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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل
  ٢٠١۴  سپتمبر٠١

 ؟!!!!!معجزه
٢  

  که معجزه نخواھد بودر چنين چيزی را ببينيم واقعاً گا

 :معجزات عيسی

 ،بيبحن از عيسی  با نام ھای آ در قر،فته اندگو  را نصاری فته شده و قوم اگ لئي در قرآن عيسی پيامبر قوم بنی اسرا

 ت عيسی در قرآن می معجزاۀکلمه و روح ياد شده است و بيشتر مطالبی در بار ، رسول هللا،مسيح ،عيسی بن مريم 

 پيامبری خودش خبری بيچاره عيسی خودش از انجيل وکه خوانيم  اما در بعضی از  کتابھا می خوانيد تا اناجيل ؟

 .نداشت

 . يکی معجزات قبل از پيدايش و ديکر ھم بعد از تولد،عالمان اسالمی به عيسی دو نوع معجزه را نسبت داده اند

که متولد شود  يناه اند و اين تنھا پيامبر الھی است که قبل ازعيسی را ھمان والدت او حساب نمود ۀلين معجزدر قرآن او

 .فته شده استگ مريم در قرآن به تفصيل ۀ؟؟؟ که شرح اين معجزه قبل از والدت در سورکرده است ؟ معجزه می

ان  فقط اميدوارم قرآن را به زب، اديان ھمچو موضوعاتی را در بر داردۀبلی ھم! تعجب نکنيد ! ان عزيز گخوانند

  ايمان بياوريدداشت نمائيد و بعداً مادری تان بخوانيد و از آن بر

که پدر داشته باشد از  عيسی بدون اين ،ه بود و عيسی در بطن او رشد يافت يک معجزه استرکامريم بکه مادرش  ھمين

 ،شکل يک انسان خوش قيافه (شود و خداوند قبل از تولد از روح خود در او توسط جبرئيل  به  ه متولد میرکامادر ب

 .عجزه استدمد و اين خودش ھم م و در او می)  قوی ھيکل  بر او ظاھر شده،جوان

کند و  مای خشکيده وضع حمل میرود زير درخت خر مريم از تولد عيسی که پدر نداشت از مردم می ترسد و می

داند کجا رود و چه کاری انجام دھد که در ھمين لحظه عيسی نوزاد   مريم از ترس مردم نمی،شود  عيسی متولد می

 ؟!!غمکين مباش:ويد که  گسخن می

  کيست ؟ اينجا،ھواره استگمردم پرسيدند اين کودکی که در فت و گرسش مردم قرار د و مورد پروقتی مريم به قريه آم
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خدايم و کتاب ۀ من بند: فت گفتن کشود و مردم را قناعت داد و گھواره لب به سخن گبود که معجزه رخ داد و عيسی در 

 .مبر قرار داده استمن داده و مرا پيه ب) آسمانی(

 .مبری  رسيد برای تثبيت رسالت خود معجزه ھا آفريد به پيکه يناعيسی بعد از 

ل چيزی به شکل گمن از : )به روايت قرآن  البته( شان بعد از والدت برای تثبيت پيامبری اين بود که ۀلين معجزو او

 ۀ مائدۀين معجزه در سورااز!! کند  ردد و پرواز می گمیه مان خدا پرنددمم و به فر سازم سپس در آن می پرنده می

 .قرآن ياد شده است

 .ساخت  ديکر عيسی اين بود که کور ھای مادر زاد را بينا میۀمعجز

 جناب ۀترين معجزگداد وبزر  میءساخت و با لمس نمودن بيماران و مبتاليان به برص را شفا عيسی کور ھا را بينا می

 ان رابا اذن خدا زنده میگاز زبان عيسی که مردفته شده گ ھا بود و در قرآن در چندين آيت شان ھمان زنده نمودن مرده

 .کردی مان  من زنده میان را به فرگ و مرد...:کنم و ھمچنان بيان شده که 

  به مردم میفتن عيسی است مثالً گ به او نسبت داده شده ھمانا غيب ن از عيسی ياد شده و ياآری که در قرگ ديۀمعجز

