
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

  

  

  _اولاولاولاول��پ ��پ ��پ ��پ  +
  


	ام� ١٤٣٩  �	�� �	�� 

���ۀ �������*()'& ��	� %$#" ! ا��  ١٣٩٦  0/. � ٢٠١٧  

  5678  ١٠٠٠٠  234اد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�++++ �____�  

        كتاب را مي توانيد از روي انترنت از نشاني ذيل اخذ كنيد: PDF  جديدترين_   �+

www.afghanicc.com/books  

  ذيل تماس بگيريد:) email( يا با نشاني هاي_   �+

miteymori@gmail.com  

  و يا با شمارة تلفوني ذيل در تماس شويد:_   �+

00447776003137  

  و يا با شمارة ذيل در كابل تماس بگيريد._   �+

  0700243501 امير محمد:



 

+5_ 

  

+�_  
�+�_�  

  

  ٧ ................... :فتواي دار العلوم ديوبند در مورد داكتر ذاكر نايك  _�+
  ٧ ................................................................................ :سوال  _�+
  ٨ ............................................................................... :جواب  _�+
  ٨ ........................................................................ :بخش عقائد  _�+
  ٩ .............: جایز است» بِرَْه «و » ِوْشنُو«صداکردن هللا به نام   _الف +
   ٩ .......: ک ساینس و تکنولوژی بگذرانیدحَ مَ از کالم هللا کدام است؟   _ب +
  ١٠ .................................: هر کس و ناکس حق فتوا دادن را دارد  _ج+
  ١١ ....................... :بخش تفسير بالراي يعني تحريف معنوي قرآن  _�+
  ١٣ ..............................................: الرَِّجاُل قَوَّاُموَن َعَىل النَِّساءِ   _الف +
اَعِة َويُنَزُِّل الَْغيَْث َويَْعلَُم َما ِيف اْألَرَْحاِم َوَما تَْدرِي   _ب +     ١٤ ......................: نَْفٌس َماذَا تَكِْسُب غًَدا َوَما تَْدرِي نَْفٌس بِأَيِّ أَرٍْض Sَُوتُ إِنَّ هللاَ ِعنَْدُه ِعلُْم السَّ
بِاnِ َشيْئًا  لُْمؤِْمنَاُت يُبَايِْعنََك َعَىلٰ أَْن َاليُْرشِكْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك ا  _ج + يَْفَرتِينَُه بoََْ أَيِْديِهنَّ  َوَال يَْرسِقَْن َوَال يَزْنoَِ َوَال يَْقتُلَْن أَوَْالدَُهنَّ َوَال يَأْتoَِ بِبُهْتَانٍ      ١٦ ...........: نَّ َواْستَْغِفْر لَُهنَّ هللاَ َوأَرُْجلِِهنَّ َوَال يَْعِصينََك ِيف َمْعرُوٍف فَبَايِْعهُ 
    ١٨ ........: يَا أُْخَت َهارُوَن َما كَاَن أَبُوِك اْمرَأَ َسْوٍء َوَما كَانَْت أُمُِّك بَِغيvا  _د +
  ٢٠ ..................................................: َواْألَرَْض بَْعَد ذَٰلَِك َدَحاَها  _ه +
  ٢١ .................................. :دم آگاهي از احاديث نَبوِيبخش ع  _�+
  ٢١ .....................: جواز تالوت قرآن برای زناِن در حالت حیض  _الف +
  ٢١ .: در شکس~ وضو از خون نزد احناف هیچ دلیل وجود ندارد  _ب +



 

  ٢٣ .........................................................حدیث سوم در این مورد:   ٢٢ ..........................................................حدیث دوم در این مورد:   ٢٢ ........................................................... در این مورد: حدیث اول _6+
  ٢٣ ................................: تفاوت بین �از زن و مرد جایز نیست  _ج+

  ٢٥ ....................................................... حدیث چهارم در این مورد:  ٢٥ .........................................................حدیث سوم در این مورد:   ٢٤ ..........................................................حدیث دوم در این مورد:   ٢٤ ...........................................................حدیث اول در این مورد: 
 فرار از اتباع ائمة مجتهدين و بيراهه روي آشكار از سوادبخش   _�+

  ٢٧ ............................................................... :اعظم در مسائل فقهي
  ٢٧ ..................................... :ملس قرآن بدون وضو جایز است  _فال +
 ٢٨ ...... :خطبۀ جمعه بجای زبان عربی باید در زبان محلّی باشد  _ب+
  ٢٩ .......................................... :سه طالق یک طالق باید باشد  _ج +

  ٣٣ ........................................................ حدیث پنجم در این مورد:  ٣٢ ....................................................... حدیث چهارم در این مورد:  ٣٢ .........................................................حدیث سوم در این مورد:   ٣١ ..........................................................حدیث دوم در این مورد:   ٣٠ ...........................................................حدیث اول در این مورد: 
  ٣٥ ............................................... :همۀ دنیا یک روز عید کنند  _د+
  ٣٦ ................................................................ :خالصه و نتيجه  _�+
  ٣٩ .................................................................. :دربارۀ مرتجم  _�+
  



 

+7_ 

;  
  

��ا� دار ا����م د����� ���رۀ دا�
	 ذا�� �ی� +�  _  
  العلوم دیوبند االفتاء، دار دار د ١٢٢ = ٤٤٨ / فتوٰی:ش�رۀ 

�+ �_  �  
  

  �  _ تفتاءسا +�

�+ �_  �  
  الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  هللاِ بِْسِم 

   مْ کُ یْ الِ عَ مَ  تْ دَ یْ العلوم دیوبند زِ  دار مفتیاِن کرامحرضات 
  ! هللا ةورحم السالم علیکم
ست که داکرت ذاکر نایک چگونه انسانی ا سوال من این

ج�عت هست ت و است؟ آیا عقائد وی موافق عقائد اهل سنّ 
حدیث و تفسیر قرآن قابل اعتبار زمینۀ یا نه؟ آیا نظراتش در 

مقلِّد کدام امام  است یا نه؟ در مسائل فقهی چه مسلکی دارد و
هایش عمل کنیم  نیدن او بر حرفاست؟ آیا ما اجازه داریم با ش

  یا نه؟ لطف \وده جواب قانع و شافی عنایت بفرمائید! 
  ُمستفتی: ریاض احمد خان 

  

  �  _ وج	هت +�

�+ �_  �  
استفتای  آیند و زیادی می تدربارۀ داکرت ذاکر نایک سواال 

در ُمستفتی در آن  سلسل بودهای از آن زنجیرۀ مُ  هذا نیز حلقه
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 بارۀک فقهی و ترشیحات داکرت صاحب در عقاید، مسل مورد
ل تقاضا کرده قرآن و حدیث در روشنی تقاریر بناًء  ،جواب ُمفصَّ

لی به قید قلم می آید.و تحاریر داکرت صاحب    جواب ُمفصَّ

  

  �  _ جواب +�

�+ �_  �  
  الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  بِْسِم هللاِ 

  �ً لِّ سَ مُ وَ  یاً لِّ صَ مُ وُ  داً امِ حَ 
  :ةُ مَ صْ عِ الْ وَ  ُق یْ فِ وْ التَّ  mِ ابِ وَ  اُب وَ جَ لْ أ 

اموِر گمراه  ،ذاکر نایکصاحب در تقاریر و تحاریر داکرت 
آمیزی وجود دارد از قبیل انحراف از عقاید صحیح، تحریف و 

ت و خودباختگی در خودرائی در تفسیر قرآن کریم، مرعوبیّ 
رائی با افکار غربِی مخالِف اسالم،  مقابل تحقیقات ساینسی، هم

گردانی از َسلَف صالحین و جمهور اُمت در مسائل فقهی... و رو 
همچنین داکرت صاحب در سعی و تالش انحراف اُمت مسل�ن 

بدگ�نی  مدارس اسالمی و متنفرسازی مردم از از اtۀ مجتهدین و
  عوام از عل�ی حق مرصوف است. 

