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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  وليت همکارۍ ته رابنـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        مليحه ناياب:ليکوال  ٢٠-٠١-٢٠١١  ني
 

 چرا علما متفق رأی و همنظر نيستند؟
 

 هيچگاهی در ميان شان خشونت و آزردگی ،يا دوعالم  در بحث و گفتگو قرار گيرند هرگاه دو فيلسوف و: ميگويند
 نه از ،و کوشش ميدارند تا همديگر را از راه داليل علمی و منطقی قناعت داده زيرا هر دو عالم هستند ،واقع نميگردد

 در اخير ، يعنی اگر روی مطلب مورد نظر به توافق نرسند، تا نظريات خود را بر يکديگر بقبوالنند،راه قهر و جدال
 بلکه در موضوعات دينی ،سیاما در جوامع افغانی نه تنها روی مسايل سيا.  و محبت از هم  جدا ميگردند با احترام

 باعث شکر رنجی و کينه ، و در نتيجه اعتماد مردم در برابر شان ضعيف شده،نيز از حوصله مندی کار نگرفته
 .توزيها ميگردد
 با آنکه در ميان مردم از محبوبيت و احترام ، هرچند از يک دين واحد و سنت پيغمبر پيروی مينمايند،بعضی از علما

 در بعضی مسايل جوابات و فتاوی را ارائه ميدارند که با قوانين اجتماعی چندان مطابقت ،يباشندنيز برخوردار م
 و مردم ازعلما انتظار دارند تا مطالب قناعت ،نداشته و سبب مختل ساختن افکار و ذهنيت ها  در جامعه ميگردد

 .بخش را که راه حل زندگی برايشان باشد از آنها بشنوند
 که باعث تعجب و ،يزونها و انترنت روی مسئله ختنه دختران به استناد  روايات بحث صورت گرفتچندی قبل در تلو

 :چنانکه در يک برنامه گفته شد. نا راحتی بسياری مردم  و بخصوص طبقه زنان گرديد
ت اين عمل فضيل: ( در جواب فرمودند)ص(  پيغمبر،پرسيده شد) سنت دختران(وقتی ازرسول خدا در مورد ختنه 

 .)دارد
 پس حتما شايستگی و فضيلت آن به خانواده خود پيغمبر نيز ، حرف زده و آنرا تصديق نموده اند)ص(اگر پيغمبر 

 .  مانند پسران يک امر قابل اجرا ميبود، ورنه امروز در ميان امت شان، که چنين چيزی نبوده،ميرسيد
نخست در ) ختنه دختران(تحرير داشته بودند که اين عمل نهاد های حقوق بشر در تحقيقات شان تقريبا چندين سال قبل 

 برای لذت بشتر جنسی اين عمل را باالی دختران و زنان ،افريقا و زمانيکه انگليسها در آنسرزمين راه يافته بودند
شته  و بعد ها جز فرهنگ مردم آن سرزمين گشته و کدام ارتباطی با دين و مذهب ندا،مظلوم افريقايی انجام ميدادند

 .است
 که از نقطه ،از غرايض جنسی) زنان( يعنی محروم ساختن ،اين عمل ظالمانه که خالف اصول دين و اخالق بوده
 متاسفانه مغرضين ميخواهند در جوامع اسالمی راه را برای ،نظر روانی تاثيرات درد ناک از خود بجا گذاشته است

 . ارندباز نگهد) سنت پيغمبر(انجام اين عمل ظالمانه بنام 
 يعنی که هيچ حرف ،ايشان سکوت نمودند. وقتيکه از پيغمبر خدا درين مورد پرسيده شد: در يک برنامه ديگر گفته شد

 . و سکوت ايشان را دليل بر رضايت و عالمت مثبت ميدانند. نزدند
خداوند عالم و .  ويا در برابر همچو سوال نادان سکوت اختيار نموده باشند،آيا واقعا سکوت عالمت مثبت است
 و ،بنام حديث پيغمبر به مردم  رسانيده شود) خرافاتی( که نبايد هرعمل ظالمانه ،داناست به حقيقت اين روايات متضاد

 .جای افسوس است که همينگونه اخبار و احاديث از سوی به اصطالح علما بگوش مردم رسانيده ميشود
  

 به حضرت عايشه دخترش گفت تا نوشته ها از )رض(صديق حضرت ابوبکر : در روايت ازعايشه رض آمده است که
 همه آنها را گرفته با آتش از ،حضرت عايشه وقتيکه آنها را آورد. را که نزدش به امانت گذاشته شده بياورد) احاديث(

