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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ جنوری ٢٢

 

 ؟؟ عالمان دينۀ،در حاشي

١١ 

 

  ان شھرـيـفتـم و ره مـت رسـانی اسـطـشي

  روحانيون بترسۀـمـغـل و نـو جھـاز دي

  وــاد تــقـتـود اعـشـا نـه ھـصــار، قـھـزن

 زين قصه ھای له شده اندر قرون بترس

  فتـرف مـداح و حـو جھل و آدم مـاز دي

 از گريه و سياھی و فرياد و خون بترس

 معراج يا سفرخيالی محمد نزد هللا

 ر چنين حيوانیببا سواری 

چنين . ذاشته استگ) براق( ھمين عالمان دين کنيد اسمش توسط شا میتصويری را که در فوق تما!! جمند ان ار گخوانند

 موجودی را  در تاريخ موجوديت زنده جانھا  شما فقط در تصوير می بيند

دانم چنين ترکيبی و موجودی را  که من می یئتا آن جا! نه ! اه فزيکی وجود داشته استگفکر نکنيد چنين موجودی از ن

 .المان دين وجود داردترسيم و خلق نمودن فقط در  مغز ھای پوچ ھمين ع

طراحی  ،باشد فقط به طرز تفکر می) ؟؟ عالمان دينۀ،در حاشي(ن سلسله نوشته ھا که زير عنوان چون تمام بخش ھای اي
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شود فقط خواسته ام  و انسانھا را در عالم خلسه فرو بردن مکث و نوشته می م نمودن مردمگ آنھا برای ره ۀينانئھای خا

 پيامبر و قرآن ھم تھمت بسته اند مطرح سازم و از آن ،در طول تاريخ ادعا داشته اند به خداآنچه اين رقاص ھای عرب 

و فقط می پردازم به شيرينکاری ھای اين جنت  باشد نام معراج میه جمله ھم يکی داستان به آسمان رفتن محمد ب

 !!! ان خداگفروشان و نمايند

مون اين موضوع که از زبان و قلم چاپلوسان شيوخ عرب به ميان ندياتی پيراچر....  براق و ،موضوع جالب معراج 

جناب شان در آن سفر خيالی با محمد يک جا بر االغی  سوار بوده و او را گويا آمده و چنان وانمود کرده اند که 

 کردند ؟؟ ھمراھی می

اشد که موضوع اين صحبت ب سط  يک حيوان عجيب و غريب به نام براق میمحمد به آسمانھا تو) ۀسفر شبان(معراج 

 .است

 به آن اين بحث ختميان ھمين نوشته و يا ھم د ر ين باره جه فرمايشاتی دارند البته در جراکه قرآن و خود محمد در اين

 عمر در ۀباشد که ھم متان و بی وجدانانی می بی حر، چاپلوسان،يات خوش خدمتان نظرۀ ھمعالً فداخت خواھيم پر

 ان بوده اندگانگخدمت و پا بوسی بي

ظف شدند تا يک شوند مو ميکاييل و اسرافيل ياد می،  اسالمی به نام ھای جبرييلگھنر که در ف ذھنیسه موجود

ری رکابش را و سومی گفت و ديگرين ماليک مھار آن را ايکی از ای او بياورندشود بر حيوانی که به نام براق ياد می

ذاشت گياد ود که براق بنای داد و فرام بگمرتب کرد  و در ين ھن) براقالبته بر (ام سوار شدن گ محمد را در ھنۀجام

 ھيچ پيامبری سوار تو ،ين پيامبراقبل از! ام باش ای براقآر: فت گيل اورا لطمه ای زد و ئاما جبر) شايد ھم از درد(

 .راج آغاز شدو سپس با براق مع) باکره خواھی ماند(ين ھم کسی مانند او سوارت نخواھد شدانشده و بعد از

خوانند ولی او به ھيچ يک  ھنه محمد را به خود میچپ و راست و ندا زنی با دستان بربا شروع اين سفر منادی از 

 .کند توجه نمی

و نيز در روايات آمده که در آن شب دنيا به صورت زنى زيبا و آرايش کرده خود را بر آن حضرت عرضه کرد ولى 

 .وى در گذشترسول خدا بدو توجھى نکرده از 

.  شک دارم؟؟ من شخصاً !!کند  خواند توجه نمی که محمد به ندای يک زن که او را به خود می. جاست ن تعجب ھمي