بعضی مثال های از گمراهی های جناب داکرت صاحب را 
  مائید:در زیر مشاهده بفر 

  

  �  _ عقائد +�

�+ �_  �  
  عقاید بسیار خطیر است و اندک لغزش در آن بسا اوقات
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موجب خطر ای�ن می گردد. چند \ونه از عقاید داکرت صاحب 
  را مالحظه کنید:

  
  جايز است» مابِرَه«و » نُووِشْ«صداكردن اهللا به نام  _:الف +

  : در یک برنامۀ خود می گویدذاکر نایک داکرت صاحب 
جایز  هاصدا زدن هللا به وسیلۀ نام های خداهای هندو «

رشط  به این یعنی خالق» �بِرَهْ « یعنی رب و» نُوِوشْ «است مثالً 
بر باالی  و تا دست دارد چهار »نُوِوشْ « که باشید که عقیده نداشته
  )٣٣(اسالم اور عاملَی اُخّوت از ذاکر نائیک: ص ». پرنده سوار است

جایز است هللا تعالی تنها ان غیر عربی هنگامی که در زب
مختص خداست و  فقطرا با ه�ن اسامی غیر عربی خواند که 

جایز نیست، پس چگونه جایز  نامهاجز آنها خواندن هللا با سایر 
از که » �بِرَهْ «و » نُوِوشْ « ناممی تواند باشد که هللا تعالی را به 

  صدا کرد؟! شعایر مخصوص هندوهاست
  
   گذرانيدبآن را از محك ساينس و تكنولوژي كدام است؟ اهللا  مكال _ب: +

  گوید:  در دوران یک برنامۀ خود میذاکر نایک  صاحب داکرت
س خودش کالم « هر انسان می پندارد که تنها کتاب مقدَّ

اگر ش� می خواهید بدانید آیا آن کتاب واقعاً کالم  .هللا است
محک یعنی ساینس و  هللا است، در این صورت آن را از آخرین

تکنولوژی جدید بگذرانید. اگر مطابق ساینس جدید بود پس 
  ». بدانید که آن کتاب کالم هللا است
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الجواب علی ثالثین جواباً علی ان ذاکر الھندی واصحاب فکرہ منحرفون (

  ی)ی الحجور یضالال للشیخ یح
 هاز این جمالت، جرأت گمراه کُن داکرت صاحب و بیراه

 در قِبال قرآن مجید و همچنین مرعوبیّت و خود روی فکری او
 توان مشاهده باختگی خطرناِک او در مقابل ساینس جدید را می

می توان دید که داکرت صاحب به چه صورت  ه وضوحکرد و ب
تبدیل شوندۀ ساینس جدید را  تحقیقاِت هر ساعت تغییر و

 حقانیّتت کتابهای آس�نی باالخص معیار حقانیّ  آزمایش محک
ترین  کالم هللا مجید قرآن رشیف قرار داده است، حاآلنکه بزرگ

ست که هللا متعال ا آن» إعجاز«قرآن مجید  دلیل کالم هللا بودنِ 
ی (چلینج) داده است.    در جاهای مختلف قرآن مردم را با آن تََحدِّ

  

  هر كس و ناكس حق فتوا دادن را دارد _ج: +
  ید: در جائی می گوذاکر نایک داکرت صاحب 

ی دادن ی بدهد زیراکه فتوٰ برای هر کس جایز است فتوٰ «
  (حوالۀ باال)». یعنی رای دادن

صی خاصی چون داکرت صاحب در إفتاء  اینجا منصب تخصُّ
 احکام ) ُمفتی در بیانی دادن) را که (به الفاظ عالمه ابن قیمؒ (فتوٰ 

مسئول امضای آن  أهی \ایندۀ رّب کائنات و به نیابت او الٰ 
  می باشد.  حکم

 إال ملن اتصف بالعلم ؛بة التبليِغ بالرواية والُفتْيَا� تصلح مرت«
والصدق؛... وإذا كان َمنِْصُب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال 
 يُنَْكر فضله، وال يجهل قدره، ... فكيف �نصب التوقيع عن رب
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له فحقيٌق �ن أقِيَم يف هذا املنصب أن يُِعدَّ  األرض والس�وات؟
ته، وأن يتأهب له أْهبَتَه، وأن   .»فيه املقام الذي أُقيمَ  يعلم قَْدرَ  ُعدَّ

  )٢/١٦و  ۱/٨۱ اعالم املوقعین:(
 خفیف و الفاظ سبک هرا ب» یمنصب فتوٰ « صاحب اما داکرت

کند و نه تنها برای خود بلکه برای هرکس  تعبیر می» رای دادن«
و به کُلی فراموش را فراهم می سازد » فتوا دادن«و ناکس جواز 

اْسأَلُوا أَْهَل الذِّكِْر إِْن كُنْتُْم فَ که قرآن کریم حکم داده:  می \اید
 )٤٣(سورۀ نحل: آیۀ ، اگر علم ندارید از اهل علم بپرسید َال تَْعلَُمونَ 

ِتَی اُفْ  َمنْ «و رسارس فراموش می کند که حدیث نَبَِوی می گوید: 
علمی  کسی بدون اهلیَّت ، هر»تَاهُ أفْ  ی َمنْ ُه َعلَ ٍم کاَن إْ©ُ ِر ِعلْ بَِغیْ 

دهنده می باشد.  یعهدۀ فتوٰ  دهد گناهش بر ی میبه کسی فتوٰ 
    )ملسو هيلع هللا ىلص باب تفسیر القرآن عن رسول هللا ٣٦٥٧حدیث  داؤد:ی اب (سنن

  
  

  �  _تحریف بالر�ای یعنی تحریف معَنِوی قرآن  +�

�+ �_  �  
 زیرا ،ستا باریک و دقیق بسیار علم کریم قرآن تفسیر

 ِ  بیان ساخته تعیین قرآنی آیت از را خداوندی مراد قرآن ُمفرسِّ
 خطرناک سخت بناءً . است آیت از هللا مراد معنی این که کند می

 قدم وادی این در ندارد را اینکار اهلیّت که انسانی که است
  .بگذارد

 »طَأَ أخْ  فََقدْ  أيِهِ بِرَ  الُقرآنِ  ِيف  قَاَل  َمنْ « که است وارد حدیث در
 قرآن خود عقل از محض که کسی هر یعنی )٢٩٥٢حدیث : ترمذی(
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 بازهم برسد هم آن درست یامعن به اتفاقاً  گرچه کند تفسیر را
 ِيف  قَاَل  َمنْ « که است وارد دیگری حدیث در و. است خطاکار
 عقل از کسی هر یعنی ،»النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  أْ وَّ فَلْيَتَبَ  بِرأيِهِ  الُقرآنِ 
. بداند آماده جهنّم در را خود جای کند تفسیر را قرآن خود

  )٢٩٥٠ حدیث: ترمذی(
 همۀ بر احاطه مثالً دارد بسیار رشوط بودن ُمفرسِّ  بنابرین

 زبان بر کامل آگاهی احادیث، ذخیرۀ بر وسیع اطالع قرآنی، آیات
 و و فصاحت اشتقاق و رصف و نحو قبیل از آن قواعد و عربی

  غیره... و بالغت
 این از یکی حتی رضوری قدر هب نایک ذاکر صاحب اکرتد
 آن قواعد و عربی زبان از نه صاحب داکرت. نیست دارا را رشوط
 وسیع نظر احادیث ذخیرۀ بر نه باشد و می آگاه الزم است چنانکه

 چنانکه( ستا باخرب به درستی بالغت و فصاحت فن از نه و دارد
 ¸امی دیگر سوی از و ،)شد خواهد روشن آینده های مثال از

 صاحب داکرت در التفسیر علم در گمراهی وادی در سقوط اسباب
 از منقول تفاسیر از روگردانی مثالً .است موجود کامل درجۀ به

 و مرعوبیّت کرام، تابعین و صحابهؓ  و ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حرضت
 موضوع غلط فهم و حارض، زمانۀ افکار مقابل در خودباختگی

 علم داشº وجود عدم صاحب با داکرت لذا ...غیره و کریم قرآن
 معنوی تحریف و دستربد مورد را کریم قرآن آیات ها ده درست

  . است داده خود قرار
  :بفرمائید مالحظه زیر در را آن امثلۀ چند
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  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَىل النَِّساِء. _الف: +
  )٣٤(نسآء آیۀ ». ترجمه: مردان رسپرستان بر زنان هستند«

  در تفسیر این آیت می گوید: ذاکر نایک اکرت صاحب د
یعنی یک درجه برتر. لیکن » قَوَّامٌ «مردم می گویند که «

مشتق شده و اقامه یعنی ایستاده » قامهاِ «از » قَوَّامٌ «اصل کلمۀ 
ت از زن مرد یک درجه در مسئولیّ  د اینست کهمرا ءً شدن. بنا

 )کتابفروشی فرید دهلی ٢٩٥یک: ص (خطبات ذاکر نا». باالتر است نه در فضیلت

داکرت صاحب در اینجا نظریۀ غربی مساوات مرد و زن را 
ای کرده یک درجه فضیلت تائید \وده آیت قرآن را تفسیر بالرَّ 

ین اُمت یک  مرد بر زن را نفی می کند حاآلنکه بزرگرتین ُمفرسِّ
  اند.  بیان کرده در فضیلترا درجه برتر بودن مرد بر زن 

الرَِّجاُل  آیت تحت در 6دمشقی  ابن کثیرعالمه ه چنانچ
أَِي الرَُّجُل قَيٌِّم َعَىل الَْمرْأَِة، أَْي ُهَو نویسد:  یم قَوَّاُموَن َعَىل النَِّساءِ 

ْت  مرد بر  . یعنیرَئِيُسهَا وَكَبِ¿َُها َوالَْحاكُِم َعلَيْهَا َوُمؤَدِّبُهَا إِذَا اْعَوجَّ
و در وقت نیاز تادیب کننده  زنش رئیس و بزرگ و حاکم است

   )٢/٢٥٦کثیر: (تفسیر ابن . می باشد اش
، َعلَيِْهنَّ دَرََجةٌ  وَلِلرَِّجالِ  آیت در تفسیر 6 کثیر ابن همچنین

أَْي ِيف الَْفِضيلَِة ِيف  ،: َولِلرَِّجاِل َعلَيِْهنَّ َدرََجةٌ نویسد می )٢٢٨ه: آیۀ َر قَ (بَ 
َوطَاَعِة اْألَْمِر َواْإلِنَْفاِق َوالِْقيَاِم بِالَْمَصالِحٍ  َوالَْمنْزِلَةِ  قِ لْ الُْخلُِق والخَ 

نْيَا َواْآلِخرَِة.  ن بر زنان یک درجه برتر یعنی شوهراَوالَْفْضِل ِيف الدُّ
  هستند و این برتری در فضیلت و مرتبه و اطاعت و غیره است.