دو ) قران(نميخواهم بعد از پيغمبر خدا بجای يک کتاب :  در جواب گفتند، وقتيکه عايشه رض علت را پرسيد،بين برد
 . کتاب نزد مردم باقی بماند و مردم بجای قران به حديث رو آورده و اصل کالم آسمانی فراموش گردد

 و به همين خاطر بود که حضرت ابوبکر ،مردان راستين حقايق تلخ را قبل از وقوع آن پيشبينی کرده ميتوانستند
 نه به احاديث ،ه به خود احکام قران باشند تا مردم متوج، زنگ خطر را پيش از پيش به صدا در آورد)رض(صديق 

ديده ميشود که امروز در اختيار امت . که تشخيص صحيح و جعلی بودن آن برای تمام مردم امرساده و آسان هم نيست
 جوابات ، بلکه چندين کتاب ها قرار دارد که بدون مشورت های الزم درميان خود و به استناد آن،اسالم دو کتاب نه
درينجا صرف به چند مثال اشاره . گم  به مردم ارائه ميدارند که در بعضی موارد ظالمانه هم ميباشدگنگ و سردر

 .ميگردد
 جناب مولوی صاحب که استاد در فاکولته ،) ماه عاشورا(در تلويزون ملی افغانستان در يکی از برنامه های دينی 

 البته ،پرسيده بودند) کزنت(زدواج با اقارب نزديک شريعات نيز ميباشند مطلبی را بجواب يک هموطن که در مورد ا
 چنين پاسخ ارائه داشتند که حضرات ازدواج با اقارب )رض(به استناد روايات از حضرت عمر و حضرت علی 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي: ياد ير و لولـ،  د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

همچنان در برنامه که در اواسط ماه ميزان داشتند در جواب .  زيرا که نسل ضعيف ميايد،نزديک را سفارش نکرده اند
  : پرسيده بودنديک خانم که 

  چون مرا بفرزندی گرفته بودند که خداوند آنها ، هردو ازدواج نموده و دارای فرزندان ميباشيم،ما دو خواهر هستيم
 ، آيا مستحق ميراث مانند خواهر خود شده ميتوانم،را نيز صاحب فرزند دختر نمود  و حاال که پدرم فوت نموده است

 ؟  .و يا خيريعنی به طفل فرزندی ميراث ميرسد 
البته که جواب مولوی صاحب به سوال اين خانم نخير بود و از همان آيه که در مورد پسر خوانده آمده است مثال داده 

 : بودند
 پس مستحق ميراث نميباشيد مگر اينکه ميت در ، فرزند اصلی شمرده نميشويد،از پدر و مادر که بدنيا نيامده باشيد( 

 ...)   ر را اشاره نموده باشدوصيت خود چيزی يعنی مقدا
 ، به ارتباط بخشی از همين قضيه،آمده است) سوره احزاب(از اينکه جواب هر دو سواالت شان در يک آيت شريفه 

 يکی از دوستان نزديک خودم و خواهر ديگر که در بخش ديگاه ،من نيز در مقاله  ازدواج با کزنت تحرير داشته بودم
 من به خود آيه قران ، هرگاه  به آن مقاله مراجعه شود، مختصرا مينوسيم،ز داشته بودندها عدم موافقت شانرا ابرا

 چنانکه جناب مولوی صاحب از آن مثال ، نه به اصحاب کرام،ازدواج  پيغمبر با زينب دخترعمه شان مثال داده بودم
  .داده اند

 يعنی ،ر داشته و به پختگی کامل نرسيده استاينرا نبايد فراموش کرد که علم طب تا هنوز به حيات جوانی خود قرا
  ) .جنين(  چنانکه اگر بعدا موفق نشدند خموشی اختيار ميکنند مانند ،همواره نظريات علما طب در تغيير ميباشد

 از همان آغاز حيات بشر که به اساس همين رسوم ادامه پيدا ،اگر نقصی در ازدواج با اقارب نزديک وجود ميداشت
 گفته باشند که ازدواج با اقارب نزديک )ض(پس اگر حضرت علی . سلها ضعيف و ناقص ببار ميآمدند بايد ن،نمود

 ه اقارب نزديک شان بود )ص( چرا خود شان با حضرت فاطمه دختر حضرت پيغمبر،سبب ضعيف شدن نسل ميگردد
امام حسن و امام (زندان شان آيا فر. ازدواج نمودند و در قوم عرب اکثرا ازدواجها با اقارب نزديک صورت ميگرفت