بت دعوت به خود نا ديده ری نميخواست ندای زنی را  نسگثروت و زن بازی چيزی دي، ون محمدی که جز قدرتچ

 آنھا دسترسی داشته گ از بين برد تا بتواند  به زن ھای قشنيرد ؟؟ او که به صد ھا رھبر قوم يھودی و عيسوی راگب

 .که زير کاسه نيم کاسه ای وجود داشته باشد ر اينگيرد ؟؟مگست اين زن  و خواھشش را ناديده بباشد چطور ممکن ا

 فتن خدا با موسی و بيت الحم محل تولد عيسی توقفگھر صورت جناب محمد پيامبر ما در طور سينا محل سخن ه ب

 ؟؟ چراخواند ؟؟ کرده و نماز می

کند که   بر خورد میءو عيسی در ميان عده ای زيادی از انبيا  موسی،رود در آنجا با ابراھيم سپس به بيت المقدس می

در بعضی از (ذارند گفته و جلو برده و بر آنان امامت کرده نماز ميگريل بازوی محمد را ئ نماز بودند و جبرۀ آمادهھم

 .اما فھميده نشد) خوانيم که محمد ايشان را در آسمانھا ديده و مالقات نموده است  ھا میت شيخکارواي

ر منصرف شويم عيسی که خود محمد در گر از دو پيامبر ديگکردند ؟؟ ا ه کار میچ موسی و عيسی آنجا ،ابراھيم 

ار پيامبران گزای محمد بايد نماز کند و چرا بوده است ؟؟ و چرا آق ھارم است آنجا چه میچيد درآ سمان و گقرآنش می

 سته و قبل از خودش باشد ؟؟جبر 

ذشت اما چون وقت نماز شام بود  گ میيهمسافری از يک قر: که البی به يادم آمد و آن اينج ۀبه ارتباط اين موضوع قص

او بيچاره ھم . مودند ی نئيد کفته در صف اول رھنمائمقتديان او را بفرما. دای نماز کندبه نزديک ترين مسجد رفت تا ا
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ه سجده متوجه شد يان بر کذاری نماز و رفتن  باين مسافر در جر. فت گر پشت امام قرار در صف اول رفته و مستقيماً 

ذشتاند و در گبا کمال تعجب نماز را . باشد شت میگندارد يعنی ھر دو پای او بدون انشتی در پاھايش گکه امام اصلی ان

شت پا ندارد ؟؟؟؟ آن گاين مولوی صاحب چرا ان: سيد ترک کند از  يکی از مقتدی ھا پر راکه مسجد يناختم قبل از 

ماشتيم چون ايشان  سال کذشته مثل من و تو مقتدی بودند گ به امام بودن اين مولوی صاحب را ما مجبوراً : شخص کفت 

 شدند او در وقت سجده کردن نمی اده میکه تمام مردم به نماز ايست شدند و در جريان اين اما در صف آخر ايستاده می

يه ھم بعد از تکرار  اين موضوع تصميم  و مردم قرکرد توانست بر نفسش غلبه کند و به عقب شخص جلويش حمله می

شت پاھايش بعد از ده جرم قطع گکه ھر ده ان ينابعد از . شت پای او را قطع نمايند گاو يک انۀ فتند در مقابل ھرحملگر

فتند که او را بايد اما م قرار دھند و او به مردم نماز دھد چون جلوش کسی نيست گرلسه ای مردم تصميم شد در  يک ج

 ر چنين صبغه ای نداشته باشد ؟؟گکه حمله کند ؟؟؟؟؟ اميدوارم امام شدن محمد و نماز دادن به پيامبران دي

 .رويم حال مثل عالمان دين قدم به قدم با محمد به آسمانھا می

شته اين يک فر(نام اسماعيل ه شته ای را بدر  آنجا فر. کنند رود تا به آسمان دنيا صعود می يل باال میئبا جبرمحمد 

يل ئکند و پس از معرفی محمد به وی توسط جبر  مالقات می،ول دفع شياطين با شھاب ھا استؤکه مس) ؟جديد است

کند او نيز به  محمد به او سالم می) در آسمان را(کند   در را باز میشود و فرشته شته صادر میصعود توسط فرۀ اجاز

 .کنند ر استغفار میگدي کند و برای يک محمد سالم می

و در ھمين  آسمان دنيا آدم ابو البشر را ديد، آن گاه فرشتگان دسته دسته به استقبال آمده و با روى خندان بر آن حضرت  