  )١/٤٥٩(تفسیر ابن کثیر: 
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 حدیث خالِف م صاحب داکرت خودرسانۀهمچنین این تفسیر 
لَْو كُنُْت آِمرًا أََحًدا أَْن يَْسُجَد ِألََحٍد َألََمرُْت املَرْأََة « است: ملسو هيلع هللا ىلص یوِ بَ نَ 

می  هللا جایز غیر ازکسی  به ، اگر سجده کردن»أَْن تَْسُجَد لِزَْوِجهَا
 (ترمذی: کردم تا شوهران خود را سجده کنند بود من زنان را امر می

 بودند و شوهر بر در فضیلت برابر میهر دو زیرا اگر  )١١٥٩حدیث 
خواستند  چرا می ملسو هيلع هللا ىلص داشت، پس رسول هللا زن هیچ برتری \ی

  دستور دهند که زنان شوهران خود را سجده کنند؟!

  
اَعِة َويُنَزُِّل الَْغيَْث َويَْعلَُم َما ِيف اْألَْرَحاِم  _ب: + إِنَّ هللاَ ِعنَْدُه ِعلُْم السَّ

   .َذا تَكِْسُب غًَدا َوَما تَْدرِي نَْفٌس بِأَيِّ أَرٍْض 3َُوُت َوَما تَْدرِي نَْفٌس َما
است، و او باران را (زمان برپائی) قیامت نزد خد بی شک علمِ «

  )٣٤ۀ (لق�ن: آی .»داند هاست می آنچه را که در رحم و کند نازل می
  پرسیدند: ذاکر نایک از داکرت صاحب 

م مادر را در قرآن کریم است که جنسیّت طفل در رح«
کرده  بس، ولی امروزه ساینس بسیار پیرشفت داند و هللا می فقط

جنسیّت جنین را حاال می توانیم  »رافیوگِ ونُ ا سُ الرتِ «و ما توسط 
  ؟ »ی نیستعلوم طبّ  تشخیص کنیم. آیا این آیت قرآنی خالِف 

  داکرت صاحب در جواب می گوید: 
 اند کهصحیح است که در ترجمه و تفسیر این آیت گفته «

داند که طفل در رحم مادر چه جنسیتی دارد  هللا تعالی می تنها
اما اگر مº عربی این آیت را مالحظه کنید می بینید که معادل 

در قرآن استع�ل نشده. در حقیقت قرآن  (Sex)کلمۀ انگلیسی 
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آن اینست که در رحم مادر چی هست؟  گوید و چیز دیگری می
ین غلط فهمیده  !بس داند و هللا میتنها این را  بسیاری از ُمفرسِّ
آیت را به اینگونه گرفته اند که جنسیّت طفِل داخِل  معنی اند و

رحم مادر را فقط هللا می داند، حاآلنکه این درست نیست، این 
بلکه اشاره دارد که فطرت  داردت جنین اشاره نآیت به جنسیّ 

رش باعث پد این طفِل داخِل رحم مادر چیست؟ آیا برای مادر و
   »رحمت خواهد بود یا باعث عذاب...؟

، اریبانتشارات ک، یذاکر نائداکرت  از ۱۳۰ص اسالم پر چالیس اعرتاضات:(
  )، هنددهلی

مرعوب  تحقیقات ساینسی اینجا از صاحب در داکرتجناب 
بسیار پیش پا افتاده، آیت دیگر  یاعرتاض گردیده بخاطر فرار از

 را پِس پشت انداخته تابعین و حابهؓ ص منقول از تفسیر قرآن مجید و
ین بزرگ اُمت انتقاد ااز یک معن ی معروف انکار کرده بر ُمفرسِّ

 که داکرت صاحب ائیکند. معن گرفته آنها را ُمتهم به غلط فهمی می
موصوله می تواند بیاید و بسیاری » ما«بیان کرده تحت عموم 

ین آن را ب ی اول ذکر اطور یک احت�ل در ضمن معنه از ُمفرسِّ
کرده اند، لیکن انکار از معنی دیگر قطعاً صحیح \ی باشد بلکه 
اینکار دلیل واضح قلّت تدبُّر داکرت صاحب و روگردانی وی از 

ی را که جناب ائو تابعین است. زیرا معن اقوال تفسیری صحابهؓ 
  يَْعلَُم َما تَْحِمُل كُلُّ أُنْثَىَهللاُ « :داکرت صاحب انکار می کند آیِت 

یعنی هللا تعالی می داند که هر  »َوَما تَِغيُض اْألَرَْحاُم َوَما تَزَْدادُ 
که در رحم را نیز زن در بطن خود چه حمل می کند و هرچه 

  به سویش اشاره دارد. )٨سورۀ رعد آیۀ (کم و بیش می شود 
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 امام تفسیر حرضت همچنین این معنی از تابعی مشهور و
فََال «می فرماید:  6 قتادہت نیز مرویست چنانچه حرض  قتادہؒ 

هللا  یعنی هیچ کسی بجز». ذَكٌُر أَْم أُنْثَى اْألَرَْحاِم أَ  يَْعلَُم أََحٌد َما ِيف 
  \ی داند که در رحم مادر طفل نرینه است یا مادینه. 

عالمه  ،)٦/٣١٨(در تفسیر خود کثیؒر  ابنبه همین صورت 
 فتح القدیردر وکانؒی ش و قاضی )٣/١١٦( کداِر تفسیر مَ در ؒی فِ سَ نَ 
در زیر آیت مذکوره همین معنی را بیان کرده اند، لیکن  )٥/٤٩٨(

ین را رسِّ فَ داکرت صاحب نایک معنی بیان شدۀ همۀ این اکابر مُ 
 غلط قرار داده معنی بیان کردۀ خود را قطعی دانسته بر آن پا

  فشاری دارد.
  

  جواب صحیح: 

عالی است و مقصود آیت رشیفه اثبات علم غیب هللا ت
علم غیب در حقیقت آن علم یقینی است که مستقالً بغیر 
کدام اسباب ظاهری و بدون آله و افزاری حاصل باشد. علمی 
که اطباء توسط آالت و افزار طبی کسب می کنند نه یقینی می 

کسب  افزار توسط آالت و بلکه ظنّی بوده و هواسط نه بال باشد و
اصله با الرتا سونوگرافی بر آیت گردد، لذا توسط علم ظنِی ح می

  قرآنی اعرتاضی وارد \ی توان آورد.

  
 يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَك الُْمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعَىلٰ أَْن َاليُْرشِكْنَ  _ج: +

 تNَِ بِبُْهتَانٍ بِاRِ َشيْئًا َوَال يَْرسِقَْن َوَال يَزْنNَِ َوَال يَْقتُلَْن أَْوَالَدُهنَّ َوَال يَأْ 
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 َNَْأَيِْديِهنَّ َوأَْرُجلِِهنَّ َوَال يَْعِصينََك ِيف َمْعُروٍف فَبَايِْعُهنَّ  يَْفَرتِينَُه ب
  َواْستَْغِفْر لَُهنَّ َهللا. 