 ؟.  ضعيف خلق شده بودند)ض(حسين 
 

 زيرا فرق ، دور از انصاف بوده،جناب مولوی صاحب جواب شان در مورد مستحق نبودن دختر فرزندی از ارث پدر
 تا ظلم در حق ،زياد است که بايست از طرف علما توجيه گردد) پسر فرزندی يا دختر فرزندی(بين پسر خوانده و 

 . مظلوم صورت نگيرد
 نظر به شايستگی و لياقت که از خود نشان ،يوسف پيغمبر بعد از آنکه به صفت برده به در بار عزيز مصر راه يافت

 در حاليکه خوب بخاطر داشت که پدر و مادرش کيست يعنی اصل ،داده  بود بعدا به صفت فرزند خوانده بحساب آمد
 افتخار فرزند خواندگی را ،بود و نظر به فهم و لياقت که داشت) برده(غالم  همچنانکه زيد . و نسبش به کجا ميرسد
 زيرا زيد خوب ،که معموال بعد از تولد و در همان آغاز طفليت ميگيرند) بچه فرزندی( نه ،نزد رسول خدا پيدا نمود

 ،گی آيات نازل فرموده استخداوند تعالی در مورد  فرزند خواند. ميدانست که از پدر و مادر ديگری بدنيا آمده است
  .تا آنها را به اسم پدران خود شان ياد کنيد

 ويا ،پسر های جوان را که در جنگها با انها اشتراک نموده و شجاعت از خود نشان ميدادند) عرف(قوم عرب نظر به 
  و حتی در ميراث ،ند محبتی با آنها داشتند به صفت پسر خوانده قبول مينمود،اگر از اقارب خود شان بود يا بيگانه

 بخاطر اين رسوم خرافاتی خداوند تعالی آيات فرستاد تا حقوق ساير فرزندان ،خود مانند ديگر فرزندان شامل ميساختند
  .تلف نگردد

 همان فاميل را شناخته که ،واما طفل معصوم که نه پدر خود را ديده و نه مادرش را زمانيکه چشم بدنيا باز نمود
  ! شايد از خود بپرسد که پروردگارا. ش يافته استبدامان شان پرور

خودت شاهد و ناظر احوال .  که آنها  مرا عقب اين در منزل و يا مسجدی رها کردند و رفتند،تقصير من چه بوده است
در آنوقت که اين خانواده از خود فرزند . ايشان بودی که روی چه مشکلی مجبور شدند تا از جگر گوشه خود بگذرند

 تا به حال احساس نکرده بودم که ، مرا چون يک نعمت نصيب شان ساخته تا مانند فرزند خويش بزرگ سازند،تندنداش
 مرا درموقع تقسيم ميراث ، و آنها که صاحب فرزند ديگر از خود گشته اند،از کدام پدر و مادر ديگری بدنيا آمده باشم

 همانطوريکه در آغاز حيات خود به اين ،ی خود ادامه بدهمبدون حق گذاشته تا بدون همه چيز با دست خالی به زندگ
 .. خانواده تعلق گرفتم

 گاه گاهی برنامه های خود را دوباره ببينند و اگر اشتباه صورت ،جناب مولوی صاحب که شنوندگان زياد هم دارند
  . گرفته باشد با علمای ديگر در ميان گذاشته و برای شنونده آنرا تصحيح دارند

 با وجوديکه روی کارتن ها حالل نوشته شده ،بل جناب شان در مورد گوشت مرغ  که وارد افغانستان ميگرددچندی ق
معلوم نيست توسط کدام کمپنی ذبع شده آيا کدام مرجع :   مردم را از خوردن آن در شک و ترديد قرار داده گفتند،است

  اهل کتاب حقيقی در کليساها هستند که آنها قصابی ،اشداسالمی آنرا تاييد کرده است؟ اگر توسط اهل کتاب ذبع شده ب



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي: ياد ير و لولـ،  د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اهل کتاب گوشت ) قصاب(نميکنند و مردم اهل کتاب اکثرا مرد با مرد ازدواج ميکند و زن با زن که نبايد از دست 
  .خورده شود

 ذبع حيوان خبر دارد که هيچ کدام عمل خالف اخالق نکرده و مردم از) مسلمان( آيا مولوی صاحب از باطن قصابان 
  ؟ ..بدست آنها کامال حالل را ميخورند

