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 ! استاد سخنخدمت باعرض حرمت 
کشور دپلوم انجنير  توانای ۀ دانشمند و نويسند،توسط نوشتن اين چند سطر خواستم  ضمن عرض ادب و احترام به مبارز

عرض )  مذکر برای هللاۀاسمای انتخاب شد(خليل هللا معروفی به ارتباط بخش دوم نوشته  پر محتوای شان در مورد 

ذاری در گنام  (  زير عنوان ،را داشتمآن   انتظار رامی الحاج داکتر سعيدی را که  شديداً گ دانشمند ۀبدارم  که من نوشت

جو  و  لذت ھم بردم اما ھر قدر جست،که آموختم  اينۀ عالوه شان بۀ از نوشت نمودم که مسلماً چندين بار مطالعه) اسالم 

را و روی چه و ننوشته بوند که چ نکرده بودنداسمای مذکر هللا چرائی نمودم در تمام تشريحات اسمای هللا اشاره ای  به 

   ؟؟مذکر به هللا منتسب شده است اسمایحکمتی 

جناب شان که تسلط کامل بر .  سف شدمأيعنی بنده سازی بود که مت) عبدل(شان پيرامون پيشوند  ۀ  قسمت اعظم نوشت

 و تفسير  قرآن را ھم و ھمچنان  با نوشته ھا و نظرات  اکثريت صحابه و  دانند قرآن را ھم می. زبان عربی دارند 

 چرا نخواستند و يا الزم نديدند با در  ؛ اين که آشنائی کامل دارند،جع قبول  در اسالم استن مری که نقل حديث شائآنھا

چه علتی دارد ،  و طرح موضوع که از نظر من خيلی ھا مھم ھم است چيزی بنويسندمعروفی صاحب ۀنظر داشت نوشت

اسمای مذکر ( دليل موجوديت تا بسازنداز دانش شان مستفيد را در آن زمينه نيز خواھند ما  که جناب داکتر صاحب نمی

ھم ندارند تا به فھم ما چيزی برای گفتن که درين مورد  ين کار است و يا ايناحکمتی درنمی دانم را بفھميم ؟؟؟ ) هللا

 بيفزايند ؟؟

 ھرگاهذارند و ھر چه زودتر گما را بيشتر ازين انتظار ندر صورت امکان  ،اميد است داکتر صاحب محترمبا آنھم 

 بنويسند تا ما مردم ،دانند می.......  احاديث نبوی و،متکی به آيات قراڼ ين مورد اامکانات برای شان موجود باشد در 

 .شن شويمعوام رو

  سپاس قبالً ھمهاز محبت ھای 

 

 

 


