  �+

 اکرم رسول 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
  : رااین (از  وََسل

  ؟نامیده »تراویح«  _۱+
حرضت در کجای این حدیث رشیف وجود دارد که _  �+

 رسول اکرم 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
   وََسل

   ؟خوانده» فوراً بعد از (از عشاء«این تراویح را   _۲+
حرضت در کجای این حدیث رشیف وجود دارد که _  �+

 رسول اکرم 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
   وََسل

  ویح رااتر » هشت رکعت«  _۳+
  ؟استخوانده » :ام ماه رمضان«در   _۴+
حرضت کجای این حدیث رشیف وجود دارد که  در و_  �+

 اکرم رسول 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
  ین (از راا وََسل

  ؟استخوانده  »در ج;عت«  _5+
حرضت کجای این حدیث رشیف وجود دارد که  در و_  �+

 رسول اکرم 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
  ین (از راا وََسل

  ؟استخوانده » در مسجد«  _6+
حرضت کجای این حدیث رشیف وجود دارد که  در و_  �+

 اکرم رسول 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
  ین (از راا وََسل

   ؟استخوانده » دو دو رکعت«  _۷+
حرضت کجای این حدیث رشیف وجود دارد که  در و_  �+

 اکرم رسول 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
   وََسل

  ؟استکرده » قرآن را در تراویح ختم«  _۸+
در هیچ جای برادران سلفی در تراویح  هشتگانۀاین عمل 

   تا چه رسد به ترصیح بر آنها. دارداین روایت وجود ن
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صحیح  در 1 هعایش بی بی حرضت خود روایت اً بهنیثا_  �+
م رشیف لِ سْ مُ  ) و صحیح١١٢٩و  ٩٢٤بخاری رشیف (حدیث 

  هللا ) حرضت رسول٧٦١(حدیث 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
 مبارک عمر در رسارس وََسل

در حالی که  ،»و بس سه شب خواندند فقط«(از تراویح را خویش 
 اکرم  حرضت رسولمذکور  حدیث رشیِف مطابق 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
در  وََسل

 سال دورۀ پیغمربی خویش ٢٣ :امی سال در هر دوازده ماهِ طول 
  .می خواندندهر شب این (از را 

در این حدیث رشیف مذکور است که حرضت  اً لثثا_  �+
 رسول خدا 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
هم در رمضان و هم در ماه های غیر از  وََسل

 (عموماً) مبارک خویش ارس عمررس  و ارس سالتهمیشه در رس  رمضان
برادران سلفی  خودکه  حالی در ،اندندخو  این یازده رکعت را می

فقط در یک را (از تراویح به تقلید از ما اهل سنت و ج;عت، 
 ، و خواندن این (از تراویحو بس دنخوان(ماه رمضان) می سال  ماهِ 

دیده و ترک کرده مزعومۀ خویش را در یازده ماه دیگر سال 
   ند.کنخود مخالفت می ستداللی دانسته با این حدیث ا

  
   ضمني: ةيك نكت

وارد است که  تحارص به و ضمناً در این حدیث رشیف 
  آنحرضت«

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
چه در سایر  ماه رمضان و Eاز وتر را چه در وََسل

   ».ماه های سال، همیشه سه رکعت می خواندند
این حدیث رشیف جناب برخالف  ما ولی برادران سلفی

 محمد مصطفی 
�

يْهِ عَ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  ل

�
 خوانند و رکعت می یکرا  (از وتر وََسل

 از حرضت نبی اکرم احناف  ش;که چرا  گويند یمهمیشه  زبا
�

 َص�

يْهِ  اهللاُ 
َ
مَ  عَل

�
 ما از بایدش;  ،دیخوان وی (وده وتر را سه رکعت میپیر  وََسل

   !دیبخوان وتر رکعت وتر را فقط یک (وده پیروی سلفيان
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به  ربطینه تنها اینکه رشیف بخاری بنابرین این حدیث 
سلفی  لحاظ با مسلک عملی برادران (از تراویح ندارد بلکه از هر

   .مخالفت دارد

  
  خالصة كالم آنكه: 

غیر مقلدین «که  یشمطابق ادعای خو بايدبرادران سلفی 
 اویحبرای اثبات مسلک عملی تر  ،»قرآن و حدیثدارند:  دو اصول

یا یک حدیث صحیح، و اگر آیت رشیف خویش تنها یک آیت 
َحَسن و یا حدیث قرآن و حدیث صحیح ندارند، یک حدیث 

اگر آن را هم ندارند، پس حتی یک حدیث  ضعیف بیاورند، و
را ارائه کنند که این عمل ساختگی  وموضوع و دروغی و جعلی 

  باشد. هشتگانۀ شان دربارۀ تراویح در آن رصاحتاً موجود 
، یک لفظ را از یک حدیث گرفتند و و اگر برادران سلفی

 یک لفظ را از حدیث دیگر و لفظ سوم را از حدیث دیگر و لفظ
چهارم و پنجم و ششم را از حدیث چهارم و پنجم و ششم ... و 

، در و به عنوان دلیل ارائه کردند سپس آن الفاظ را بهم پینه زدند
ی برادران سلفی :ام ادعاهاود که این صورت الزماً دانسته می ش

اثبات این  یبرا یهيچ دليلآنها است و  رسارس خالف حقیقت
 ندارند.ادعاهای خود 

  
  برادران سلفي يك نكتة ديگر را نيز به ياد بسپارند: 

را  بندگانسایر یا اقوال ردمان را مبعضی آن اینکه اقوال  و
 سلفی خود را ارائهخ و به عنوان استدالل پیش نکنند و نه اقوال شی

 فرمان خدا و«ست که فقط ا کنند، زیرا اصول برادران سلفی این
   ».حدیث رسول
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پس اگر برادران سلفی، غیر از خدا و رسولش، اقوال کسان 
دیگری را به عنوان استدالل ارائه (ایند، هم گویا به دست خود 

را به زباله دانی می اندازند و هم در  ساختۀ خویشاصول خود
زبان ن وهلۀ اول، خود به زبان حال می گویند که گرچه با ه;

 از یاقوال بعض« دلیل ما گوئیم ولی در واقعیت می »قرآن و حدیث«
   می باشد. »بندگان

  
  در آخر باز مي گوئيم كه:

 حتی از روی یک حدیث موضوع توانند یمآیا برادران سلفی 
نۀ لی هشتگانیز این مسلک عماختگی و سو جعلی و دروغی 

د که در آن حدیث به ندر مورد تراویح را ثابت بگردانسلفیان 
 رصاحت مذکور باشد که حرضت رسول اکرم 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
این  وََسل

  : مسلک عملی برادران سلفی را
  نامیده باشد »تراویح«  _۱+
  خوانده باشد » فوراً بعد از (از عشاء«و این تراویح را   _۲+
  » هشت رکعت«اویح را و این تر   _۳+
  » :ام ماه رمضان«در   _۴+
  ، »در ج;عت«  _5+
  » در مسجد«  _6+
  خوانده باشد » دو دو رکعت«و   _۷+
  کرده باشد.» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

بسیار ما اهل سنت و ج;عت، برادران سلفی را زحمت 
لک فراوان (ی دهیم بلکه به آنها می گوئیم که برای اثبات مس

 (از تراویح فقط و فقط یک حدیث بارۀعملی هشتگانۀ شان در 
را بیاورند و بس. اگر حدیث صحیح ندارند، حدیث َحَسن بیارند، 
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 ضعیفحدیث  اگر حدیث َحَسن ندارند، حدیث ضعیف بیارند، اگر
 وَ ندارند، حدیث موضوع و ساختگی و دروغی و جعلی بیاورند. 

ْن 
َ
�َن نَْعُضُهْم Lَِْعٍض َظِهHًا.ْفَعلُوا اَبَداً َولَْو فَ لَ  

  اگر رسخ و سیاه و زرد و اسپید
  رندـیـی یک دم بگبهم آرند و نِ 

  انـــــچنین کاری نیاید از بِر ش
  رندـبگی اتمـگی مـلـگرهم جم و
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	���� دوم +
 _   

�+ �_  �  

  
  �  _ زدهم ميالدييك مسجد قبل از قرن نو +�

�+ �_  �  
 مبارکچنانکه دانستید مسلک عملی برادران سلفی در ماه 

  :  رمضان اینست که آنها
 در ابتدای شب» فوراً بعد از )از عشاء«  _۱+
 ی خوانند)از م» هشت رکعت«  _۲+
 امند ومی ن» تراویح«و این )از را   _۳+
 می خوانند» در 8ام ماه رمضان«تراویح را   _۴+
 می خوانند» در ج9عت«تراویح را   _5+
 می خوانند» در مسجد«تراویح را   _6+
 می خوانند» دو دو رکعت«تراویح را   _۷+
 می کنند» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

(قرآن دو اصول دارند  تنهاو برادران سلفی ادعاء می کنند که آنها 
  و حدیث) و همۀ مسایل آنها از ه9ن دو اصول ثابت است. 