 خواستم ياد آور شوم که مردم  با فقرو بيچارگی گذاره ،از اينکه خاموشی روی اين موضوعات خود گناه بحساب ميايد
طان  نبايد با وسوسه های شي،شب و روز خود را ميکنند و تقريبا هفتاد در صد آنها به فقدان مواد غذايی مبتال ميباشند

مردم را از خوردن نعمت ها محروم و در برابر ديگر اديان ذهنيت ها را . که خود سبب بيماريهای روانی ميگردد
 ، يعنی  بدی های جامعه خود را ناديده گرفته و همه مردم اهل کتاب را با چشم حقارت و کفر ديد،مخشوش ساخت

  . از آنها نزد خداوند تعالی دارای مقام و درجات ميباشندزيرا آنها هم  از جمله بندگان خداوند بشمار آمده هر يک 
يهوديها بعضی از خوردنی ها را بر خود حرام ساخته و ميگفتند که چون خداوند بر يعقوب پيغمبر آن اشيا را حرام 

آن اشيا اين حرف ها را که ميزنند آيا : حی آمدو )ص(خطاب بر پيغمبر. ساخته است پس بر ما يهوديها نيز حرام ميباشد
 در حاليکه يعقوب پيغمبر نظر به نذر که ،بودند) نزديک خدا( آنها در آنجا ،را که بر يعقوب پبغمبر حرام گردانيده بود

  .  نه اينکه خداوند تعالی حرام ساخته باشد،گرفته بود از خوردن آن اشيای دوستداشتنی خود داری مينمود
پس بايد بطرف مردم اهل کتاب ديده و . بپرسيد" اهل ذکر"مانديد از درآيه شريفه آمده که هرگاه در حل قضيه عاجز 

  ؟. سوال شود که آيا آنها طفل فرزندی را در ميراث شامل ميسازند و يا اينکه از ارث محروم ميگردانند
قا از  آنها حتی به پسر و يا دختر خوانده که مسئوليت و سرپرستی شانرا مطل،به قوانين حقوقی غربيها اگر دقت گردد

 نظر به قانون کشور های غربی در ميراث حق و حصه مانند ساير ،فاميلش گرفته و والدين طفل حيات هم باشند
 ،واضع است که بروی يک علت خاص مردم فرزندان خود را به ديگران فرزندی ميدهند. فرزندان برايشان ميرسد

 ،را مردم  بدون اوالد در غرب به فرزندی گرفته اند) انمسلم(تعداد زياد اطفال ) افريقايی(چنانکه از کشور های فقير 
 طفل که با ،پس چگونه يک خانواده مسلمان. که بدون حق تلفی با ساير اعضای آن خانواده در ميراث شامل ميگردند
  حاضر ميشوند در ايام جوانی او را با رنج و،محبت های طفالنه آنها را در وقت بی اوالدی خوش و دلشاد گردانيد

  : چه خوب گفته اند. بدبختی رها کرده و از ميراث محروم گرداند
  . کجا ماند مسلمانی،چو کفر از قبله خيزد

 نبايد هر يک به دادن يک فتوی انسانها از حقوق ،از اينکه در افغانستان ترتيب دادن وصيت نامه زياد رايج نيست
اساس عدالت اجتماعی در کشور های اسالمی برقرار البته تا زمانيکه قانون قضايی بر . شان محروم ساخته شوند

 همچنانکه حقوق زن تحت هر شرايط زمانی و مکانی در ،نگردد اين مشکل تا به روز قيامت ادامه خواهد داشت
  . جوامع اسالمی نصف مرد مورد محاسبه قرار ميگيرد

اگر خانمی با شوهرش  قهر : موداز برنامه ساز سوال ن) نفس سوخته(به يکی از تلويزونها بيرون مرزی شخصی 
  ؟. حکم شرعی در مورد آن زن چيست، به خانه برادر يا پدر خود برود، خانه را ترک گفته،شده و بدون اجازه شوهر

چون زن :  فورا در جواب گفت،آنسوی قضيه  چيزی بداند) زن مظلوم(برنامه ساز با قهر و خشونت بدون آنکه از 
 حکم شرع در مورد زن آنست که بايد اوال توبه کند و بعد ، خانه را ترک گفته است،رنشوز کرده و بدون اجازه شوه

  .. دوباره برگردد و حرف های ديگر
  چون از قضيه کامال آگاه نيستم بهتر است بعد از ختم برنامه با خانم  ،عادالنه تر بود تا اين برنامه ساز بجواب ميگفت