 رسول آورده،ايتى که على بن ابراھيم در تفسير خود از امام صادق سالم کرده و تھنيت و تبريک گفتند، و بر طبق رو

اى درھم و خشمناک داشت و  چھره )خالف ديگران(م که بزرگتر از او نديده بودم واى را در آنجا ديد فرشته: خدا فرمود

خازن دوزخ است  اين مالک،: مانند ديگران تبريک گفت و خنده بر لب نداشت و چون نامش را از جبرئيل پرسيدم گفت

که  شود بر او سالم کردم و پس از اين و ھرگز نخنديده است و پيوسته خشمش بر دشمنان خدا و گنھکاران افزوده مى

 را برداشت لھيبى ؟؟؟؟جواب سالم مرا داد از جبرئيل خواستم دستور دھد تا دوزخ را به من نشان دھد و چون سرپوش 

ن گمان کردم ما را فرا خواھد کرفت پس از او خواستم آ ن را  به حال خود بر از آن برخاست که فضا را فرا گرفت و م

 سرپوش ھم دارد ؟؟؟؟؟؟ کنون فھميده شد که دوزخ در آسمان اول قرار داشته و. داند گر

حوادث پس : ترين حادثه است و جبرئيل در پاسخ گفت براستى که مرگ باالترين مصيبت و سخت: رسول خدا فرمود  

 .تر از آن است سختاز مرگ 

 و و بر طبق ھمين روايت در آن جا ملک الموت را نيز مشاھده کرد که لوحى از نور در دست او بود و پس از گفت

است که در دست مردى )اى و سکه(ھمگى دنيا در دست من ھمچون درھم:  عرض کرد،ى که با آن حضرت داشتئگو

کنم و چون بر  بار بدان سرکشى مى که من در ھر روز پنج   جز آناى نيست باشد و آن را پشت و رو کند، و ھيچ خانه

که  آيم تا آن گريه نکنيد که من باز ھم پيش شما خواھم آمد و پس از آن نيز بارھا مى: گويم کنند بدانھا مى اى گريه مى مرده

 .يکى از شما باقى نماند، در اينجا بود

 :و سپس فرمود

خوردند و  ى از گوشت پاک و گوشت ناپاک بود و آنھا ناپاک را مىئ روى آنھا ظرفھاوھى گذشتم که پيشو از آنجا به گر

خورند و مال  افرادى از امت تو ھستند که مال حرام مى: گفت اند؟ اينھا کيان: گذاردند، از جبرئيل پرسيدم پاک را مى

شان را چيده و در دھانشان يتھاى پھلوگذارند، و مردمى را ديدم که لبانى چون لبان شتران داشتند و گوش حالل را وامى

کنند، مردمان ديگرى را ديدم که  ى مىئ کسانى ھستند که از مردمان عيبجواينھا: گفت اند؟ اينھا کيان: گذاردند، پرسيدم مى

اينان کسانى ھستند که نماز شامگاه و عشاء را : کوفتند و چون حال آنھا را پرسيدم پاسخ داد سرشان را به سنگ مى
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اينان کسانى ھستندکه اموال يتيمان را به ستم : گفت. مردمى را ديدم که آتش در دھان داشتند. خفتند خواندند و مى نمى

 اند؟ اى جبرئيل اينھا کيان: توانستند از جا برخيزند گفتم خورند، گروھى را ديدم که شکمھاى بزرگى داشتند و نمى مى

 اينھا چه زنانى ھستند؟: ، پرسيدمر پستان آويزانندديدم که بخورند، زنانى را  کسانى ھستند که ربا مى: گفت

دارند و سپس به فرشتگانى برخوردم که  زنان زناکارى ھستند که فرزندان ديگران را به شوھران خود منسوب مى: گفت

 .کرد تمام اجزاى بدنشان تسبيح خدا مى

ھر : اند؟گفت اينان کيان: ديگر ديدم و از جبرئيل پرسيدم و از آنجا به آسمان دوم رفتيم و در آنجا دو مرد را شبيه به يک

 ديگر يحيى و عيسى ھستند، دو پسر خاله يک

 .فرشتگان زيادى راکه به تسبيح پروردگار مشغول بودند در آنجا مشاھده کردم 

چون ماه شب چھارده به ديگران ھم ى او نسبتئى را ديدم که زيبائم باال رفتيم و در آنجا مرد زيباو از آنجا به آسمان سو