�+ �_  �  
  

به  ،ج9عت ما اهل سنت وآنها  یدر مقابل این ادعا
مسلک عملی خود در مورد )از تراویح  گفتيم كهبرادران سلفی 

 وخنه اقوال شی( قرآن و حدیث خود را از روی ه9ن دو اصول
نیز را هولت های بسیاری خود) ثابت بگردانند و برای شان س
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که اگر آنها )ی توانند يم چنانچه حتی به آنها گفت يمفراهم )ود
ثابت بگردانند،  »حدیث صحیح«مسلک عملی خود را از روی 

ثابت  »حدیث َحَسن«اجازه دارند عمل خود را فقط از روی یک 
کنند، و اگر )ی توانند اینکار را انجام دهند، اجازه دارند مسلک 

ثابت بسازند. و اگر  »حدیث ضعیف«خود را از روی یک  عملی
)ی توانند، آخرین درجۀ  اینکار رااز روی حدیث ضعیف هم 

اجازه  برادران سلفیکه يم گفت آنهاو به  يمبه آنها دادرا سهولت 
حدیث موضوع و «دارند مسلک عملی خود را حتی از روی یک 

حدیث «یث ت )ایند که در آن حدبثانیز » ساختگی و جعلی
 به رصاحت مذکور باشد که حرضت» موضوع و ساختگی و جعلی

 رسول اکرم 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
   : این مسلک عملی برادران سلفی را وََسل

  نامیده باشد »تراویح«  _۱+
  خوانده باشد » فوراً بعد از )از عشاء«و این تراویح را   _۲+
  » هشت رکعت«و این تراویح را   _۳+
  » 8ام ماه رمضان«در   _۴+
  ، »در ج9عت«  _5+
  » در مسجد«  _6+
  خوانده باشد » دو دو رکعت«و   _۷+
  کرده باشد.» قرآن را در تراویح ختم«و   _۸+

�+ �_  �  
  

 البته باید به یاد داشت که حرضت رسول هللا 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
 وََسل

که  ندرموده ادربارۀ کسی که حدیث دروغی و جعلی می سازد ف
  برای خود آماده بداند. او آتش دوزخ را 

  (صحیح البخاری ».َمْن كََذَب َعَيلَّ فَلْيَتَبَوَّأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ «
  )٣م رشیف: حديث لِ سْ مُ و صحیح  ١٠٧رشیف: حديث 
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  م:سوي چلينج دوه اكنون مي آئيم ب
تراویح متوارث و متواتر و  بیست رکعت یبرادران سلف

 ند و )از تراویح را هشتنو رد می ک طرداج9عی اُمت اسالمیه را 
  د.نرکعت معرفی می )ای

 یسلفی، اولین گروه برادرانشیعه، روافض و فرقۀ بعد از 
ست. قبل از نیت رکعت بیستراویح  که ندکه دعوی کرد هستند

رشق زمان صحابۀ کرام تا آندم از اسالم از  وجود این گروه، جهان
بیست اقل  حدهمگی )از تراویح را ز ش9ل تا جنوب، تا غرب و ا
و بر  تراویح اج9ع داشتند دانستند و بر بیست رکعت رکعت می

  . آن عامل بودند
�+ �_  �  

  

را چنین ادعائی برادران سلفی از میان که اولین اشخاصی 
 عیسوی ١٨٦٧)ودند دو غیر مقلّد هندی بودند که یکی در سال 

 عیسوی در والیت ١٨٧٠اد هند و دیگری در حوالی آب در شهر اکرب
و  از تراویح هشت رکعت استپنجاب هند دعوی کردند که )

را فوراً رس  ، این ادعانیز با اتباع از این دو شخصسایر سلفی ها 
  .تندبسدست گرفتند و مانند ِحرز جان بر سینه محکم 

  

  :چلينج دوم

 برادران یام8به ج9عت، بار دوم،  و اکنون ما اهل سنت

، نیست باطلشان  پندارند که مذهب که اگر می گوييم می سلفی
 عیسوی فقط یک مسجد را در دنیای اسالم ١٨٥٠پس قبل از سال 

نشان بدهند که مسل9نان آن مسجد بعد از )از عشاء در ماه 
، برای هميشه و به طور دا�ی در طول تاریخ اسالم ،مبارک رمضان

  باشند، ب�ون شدهسپس از مسجد نده هشت رکعت تراویح خوا
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نَه هزار مسجد را و نَه صد مسجد را و نَه ده مسجد را بلکه 
  فقط یک مسجد را. 

و ما در این باره از برادران سلفی، آیت قرآن و حدیث هم 
 که مطالبه )ی )ائیم بلکه حتی از روی یک کتاب معترب تاریخی

ر طول تاریخ یک ، دباشد عیسوی ١٨٥٠نوشته شده قبل از سال 
 از اقصاء نقاط چین تا دورترین دهات اسالم چهار صد سالۀ و هزار

 اسپانیا، و از ش9ل تا جنوب جهان اسالمی، تنها یک مسجد را قبل
عیسوی نشان بدهند که مسل9نان آن مسجد بعد  ١٨٥٠از سال 

از )از عشاء در ماه مبارک رمضان، برای هميشه و به طور دا�ی 
 سال اسالم، هشت رکعت تراویح خوانده سپس ١٤٠٠ن در طول ای

  .باشند، فقط یک مسجد را ب�ون شدهجد مساز 
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  �  _ حرَمين شريفَين +�
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 در رسارس جهان اسالم دو جایگاه است که بر همه فضیلت
دارد و مسل'نان همیشه با دیدۀ عظمت به آنها می نگرند. یکی 

ی وِ بَ مه و دیگری مسجد نَ عظَّ مسجد الحرام رشیف در مكۀ مَ 
  در مدينۀ منوَّره.  رشیف

 از وفات حرضت رسول اکرم دو سال بعد 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
 از وََسل

 0هجری قمری که امیر املؤمنین حرضت عمر فاروق  ١٤سال 
در مسجد نبوی در پشت یک امام بیست رکعت Gاز تراویح را 

س اسالم تا امروز بر Gود، این دو جایگاه مقدّ  جاری رشیف رس'ً 
در طول این ویح را همیشه این سنت دینی استوار بوده اند و ترا

  حد اقل بیست رکعت خوانده اند.قرون 
�+ �_  �  

  

در  مدرِّس قاضی مدينۀ منوَّره و 6شیخ عطیه ساT سابق 
من  الرتاویح اک�«نام  ای به رساله عیسوی) ١٩٩٩حرم نبوی (متوفی 

نوشته است و در آن با حواله های  »ألف عام فی املسجد النبوی
ثابت کرده است که Gاز   - قرن به قرن - یخی معترب حدیثی و تار

 ری تا امروزه در مسجد نبوی رشیفهجری قم ١٤تراویح از سال 
 و بیست رکعت همیشه حد اقل بیست رکعت خوانده شده است
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 خواندن باشد و ث اُمت اسالمی میو متواِر  رل متواتِ Gاز تراویح، تعامُ 
  Gاز تراویح کمرت از بیست رکعت ثابت نیست.

الرشيعة  کلية«استاذ  6چنین شیخ محمد علی صابونی هم
مکۀ مکرَّمه، رساله ای به » جامعُة الُْقرٰی«در  »والدراسات االسالمية

تالیف و نرش Gوده  »الهدی النبوی الصحيح فی صلوة الرتاويح«نام 
زمان  و در آن رساله اثبات کرده است که از عهد خالفت راشده تا

مکرَّمه در مسجد الحرام رشیف، Gاز  ۀحکومت سعودیه در مک
  تراویح همیشه بیست رکعت خوانده شده است.