و بايد گفته ميشد که سر . وع  اگاهی حاصل نموده بعدا جواب سوالت را بدهم تا از موض،و يا خانواده اش حرف بزنم
آيا يک زن حاضر . زن را هم مار نگزيده است که خانه و زندگی راحت خود را رها کرده و به خانه برادرش  برود

خشونت و (د که از تمام روز حرف های کم و زياد زن برادر را تحمل کند تا باش،است وقتيکه برادرش به وظيفه برود
  . مرد ظالم  نجات يافته و گوش خود را از صدای بگو و مگو آرام ساخته باشد) زدن

 شخصی با دل ،همچنان در يک برنامه ديگر که از نظر بسياری مردم روشنگری روی مسايل بيشتر صورت ميگيرد
قتيکه نکاح ما را امام مسجد بست و به  و،من با يک خانم از اهل کتاب ازدواج نموده ام: پر درد به برنامه ساز گفت

 اگر زن از خود عايد داشته ،ميباشد) نفقه زن باالی شوهر: ( زبان انگليسی حقوق زن و شوهر را تشريح و بما گفت
  ... و در خانه شوهرخرج نکند مرد حق اعتراض را بر زن ندارد و امثال آن

عت اسالم را به نفع خود ديد از همان روز به بعد تمام در حاليکه خانمم يک داکتر است و به زبان انگليسی شري
برنامه ساز با تاييد از امام گفت . عوايدش را در بانک گذاشته و با من کمک نميکند و مصارف خانه را نمی پردازد 

ند در حاليکه جناب شان به تکرار در برنامه ها از قول ابن عباس روايت کرد. مکلفيت نفقه زن بر دوش مرد ميباشد
 يعنی نظر به  شرايط موجود موضوعات ارزيابی ،که در هر موردی نظر به اختالف زمان  تفسير صورت بگيرد

  .  شده  و نه بر اساس يکهزار و چهارصد سال قبل از امروز
روی همين موضوع نفقه و اينکه امامان  در موقع عقد نکاح متوجه  شرايط  موجود نشده که موقف اجتماعی هردو 

نه سيخ ( يعنی به اصطالح ،ونه ميباشد و بايد گفتار و فيصله هايشان بر پايه عدالت و انصاف استوار باشدطرف چگ
  ).بسوزد و نه کباب



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي: ياد ير و لولـ،  د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

خود را در بسياری کشورها ميدهند و يا در ) مريض و يا معيوب(در شرايط امروز بسيار زنها نفقه شوهران مستحق 
 با ،اجات يک زن که در قريه زندگی دارد و از سواد محروم ميباشدشرايط و احتي.  مصارفات زندگی شريک ميشوند

دين و مذهب (زن که داکتر است و نسبت به شوهرش عايد و درآمد بيشتر دارد زياد تفاوت ميکند که در هر کشور و 
 ورنه اين يک ظلم است در حق مرد تا تمام عوايدش را بمصرف ،در مورد نفقه نظر به موقف زن فرق ميکند) 

چون دين اسالم دين عدل و منطق است نه زور و . برساند و زن عوايدش را نزد خود و در بانک ذخيره داشته باشد
 چون نزد خداوند تعالی جوابگو ،بايد علما از عواقب کار خود که با سرنوشت انسانها رقم ميزنند کامال آگاه بوده. ظلم

  .ميباشند
 ممکن مشکالت امروز کمتر ميبود و مردم خود با ،وف در دل راه  نميداشتاگر ساليان قبل استفاده از ترجمه قران خ

 اين خود سبب گرديد  تا بسياری مردم از ترس داخل شدن ،خواندن قران توان  پيدا نمودن راه حل قضايا را ميداشتند
  . است که باعث عقب ماندگی اکثر مردم در جوامع اسالمی گرديده، خدمت در دين انجام ندهند،به گناه

  
 از روی ،است که در طول همين سال در تلويزون ملی افغانستان) صديق افغان(مطلب ديگر در مورد دانشمند محترم 

 را جسما به آسمان طوری ثابت نمودند که بر عکس نظر دانشمند غربی )ص(سفر پيغمبر) اعجاز عددی قران(علم 
ه جناب افغان ميتواند مورد پذيرش همه علما شرقی و غربی اوال اينکه آيا نظري. در مورد سرعت نور بود) انشتاين(