 ...دھم  کنيد به شما خبر می ھای خود ذخيره میخوريد و در خانه   و از آنچه می...:فت گ

ذريم بھتر است برويم به سراغ حضرت محمد که ما ھم گان قبل از محمد بگذشتگين ھمه معجزه و معحزه بازی احال از

 .مسلمان و پيروان شان ھستيم

 ؟!!اما محمد 

دھند که يکی از بھترين ھای   میشيخک ھای عربی ودنباله روان شان حدود چھار ھزار ؟؟ معجزه را به محمد نسبت

 تواند؟؟ دانند که کسی سوره ای مانند آن آورده نمی آن قرآن را می

 ھای قرآنی يکی ھم رجوع نمودن تعدادی از ئیوگدانند از جمله غيب   ھای قرآن را معجزه میئیوگ ھمچنان غيب 

شد که بر محمد آيتی نازل شد که ای محمد به با يافت صدقات میاسد و تظاھر شان به اسالم غرض در بنی ۀمردم از قبيل

 ...و ھستند و اصال ايمان نياورده اند و گو دروغگنھا بآ

 .فته اند ھر کدام آن را معجزه شمرده اندگين سفر ابه معراج رفتن محمد را ھم معجزه شمرده اند و آنچه جناب شان از

 نسبت دادن معجزات چنان با ۀ شيوخ عرب در بار  معجزاتی که به محمد چسپانده شده است يعنی اين غالمک ھای

ا ند که حتی بعضی موضوعاتی را که بايد به صفات محمد نسبت دھند ھمه ره ای ر ا پر نمودئعجله نوشته و کتابھا

   .خبران عرضه داشته اند و ما ھم چون خوش باور ھستيم چشم بسته ھمه را قبول نموديممعجزه دانسته و به ما بی 

باشد فقط می   بنده و اين نوشته خارج میۀرسی  و نوشتن تمام معجزات آن حضرت از حو صلنجايش بازگ که ينااز 

  :                                                             مثال،دازم به مھمترين آنھا پر

 .خاطر حضرت محمدآفريده شده انده موجودات بۀ ھم

 . استمحمد از نور خدا به وجود آمده

    معجزاتی که ھنگام والدت پيامبراسالم روی داد

وآنگاه مردم شاھد سه شبانه  پررو واژگون شدند  بتھاۀموقعی که آمنه پيامبررا زايمان نمود دنيارا نوری فراگرفت وھم

ناه تلف شده و از گبييند در آن زلزله ھا چند آدم  گو چرا زلزله ؟ اين نماينده ھای هللا نمی)اولين نشانه( زلزله بودند روز

ودر   ساوه خشکيدۀ درياچ، آن در ھم ريختۀ ؟؟ درآن شب ايوان کسری به لرزه درآمد وچھارده کنگربين رفته است

 دانشمند مجوس درعالم ، فارس که ھزار سال خاموش نشده بود خاموش گشت ۀکدآتش ،وادی سماوه آب جاری گرديد 

چرا شتر  ! ، کشاند واز دجله عبور کردند و وارد شھر ھای ايشان شدندخواب ديد شتر سر کشی چند اسب اصيل را می

اق کسری از ميان شکسته شد ودجله بی آب شکافته گشت وآب در قصر او جاری گرديد نوری از طرف ط؟؟ وحشی 
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وخودش درآن   ی که بود تخت اوسرنگون شد ؟ئھرپادشاھی در ھر جا ،مشرق را فرا گرفتۀ حجاز پخش شد وھم

 صحبت نمی کرد؟؟ و ل گرديدروزال

 وسحرساحران باطل گرديد)   ؟؟ پادشاھی در آن زمان بر تخت نشسته نبود چیاگرو (وعلم کاھنان ازآنھاگرفته شد ؟؟

 بخدا قسم فرزندم ھمين که فرو افتاد دست ھا : افتاد مادر پيامبر فرمودئیرفقايش جدا و ھرکاھنی که درعرب بودبين او