  
  :چلينج سوم

می  همۀ برادران سلفیبه ج'عت،  اکنون ما اهل سنت و
 باطل و که اگر می پندارند که مذهب شان صداقت دارد گوييم
یا تاریخی با  ی، پس فقط از روی یک کتاب معترب حدیثنیست

سال اسالم، مردم  ١٤٠٠بسازند که در طول  سند صحیحش ثابت
مه و یا در مسجد نبوی در مسجد الحرام رشیف در مکۀ معظّ 

تراویح یک رمضان را هشت رکعت  تنهاره رشیف در مدينۀ منوّ 
باشند. فقط در یک رمضان  ب}ون شده خوانده سپس از مسجد

  .را از بین یک هزار و چهار صد رمضان تاریخ اسالم
شک و شبهه  بالپس چنین چیزی را ثابت کنند اگر نتوانند 

 حدیث قرآن ودانسته می شود که مذهب برادران سلفی ما بر 
  .می باشد باطل رسارسو  ستني استوار

�+ �_  �  
  

های  از روی حواله دنتوان یمپس اکنون آیا برادران سلفی 
 ١٤٠٠سال و  ١٤٠٠طول  د که درنمعترب تاریخی ثابت بگردان

قط یک رمضان را �اماً در مسجد الحرام رشیف رمضان، مردم ف
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خوانده و سپس  حیا در مسجد نبوی رشیف، هشت رکعت تراوی
  ؟!باشند ب}ون شدهاز مسجد 
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  �  _ اجماع اُمت اسالميه +�
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چنانکه اهل سنت و ج�عت بعد از قرآن مجید و سنت 

آن  غیرۀ خود بر در کتب عقیدوی، فقهی، تفسیری و حدیثی و
سومین اصل مذهب اهل سنت و ج�عت  ترصیح 2وده اند

   است. »اج�ع«
عفر طحاوی حنفی ج امام فقیه مجتهد محدث ابو  _�+
 »عقیدۀ طحاوی«هـ ق) در کتاب مشهور خود  ٣٢١(متوفی  6

که مورد قبول و ُمَعوَّل هر چهار مذاهب حنفی، مالکی، شافعی 
و حنبلی اهل سنت و ج�عت است ترصیح می کند که عقیدۀ 

  ما اهل سنت و ج�عت اینست که:
ُق �ِهناً  
 َعر�ا َوال َوال نَُصد

ً
ِ�  فا ن�ة  َشيْئاً ِ�ِالِف  َوال َمْن يَد� ِكتَاِب وَالس!

ْ
ال

ة. م�
ُ ْ
  َو إِْ+َاِع األ

 هیچ پیشگوئی را تصدیق ما سخن هیچ غیب گوئی و ترجمه:
پذیریم که چیزی را خالف  کنیم. و نه سخن آن شخصی را می 2ی

  ادعاء کند.  »اج�ع امت«قرآن و سنّت و 
  )١٤٩(عقیدۀ طحاوی: فقرۀ 

عقیدۀ  که سازد می با رصاحت روشنو در مقام دیگری   _�+
  ما اهل سنت و ج�عت اینست:
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ُمْسلِِمَ-. َوال  _�+
ْ
َالُِف َ+َاَعة ال

ُ
1     

مسل�نان مخالفت 2ی کنیم.  »سواد اعظم«ما با  ترجمه:
  )٩١(عقیدۀ طحاوی: فقرۀ 

یعنی اهل سنَّت و ج�عت که اکaیت قاطع  »سواد اعظم«
 ،»سواد اعظم«ز مخالفت نکردن با ، و مراد امی باشندمسل�نان 

  نکردن با اج�ع امامان مجتهد ایشان است.  مخالفت
 ۀرشح عقید«در  6امام عبد الغنی دمشقی میدانی   _�+
  می نویسد: » طحاویه
 عصمت زیرا خداوند این امت را از اتفاق 2ودن بر گمراهی«

بخشیده است، بنابرین هر شخصی با اج�ع امامان این امت 
 ۀفت کند، او بی شک از گمراهان است. خداوند خود دربار مخال

  عصمت اج�ع این امت می فرماید: 
ُمْؤِمنَِ- 

ْ
ُهٰد= َويَت�بِْع َغ7َ َسبِيِل ال

ْ
ُ ال

َ
@ َ !َشاقِِق الر�ُسوَل ِمن نَعِْد َما تَبَ-� َو َمن ي

 َونُْصلِهِ 
K

Lَما تََو ِ



  نَُو@
َ
 َهن�َم ج

ْ
َءت

ٓ
   ١١٥آیۀ  نساء ۀسور  .7ًاَمِص  وََسا

یعنی هر کسی که بعد از آشکار شدن حق با پیغامرب «
، ی بجز از مذهب مسل�نان را در پیش گیردراهمخالفت کند و 

ی که روان است وا می گذاریم و آنگاه او را راهه�ن  رما او را ب
  ». به دوزخ می اندازیم. و دوزخ بد جایگاهی است

  )٩٥(رشح العقیدة الطحاویة: ص
تحت  در تفسیر خود در 6عالمه ابن کثیر شافعی   _�+

  این آیت می نویسد: 
اِفِعيُّ  ِيف اِالْحتَِجاجِ َعَىل كَْوِن  رَِحَمُه هللاَُّ  َوالَِّذي َعوََّل َعلَيِْه الشَّ

ًة تَْحرُمُ    ُمَخالََفتُُه َهِذِه اْآليَُة الْكَِر�َُة. اْإلِْجَ�عِ ُحجَّ
ت بودن اج�ع ای حجّ بر  6حرضت امام شافعی  ترجمه:

  تداللـو اینکه مخالفت با آن حرام است بر آیت رشیف فوق اس
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  طبع دار طیبة) ٢/٤١٣فرموده است. (تفسیر ابن کثیر: 
چنانکه عالمه ابن کثیر شافعی ۀ قرآن کریم و برعالو   _�+
  می نویسد:  6

   .َوقَْد َورَدَْت ِيف ذَلَِك أََحاِديُث َصِحيَحٌة كَثِ�َةٌ 

حجت بودن اج�ع اُمت  ۀصحیح کثیری دربار احادیث 
  طبع دار طیبة) ٢/٤١٣ابن کثیر:  ( تفسیر .وارد شده است

مت اُ  این که مخالفت با اج�ع مجتهدین اینجا دانسته شد زا
  می باشد.  ناجايز

  
  اجماع علماء اهل سنت و جماعت بر آنكه 

  حد اقل ركعات تراويح بيست ركعت است: 

اصولی عالمه علی قاری ِهرَِوی امام فقیه محدث   _1+
رشیف به  »رشح مشکات«هـ ق) در  ١٠١٤(متوفی  6حنفی 

  رصاحت می نویسد: 
َاِويَح ِعْرشُوَن َركَْعةً  َحابَُة َعَىل أَنَّ الرتَّ   . أَْجَمَع الصَّ

دارند که تراویح بیست رکعت اج�ع  7 کرام ۀیعنی صحاب
 )٣/٩٧٣(مرقاة املفاتیح رشح مشکاة املصابیح: است. 

می  »رشح النقایة«وی همچنین در کتاب دیگر خود   _2+
وا م کانُ هُ أنَّ  یحٍ حِ صَ  دٍ نَ سَ بِ  یُّ قِ یهَ ی البَ وَ عاً ملا رَ جَ� إ  ارَ صَ فَ نویسد: 

 یٍّ لِ عَ وَ  نَ ثَ� عُ  هدِ ی عَ لَ عَ  وَ  ةً کعَ َر  ینَ رشِ عِ بِ رَ مَ عُ  هدِ ی عَ لَ عَ  ونَ یمُ قِ یُ 
 م. نهُ عَ  هللاُ  یَ ِض َر 

زیرا  ،هویح مسئلۀ اج�عی گردیدیعنی بیست رکعت ترا
کرام در  ۀچنانکه بیهقی به سند صحیح روایت می کند صحاب

 بیست 7حرضت علی  زمان حرضت عمر و حرضت عث�ن و
 فصل فی الرتاویح)  ١/٣٤٢رکعت می خواندند. (
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مرتضی  دسیّ  عالمه أصولی نحوی ویغَ لُ  فقيه محدث امام  _3+
ر کتاب مشهور خود هـ ق) د ١٢٠٥(متوفی  6زبیدی حنفی 

 می نویسد:  »اتحاف سادة املتقین«
 وَ  یُّ وِ وَ النَّ وَ  ةَ یفَ نِ وحَ بُ أ  ذَ خَ أ ، رَ مَ عُ  نِ مَ ی َز فِ  عَ قَ ی وَ ذِ الَّ  عِ ج�َ اإل بِوَ 

  .ورُ مهُ الجُ وَ  دُ حمَ أ وَ  یُّ عِ افِ الشَّ 
عالمه  امام احمد و امام شافعی و یعنی: امام ابوحنیفه و