  .باشد
 عده ای آنرا درعالم رويا تعبير نموده ،بعضی از علمای اسالم نيز در مورد اين سفر با هم متفق رأی و همنظر نيستند

نبوده رسول خدا هيچگاهی جسما از ما دور :  که گفته است)رض( به خصوص نظر به روايت از حضرت عايشه ،اند
  .اين سفر را جسما به آسمانها مورد تاييد قرار داده است) صحيح(و بعضی هم نظر به روايات . است

چيزيکه برای مردم سوال خلق ميکند اينست که خداوند تعالی بسياری موضوعات را در مورد زندگانی بعضی از 
 پس چگونه ازين حادثه ،ن داشته استپيغمبرانش حتی در مورد زندگی و اعمال خود حضرت پيغمبرص در قران  بيا

 تا بيشتر به حقانيت پيغمبر و دين اسالم ،بزرگ سفرجسمانی به آسمان بصورت واضح به مردم خبر نرسيده است
 و در قران بصورت خلص يعنی از مسجدالحرام تا بيت المقدس به سفر شان اشاره گرديده ،مردم جهان ايمان مياوردند

  . است
 چنانکه به ابراهيم ، خواب و رؤيا نيز به پيغمبرانش رسانيده است، از آياتش را در عالم بيداریخداوند تعالی بعضی

نيز ) اصحاب کهف( يوسف پيغمبر را درعالم رؤيا از حکمت هايش خبر ساخت و در مورد ،آياتش را بيان داشت) ع(
.  تا به وجود شان هوا برسد،ر خوابانيد که چگونه به قدرت و حکمت خود آنها را از يک پهلو به پهلو ديگ،ميفرمايد

 تا آنچه را که در قران آمده است به مردم ، خبر ميدهد)ص(اينهمه جزئيات را در مورد قصص پيغمبران به محمد 
درين شک نيست که قران خود .  تا مردم به قدرت و حکمت خداوند توانا ايمان بياورند، و نه چيز بيشتر از آن،برساند

  .       ميباشد) شب معراج(ده و در آياتش اسرار و حکمت های وجود دارد که يکی هم معجزه بزرگ بو
 ،سوال اينجاست که چرا بعضی از علما اسالم  با اعجاز عددی قران موافق نيستند و حتی آنرا يک عمل بيهوده خوانده

رم صديق افغان از راه علم رياضی دانشمند محت. يعنی گفته اند که اين علم رياضی مردم را در سرگردانی قرار ميدهد
می ) انشتاين(و عجاز قران مسئله شب معراج را به گونه به اثبات ميرسانند که سر انجام به رد نظريه دانشمند غربی 

و آيا . اوال اينکه آيا معجزات قران از طريق عدد و فلسفه رياضی قابل ثبوت و قبول تمامی علمای دين ميباشد. انجامد
  ؟. قابل اعتبار ميباشد، افغان که بعضی مسلمانان روی مسايل عددی قران باور ندارندنظر دانشمند

  ؟. از جناب شان در يک مصاحبه پرسيده شد که آيا ديگر علما غرب فلسفه رياضی شما را تاييد ميکنند ويا خير
  .اييد ميدارند نظريات فلسفه رياضی مرا ت،در جواب فرمودند به غير از کشور خودم باقی ديگر کشور ها

 تا با نظريات جناب دانشمند افغان ،چون اکثريت مردم از راه علم رياضی توان دريافت مطالب قران را هم ندارند
بعضی ازعلما ميگويند که قران حاجت به لغت ارقام ندارد و اين اعجاز عددی ساخته بهايی . موافق باشند و يا مخالف

 چون اسالم به اندازه ،نادان در تفسير قران زياد نشوند و اسالم آسيب نبيند همچنان تشويش دارند که مدعيان ،هاست
  . کافی مورد آزار و اختالفات قرار گرفته است

 تا از طريق عقل و اختيار و مراجعه ،به خودش ميگذارد) عقل(وقتيکه خداوند تعالی انسان را با اختيار وعطيه بنام 
چگونه روايات متعدد در مورد شب معراج نقل گرديده است که علما به آن متفق . به آيات قران مطالب را  پيدا نمايند

 ممکن اسالم نسبت به عيسويت با وجود که آخرين ،رای و همنظر نبوده  و اگر اين اختالفات نظر وجود نميدا شت
  .   پر نفوس ترين از جمله اديان امروز جهان محسوب ميگرديد،دين ميباشد

  
  پايان

      
  