 بیعت تو با تا آمدند تو نزد مؤمن زنان که هنگامی! پیامرب ای«
 و ند،نکن دزدی و نسازند، رشیک هللا با را چیزی آنکه بر کنند

 و افرتائی بهتان و نکشند، را خود فرزندان و نشوند، زنا مرتکب
 به دروغ به را فرزندی مثالً ( نیاورند خود پای و دست پیش را

ترا  نافرمانی نیک کارهای در و ،)دهند نسبت شوهران شان
  بی بخواه، آمرزش آنها برای هللا از و کن بیعت آنها با پس نکنند،
  )١٢(سورۀ ممتحنه: آیۀ  .»است هربانم آمرزندۀ هللا گ�ن

  :نویسد می فوق آیت تفسیر درذاکر نایک  داکرت صاحب
 در »بیعت« لفظ و شده استع�ل »بیعت« لفظ اینجا در«

 زیرا است، شامل هم را »انتخابات در دادن رای« معنی ما عرص
جمهور  رئیس هم و بودند هللا رسول هم ملسو هيلع هللا ىلص محمد حرضت

 رئیس حیث به را او زنان که بود این بیعت از مراد و حکومت،
 اسالم که شود می دانسته اینجا از. کنند قبول جمهور حکومت

  ».بود داده را انتخابات در زنان به دادن رای حق اول ه�ن از
  )١٥٠ : صیکئذاکر نا داکرتاسالم میں خواتین کے حقوق از (

 غلط تفسیر را قرآن آیت نیز اینجا در صاحب داکرت جناب
 را انتخابات در زنان دادن رای حق آن است توسط خواسته کرده
ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول نزد زنان آمدنِ  صاحب داکرت فکر به. \اید ثابت

 جدید روش قدیمی ه�نا شکلملسو هيلع هللا ىلص  آنحرضت با ایشان بیعت و
 حقیقت از که کسانی حاالنکه. است حارض عرص جمهوری انتخابات

 ترشیح این که دانند می خوبیه ب دارند آگاهی جمهوریت نظام
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 عقل بیجای استع�ل و است واقعیت خالف صاحب رسارس داکرت
 جمهوری نظام اصول مطابق زیرا ،است قرآنی آیت تفسیر در خود

 رای حکومت رئیس انتخاب جهت است مختار امروزی هر کس
 رئیس نربد را یتاکÍ یا کُل رای شخصی گرنیز ا و یا ندهد بدهد

 رای فقطملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول با یعتب اگر. گردید نخواهد حکومت
 داشتند اختیار صحابیه زنان آن آیا پس بود مردم انتخاباتی نداد
  !کنند؟ انکار ملسو هيلع هللا ىلص آنحرضت حکومت قبول از

  
   بَِغي]ا. أُمُّكِ  كَانَْت  َوَما َسْوءٍ  اْمَرأَ  أَبُوكِ  كَانَ  َما َهاُرونَ  أُْخَت  يَا _:د +
 زن) نیز( درتما و نبود، بدی مرد پدرت! هارون خواهر ای«

  )٢٨ سورۀ مریم آیۀ( !».نبود ای بدکاره
 این بر است جهل از ناشی که مشهوری اعرتاض ها بعضی

 اهرخو  ای« را مریم حرضت قرآن چرا اینکه آن و کنند می وارد آیت
 حرضت خواهر مریم که حرضت حالی است، در خوانده »هارون
 اصلۀف آنها بین در هبلک نبود % وسیم حرضت برادر هارون
   داشت. وجود ساله هزار یک زمانی

  گوید: می اعرتاض این جواب در ذاکر نایک صاحب داکرت
 محمد حرضت که گویند می مسیحیت تبلیغاتی های گروه«

  (Mary) مسیح یسوع دانست که مادر حتی اینقدر هم \ی ملسو هيلع هللا ىلص
هستند.  متفاوت اشخاص دو موسی برادر هارون خواهر مریم و

 را »اوالده« یامعن عربی زبان در »اُخت« که آنها اینست جواب
 مراد و! »هارون اوالدۀ ای« که گفتند مریم به مردم لذا دهد می
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 از اعرتاضات چالیس پر (اسالم». بود ؛ هارون حرضت اوالدۀ شان
  نائیک) ذاکر

 احادیث از جهل مبنایش که صاحب داکرت تحقیق نقد در
 رشیف لِمُمسْ  حدیث یک تنها است عربی زبان از ناآگاهی و نَبَِوی
   :می باشد کافی

 :فََقالُوا َسأَلُوÒِ، نَْجرَانَ  قَِدْمُت  لَ�َّ : اَل قَ  ُشْعبَةَ  بْنِ  الُْمِغ¿َةِ  َعنْ 
 فَلَ�َّ  وَكََذا، بِكََذا ِعيَىس  قَبَْل  َوُموَىس  َهاُرونَ  أُْخَت  يَا تَْقرَُءونَ  إِنَّكُمْ 

: فََقاَل  ذَلَِك، َعنْ  َسأَلْتُهُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  هللاُ  َصىلَّ  هللاِ  رَُسولِ  َعَىل  قَِدْمُت 
ونَ  كَانُوا إِنَّهُمْ  الِِحÖَ  بِأَنْبِيَائِِهمْ  يَُسمُّ   )٢١٣٥لِم: حدیث (ُمسْ قَبْلَهُم.  َوالصَّ

 یک را آیت این تفسیرملسو هيلع هللا ىلص  خدا رسول حرضت جناب
 اش این خالصه. بودند فرموده بیان قبل سال صد چهار و هزار

 حرضت خواهر ؛ عیسی حرضت مادر مریم حرضت که ستا
 مادرِ  برادرِ  اسم بلکه نیست ؛ موسی حرضت برادر هارون

 انبیاء مردم آنوقت اسامی و بود هارون نیز ؛ عیسی حرضت
 امروزه چنانکه[ گذاردند بر فرزندان خویش می را دین بزرگان و

   ].کنند می را کار همین مسل�ناننیز 
 جدیدی اعرتاِض  اعرتاض این نه که شود می دانسته اینجا از

 .دارد خود عقل از جدیدی جواب کردن جعل به نیازی نه و است
 ای اندازه به احادیث ازذاکر نایک  صاحب داکرت جناب ناآگاهی
 ذخیرۀ توسط حقیقت به وصول تالش بجایایشان  که می باشد
 می پیش را خود عقل باطل تاویالت وی قرآن، تفاسیر و احادیث

  گیرد.
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  .َدَحاَها َذٰلِكَ  بَْعدَ  َواْألَرَْض  _:ه +
  )٣٠(سورۀ نازعات آیۀ  .»گسرتانید آن از بعد را و زمین«

 رشیف آیتاین  تفسیر درذاکر نایک  صاحب داکرت جناب
  :گوید می

استع�ل شده » َدَحا« عربی کلمۀ» تخم«در اینجا برای «
است. تخم شرتمرغ م�ثل شکل » تخم شرتمرغ« اشکه معنی 

ن است زیرا قرآن کریم شکل زمین را کامالً روشن ساخته زمی
باشد) و این در حالی است  تخم شرتمرغ می به شکلاست (که 

) Flat( داشتند که زمین هموار مردم گ�ن نزول قرآن که در زمان
 )٧٤و  ٧٣: ص قرآن اور جدید سائنس(خطبات ذاکر نائیک، قرآن است. 

ی در مقابل نظرات باختگ داکرت صاحب در اینجا با خود
کریم (که اصالً  به سبب عدم فهم موضوع قرآن جدید ساینس، و
ضمناً و سایر امور طبیعی و غیره در آن  استتوحید و رسالت 

از آیت کریمه استدالل  بخاطر تحقیق کردن شکل زمین آمده) و
  ای) کرده است.غلط \وده آیت قرآنی را تفسیر خودرسانه (بالرَّ 

ی ادر زبان عربی مفهوم و معن» وحْ دَ «کلمه و مادۀ 
را به » دََحاَها«گسرتش را دارد و مفرسین مطابق آن گسرتدن و 

و پیداکردن اشیای موجود در آن ترجمه و تفسیر  گسرتدن زمین
) این کلمه و ماده مراجعه کنید کرده اند. (به تفسیر ابن کثیر

  \ی آید. » تخم شرتمرغ«یا » تخم«در زبان عربی به معنای 
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  �  _ یِوَبعدم آگاهی از احادیث َن +�

�+ �_  �  
داکرت صاحب ذاکر نایک به سبب عدم آگاهی از ذخیرۀ 
احادیث در بسیاری جاها مسائل خالف احادیث صحیح را بیان 
کرده است و در بسیاری دیگر از جاها با آنکه احادیث متعدد 

هیچ  موجود است بازهم ادعاء کرده که در این موارد بارهآن  در
دلیلی وجود ندارد. در زیر \ونه های از این ناآگاهی یا دانسته 

  ی داکرت صاحب را می آوریم.وِ طفره رَ 
  
  جواز ت/وت قرآن برای زنانِ در حالت حیض _:الف +

داکرت صاحب در یکی از برنامه های تلویزیونی خود در 
  مورد زنان و ایام مخصوص آنها می گوید: 

آنها اجازه است که \از نخوانند در قرآن و حدیث برای «
  ».  ولی در هیچ حدیثی نیامده که آنها اجازه ندارند قرآن بخوانند

موجود  )١٣١(حدیث ی ذِ مِ ْر در حالی که حدیث رصیح در تِ 
ب نُ یعنی جُ » ِمَن الُقرْآنِ  َشيْئًا الُجنُُب  َوَال  الَحائُِض  تَْقرَأِ  َال «که است 

 موجودیت حدیث صحیح درب صاح حایضه قرآن نخوانند. داکرت و
  و رصیح با ادعای باطل خود از حدیث انکار می کند. 