 زمان حرضتن اج�عی که در جمهور عل�ی امت بر ه� ی ووِ وَ نَ 
  واقع شد قائل می باشند.  0عمر

 )٣٢٨و تجلیات صفدر:  ٣/٤٢٢(اتحاف سادة املتقین: 
محدث معروف  فقیه و 6 بن عبد الَربّ اعالمه محدث   _4+

 »االستذکار« کتاب مشهور خود قمری در هجری ٤٦٣مالکی متوفی 
  بیست رکعت تراویح می نویسد:  ۀدربار 

َحابَِة. َوُهَو الصَّ   ِحيُح َعْن أَُ�ِّ بِْن كَْعٍب ِمْن غَْ�ِ ِخَالٍف ِمَن الصَّ
ی بَ این بیست رکعت به روایت صحیح از حرضت اُ یعنی 

کرام.  ۀثابت است بدون مخالفت احدی از صحاب 0بن کعب 
 چاپ علمیة)  ٢/٧٠(االستذکار: 

محدث  فقیه و 6رشف نََوِوی  حیی الدین بنامام مُ   _5+
نویسد:  2از تراویح می ۀق) دربار  ٦٧٦فعی (متوفی مشهور شا

َ  ةَ الَ صَ  م أنَّ علَ إ    .ةكعَ َر  ونَ رشُ عِ  يَ هِ ، وَ ءِ َ� لَ العُ  اقِ فَ تّ إبِ ةٌ ُسنَّ  يحِ اوِ الرتَّ
تراویح به اتفاق عل�ء سنت است و بدان که 2از یعنی 

 )١٨٣(کتاب االذکار نووی:  می باشد.تعداد آن بیست رکعت 
محدث معروف حنبلی  فقیه و 6 ۀدامعالمه ابن ق  _6+
   نویسد: می »املغنی« حنبلی فقه مشهور ق) در کتاب ٦٢٠(متوفی 

يَن َركَْعًة.  ، أَنَُّه أََمَر رَُجًال يَُصيلِّ بِِهْم ِيف رََمَضاَن ِعْرشِ َوَعْن َعِيلٍّ
  .َوَهَذا كَاْإلِْجَ�عِ 

  روایت است که شخصی را حکم 0یعنی از حرضت علی 
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دم را در رمضان بیست رکعت 2از بدهد، و این مانند داد تا مر 
  )٢/١٢٣اج�ع می باشد. (املغنی: 

�+ �_  �  
  

ما در اینجا بر ذکر فقط این شش حواله اکتفاء می 2ائیم 
و کسانی که جویای نقول بیشرت اج�ع اند به تجلیات صفدر: 

حجة هللا فی امدادیه مراجعه کنند.  ۀچاپ مکتب ٣٢٩و  ٣/٣٢٨
نقول اج�ع را از عل�ء  ٢٦ 6عالمه محمد امین صفدر  االرض

  بزرگ امت با الفاظ مختلف آن نقل کرده است.
�+ �_  �  

  
  

  : چلينج چهارم

همۀ به ما اهل سنت وج�عت اکنون برای بار چهارم 
، پس از باطل نیستکه اگر مذهب شان  يمئگو  سلفی می برادران

نند که کثابت  مشهور اهل سنت و ج�عتنقول فقهای بزرگ و 
   : تن ایشان رصیحاً گفته باشد که حتی یک
 دارند هشت رکعت تراویح اج�ع کرام بر ۀصحابهمۀ   _�+

 : و یا
  دارند هشت رکعت تراویح اج�ع مت برهمۀ عل�ی اُ   _�+

شک و  دونب نتوانند چنین چیزی را ثابت کنند اگرو 
ی م باطلشود که مذهب برادران سلفی  دانسته میای  شبهه

قرآن و حدیث  بر اینکه آنها برما ی برادران سلفی هاو ادعاباشد  
  .واقعيت نداردبه هیچ وجه عمل می کنند 
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  �  _ اهل سنت و جماعتمة اربعة ئا +�

�+ �_  �  
 دساق نبیحرضت  نـنَ ـسُ   عَلَیِْهمْ  هللاِ  رَْحَمةُ  ا�ۀ اربعه حرضات

 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
ت و را با چنان جامعیّ  7  و سنن خلفای راشدین وََسل

چ کس دیگری تفصیلی تدوین 8وده اند که این مقام نصیب هی
از امت نگردیده است، و بر همین اساس، @امی امت مطابق 

  ن پاکیزه عمل می 8ایند.نَ ایشان بر این سُ راهنDئی 
می  قائلبر بیست رکعت تراویح   عَلَیِْهمْ  هللاِ  رَْحَمةُ ا�ۀ اربعه 

شانزده  تراویح و به بیست رکعت 8از قائل 6 امام مالک و باشند
  .می شود درجدر زیر تفصیل،  رکعت 8از نفل است.

�+ �_  �  
  

   اهللا عليه: حمةحضرت امام اعظم ابو حنيفه ر  _�+
 Oبدايةُ «  در کتاب مشهور خود 6عالمه ابن رُشد مال 

  می نویسد:   »املجتهد
بیست رکعت  6 قیام رمضان نزد امام ابو حنیفه(تراویح) 

َالِة الثَّا  ١/٢١٩  بدایة املجتهد البن رشد:(است.  fِ؛ الْبَاُب كِتَاُب الصَّ
  ِيف قِيَاِم رََمَضاَن) الَْخاِمُس 

  در فتاوی خود می 6  امام فخر الدین قاضی خان حنفی
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   نگارد:
ِر رََمَضاَن َعْن أَبِْی َحنِیَْفَة رَْحَمُة ِهللا َعلَیِْه قَاَل: اَلِْقیَاُم فِْی َشهْ 

یَْن َرکَْعًة َخمْ ُسنٌَّة... کُلَّ لَیْلٍَة ِسَوی الِْوتْ    َس تَرِْویَْحاٍت.ِر ِعْرشِ
فرماید: در ماه مبارک رمضان  می 6  امام ابو حنیفه  ترجمه:

 ونسنمبیست رکعت 8از تراویح در پنج ترویحه، عالوه بر وتر 
  )١/١١٢  . (فتاوی قاضی خان:است

    
  اهللا عليه: حمةحضرت امام مالك بن اَنَس ر  _�+

مطابق یک قول، بیست رکعت تراویح را  6  امام مالک
می  6د مالکی ن دانسته است، چنانچه عالمه ابن رُشْ سَ حْ تَ سْ مُ 

    نویسد:
يَن َركَْعًة ِسَوى الْوِتِْر.   فَاْختَاَر َمالٌِك ِيف أََحِد قَوْلَيِْه... الِْقيَاَم بِِعْرشِ

در یک قول، بیست رکعت تراویح  6امام مالک   ترجمه:
َالةِ كِتَ  ١/٢١٩  بدایة املجتهد البن رشد:( را اختیار 8وده است.  اُب الصَّ

  )الثَّاfِ؛ الْبَاُب الَْخاِمُس ِيف قِيَاِم رََمَضان
بیست  شش رکعت است که و سی 6  قول دوم امام مالک

باشد  رکعت آن 8از تراویح و شانزده رکعت باقیDندۀ آن نفل می
كه در نشست های بعِد هر چهار رکعت تراویح می خواندند. 

  )١/٣٣٦(الحاوی للفتاوی للسیوطی: 
    

  :اهللا عليه حمةحضرت امام محمد بن ادريس شافعي ر  _�+
 قَاَل: َوأََحبُّ إَِيلَّ ِعْرشُوَن ... وَ   می فرماید: 6  امام شافعی
  .كََذلَِك يَُقوُموَن ِ�َكَّةَ 

مه ظَّ عَ مُ  ۀمن بیست رکعت را می پسندم و در مک  ترجمه:
   ٢٢٢ص   ان للَمرَْوزِي:ـام رمضـيـق( نیز بیست رکعت می خوانند.
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    بَاُب َعَدِد الرَّكََعاِت الَّتِي يَُقوُم بِهَا اْإلَِماُم لِلنَّاِس ِيف رََمَضان)
  در جای دیگری می فرماید: 6  امام شافعی

يَن َركَْعًة.   َوَهكََذا أَدَْركُْت بِبَلَِدنَا ِ�َكََّة يَُصلُّوَن ِعْرشِ
در شهر من مکۀ مکرَّمه مردم بیست رکعت تراویح   ترجمه:

ْوِم؛  ٨٠٦حدیث  ٣/١٦٠  جامع الرتمذی:( اء می کنند.اد أَبَْواُب الصَّ
  بَاُب َما َجاَء ِيف قِيَاِم َشهِْر رََمَضان)

    
  اهللا عليه: حمةحضرت امام احمد بن حنبل ر  _�+

می  ممتاز فقه حنبلی ترجDن 6عالمه ابن قُدامۀ حنبلی 
   نویسد:

 ِحَمُه ُهللا فِيهَا ِعْرشُوَن َركَْعًة. وَ َوالُْمْختَاُر ِعنَْد أَِ� َعبِْد ِهللا َر 
. اِفِعيُّ ، َوأَبُو َحنِيَفَة، َوالشَّ   بِهََذا قَاَل الثَّْورِيُّ

 حنبل) بن مذهب مختار نزد امام ابو عبد هللا (احمد  ترجمه:
، امام 6 بیست رکعت تراویح است، و امام سفیان ثَوری 6

 رکعت تراویحنیز قائل بر بیست  6  و امام شافعی 6  ابوحنیفه
َمْسأَلََة قِيَاُم  ١٠٩٤مسألة   ٢/١٢٣  املغنی البن قدامة الحنبلی:( اند.