اين برادرت يوسف است، بر او سالم کردم و پاسخ داده و : به ستارگان بود و چون نامش را پرسيدم جبرئيل گفت نسبت

و از آنجا به آسمان چھارم باال رفتيم و مردى را ديدم و . تھنيت و تبريک گفت و فرشتگان بسيارى را نيز در آنجا ديدم

 او ادريس است که خدا وى را به اينجا آورده، بر او سالم کردم پاسخ داد و براى من :چون از جبرئيل پرسيدم گفت

 خير ۀآمرزش خواست و فرشتگان بسيارى را مانند آسمانھاى پيشين مشاھده کردم و ھمگى براى من و امت من مژد

 .فتيمگا سالم کردم و پاسخ داده تھنيت  بر آنھ.دادند

کھولت ديدم که دورش را گروھى از امتش گرفته بودند و چون وضع آنجا مردى را به سپس به آسمان پنجم رفتيم و در  

 آن گاه به آسمان ششم باال رفتيم و در آنجا مردى  کردمھارون بن عمران است، بر او سالم: جبرئيل گفت پرسيدم کيست؟

زندان آدم در پيشگاه خدا ھستم ولى اين ترين فر بنى اسرائيل پندارند من گرامى: گفت گندمگون و بلند قامت را ديدم که مى

برادرت موسى بن عمران است، بر او : گفت کيست؟: تر است و چون از جبرئيل پرسيدم مرد از من نزد خدا گرامى

 .سالم کردم جواب داد و ھمانند آسمانھاى ديگر فرشتگان بسيارى را در حال خشوع ديدم

خود نيز  اى محمد حجامت کن و به امت: اى برخورد نکردم جز آنکه گفت سپس به آسمان ھفتم رفتيم و در آنجا به فرشته

سفارش حجامت را بکن و در آنجا مردى را که موى سر و صورتش سياه و سفيد بود و روى تختى نشسته بود ديدم و 

ى را که در جبرئيل گفت، او پدرت ابراھيم است، بر او سالم کرده جواب داد و تھنيت و تبريک گفت، و مانند فرشتگان

ى از ئکرد و درياھا دگى چشم را خيره مىى از نور که از درخشنئبودم در آنجا ديدم، و سپس درياھاآسمانھاى پيشين ديده 

اين قسمتى ازمخلوقات : ى از برف و يخ لرزان ديدم و چون بيمناک شدم جبرئيل گفتئظلمت و تاريکى و درياھا

 .خداست

 ؟!برو: چون به حجابھاى نور رسيدم جبرئيل از حرکت ايستاد و به من گفت: و در حديثى است که فرمود

: گفتم! برو:رسيدم و در آنجا جبرئيل ايستاد و مرا تنھا گذارده گفت» سدرة المنتھى« از آنجا به: در حديث ديگرى فرمود

و اگر از اينجا باالتر آيم پر و بالم : کنى؟فرمود  مىگذارى و از من مفارقت ى مرا تنھا مىئاى جبرئيل در چنين جا

 سوزد،  آن گاه با من وداع کرده و من پيش رفتم تا آن گاه که در درياى نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از مى

اطب ساخته با خواست مرا متوقف کند و نگھدارد آن گاه مرا مخ ى که خداى تعالى مىئکرد تا جا به نور وارد مى ظلمت 

 .من سخنانى گفت

گشت عبورش به حضرت موسى افتاد  در آن شب خداى تعالى پنجاه نماز بر او و بر امت او واجب کرد و چون باز مى

 بازگرد و از خدا: پنجاه نماز، موسى گفت: فرمود)ص(واجب کرد؟رسول خدا خداى تعالى چقدر نماز بر امت تو: پرسيد

بازگرد و تخفيف بگير، زيرا : بازگشت و تخفيف گرفت، ولى دوباره موسى گفت)ص(رسول خدا! بخواه تخفيف دھد

ضعيفترين امتھا ھستند و از اين رو بازگرد و تخفيف ديگرى بگير چون من در ميان بنى اسرائيل  )از اين نظر(امت تو
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گشت و تخفيف گرفت تا آنکه باز)ص(ام و آنھا طاقت اين مقدار را نداشتند، و به ھمين ترتيب چند بار رسول خدا بوده

 خداى تعالى نمازھا را روى پنج نماز مقرر فرمود

 چانه زنی ھم (کنم که به نزدش بازگردم   ديگر از خدا شرم مى: فرمود)ص(بازگرد، رسول خدا: چون باز موسى گفت