  
  در مورد شکستن وضو از خون نزد احناف هیچ دلیل وجود ندارد _:ب +

  می گوید: ذاکر نایک داکرت صاحب 
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بعضی از عل�ی کرام خصوصاً عل�ی فقه حنفی نظر «
 ر دورانشکند. کسی که د شدن خون وضو می دارند که از جاری

\از از بدنش خون جاری می شود چه باید کند؟ در جواب این 
سوال فتوای احناف بسیار طویل است لیکن ظاهراً آنها هیچ 

  ». دلیلی جهت اثبات این نظریۀ خود ندارند
  کتابفروشی دیوبند) ٢١٤(حقیقت ذاکر نائیک: ص 

داکرت صاحب در اینجا عل�ی فقه حنفی را متهم ساخته 
لۀ شکسº وضو از جریان خون بدون دلیل و ثبوت که در مسئ

که احادیث بسیاری در شکسº وضو از  زنند، در حالی حرف می
 داشتند. آن تعامل صحابۀ کرام نیز بر است و خون جاری وارد شده

  چندی از آنها را در زیر مالحظه کنید: 
  

  �  _ اولحدیث  +�

�+ �_  �  
َمُة بِنُْت أÞَِ ُحبَيٍْش إَِىل النَِّبيِّ َعْن َعائَِشَة قَالَْت: َجاَءْت فَاطِ 

َصىلَّ ُهللا َعلَيِْه َوَسلََّم فََقالَْت: يَا رَُسوَل ِهللا إÒِِّ اْمرَأٌَة أُْستََحاُض فَالَ 
ِ َصىلَّ هللاُ َعلَيِْه َوَسلََّم:  الََة؟ فََقاَل رَُسوُل هللاَّ َا «أَطُْهُر أَفَأَدَُع الصَّ الَ، إِ\َّ

الََة، َوإَِذا ذَلِِك ِعْر  ٌق، َولَيَْس ِبَحيٍْض، فَإِذَا أَقْبَلَْت َحيَْضتُِك فََدِعي الصَّ
َم ثُمَّ َصيلِّ  ِئي «قَاَل: َوقَاَل أÞَِ:  .»أَْدبَرَْت فَاْغِسِيل َعنِْك الدَّ ثُمَّ تََوضَّ
   )٢٢٨(بخاری رشیف: حدیث  .»لِكُلِّ َصالٍَة، َحتَّى يَِجيَء ذَلَِك الَوقُْت 

  

  �  _ دومحدیث  +�

�+ �_  �  
  َعِن ابِْن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ِهللا َصىلَّ هللاُ َعلَيِْه َوَسلََّم:
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َم، ثُمَّ لِيُِعدْ «  إِذَا رََعَف أََحُدكُْم ِيف َصَالتِِه فَلْيَنَْرصِْف فَلْيَْغِسْل َعنُْه الدَّ
   ».َوُضوَءُه َويَْستَْقِبْل َصَالتَهُ 

جاری شد پس خون بینی کسی از ز دوران \ا در اگر یعنی
  )٥٦٠ارقُطنی: حدیث ن الدَّ نَ (سُ  .بشوید و باید وضو \ایدباید خون را 
  

  �  _ ومسحدیث  +�

�+ �_  �  
 َعلَيِْه َوَسلََّم: َصىلَّ هللاُ  بٍِت قَاَل: قَاَل رَُسوُل هللاِ َعْن َزيِْد بِْن ثَا

   )١/٣٧الکامل، نصب الرایة للزیلعی: ابن عدی فی ( وُء ِمْن كُلِّ دٍَم َسائٍِل.الُْوضُ 
  یعنی وضو از خون جاری الزم می گردد.

و بسا احادیث داکرت ذاکر نایک با وجود احادیث فوق 
می \اید  ی مجتهدانهادعاموجودۀ دیگر بجای اظهار عدم علم 

 ظاهراً هیچ دلیلی جهت اثبات مسئلۀ شکسºکه عل�ی احناف 
  وضو از خون جاری ندارند!

  
  تفاوت بین نماز زن و مرد جایز نیست _ج: +

داکرت صاحب ذاکر نایک در جای دیگری دربارۀ تفاوت 
  \از زن و مرد می گوید: 

تَنَد وجود در هیچ جائی حتی یک حدیث صحیح و ُمسْ «
\از زن را از \از مرد متفاوت قرار بدهد بلکه در  ندارد که روش

َداء ت اُم َدْر که حرض داریم مقابل آن در صحیح بخاری روایت 
کند که زنان حکم یافتند که در التحیات مانند مردان  روایت می

  ».  بنشینند
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جناب داکرت صاحب در اینجا دو امِر رسارس نادرست را 
اینکه هیچ حدیثی در مورد تفاوت \از مرد و  اول:گفته است. 

حکم دادند که  ملسو هيلع هللا ىلصحرضت رسول هللا  ثانی: زن وجود ندارد.
  (\از) مانند مردان بنشینند. زنان در التحیات

رشیف  احادیث آن ¸امی اول خود از با گفتار صاحب داکرت
موجود است. در آنها کند که تفاوت \از زن و مرد  انکار می

  چندی از آنها را در زیر می آوریم: 
  

  �  _ اولحدیث  +�

�+ �_  �  
ٌء ِيف  يَا أَيَُّها النَّاُس َما لَكُْم ِحÖَ نَابَكُمْ : ملسو هيلع هللا ىلص َل فََقا الَِة،  َيشْ الصَّ

َا التَّْصِفيُق لِلنَِّساءِ    )١٢٣٤(بخاری رشیف: حدیث . أََخْذتُْم ِيف التَّْصِفيِق إِ\َّ
 فرمودند: مردان در \از تصفیق نکنند ملسو هيلع هللا ىلص یعنی رسول هللا

  زیرا تصفیق در \از مخصوص زنان است. 
  

  �  _ دومحدیث  +�

�+ �_  �  
 :َصىلَّ هللاُ َعلَيِْه َوَسلَّمَ ِيل رَُسوُل ِهللا  : قَاَل قَاَل  ُحْجرٍ  بْنِ  َعْن وَائِلِ 

يَا َوائَِل بَْن ُحْجٍر إِذَا َصلَّيَْت فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أُذُنَيَْك، َوالَْمرْأَُة «
  ».تَْجَعُل يََديْهَا ِحَذاَء ثَْديَيْهَا
که به  کند که زمانی روایت می 0رُحجْ حرضت وائل بن 

 مودند:فر  من به ملسو هيلع هللا ىلص آنحرضت شدم حارض ملسو هيلع هللا ىلص اکرم رسول خدمت
 برابرِ هایت را  دستچون \از را آغاز کنی، تو بن ُحْجر!  ای وائل
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بلند  سینه اش برابرِ  دست هایش را و زن بلند کن؛هایت  گوش
  )٢٨حدیث  ٢٢/١٩املعجم الکبیر للطربانی: (کند. 

  

  �  _ سومحدیث  +�

�+ �_  �  
، أَنَّ رَُسوَل ِهللا َصىلَّ ُهللا َعلَيِْه َوَسلََّم َعْن يَِزيَد بِْن أÞَِ َحبِيٍب 

َا فَُض�َّ بَْعَض اللَّْحِم إَِىل  ُ̧ َمرَّ َعَىل اْمرَأَتÖَِْ تَُصلِّيَاِن فََقاَل: إِذَا َسَجْد
   اْألَرِْض فَإِنَّ الَْمرْأََة لَيَْسْت ِيف ذَلَِك كَالرَُّجِل.

 هللا روایت است که رسول 6 از حرضت ابن ابی حبیب
ند. دید خواندن حال \از دو زن را در و گذشتند جائی می ازملسو هيلع هللا ىلص 

به آنها فرمودند: چون به سجده رفتید بدن را به  ملسو هيلع هللا ىلص آنحرضت
  زمین بچسپانید، زیرا زن در این مورد مانند مرد نیست. 

 حدیث ٢/٣١٥|  السنن الکربی للبیهقی:   ٨٧حدیث  ١١٧املراسیل البی داؤد: (
  )٧٧٥حدیث  ٣/٢٦إعالء السنن للتهانوی:  موصوالً  |   ٣٢٠١

  

  �  _ چهارمحدیث  +�

�+ �_  �  
اَبُْو َحِنیَْفَة َعْن نَاِفعٍ َعِن ابِْن ُعَمَر رَِيضَ ُهللا َعنُْهَ� أَنَُّه ُسِئَل: 

؟  َصىلَّ ُهللا َعلَيِْه َوَسلَّمَ النَِّساُء يَُصلÖَِّ َعَىل َعهِْد رَُسوِل ِهللا  كَيَْف كُنَّ 
  كُنَّ يََرتَبَّْعَن، ثُمَّ أُِمرَْن أَْن يَْحتَِفزَْن.   قَاَل 

... روایت می کند که 6حرضت امام اعظم ابو حنیفه 
پرسیدند که زنان در زمان  0مردم از حرضت عبد هللا بن عمر

چگونه \از می خواندند. حرضت عبد هللا بن ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
نشستند، فرمود: زنان در ابتدای اسالم چهار زانو می  0عمر
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سپس به آنها حکم شد تا بر روی رسین نشسته پاهای خویش 
  را از یک جانب بیرون کنند. 