  َشهِْر رََمَضاَن ِعْرشُوَن َركَْعة)
  جDعت. اهل سنت و  بعۀاین بود تفصیل مذاهب ار 
�+ �_  �  

    
فوق  شویم که چنانکه در حاال به برادران سلفی یادآور می

مامان اربعۀ اهل به اجDع ا ثابت شد حد اقل رکعات 8از تراویح
برادران  بنابرین مسلک باشد و می بیست رکعتجDعت  سنت و
جDعت می بعۀ اهل سنت و ار   اجDع مذاهب لِف اخمسلفی 

   .باشد
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  چلينج پنجم:

برادران سلفی می به  اهل سنت و جDعت اكنون ما و
 و مشهور قهیفنیست، پس از کتب باطل شان  نهجکه اگر م گوييم
 مذهب اهل سنت و جDعت مذهب از چهار معوَّل هر و معترب

تن از میان این امامان چهارگانۀ اهل  ثابت بسازند که حتی یک
یا امام احمد  شافعیامام ابوحنیفه، امام مالک، جDعت؛  سنت و

ست که ا من این مذهب ته باشد کهگف عَلَیِْهمْ  هللاِ  رَْحَمةُ بن حنبل 
�ون وانده سپس از مساجد باویح خمردم هشت رکعت 8از تر 

    .شوند
�+ �_  �  

  
  

  



 

�+45_� 

  

+ �����
  ��

� _   
�+ �_  �  

  
  �  _ ستاوتر و تراويح و تهجد يك نماز  نماز: انسلفي فرمولة جديد +�

�+ �_  �  
برادران سلفی ما �از تراویح را هشت رکعت معرفی می 

ه در چلینج چدليلی ندارند، چنانهیچ  آنکنند، ولی برای اثبات 
عملی  اول به تفصیل 1ام روشن گردید که برای اثبات مسلک

حدیث صحیح یا َحَسن «هشتگانۀ تراویح خود، برادران سلفی یک 

 »حدیث جعلی و ساختگی و دروغی« در کنار، حتی یک» ویا ضعیف
ای را بخاطر  های تازه دليل، بنابرین آنها هر روز ناچار ندارند نیز

  ادامۀ زندگی مذهب خود اخرتاع می کنند. 
�+ �_  �  

  
اخته را س »فرموله« اين انیچنانچه بعضی از کالنرسان سلف

جداگانه  �از �از تهجُّد و �از وتر و �از تراویح گرچه سه« کهاند 
است ولی چون همۀ آنها در شب (صالة اللیل) خوانده می شود 

نيز سایر برادران سلفی ». پس همۀ آنها یک �از است نه سه �از
 وی کورپیر و نام این  می کنندپیروی کورکورانه از این فرموله 

  .می گذارند »قرآن و حدیثاتباع از «کالنرسان خود را  ه ازکوران
 این که شویم می یادآور خویش سلفی برادران به ما اّوالً  _�+

مخالف قرآن عظیم الشان و احادیث رسول اکرم  »شان لۀمو ر ف«
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�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
لذا ج_عت بوده  بعۀ اهل سنت وار و مذاهب  وََسل
 بلۀاشد بلکه این فرمولۀ شان، ایجاد بدعت در مقاباطل می ب

 سنت حرضت رسول هللا 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
  می باشد.  وََسل

ثانیاً این سه �از که اسامی جداگانه و خصوصیات   _�+
، در این صورت برادران جداگانه دارند، اگر واقعاً یک �از باشند

ساجد را ترک کنند. سپس م و ندنخوابفقط یک رکعت �از سلفی 
زیرا آنها وتر را یک رکعت می دانند، و چون این سه �از تراویح 
 و وتر و تهجُّد در مذهب آنها در حقیقت یک �از است، پس اگر

، بگذارند» صالة اللیل«آنها یک رکعت �از بخوانند و اسم آن را �از 
�وده همۀ �ازهای در این صورت هم مطابق مذهب خود عمل 

و هم بعد یک رکعت �از با  تروایح و تهجُّد و وتر را خوانده اند
سایر مسل_نان را از رش خود برادران سلفی مساجد، ترک کردن 

  .نجات خواهند داد
، ثالثاً اگر برادران سلفی این فرمولۀ خود را قبول دارند  _�+

و عشاء) را نیز  پس از این به بعد، �از شام و �از ُخفm (مغرب
صالة «یک رکعت �از بخوانند و اسمش را  تنهانخوانند بلکه 

شان این یک رکعت از طرف �از  فرمولۀبگذارند و مطابق » اللیل
کفایت خواهد هم شب شان  سایر �ازهایمغرب و �از عشاء و 

 اوقات با وجود داشm اسامی جداگانه و« کرد، زیرا همۀ این �ازها 
 فقط یکمطابق فرمولۀ خودشان خصوصیات جداگانه، جداگانه و 

   ».می شود خوانده زیرا همۀ آنها در شب ،دباش می ]صالة اللیل[�از 
سلفی  ، بازهم برادرانیئهاگونه ادعا اما با وجود این

چنین کاری را (تا امروز) مرتکب �ی شوند، زیرا آنها در ُعمق دل 
ی م رسارس باطلان ش »فرمولۀ«خویش بخوبی می دانند که این 

   .باشد 
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  چلينج ششم: 

 که يمئگو  می برادران سلفی به ج_عت ما اهل سنت و 
حدیث رشیف با سند صحیح ثابت بسازند که یک  از روی حتی

  حرضت رسول اکرم
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
   :آن فرموده باشند که در وََسل

د، گرچه ای مسل_نان! �از تراویح و �از وتر و �از تهجُّ «
های جداگانه و اوقات جداگانه و خصوصیات جداگانه دارند،  اسم

 ولی در حقیقت همه یک �از هستند، زیرا همگی در شب خوانده
شان  همۀآنها را خواندید مثل آنست که از می شوند، و اگر یکی 

  »!را خوانده باشید
 فقط از روی یک حدیث صحیح!

�+ �_  �  
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  �  _ وايت بي بي عايشه و خود بي بي عايشهر +�

�+ �_  �  
ه�نگونه که گفته شد چونکه برادران سلفی ما برای اثبات 

نکه -از تراویح هشت رکعت است دلیلی آ مذهب خود بر 
ندارند، ناچار راه های دیگری برای ادامۀ حیات مسلک خود می 

   .سازند
ذخیرۀ  کارهای برادران سلفی اینست که از میانیکی از این 

 داده احادیث رشیف یک حدیث را گرفته معنای اصلی آن را تغییر
نخست  هدیخواستۀ خود را برآن چسپاندلخود معنای  پيشاز  و

-وده  بیان پرداختۀ خود را برای مردم عامه ه�ن معنای ساخته و
  می کنند.ضه عر مذهب خود آنگاه آن حدیث را به عنوان دلیل 

مثالً برادران سلفی، حدیث حرضت بی بی عایشۀ صدیقه 
حرضت رسول هللا رسارس سال -از تهجُّد و وتر  ۀکه دربار (را  1
 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
گرفته معنای آن حدیث رشیف را تغییر  )می باشد وََسل
را آن آن آمیخته آنگاه  از جانب خود در نادرستچيز داده چند 

ی کنند. حاآلنکه در هشت رکعت تراویح ارائه م دلیلوان به عن
به وضاحت ترصیح  1 حرضت بی بی عایشه ،آن حدیث رشیف

 کرده است که این -از( تهجُّد و وتر) ه�ن -ازی است که حرضت
 رسول هللا 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
در طول دوازده ماه سال، چه ماه رمضان  وََسل
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حالی که -از تراویح  را می خواندند، درها آن  و چه سایر ماه
  . و بس فقط در ماه مبارک رمضان خوانده می شود

�+ �_  �  
  

 نکات دیگری را که بایست دربارۀ این حدیث دانست این
سال بعد از وفات حرضت  ٤ست که بیست رکعت -از تراویح ا

  رسول اکرم
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
 املومنین امیر سطتو  هجری قمری١٤ سال در وََسل

 تابعین عظام در موجودیت صحابۀ کرام و 0 حرضت عمر فاروق
 ج�عت و سنت از آن سال تا امروز اهل مت استقرار یافت وسایر اُ  و

-از تراویح بیست رکعت حد اقل همیشه عقیده داشته اند که 
  می باشد. 