خود را از جانب  محمد امتاى : سر صدا زد و چون به ابراھيم خليل الرحمان برخورد از پشت) اندازه دارد آنھم با خدا؟؟

بھشت آبش گوارا و خاکش پاک و پاکيزه ودشتھاى بسيارى خالى از درخت دارد و با : من سالم برسان و به آنھا بگو

درختى در آن دشتھا غرس  » سبحان هللا و الحمد  و ال اله اال هللا و هللا اکبر و ال حول و ال قوة اال با«ۀ ذکر جمل

 آب می فتند به آن درختھا کیگاما ايشان ن.  (د را دستور ده تا درخت در آن زمين ھا زياد غرس کنندخو گردد، امت مى

 )لھا کاشته اند ؟؟؟گ سال درخت نی بلکه جن١۴٠٠ين ا مردم ما در ،دھد

شدم قصرى  در شب معراج چون داخل بھشت: شيخ طوسى در امالى از امام صادق از رسول خدا روايت کرده که فرمود

ر و زبرجد زشد و دو قبه از  ز ياقوت سرخ ديدم که از شدت درخشندگى و نورى که داشت درون آن از بيرون ديده مىا

و روزه را ) !!مثل من (از آن کسى که سخن پاک و پاکيزه گويد، : اين قصر از کيست؟گفت: داشت از جبرئيل پرسيدم

 انجام دھد، -  و نماز شب -ھنگامى که مردم در خوابند تھجد و اطعام طعام کند، و در شب  )و پيوسته گيرد( ادامه دھد

: فرمود شما کسى ھست که طاقت اين کار را داشته باشد؟ آيا در ميان امت : من به آن حضرت عرض کردم: على گويد

حمد سبحان هللا و ال«: کسى که بگويد: خدا و پيغمبر داناترند فرمود: عرض کردم دانى سخن پاک گفتن چيست؟ ھيچ مى

 -  ماه صبر: خدا و رسولش داناترند، فرمود: گفتم  روزه چگونه است؟ۀدانى ادام ھيچ مى » و ال اله اال هللا و هللا اکبر

 را روزه گيرد و -يعنى ماه رمضان  ) کنند؟؟ ت صبرقمودند اين ملت به مصيبت کشانده شده ما تا چه وفر کاش می(

کسى که براى عيال و : خدا و رسولش داناترند، فرمود: گفتم اطعام طعام چيست؟ھيچ روز آن را افطار نکند و ھيچ دانى 

که آبروى ايشان ) ذارند ؟؟ گمحمدی نمی انتحاری ھای اسالمی و(خوراکى تھيه کند )از راه مشروع( خود -نانخواران 

 رسولش داناترند، خدا و: عرض کردم تھجد در شب که مردم خوابند چيست؟ دانى را از مردم حفظ کند، و ھيچ مى

  -. خوابند  آخر خود را بخواند در آن وقتى که يھود و نصارى و مشرکين مىیکسى که نخوابد تا نماز عشا: فرمود

 :عياشى در تفسير خود از ابو سعيد خدرى روايت کرده که رسول خدا فرمود

حاجت من آن : گفت يا حاجتى دارى؟اى جبرئيل آ: در آن شبى که جبرئيل مرا به معراج برد چون بازگشتيم بدو گفتم

عربستان بودند  چون ايشان ثرودتمند ترين زن(است که خديجه را از جانب خداى تعالى و از طرف من سالم برسانى 

 :و رسول خدا چون خديجه را ديدار کرد سالم خداوند وجبرئيل را به خديجه رسانيد و او در جواب گفت) !!

  .» الم و اليه السالم و على جبرئيل السالمان هللا ھو السالم و منه الس «

 من بود و ۀآن شب را در خان)ص(رسول خدا: ابن ھشام در سيره در ذيل حديث معراج از ام ھانى روايت کرده که گويد

  .نماز عشاء را خواند و بخفت

ر آن شب ناگھان ابو طالب نويسد د  يعقوبى در تاريخ خود داستان معراج را به اشاره و اختصار نقل کرده و دنبال آن مى

متوجه شد که رسول خدا گم شده است، ترسيد مبادا قريش او را غافلگير کرده و به قتلش رسانيده باشند از اين رو ھفتاد 