  )٧٧٦حدیث  ٣/٢٧: |  إعالء السنن  ١/٤٠٠جامع املسانید لالمام االعظم: (
باال تفاوت های مختلف بین \از زن و مرد  احادیثدر 

باره  مذکور است. برعالوۀ آنها احادیث بسیار دیگری نیز در این
 این موضوع توان آنها را در کتبی که خاصاً بر که می هستند موجود

  نوشته شده به تفصیل مشاهده کرد. 
جناب داکرت صاحب (یعنی حکم  ثانیاما در مورد گفتار 

ی تا زنان در التحیات مانند مردان بنشینند) باید گفت وِ بَ نَ کردن 
  غلط محض است.  دعاءکه این ا

ْر الفاظ روایت حرضت اُ  که داکرت صاحب آن  1َداء م الدَّ
  را حواله داده این گونه است: 

رَْداِء:  تَْجلُِس ِيف َصالَتِهَا ِجلَْسَة الرَُّجِل وَكَانَْت «وَكَانَْت أُمُّ الدَّ
  ». فَِقيهَةً 

نشست  مانند مرد می در \از 1 داءَدْر  اُمّ  حرضتیعنی 
  )١/١٦٥(بخاری رشیف: و او فقیهه بود. 

ملسو هيلع هللا ىلص حرضت رسول هللا یت اصًال قول و فعل در این روا
 6 امام بخاری باشد و بلکه عمل یک صحابیه می وجود ندارد

که او فقیهه  »وَكَانَْت فَِقيهَةً «اشاره کرده گفته است  ه آننیز ب
  بود و از اجتهاد خود این طور می کرد. 

 نیز این روایت را تعلیقاً بدون آوردنامام بخارؒی همچنین 
  ده است.سندی ذکر کر 
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  �  _فرار از اتباع ائمB مجتهدین  +�

  �  _ و بیراهه روی آشکار از سواد اعظم در مسائل فقهی +�

�+ �_  �  
داکرت صاحب ذاکر نایک در پرتو تحاریر و تقاریر خود 

و باری،  ُمتبع یکی از امامان به نظر \ی آید بلکه شکار بی بند
اشد. نه تنها داکرت مقلّدیت و المذهبی می ب غیر ،پرستیُمِدرن 

صاحب از امام ُمعیّنی تقلید \ی کند بلکه عوام الناِس مخلِص 
ترِک تقلید آموزش می دهد.  اختیار کردنتقلیدکنندۀ اtه را بر 

حکم  و کردۀ خود گاهی قول صاحب در مسائل بیان داکرتجناب 
استنباطی یکی از اtه را بسوی خود منسوب می \اید و گاهی 

ای حکم صادر می کند، در  بر مسئله» رتاً مجتهدانهصو «گونۀ  به
مسئله  که آن آن مسائل اسم ه�ن امامان معیَّن نقل در که حالی

گرفت تا شنوندگان به مغالطله نیفتند  را باید اند را استنباط کرده
که تنها ه�ن قدر از قرآن و سنت ثابت می باشد و برعالوۀ آن 

گرچه ثابت از قرآن هستند غلط هرچه تعامل دیگران می باشد 
  و حدیث یا اقوال اtۀ مجتهدین باشد. 

  این نکات از مثال های زیر بخوبی روشن می شود.   
  
  لمس قرآن بدون وضو جایز است _الف: +

ملس قرآن «در جایی می گوید: ذاکر نایک داکرت صاحب 
  ». کریم بدون وضو باید جایز باشد...
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هُ « :الف آیت قرآنحاآلنکه این گفتار داکرت صاحب خ  َال åََسُّ
 »طَاِهرٌ  إالَّ  الُْقرْآنَ  َال åََسَّ « :[حدیث و )٧٩(واقعه: آیۀ  »إِالَّ الُْمطَهَّرُونَ 

  )١( و اقوال همۀ اtۀ مجتهدین است. ])١/١٩٧نصب الرایة: (
  
 خطبB جمعه بجای زبان عربی باید در زبان محّلی باشد _:ب +

  گوید:  خطبۀ جمعه می در موردذاکر نایک داکرت صاحب 
به نظر من خطبۀ جمعه در کشور ما باید در زبان محلّی و «

  ».  د تا مردم بفهمند...باشمادری ما باید 
تا  ملسو هيلع هللا ىلصاین در حالی است که از زمان حرضت رسول هللا 

 زبان عربی گفته شده است. در امروز خطبۀ جمعه بطور متوارث
عه به زبان داکرت صاحب دعوت می دهد که خطبۀ جم امروز
ی تبدیل شود تا مردم مطالب دینی را بفهمند؛ در حالی که محلّ 

زمان  عرب) در خطبه توسط مردم غیر یدنمصلحت (فهم همین
 ملسو هيلع هللا ىلص های آنحرضت نیز موجود بود زیرا در خطبه ملسو هيلع هللا ىلص آنحرضت

کردند ولی با این وجود  عجم نیز اشرتاک می برعالوۀ عرب مردمِ 
عربی  زبان را همیشه به جمعه های خطبه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حرضت
ندادند  عربی خطبه زبان غیر هیچگاه توسط خطیبی در دادند و

زبان دیگری ترجمه  آن بهو نه خطبۀ خود را به تعقیب عربی 
 ُمتبعین ، تابعین، تبع تابعین وصحابۀ کرامؓ  منوالهمین  رکردند. ب

و تابعین  ایشان از اقلیم عرب خارج شده به عجم رفتند، صحابهؓ 
                                                 

قرآن را بجز  ترجمۀ حدیث: ی قرآن را ملس نکند.بجز پاکان کس ترجمۀ آیت:   (١)
  انسان پاک کسی دست نزند.
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 اما اعاجم را بخوبی می دانستند ر مرشق و مغرب زبانِ د 7
 فقط در زبان عربی خطبه می دادند.ایشان بازهم 

، راشدینؓ  لفایخُ  داtی ظبتامو  و نکه تعاملآ  حاصل سخن
واضح  توارُث همۀ اُمت، دلیل ظام وتابعین عِ  و رامؓ صحابۀ کِ  سایر

ود. این امر است که خطبۀ جمعه باید به زبان عربی گفته ش
فرماید که رشط صحت \از جمعه  می 6ی که امام مالک حتّٰ 

̧امی حارضین \از عجمی ،زبان عربی است بهبودِن خطبه   گرچه 
بوده و حتی یک نفر نیز عربی را نداند. و اگر در حارضین یک 

\از این صورت  بخواند در عربی زبان که خطبه را به نفر نیز نبود
الزم است \از ظهر آنها بر همۀ  شود و جمعه از آنها ساقط می

 أَْي وَلَْو كَاَن الَْجَ�َعُة َعَجً� َال يَْعرِفُوَن الَْعَربِيََّة فَلَْو كَانَ را بخوانند. 
  لَيَْس ِفيِهْم َمْن يُْحِسُن اْإلِتْيَاَن بِالُْخطْبَِة َعَربِيًَّة لَْم يَلْزَْمهُْم ُجُمَعٌة.

   )١/٣٧٨ الدسوقی علی الرشح الکبیر: ةحاشی(
 رشوط 6 ث دهلویحدّ شاه ولی هللا مُ همچنین حرضت 

  ذکر \وده می فرماید: را \از جمعه 
ستمّر مسلمین در و عربی بودن نیز به جهت عمل مُ «

مشارق و مغارب، با وجود آنکه در بسیاری از اقالیم، مخاطبان 
  طبع فاروقی، دهلی، هند) ١٥٢ا: ص طّ وَ ی رشح مُ صفّٰ مُ ( »عجمی بودند.

  
  سه ط/ق یک ط/ق باید باشد _ج: +

  می گوید: ذاکر نایک جناب داکرت صاحب 
  سه طالق آنقدر رشایط دارد که وقوع سه طالق ناممکن«
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است. سه صد فتوای سعودی موجود است. لذا سه طالق یک 
   ».طالق است و مطابق حاالت امروز باید یک طالق باشد

  )٣٣١ص  حقیقت ذاکر نایک: ۀیک بحوالذاکر نا خطبات(
جمهور  تابعین عظام، اtۀ اربعه، ،که صحابۀ کرامؓ  حالی در

معترب سعودی نیز سه طالق در  یِ ل�ی حالاُمت و حتی ¸ام عُ 
هیچ در این مسئله دانند نه یکی و  یک مجلس را سه طالق می

 ششاگرد و هؒ ابن تیمیّ عالِم معتربی در طول تاریخ اسالم سوای عالمه 
الف نکرده و نظر این دو اشخاص در مقابل اخت مؒ قیِّ ابن  هعالم
 ،هؒ امام ابوحنیف اُمت (که اکابر تابعین، هر چهار امامان اربعه، کُل

آنهاست)  و امام احمد بن حنبؒل شامل امام شافعؒی، امام مالکؒ 
  قطعاً قابل اتباع \ی باشد. 