در سال  1و حرضت اُم املؤمنین بی بی عایشۀ صدیقه 
 ٣/٤٦٢ی: بِ هَ قمری وفات -ود (سn اعالم النبالء ذَ  هجری ٥٨یا  ٥٧

در  بیست رکعت -از تراویح به این ترتیب کهچاپ دار الحدیث) 
 در مسجد نبوی 1مقابل چش�ن حرضت بی بی عایشۀ صدیقه 

سال خوانده می شد و وی در طول  ٤٤یا  ٤٣ طول در رشیف
حرضت  ،0 ، حرضت عث�ن0 حرضت عمر ؛سال ٤٤ یا ٤٣این 
و سایر صحابه و تابعین و غیره مسل�نان را مشاهده  0 علی

  می کرد که همه بر بیست رکعت تراویح اج�ع کرده اند. 
برادران سلفی واقعاً در مورد -از  یاستداللحدیث  اگر این

 1تراویح باشد، پس حرضت اُم املؤمنین بی بی عایشۀ صدیقه 

بر  ستبای میکه شده هم  سال حتی یکبار ٤٤یا  ٤٣در طول این 
سایر  و 0 حرضت علی ،0 ، حرضت عث�ن0 حرضت عمر
تراویح  کرد که این بیست رکعت -از اعرتاض می 7صحابۀ کرام 

 آن اج�ع کرده اید -از تراویح حرضت رسول خدا  که ش� بر
�

 َص�
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يْهِ  اهللاُ 
َ
مَ  عَل

�
 نیست، بلکه �از تراویح آنحرضت  وََسل

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
هشت  وََسل

که  خوانید بدعتی است اینکه ش! بیست رکعت می رکعت بود و
   !ش! ایجاد کرده اید

بی  م املؤمنین بیلی هیچ روایتی وجود ندارد که حرضت اُ و
هم بر آن بزرگواران اعرتاض گرفته  حتی یکبار 1عایشۀ صدیقه 

 به آنها گفته باشد که سنت رسول هللا 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
هشت رکعت  وََسل

   .تراویح است، نه بیست رکعت
از اینجا این نکته چون روز روشن ثابت می شود که این 

 نزد اُم املؤمنین بی بیحتی ای برادران سلفی  حدیث رشیف ارائه
تراویح نیست بلکه در مورد مورد �از  درهم 1عایشۀ صدیقه 
 تهجُّد و وتر آنحرضت مجموعۀ �از 

�
يْهِ عَ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  ل

�
 می باشد وََسل

 چه رمضان و آنحرضت آن را در همۀ دوازده ماه سال چه در  که

و از همین جهت حرضت بی   هر شب می خواند رمضان در غیر
بعین ات ر خلفای راشدین و سایر صحابه وب 1بی عایشۀ صدیقه 

  نگرفت. هرگز اعرتاض
  
  

  چلينج هفتم: 

که  يمئگو فی می سلبرادران به ج!عت  اهل سنت وما 
روایت صحیح یک ز روی حتی گر مذهب شان باطل نیست، پس اا

 ٤٣ با وجود آنکه برای 1بی عایشه  ثابت بسازند که حرضت بی
تابعین و سایر مسل!نان را در مسجد نبوی  سال صحابه و ٤٤یا 

 ت تراویح میکرد که همگی بیست رکع رشیف مشاهده می

د و وتر) را به رخ صحابۀ کرام حتی یکبار آن حدیث (تهجُّ  خوانند
 کشیده به ایشان گفته باشد که سنت حرضت رسول اکرم 

�
 اهللاُ  َص�

يْهِ 
َ
مَ  عَل

�
  هشت رکعت تراویح است نه بیست رکعت. وََسل
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  �  _ ها قبل از پيدايش سلفي يك فقيه معتمد و مسلَّم +�

�+ �_  �  

  

مت اسالمی را سپرِد فقهای کرام �وده و عظیم اُ  داوندخ    
  به امت هدایت فرموده است تا از فقهاء پیروی کنند: 

+�_   َ�ِ 
ٌ
 فِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفة

� ُ
 غََفَر ِمْن �

َ
ْوال

َ
يِن َوِ�ُنِْذُروا فَل ُهوا ِ" ا!� تََفق#

ُرونَ 
َ
ُهْم َ'ْذ

#
َعل

َ
ِْهْم ل

َ
ا رََجُعوا إِ�

َ
  )���توبه  ه(سور قَْوَمُهْم إِذ

ه فقُّ تیعنی چرا از هر گروهی از ایشان کسانی �ی روند تا 
دهند  را انذار آنها ندردتا چون نزد قوم خود برگدین پیدا کنند در 

  نگهدارند.بر حذر یفر الهی) خود را از (کتا شاید آنها 

 حرضت رسول هللا  و  _�+
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
نیز فرموده است:  وََسل

ينِ «َوَسلََّم:  َعلَيْهِ  هللاُ  قَاَل النَّبِيُّ َصىلَّ  ُ بِِه َخPًْا يَُفقِّهُْه ِيف الدِّ    ».َمْن يُرِِد هللاَّ
را اراده  کسی که خداوند برایش خیر و خوبی هر ترجمه:

 ١/٢٤(صحیح البخاری:  گرداند. فرماید وی را در دین فقیه می می
ُ بِِه َخPًْا يَُفقِّهْهُ باب  ٧١حدیث  ينِ  َمْن يُرِِد هللاَّ   )ِيف الدِّ
 در ترمذی رشیف بعد از 6حرضت امام ترمذی  و  _�+

  نوش` مسئله ای می فرماید: 
  وَكََذلَِك قَاَل الُفَقهَاُء َوُهْم أَْعلَُم bََِعاaِ الَحِديِث. 

  فقهاء این چنین فرموده اند و ایشان به معانی ترجمه:
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  )٩٩٠حدیث عالِمرت هستند. (ترمذی رشیف: تحت حدیث 

بنابرین، اهل اسالم از ابتدای اسالم تا امروز همیشه پیرو 
  ده اند.فقهای کرام رحمة هللا علیهم اجمعین بو 

  

  چلينج هشتم: 

که  يمگوئبرادران سلفی می  بهجoعت  ما اهل سنت و
م سلَّ مُ  ست، پس از یک فقیه معترب وراست ااگر مذهب شان 
 اسالمیاستیالی حکومت انگلیس بر کشورهای اسالم که قبل از 

باشد، با  وفات كردهعیسوی و پیدا شدن فرقۀ سلفی  ١٩در قرن 
   :ه وی گفته باشد کهسند صحیحش ثابت بسازند ک

استیالی  تا زمان 0 �از تراویح از زمان خالفت فاروقی  _�+
 بر هشت رکعت استقرار و استمرار انگلیس بر کشورهای مسلoن

 یافته بود.
اسالم و یا گفته باشد که عمل متواتر و متوارث امت   _�+

رکعت و روایات بیست رکعت تروایح را رها کنید و فقط هشت 
  .بPون شويدپس از مساجد خوانده س

 آیا کسی در میان برادران سلفی هست که بتواند این
  چلینج را ثابت کند؟
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  �  _ امام بخاري و روايت بخاري  +�

�+ �_  �  

  
چنانکه گفته شد برادران سلفی ما چون در مورد اثبات 

می خوانند هیچ دلیلی ندارند » %از تراویح سلفی«آنچه که آنها 
  کاری دست می زنند.  می روند و به هرطرفی به هر ناچار 

ست که دربارۀ حدیث حرضت یکی از این کارهای آنها این
باشد  (که در مورد %از تهجُّد و وتر می 1بی بی عایشۀ صدیقه 