ھر يک از شما پھلوى مردى از قريش : نفر از فرزندان عبد المطلب را جمع کرد و به ھر کدام شمشيرى داد و گفت

به قتل  ديد با محمد آمدم کارى انجام ندھيد و گرنه ھر يک از شما مردى را که پھلوى اوستجلوس کنيد تا اگر مرا دي

طالب آورده ا در خانه ام ھانى ديدند نزد ابوو منتظر من نباشيد و چون رسول خدا ر) ؟ ناھی نداشتند ؟گاما آنھا (برساند 

 کرد و   موضوع براى آنھا بسيار بزرگ جلوهو او نيز آن حضرت را به نزد قريش آورد و چون از جريان مطلع شدند

 .کند و از اين رو ھم عھد شدند که آن حضرت را بيازارند سختى از او دفاع مىه دانستند که ابو طالب ب

و نماز صبح را خوانده ما  نز ديک ھای صبح بود که ما را بيدار کرد. ما ھم با او به خواب رفتيم،ی نقل استناز ام ھا
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که ديديد نماز عشاء را با شما در اين  اى ام ھانى من امشب چنان: گزارديم آن گاه رو به من کرده فرمودھم با او نماز 

کنيد نماز صبح را  که مشاھده مى سرزمين خواندم سپس به بيت المقدس رفته و چند نماز ھم در آنجا خواندم و چنان

 .دوباره در اينجا خواندم

اى : اش پس رفت و بدو گفتم من دست انداخته دامنش را گرفتم به طورى که جامهاين سخن را فرموده برخاست که برود 

براى !به خدا: آزارند، فرمود رسول خدا اين سخن را که براى ما گفتى براى ديگران مگو که تو را تکذيب کرده و مى

 !آنھا نيز خواھم گفت

برو و ببين کارش با مردم به کجا ) ص(ال رسول خدابه دنب: من به کنيزک خود که از اھل حبشه بود گفتم: ام ھانى گويد

 .گوى آنھا را براى من بازگوى و انجامد و گفت مى

 صدق ۀنشان: چون رسول خدا داستان خود را براى مردم تعريف کرد با تعجب پرسيدند: کنيزک رفت و بازگشته گفت

 فالن کاروان است که من ھنگام رفتن به شام در اش نشانه: گويى؟ فرمود گفتار تو چيست و ما از کجا بدانيم تو راست مى

براق رم کرده يکى از آنھا فرار کرد و من جاى آن را به ايشان نشان دادم و  فالنجا ديدم و شترانشان از صداى حرکت 

به فالن کاروان برخوردم که ھمگى خواب بودند و ظرف آبى )  ميلى مکه٢۵(ھنگام بازگشت نيز در منزل ضجنان

 تنعيم وارد مکه ۀخود گذارده بودند و روى آن را با سرپوشى پوشانده بودند و کاروان مزبور ھم اکنون از درباالى سر 

اش آن است که پيشاپيش آنھا شترى خاکسترى رنگ است و دو لنگه بار روى آن شتر است که يک  خواھند شد، و نشانه

 تنعيم رفته و کاروان را با ھمان نشانيھا که فرموده ۀسوى درو چون مردم اين سخنان را شنيدند به . باشد  آن سياه مىۀلنگ

 تنعيم وارد شد و چون آن کاروان ديگر به مکه آمد و داستان رم کردن شتران و گم شدن آن ۀبود مشاھده کردند که از در

ا روان بودند عتی که به طرف آسمانھسر  جناب شان با براق با آن(شتر را از آنھا جويا شدند ھمه را تصديق کردند 

 )و ما غافل !!براستی که ايشان پيامبر بوده اند . کوچک ھم شده اند  متوجه خيلی چيز ھای خورد و

 و النجم ازين ء االسراۀدر قرآن در دو سوره يعنی سور: يد  گو اين سفر چه میۀاکنون بد نخواھد بود ببينيم قرآن در بار

 مايدفر ورد ياد آور شده است و چنين میم

کت  ردش را برگرداگ که – مسجدالحرام به مسجداالقصی پاک و منزه است کسيکه بنده اش را از: ١ آيت  ء اسراۀسور

 مان اوست که شنوای بيناستگبي. آيات خود را به او بنمايانيمتا بر خی از .  برد–داده ايم 

 . را ديدارشگ پروردگپاره ای از نشالنه ھای بزر) او ( به راستی : ١٨ نجم آيت  آيتۀسور