ای برخالف حکم  با بیان مسئلهذاکر نایک داکرت صاحب 
  اسالمیه را گمراه می سازد. اج�عی اُمت، اُمت 

این مسئله یعنی وقوع سه طالق از لفظ سه طالق بطور 
ثابت  تعامل صحابۀ کرامؓ  ش�ر و آیت قرآن، احادیث بی روشن از

  است. چندی از آنها را در زیر مالحظه بفرمائید: 
  

  �  _ اولحدیث  +�

�+ �_  �  
ثَ  نْ  قَاَل: كَانَ  نِي نَاِفعٌ َوقَاَل اللَّيُْث: َحدَّ  ابُْن ُعَمَر، إِذَا ُسئَِل َعمَّ

فَِإنَّ  جعة)(لکان لک الّر  أَْو َمرَّتÖَِْ  ، قَاَل: لَْو طَلَّْقَت َمرَّةً الَثًاطَلََّق ثَـ 
، فَإِْن طَلَّْقتََها جعة)(أی بالّر  النَِّبيَّ َصىلَّ ُهللا َعلَيِْه َوَسلََّم أََمَرÒِ بِهََذا

 )٥٣٣٢و  ٥٢٦٤(بخاری: حدیث ». زَْوًجا غَْ¿ََك  ثـَالَثًا َحرَُمْت َحتَّى تَنِْكحَ 
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که از حرضت عبد هللا بن  می گوید: هنگامیحرضت نافؒع 
پرسیدند که زن خود را سه طالق داده  دربارۀ مردی می 0عمر
 توانستی دادی (می فرمود: اگر او را یک یا دو طالق می می ،است

 را) دادهحکم (رجوع نیز به من ملسو هيلع هللا ىلص رجوع کنی) زیرا رسول هللا 
بودند، و اگر سه طالق داده ای در این صورت زن بر تو حرام 

  تا زمانی که با مرد دیگری نکاح کند.است شده 
  

  �  _ مدوحدیث  +�

�+ �_  �  
: اَل قَ ٌل فَ جُ رَ  هُ اءَ جَ عن ُمجاِهِد، قال: كُنُت عنَد ابِن عباس، فَ 

 ه رادُّها إليه، ثمطلََّق امرأتَه ثالثاً، قال: فََسكََت حتى ظننُت أن هُ إنَّ 
م يقوُل: يا ابَن عباس، يا كُب الَحُموقََة ثقال: يَنطَلُِق أَحُدكُم ف¿ 

: َوَمْن يَتَِّق َهللا يَْجَعْل لَُه َمْخرًَجا، وإنك � اَل قَ  هللاَ  ابَن عباس، وإنَّ 
  .أتَُك انَْت ِمنَك امرَ بَ بََّك، وَ جاً، َعَصيَت رَ خرَ مَ  َك فال أِجد لَ  تَتَِّق هللاَ 

 بِن عباسهللا  گوید: من نزد حرضت عبد می هدؒ رضت مجاح
بودم که مردی آمد و گفت که من زنم را سه طالق دادم؟!  0

آنقدر خاموش ماند که گ�ن کردم 0حرضت عبد هللا بن عباس
 گرداند، می رجوع حکم \وده) زنش را به او بر به(ایشان آن مرد را 

از ش� بر ح�قت فرمود: یکی  0اما حرضت عبد هللا بن عباس
سوار می شود (و زن خود را سه طالق می دهد) و سپس فریاد 

بدانید که) خداوند می بر می دارد یا ابن عباس! یا ابن عباس! (
کند، اما  کس از خدا ترسید خدا راهی برایش پیدا می فرماید: هر

  تو نافرمانی خدایت را کردی (و زنت را سه طالق دادی) لذا زنت
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  )٢١٩٧(سنن ابی داؤد: حدیث ده است. از تو جدا ش
  

  �  _ سومحدیث  +�

�+ �_  �  
 êَِطَلَّْقُت اْمرَأ ِّÒَِمالٌِك؛ أَنَُّه بَلََغُه، أَنَّ رَُجالً قَاَل ِالبِْن َعبَّاٍس: إ
ِمائََة، فََ�ذَا تَرَى؟ قَاَل ابُْن َعبَّاٍس: طَلَُقْت ثـَالَثاً، َوَسبٌْع َوتِْسُعوَن 

  باً ُهزًُوا. عِ ا آيَاِت ِهللا لَ اتََّخْذَت بِهَ 
روایت می کند که کسی از حرضت حرضت امام مالؒک 

پرسید که من زنم را صد طالق دادم، ش� 0عباسعبد هللا بن 
جواب بن عباؓس در این باره چه می فرمائید؟ حرضت عبد هللا 

دیگر آیات  طالق شد و با نود و هفِت زنت داد: با سه طالق 
  )١٥٧١(موطا مالک: حدیث فتی. خدا را بازیچه گر 

  

  �  _ چهارمحدیث  +�

�+ �_  �  
َمالٌِك؛ أَنَُّه بَلََغُه أَنَّ رَُجًال َجاَء إَِىل َعبِْد ِهللا بِْن َمْسُعوٍد فََقاَل: 

 ابُْن َمْسُعوٍد: فََ�ذَا قِيَل لََك؟ إÒِِّ طَلَّْقُت اْمرَأêَِ َ©َاÒَِ تَطْلِيَقاٍت، فََقاَل 
  .لِيل: إِنَّهَا قَْد بَانَْت ِمنِّك، فََقاَل ابُْن َمْسُعوٍد: أجَ  قَاَل: ِقيَل 

روایت می کند که مردی نزد حرضت حرضت امام مالؒک 
دادم؟  آمده گفت: من زنم را هشتاد طالق0مسعود بن هللا عبد

فرمود: مردم به تو چه گفتند؟  0حرضت عبد هللا بن مسعود 
 بن مسعودؓ احرضت  جواب داد: گفتند زنم بر من حرام شده.
  )١٥٧٠(موطا مالک: حدیث   فرمود: بلی راست گفتند (سه طالق شده).
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  �  _ پنجمحدیث  +�

�+ �_  �  
 أَنَُّه طَلََّق اْمرَأَتَُه تَطْلِيَقةً  ِهللا بُْن ُعَمرَ  َل: نا َعبْدُ قَا َعِن الَْحَسنِ 

 ِÖََْوِهَي َحائٌِض ثُمَّ أَرَاَد أَْن يُتِْبَعَها بِتَطْلِيَقت ِÖَْأُْخرَاَويِْن ِعنَْد الُْقرْئ 
يَا ابَْن ُعَمَر َما «فَبَلََغ ذَلَِك رَُسوَل ِهللا َصىلَّ ُهللا َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل: 

نَُّة أَْن تَْستَْقِبَل الطُّْهُر  نََّة، َوالسُّ ُ إِنََّك قَْد أَْخطَأَْت السُّ َهكََذا أََمرََك هللاَّ
قَاَل: فَأََمَرÒِ رَُسوُل ِهللا َصىلَّ ُهللا َعلَيِْه َوَسلََّم »، رُوءٍ فَيُطَلَِّق لِكُلِّ قُ 

»، إِذَا ِهَي طَُهرَْت فَطَلِّْق ِعنَْد ذَلَِك أَْو أَْمِسْك «فَرَاَجْعتَُها، ثُمَّ قَاَل: 
 يَِحلُّ ِيل أَنْ رَأَيَْت لَْو أÒَِّ طَلَّْقتَُها ثـََالثًا كَاَن  فَُقلُْت: يَا رَُسوَل هللاِ 

  ». َال كَانَْت تَِبÖُ ِمنَْك َوتَكُوُن َمْعِصيَةً «قَاَل:  أُرَاِجَعهَا؟
 عمرهللا بن  کند که حرضت عبد روایت می حرضت حسنؒ 

طالق  زن خود را در حالت حیض یکایشان �ا بیان کرد که  0
داد و سپس خواست تا در دو پاکی دیگر دو طالق دیگرش را 

آنحرضت  رسید و ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ولسخن به حرضت رس نیز بدهد. این
! خداوند فرمودند: یا ابن عمرؓ  به حرضت عبد هللا بن عمرؓ  ملسو هيلع هللا ىلص

کردی ت ترا به این صورت حکم نداده است. تو خالف روش سنّ 
روش سنت اینست که منتظر  حالت حیض طالق دادی). (که در

پاکی باشند و در هر پاکی یک طالق بدهند. سپس آنحرضت 
زنم رجوع کنم و من نیز رجوع کردم.  مرا حکم دادند تا به ملسو هيلع هللا ىلص
! اگر ملسو هيلع هللا ىلصپرسیدم که یا رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمن از آنحرضت  سپس

م؟ می توانستم بازهم رجوع کندادم آیا  من زنم را سه طالق می
فرمودند: نه در این صورت زنت از تو جدا می  ملسو هيلع هللا ىلصآنحرضت 
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 سه طالق دادنت) گناه می بود.یعنی یکجا شد و اینکارت (
  )٣/٢٢٠و نصب الرایة:  ٣٩٧٤حدیث  (سنن الدارقطنی:

چنانکه مالحظه کردید احادیث باال حکم می کنند که از 
بر اینها احادیث  عالوهتلفُّظ سه طالق سه طالق واقع می شود. 