صد مخالف مسلک عملی آنها می باشد) می  و همچنین صد در
  گویند که: 

امام بخاری در کتاب الرتاویح در بخاری  رااین حدیث «
و %از تهجُّد یک %از است و آورده ثابت می کند که %از تراویح 

  ».استتهجُّد شت رکعت هKن هاز تراویح اصالً %
�+ �_  �  

  

 است ستنادر اما این ادعای برادران سلفی نیز یک ادعای 
 هم %از تراویح را در ماه مبارک رمضان 6خود امام بخاری زیرا 

   می خواند و هم %از تهجُّد را می خواند.
(متوىف شارح صحیح بخاری  6طالنی عالمه قسْ  _�+

  :که کند می بخاری ترصیحالارشاد الساری رشح صحیح ) در ه٩٢٣
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ويقوم بعد صالة  وكان يختم يف رمضان يف كل يوم ختمةً 
، وقال ورّاقه: كان يصيل يف وقت الرتاويح كل ثالث ليال بختمةٍ 

  السحر ثالث عرشة ركعة.
در هر روز رمضان یکبار  6حرضت امام بخاری « ترجمه:

 اً از تراویح را اداء %وده بعدقرآن را ختم می %ود و در شب %
سیزده رکعت در وقت سحر می را نیز %از تهجُّد (به همراه وتر) 

  ». خواند و به اینگونه در هر سه شب یکبار قرآن را ختم می %ود
  چاپ امیریه)   ١/٣٧(إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري: 

هـ ) در  ٨٥٢(متوفی  6عالمه ابن حجر عسقالنی   _�+
  : ترصیح می کند کهنیز اری رشح صحیح بخاری فتح الب

د بن إِْسKَِعيل البَُخارِّي إِذَا كَاَن أَوَُّل لَيْلٍَة ِمْن َشهِْر  كَاَن ُمَحمَّ
عْرشين  رََمَضاَن يْجتَمع إِلَيِْه أَْصَحابه فيصىل بهم َويْقرَأ ِيف كل َركَْعة

أ ِيف السحر َما بَ� النّْصف آيَة وَكََذلَِك إَِىل أَن يْختم الُْقرْآن وَكَاَن يْقرَ 
حر ِيف كل ثـََالث لَيَال وَ  كَاَن  إَِىل الثُّلُث من الُْقرْآن فيختم ِعنْد السَّ

يْختم بِالنَّهَاِر ِيف كل يَْوم ختمة َويكون َختمه ِعنْد اْإلِفْطَار كل لَيْلَة 
  َويَُقول ِعنْد كل ختمة دَْعَوة مستجابة.

مضان در ابتدای شب، در ماه ر  6امام بخاری « ترجمه:
مردم را %از تراویح می داد و در هر رکعت، بیست آیت قرآن را 

ه که قرآن را ختم می %ود. و همچنین در اقرائت می کرد تا آنگ
آخر شب تا نزدیک سحری یک سوم یا نصف قرآن را در %از 
تهجُّد می خواند و به این گونه در هر سه شب یکبار قرآن را در 

می %ود. و همچنین روزانه یک بار قرآن را تا وقت تهجُّد ختم 
افطار ختم می کرد و می فرمود که در وقت ختم قرآن، دعاء 

چاپ  ١/٤٨١(فتح الباري رشح صحيح البخاري:  .»استمستجاب 
  دار املعرفة)
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های فوق مانند آفتاب نیم روز به روشنی دانسته  از حواله
بخاری  در مورد اماماین ادعای خود  سلفی در شود که برادران می
  اند. نیز از خالف حقیقت کار گرفته 6

�+ �_  �  
  

این حدیث رشیف حرضت  6و اینکه چرا امام بخاری 
در صحیح  کتاب التهجُّدرا نخست در  1بی بی عایشۀ صدیقه 

 خواهد می 6 امام بخاری که دلیلش اینست )١( بخاری آورده
%از تهجُّد حرضت رسول هللا  ت کند که این حدیث در موردباث

 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
  سپس هKن حدیث را در کتاب الرتاویح و باشد می وََسل

در ماه مبارک %از تهجُّد که پندارند ن نیز آورده است تا مردم )٢(
 برمردم بلکه  ، نه،دگرد معاف میخاطر %از تروایح ه برمضان 

بر %از تراویح تنها بخوانند و  دد را نیز بای%از تهجُّ  ،تراویح عالوۀ
  بسنده نکنند. 

و بعد از وی  6امام بخاری امامان بزرگ حدیث قبل از 
  نیز عین کار را انجام داده اند مثالً: 

 6مالک بن انس حرضت امام فقیه محدث مجتهد   _۱+
 در موطاء.هـ) ١٧٩(متوىف 

محمد بن الحسن حرضت امام فقیه محدث مجتهد   _۲+
 هـ) در موطاء.١٨٩متوفی ( 6شيبانی 
 هـ)٢٧٩(متوىف  6عیسی ترمذی  امام محدث ابو  _۳+

 در جامع الرتمذی.
                                                 

بَاُب قِيَاِم النَّبِيِّ َصىلَّ هللاُ عَلَيِْه کتاب التهجُّد؛  ١١٤٧حدیث  ٢/٥٣  بخاری:صحیح ال   (١)
  َوَسلََّم بِاللَّيِْل ِيف رََمَضاَن َوغَْ�ِهِ 

  بَاُب فَْضِل َمْن قَاَم رََمَضانَ ویح؛ کتاب صالة الرتا  ٢٠٠٨حدیث  ٢/٤٤  بخاری:صحیح ال   )٢(
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م بن الحجاج أبو الحسن قش�ي لِ سْ مُ امام محدث   _۴+
 هـ) در مسلم رشیف.٢٦١(متوىف  6نيشاپوری 

امام محدث أبو داود سليKن بن أشعث سِجْستانی   _5+
 یف.هـ) در سنن ابو داود رش٢٧٥(متوىف  6

امام محدث أبو بكر بيهقي أحمد بن حس� بن عيل   _6+
 .هـ) در سنن کربی٤٥٨ (متوىف 6 بن موىس ُخْرسَْوِجردی خراسانی

امام محدث أبو عبد هللا محمد بن نرص بن حجاج   _۷+
 هـ) در قیام اللیل.٢٩٤متوىف ( 6مرَْوزِی 

هـ) ٧٤١(متوىف  6ولی الدين تربيزی خطیب عالمه   _۸+
  غیره...و غیره  و ة املصابیح، ...ادر مشک

�+ �_  �  

  
  چلينج نهم: 

یم که ئگو برادران سلفی می  بهجKعت  ما اهل سنت و
، پس این ادعای خود را توسط یک نيست باطلاگر مذهب شان 

آن روایت آمده باشد که امام  روایت صحیح ثابت بسازند که در
ست اک %از عقیده داشت که تراویح و تهجُّد و وتر ی 6 بخاری

هشت رکعت  6امام بخاری خود  ۀو سپس مطابق آن عقید
  .شدمی ب�ون ی خواند و آنگاه از مسجد تراویح م
فوق  ۀیا برادران سلفی از یکی از محدثین بزرگوار نامربد و

%از ثابت کند که وی عقیده داشت که %از تراویح و %از تهجُّد و 
خود هشت رکعت  ۀآن عقید سپس مطابق وتر یک %از هست و

  .شدمی ب�ون ی خواند و آنگاه از مسجد تراویح م
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  �  _ فغانستان و مردم افغانستانا  +�

�+ �_  �  

  
از زمان دخول به دایرۀ اسالم تا امروز، افغانستان یکی از 
مراکز مهم اسالم در جهان بوده است. مردم دالور و بلندفکر و 

فرهنگی  ، علمی ،سلحشور افغانستان خدماتی چنان عظیم دینی
م انجام داده اند که نظیرش را در تاریخ و نظامی در دین اسال 

  اسالم انگشت ش7ر می توان یافت. 
مردم افغانستان در مقابل لشکر اسالم که توسط خلفای 
راشدین ارسال شده بود رس تسلیم خم کردند و سپس در طول 

 ۀپیرو مرکز اسالم یعنی دار الخالفی و خالفت عباسی وِ مَ خالفت اُ 
 فت عباسی، خاندان غزنوی در افغانستانبغداد بودند. با ضعف خال 

بر رسیر اقتدار نشست و این خاندان دلیر و دین دوست و علم 
 پرور، خدمات بزرگی برای اسالم و اهل اسالم انجام داد که بزرگ

  ترین آنها فتح دیار هند و نرش دین اسالم در آن رسزمین بود. 
ت سلطن اریکۀ با اضمحالل دولت غزنوی، خاندان غوری بر

مستقر شد و این خاندان غیور و دین دوست و علم پرور نیز در 
انجام  اهل اسالم خدمات بزرگی برای اسالم و طول اقتدار خود نیز

  داد. 
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 سلطنت سپس با اضمحالل غوریان، سلطنت خوارزمشاهی و
سلجوقیان حاکم شدند و آنها نیز به نوبۀ خود خدمات گرانقدری 

 قدرت این وهلۀ زمان، غانستان نیز درانجام دادند. خاندان لودی اف
  نظامی اسالم را در هند و بنگال بیش از پیش ساخت. 