 ؟؟!!ھمين و بس

باشد بقيه ھمه داستانی است که يا خود محمد به آن شاخ و  ن به ارتباط معراج وجود دارد میآاين فقط تمام آنچه در قر

  دادهين مورد بوده بيرون ادازی شده اند که ھر چه در دل تنک شان دريا ھم پيروانش چنان دچار خيال پرپنجه داده و 

  ،که خود را مقرب تر به فھم اسرار الھی نشان داده باشد از موضوع افسانه خ فالن بن فالن برای ايناند و تعدادی ھم شي

 ذشتندگيای خوشتر ساخته و کم کم  به شکل خرافاتی آن از اندازه ھم ؤر

سمی  ازين شيخک ھا و يا ھم غالمان شان  رواياتی پشت سر ھم آورده اند که اين سفر محمد به آسمان ھا ج ایپاره

دانند ادعا دارند که اين  ر که خود را مقرب ذات الھی میگ ديۀنبوده فقط روح جناب شان به آسمانھا رفته است و پار

سفر حضرت محمد  از مسجد الحرام به : فتند که گمراه بوده و شده اند گ؟؟ تعدادی ھم که خود !! بوده استسفر جسمانی

  بوده است ؟؟؟؟مسجداالقصی جسمانی و از آن جا به بعد روحی

 ، آنھاتين مختصر نمی پردازم فقط به ھمين ياد آوری در مورد چرنديااحال به اين شيادان تاريخ و طرز ديد شان در

 .ذارم گقضاوت را به مردم شريفم می

نام عالمان دين از صد ھا سال است که در چاپلوسی و بوت پاکی اعراب سعی داشته و ه اين موجودات عجيب و غريب ب
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فتند و نوشتند در گ چه؟ ھر!ی نيز بر خوردار باشند رفھمين منافع استعمار جھانی خود از زندکی مأشيده اند تا با تکو

 .ذاری به اعراب بوده و نميخواھند دليلی بشنوند و بخوانندگخدمت

فتند گھر چه  از صد ھا سال به اين طرف چون.  انديشان مفھومی نداردگر دليل دۀدر قاموس اين ھا اعتراض و اقام

الی جواب ؤاينھا عادت ندارند و نداشته اند که به انتقاد و يا س. برای مردم قابل پذيرش بدون چون و چرا بوده است 

 شوند شايد ھم تعجب نمايند ؟  مواجه مییاما امروز که به چنين موضوع. دھند

 عالمان دين استدالل نمايند و يا حد اقل خواھند در مقابل چون ھمچو موضوعی تازه اتفاق می افتد و کسی و کسانی می

قه نداشته و ميل چيزی که آنھا به اين موضوع عال! الی مطرح دار ند ؟؟ اين موضوع برای شان خيلی عجيب استؤس

 يانی اتفاق بيافتد ؟؟ندارند ھمچو جر

الی را مطرح نموده ؤ ايشان سند؟ و به ياد  ندارند کسی ازااالت بی خبرؤکنند که ازين ھمه س ی میئآنھا چنين جلوه نما

 ؟؟!!ی ھای بشری شان برای رفتن مردم به بھشت ئ رھنماۀی که امکان دارد می پردازند به ادامئباشد ؟ فلھذا تا جا

برخی ازسؤالھا را چرا  (ۀرآقای سديد  در نوشتدعلمی و ھمه جانبه  دانشمند عاليقيات نيک و با احترام به نظر 

ر جسارت نشود  گ معقول و فلسفی است  و من ا، نوشته و داليل شان علمیۀ که  ھم) گوينددانشمندان دينی جواب نمی

 سال ١۴٠٠ين اه درچچون ھر) و استدالل ندارند فتنگآنھا چيزی برای : (خواھم  در يک جمله عرض نمايم که  می

خورند دست   اجتماعی بر میفتند حرف ھای مفت و بی پايه بوده است ؟؟ حال که با منطق انسانی رو ی واقعيت ھایگ

 ھميشه در خدمت زور ،بار خودگی ننگ زندۀيان ھميند ؟؟ چون در جربگو خود چه ئۀدانند  برای تبر پاچه شده و نمی

 شده اند ؟ تعجب دارند ران و متجاوزين بر نواميس انسانی و ملی ما بوده اند فعال حيرت زدهگغارت،رانگچپاول، مندان

 ی شان عکس العملی می بينند ؟؟فتار خرافاتگدر مقابل 
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