  سه بسیار دیگری نیز موجود است که رصاحتاً داللت دارند که از
  نه یکی. ،دادن سه طالق واقع می شودطالق 

  
  �  _ توجه +�

�+ �_  �  
سه فتوای داکرت صاحب ذاکر نایک در صحبت خود به 

نظر خود را بیان آنگاه صد تن از عل�ی سعودی حواله داده و 
 کرده بود. اما داکرت صاحب ذکر نکرده که این سه صد تن عل�ی

ی هستند، زیرا فتوای عل�ء و مفتیان شعبۀ تحقیقات سعودی کِ 
 طالق می باشد. علمیۀ مملکت سعودی اینست که سه طالق سه

  تصویب نامۀ ایشان حسب ذیل است.
 ئةلھی ةالعام ةاالطالع علی البحث املقدم من االمان بعد«

للبحوث واالفتاء فی  ةالداt ةمن قبل لجن العل�ء واملعد کبار
 وتداول ةاملسأل ةوبعد دراس »الطالق الثالث بلفظ واحد« موضوع

 علی کل قول ما ةناقشالرأی واستعراض االقوال التی قیلت فیھا وم
القول بوقوع الطالق  الی اختیار همن ایراد توصل املجلس بأکÍیت

  ...». الثالث بلفظ واحد ثالثاً 
  )ھ۱۳۹۷ ةالثالث سن العدد ، املجلد االول،ةالبحوث االسالمی ةمجل(
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  عید کنندروز همB دنیا یک  _د: +
 تلویزیونی های برنامه از یکی در نایک ذاکر صاحب داکرت

  : دهد می مشوره خود
 در که بگیرند پیش در را روشی چنان باید مسل�نان«
   .»کنند عید را روز یک دنیا رستارس

 نَبَِوی حدیث خالف تنها نهنایک  صاحب داکرت گفتار این
 بلکه است )١٩٠٩(بخاری: حدیث  »ُصوُموا لِرُْؤيَتِِه َوأَفِْطرُوا لِرُْؤيَتِهِ «

 آنجا از عید وحدت مسئلۀ زیرا ،باشد می نیز سلیم عقل خالف
 فرهنگی یادوارۀ یا لّیمِ  جشنوارۀ یک را عید که شود می پیدا

 مسل�نان، عید ما زیرا است، غلط رسارس پندار این اما .ندر داپنب
 فرهنگی یادوارۀ یا یلّ مِ  جشنوارۀ کدام... ما  ُمحرَّم و ما رمضان
 نظر د دربای نیز را حقیقت این. است عبادت همه بلکه نیست
 آن قفُ اُ  اعتبار به زمین خطۀ هر در کشور هر اوقات که داشت

 عرص \از هند در ما که زمانی. باشد می مختلف کشورها سایر با
 در ما که هنگامی. است صبح وقت واشنگº در خوانیم می را

 خوانده را مغرب \از لندن در کنیم می اداء را عرص \از هند
 جمعه روزِ  یکی در که هستند �لکم گونه بسا به همین. اند
 روز سومی در و است شنبه پنج هنوز دیگری در ولی باشد می

 چگونه رشایط و اوضاع این وجود پس با باشد. میشده  آغاز شنبه
 عید را روز در رستارس جهان یک توان که می کرد تصوُّر شود می
  !داد؟ قرار
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  �  _ خ/صه و نتیجه +�

�+ �_  �  
 صاحب داکرت جناب که شد دانسته فوق های نوشته از

 ج�عت و سنت اهل عقائد از مسائل ریایبس در نایک ذاکر
 تفاسیر و عرب لَُغت از حدیث و قرآن ترشیح در و دارد انحراف
 مقاصد از عمیق اطالع عدم با وجود بوده روگردان َسلَف منقولۀ

 برعکس بلکه کند \ی تقلید متاُ  امامان از یک هیچ از رشیعت
 ذاکر داکرت جناب سخنان گیرد. بنابرین می انتقاد مجتهدین اtه رب

 برنامه مشاهدۀ و نیست اعتبار قابل وجه هیچ بهصاحب  نایک
 گفته بر کردن عمل بالتحقیق و او های صحبت شنیدن و او های
 کار مسائل تحقیقِ  دیگر جانب ُمرض است. از شدت به او های
 از مسلمین عامۀ است زمال  بنابرین\ی باشد  ناکس و کس هر

  کنند. احرتاز او های  برنامه
 که باشد داشته بیاد باید همیشه را نکته این مومن هر و

 می را دینی مسائل که انسانی و است خطیر بسیار امری دین
خود  نجات بخاطر فقط اینکارش کند می عمل آنها بر و شنود

قیقات تح پی در فقط انسان دین، مورد در. می باشد آخرت در
 شهرت و افتاده کثیره حوالَجات برجسته و جدیده و جوابات

 بالتحقیق او سخنان بر نباید دیده مردم بین در را شخصی ظاهری
 شخص آن که بیندیشد تا است الزم انسان هر بر بلکه کند عمل

 اساتذه کدام از را دینی علوم دارد؟ اهلیّت چقدر دینی مسائل در
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 و صورت و رس هیئت، یافته؟ شپرور  محیطی چه در آموخته؟
 نه؟ یا است یکسان صلحاء و عل�ء سایر با ظاهرش و لباس طرز

 دارند؟ نظر چه او دربارۀ معارصش اعت�د قابل مشایخ و عل�ء
گردیده  متأثر شخص آن از که افرادی که دید باید همچنین و

 دارا را دینی صحیح شعور چه اندازه شده اند جمع او گِردبه 
 شان زندگی که چه تعداد از کسانی که دید نیز باید و هستند؟
 نفر چند اگر هستند؟ و شخص آن با است دینی خدمات وابستۀ

 که شود استفسار آنها از است الزم هستند او نزد معترب افراد از
 آمده گرد او نزد چه بخاطر و دارند شخص آناز  هدفی چه آنها
 کدام یا اطالعات کمبود یا تفاُهم سوء علّت به زیرا شاید اند؟

   باشند؟ شخص آن نزد مزعومه مصلحت
طمینان گر اا نکات این همۀ تحقیق از آنکه بعد خالصه
 آن سخنان دینی امور و مسائل در آنگاه ،گردید خاطر حاصل

 غیر در. گرفت خواهد قرار عمل شایستۀ و اعتبار قابل شخص
  شخص است.آن  و دوری از اجتناب در انسان ای�نِ  سالمِت  آن،

   فرماید: می 6 محمد بن سیرین حرضت مشهور تابعی
ْن تَأُْخُذوَن ِدينَكُمْ «   .»إِنَّ َهَذا الِْعلَْم ِديٌن، فَانْظُرُوا َعمَّ

از افراد، به طور  دینی آموخº مسایل و شنیدن در یعنی
 چه از را دین علم که باشید متوجه یقاً دق حتمی الزم است

  م)لِ سْ (مقدمۀ مُ آموزید. شخاصی می شنوید و از چه ا می کسانی
 رصاط مستقیم بر حرکت توفیق را انسان هر متعال هللا

   آمین.. بفرماید عنایت را
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   آبادی هالٰ  قاسمی االسالم زین مفتی
    )دیوبند العلوم دار اإلفتاء دار مفتی نائب(

  میالدی ٢٠١١/ ٢/ ٢٤قمری موافق  ١٤٣٢/ ٣/ ٢٠
  

   ح:صحی الجواب
  هُ َعنْ  هللاُ  َعَفا حمنالر  حبیب مفتی
  لَهُ  ُغِفرَ  بلندشهری حسن محمود مفتی
  لَهُ  ُغِفرَ  علی وقار مفتی
  هُ َعنْ  ُعِفیَ  االسالم فخر مفتی

  
  مفتی محمد ابراهیم تیموری  مرتجم:

  شمسی  ١٣٩٦سنبلۀ  ٢١قمری موافق  ١٤٣٨ذی الحجۀ  ٢١
 میالدی ٢٠١٧سپتمرب  ١٢مطابق 
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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) رنال، هندكَرنال، 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

  ر عقائد مختص

  اسالم چيست

  چگونه حج كنيد

  )صپنج حص(زيورهاي بهشتي 

  گوهرهاي بهشتي

  (ترجمة فارسي) عقيدة طحاوي

  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
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  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 

  چهل حديث    

  شيخ آلباني و علم حديث

  فتواي دار العلوم ديوبند دربارة داكتر ذاكر نايك

  و مسائل محرَّمفضائل     

  چهل حديث: شرح نُه مسئله

  (عربي) هتاليفات االمام االعظم ابي حنيف    

  تاليفات امام اعظم ابوحنيفه رحمه اهللا تعالي (فارسي)    

  چهل و چهار دالئل بيست ركعت تراويح    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مترجم: تماس با

  

 :، واتس اپ، تلگرامموبايل

00447776003137  
Email: 

miteymori@gmail.com 
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