و به دنبال وی خاندان تیموری بر لنگ سپس امیر تیمور 
اریکۀ قدرت افغانستان استقرار یافتند. خدمات خاندان تیموری 
 در افغانستان چنان بود که تا امروزه آثار خیرش در صفحات تاریخ

ت و بالد اسالمی در \دن و فرهنگ آنقدر جلوه ]ود که ثبت اس
ر پادشاه چون یک قرن بعد شهر هرات را مشاهده کرد گفت: بابُ 

  .زگار شهری زیباتر از هرات ندیدهچشم رو 
های  یکی از نواده »ربابُ « بعد از اضمحالل سلطنت تیموری

تیمور، سلطنت خود را که به نام سلطنت مغولیه مشهور گشت 
 غانستان و هند بنیاد گذاشت و سلطنت مغولیه برای چندیندر اف

د. داصد سال بر هند حکمروائی ]ود و اسالم را در آن دیار نرش 
عاملگیر  زیب توان از سلطان اورنگ از بزرگرتین سالطین مغول می

نام برد. سلطنت مغولیۀ هند رسانجام توسط انگلیس در قرن  6
 7ن زمانی بود که دولت آناین ه نوزدهم عیسوی از بین رفت و

وجود ه وقت انگلیس چندین فرقۀ جدید را در میان اهل اسالم ب
خانه جنگی را  مسل7نان فتنه و تفرقه و آورد تا آنها در بین خودِ 

   برپا کنند.
ت فرقۀ قادیانی بود که از ختم نبوَّ یکی از این فرقه ها 
 مصطفی پیغمرب اسالم حرضت محمد 

�
يْ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  هِ عَل

�
انکار ]ود و  وََسل

ها بود که از تقلید امامان اسالم (امام  فیلَ فرقۀ سَ  فرقۀ دیگر
 6و امام احمد 6، امام شافعی6امام مالک ،6 ابوحنیفه

 در هند و پاکستان بنام فرقۀ اهل حدیث و غیر . آنهاانکار کردند
   مقلدین یاد می شوند.
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خاندان  بلکه یافتمغول در افغانستان دوام ن یا ریسلطنت بابُ 
کی و سپس خاندان ابدالی (ُدرانی) اقتدار افغانستان را در وتَ هُ 

مرای هوتکی می توان از محمود دست گرفتند. از مشهورترین اُ 
 ویان شیعۀ ایرانفَ شاه هوتکی نام برد که بعد از شکسm قدرت صَ 

در قندهار به داخل ایران لشکر کشیده تا قلب ایران پیش رفته 
ی را شکست داد و وِ فَ \ام قدرت شیعه های صَ  »گلناباد«در نربد 

  قلب مرکز دولت شیعۀ ایران یعنی اصفهان را فتح کرد. 
 6 از بزرگان خاندان ابدالی می توان از احمدشاه ابدال

در هند، قدرت ناقابل شکست  »تی پَ پانِ «نام برد که در جنگ 
روز آنها دیگر َمرَاتَه های هندو را چنان از میان برداشت که تا ام

  نیاورده اند. بررس از خاکدان تاریخ 
  آن. سلحشور این بود مخترصی از تاریخ افغانستان و مردم 

�+ �_  �  

  
  آمديم بر سر مطلب:

در طول این قرون تاریخی در افغانستان صدها هزار فقیه 
ث و ُمفرسِّ و قاضی و مفتی و سایر عل7ی دین پیدا شده محدِّ  و

  ر جهان اسالم گردیده اند. یهامشاز ایشان اند و هزاران تن 

  
  چلينج دهم: 

همۀ برادران سلفی می به ج7عت  ما اهل سنت و   
نیست، پس از روی تاریخ های  باطلشان  که اگر مذهب گوييم

مستند افغانستان با سند صحیح ثابت بسازند که از زمان خالفت 
مویان، خالفت عباسیان، سلطنت خلفای راشدین، خالفت اُ 

نویان، سلطنت غوریان، سلطنت خوارزمشاهیان، سلطنت غز 
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کیان تا زمان سلطنت سلجوقیان، سلطنت تیموریان، سلطنت هوتَ 
ث یک فقیه مشهور یا یک محدّ ابدالیان، در افغانستان حتی 

نوشته یا گفته باشد که ]از  افغانستان مسلّم یا یک عالِم معترب
ذا ش7 تراویح به اج7ع اُمت فقط هشت رکعت هست، ل

  . بvون شويدرکعت خوانده سپس از مساجد هشت 
�+ �_  �  

  
  خالصة كالم: 

اهل شدن از  با جدا ست که برادران سلفیا کالم آنخالصۀ 
با اج7ع  ،سنت و ج7عت در مورد مسئلۀ بیست رکعت تراویح

او تواتُر و توارُث عملی اُمت محمدیه  ٰ� ص� اح�ب� ع� لٰو  ه� الْم   ة� الص��  و� الس��

 مسلک عملیدر مورد آنچه که  کهتر این عجب اند و الفت کردهمخ
  حتی یک دلیل نیز ندارند. شان است 

البته برادران سلفی در پیرشوی مردم ساده ادعاهای بسیار 
می کنند و ما نیز این ده چلینج را به زبان ساده خدمت برادران 

ی برادران سلف ادعاهای یم تا حقیقتعامۀ مردم پیش ]ود سلفی و
   برای همگان آشکار و روشن شود.

� ان� و� ْع د�  ر� آخ� و�  �  د� ْم ح� الْ  ن� ا أ    .ْني� م� ال� ع� الْ  ب�� ر�  هللا�
  
  

  محمد ابراهيم تيموری
 ابن محمد اعظم تیموری، ابن محمد شفیع تیموری، ابن ملک افضل تیموری،

  میالدی ٢٠١٦شمسی مطابق فروری  ١٣٩٤قمری مطابق دلو  ١٤٣٧ربیع الثانی 
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  تيموريولد محمد اعظم ولد محمد شفيع محمد ابراهيم       اسم:

  قمري 1389شمسي مطابق  1348سنبلة  14   والدت:تاريخ 

  جوي شير، كابل، افغانستان    محل والدت:

  مكتب قاري عبد اهللا، كابل   تحصيالت ابتدائي:

  (حيات شناسي) نال، هندركَرنال، كالج دولتي كَ هند،   ادامة تحصيالت:

  ( زبان عربي) نو، هند جامعة ملية اسالميه، دهلي پوهنتون

  دار العلوم ديوبند، هند   علوم ديني:

  ورة مشكات) تا د ( مدرسة رحيميه، دهلي، هند

  ( دورة حديث) مدرسة امينيه، دهلي، هند

  ( دورة افتاء) مدرسة امينيه، دهلي، هند

  عقائد ما   :و تراجم كتب

  عقائد  مختصر

  اسالم چيست

  چگونه حج كنيد

  )صپنج حص(زيورهاي بهشتي 

  گوهرهاي بهشتي

  زيورهاي بهشتي (كامل در دو جلد)

   نماز اهل السنت و الجماعت

  اصول التجويد

يدن نمي كنيمچرا در داخل نماز رفع ي  

  رفع يدين نمي كنيمدر داخل نماز چرا  چهل حديث:

  عقائد اسالم



 

 

 

 

 

  (ترجمة فارسي)عقيدة طحاوي 

  عقائد اهل سنت و جماعت

 الجماعت به انگليسي  سنت ولنماز اهل اترجمة 
Salah of Ahlu-Sunnah wal-Jama’ah 

  عقيدة طحاوي به انگليسيترجمة   

    The Creed of Imam Tahawi 

  چرا بيست ركعت تراويح؟    

  برادران سلفي خدمتتراويح: ده چلينج     

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ؤلفم تماس با

  

 :، واتس اپ، تلگرامموبايل

00447776003137  
Email: 

miteymori@gmail.com 
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