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  الحاج محمد ابراھيم حبيب زی 

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢۶

  نأدر مورد قرآن عظيم الش" س رھا "ال ؤجواب س
ين االت  شخصی و بی بنياد را طرح واز علمـای دؤ  س»ھار .س«نام ه  شخصی ب٢٠١٣تاريخ پانزدھم ماه سپتمبره ب

فکر  . کسی حاضر نگرديد، با تأسف کسی جواب بنويسـد تا مگر دو ھفـته منتظر ماندم جواب خواسـته بـود من تقريباً 

  .اين نوشته بی جواب ماندبه دو علت می کنم 

 –آزاد افغانستان "که پورتال  وجود ندارد درصورتیعنی عالم دين ي) به اصطالح عالمـان دين(ـته بـود که نوش اول اين 

، به نظر من چنين د وامکان ندارد درتمام جھان يکنفـرعالم دين نباشدننماي را سـراسـر جھـان مطالعه می" افغانستان آزاد

  .باعث تحريک طرف مقابل می گرددطرز برخوردی به عوض جوابدھی، 

چنين حکمی می ) اگر اين دين تانرا دوست داريد(نويسد  ير علمی خود میغاز ديد دينداران  ه ای دوم دراخير نوشـت

من به طور بسـيار خالصـه جـواب شان .  کسی حاضر به  جواب نگرديد، لذا اين شخص خودش مسلمان نيسترساند که

   -:رسانم   به حيث يک مسلمان نه عالم دين با روحيۀ اسالمی چنين  به عرض میرا 

 آيات محکمات و – نـام دارد ؟ قــرآن کـريـم از سـه بخش عمـده تاريخ »فرقـان«نام دارد و چرا  »قرآن«چرا قـرآن 

دارد قـرآن نزديک شـدن و فـرقـان جـدا  ين آيـات مبـارک امـر و نھی وجـوداآيات متشــابھـات تشـکيل گـرديـده کـه در

  .شـدن و دور شـدن از حـق و حقيـقت الھی است 

 که ه ای اولين ضرب،مادر ال نمايـم بعـد از ھفتـاد و دو سـاعت القاح در رِحمؤدرمورد نازل شـدن قـرآن مبـين  ازشما س

شـود و قلب در حرکت می آيـد اين ضربـه را کی می آورد اگـر ايـن اسـرار خـداوند را شـما  بـه وجـود طفل زده می

به قلب مبارک حضرت  پرسيد توسط حضرت جبرئيل يا راساً که ب زه نداريدنميـدانـيد حقيـقت نـزول قـرآن را ھـم اجا

و حضرت پيغـمبر بـوده که ضرورت بـه دانستن آنھا " ج"حروف مقطعات بين خداوند  نـازل گـرديـد و" ص"محمد

 صورت مکمل ومشروح ه قرآن عظيم ب. اگر منظور تان جنجال بر انگيزی و تخريب ذھنيت جوانان نباشد ، نيست

مين و را از زبان خود به مسل که نوشته ايد قران کالم پيغمبراست بلی اکثر آيات کالم خداوند توضيح گرديده وازاين

  .ين رسانيده اند اما کالم خود شان نيست کالم الھيست ملحد

ن و ن باعظمت کامالً ھويـداست که از نظر موزون بـودآن در خود قرآاسـرار عظمت و نشـانه ھـای اعجـاز قـر

 یکه از توان بشر نوشتن چنين کتاب فصاحت وبالغت کالم و از نظر علـوم در ھـر عصر وزمـان قابل تطبيق بوده 

  .باشد  مقدور نمی

 

 