به سوی آسمان برداشت ونگاھی کرد سپس نوری از آن ساطع گرديد که ھمه جارا روشن را بر زمين گذاشت سر 

 کرد؟؟؟؟؟؟

خاليق است نام او را ۀ فرزندی به دنيا آوردی که سرور ھم : صدای گوينده ای را شنيدم که گفتئیدر ميان آن روشنا

 .محمد بگذار

 آسمان ھای ھفت گانه را طی می کرد وباال می رفت ھنگامی که حضرت عيسی ...ابليس لعنت ا :امام صادق می فرمايد

آسمان باال می رفت وقتی حضرت محمد تولد يافت او را از ھمه آسمان  ۴ از باال رفتن آسمان ممنوع گرديد وتا متولد شد

المت قيامت است که از اھل اين ھا ع : ستاره ھا از آسمان ھا راندند قريش گفتند ۀشياطين رابه وسيل و ھا منع کردند

به  : حوادث درعھد جاھليت از ھمه قوی تر بود گفتئیکتاب آن را شنيده بوديم عمروبن اميه که در کھانت وپيشگو

 که مردم را در راه يابی وتشخيص زمستان وتابستان کمک ميکند از آسمان رھا می شوند ئیستارگان نگاه کنيد اگر آنھا

در  ،داده است    مھمی رخۀست ولی اگر غير آنھا پرتاب می شوند عالمت اين است واقععالمت ھالک ونابودی خلق ا

سرورماچه چيزی تو را  :لشکرش را خواند ھمگی نزد او اجتماع کردند وگفتند اين ھنگام ابليس فريادی بر آورد و

 ناراحت کرده وترسانده است؟

 مھمی رخ داده است که از ۀشود واقع بينم معلوم می  میوای بر شما از اول شب اوضاع آسمان وزمين را متغير :گفت

 )خوانندکان خود قضاوت فرمايند(وقتی حضرت عيسی به آسمان برده شده چنين حادثه ای واقع شد 

 ) ؟ باورش مشکل است(سقوط ستارگان به منزل آمنه در شب تولد محمد

 )؟!!کدام زنھا (آمدن زنان نورانی به نزد آمنه در شب تولد محمد 

 )؟چرا آدم ھا (،شو دادند و با تولد محمد ابری دور او پيچيد و سه فرشته او را شست

 ) ؟  کی زد(،پس از ھفت بار شستن مھر نبوت به پشت دوش وی زدند

 ) ؟ سند تاريخی موجود نيست(آذرگشسب با تولد محمد ۀ خاموش شدن آتشکد

 )؟يد ؟ جز غالمان شيخک ھا ؟وگ کی می( ،اق کسری انوشيروان با والدت محمدطشکافته شدن 

 )؟دانم   نمی(خشک شدن بحر ساوه با ميالد محمد 

 ) اين ديکر خجالت آور است (،آواز خواندن و شادی کردن جنيان با تولد محمد

  ) در کجا ؟ (،خبر دادن کاھنان به قوم خودشان به نسخ دينشان

 ) ؟ کدام بت ھا( ،سرنگون شدن بتھای زمين با تولد محمد 

 ) ؟  لعنت بر دروغکو(وشن شدن حجاز در شب تولد محمد ر

 ) اسمش چی بود ؟ (،خبر دادن يک عرب بيابانی به نورافشانی آسمان مکه در شب تولد محمد

 )اين يک دروغ شاخدار است ؟ ( ،سال قبل از تولد او ٧٤٠پادشاه يمن به محمد) تبع(ايمان آوردن 

 )؟ دام زمان  در ک (،شکست ابرھه به خاطر تولد محمد 

  ) باران رحمت يعنی چه؟ (،به خاطر رفتن محمد  شير خواره به آنجا)ھوازن(آمدن بارانھای رحمت به صحرای 

نوع صدا  مشخض نيست ؟ از ( ، غيبیئیگم شدن محمدچھار ساله از حليمه و پيدا کردن او در کنار کعبه با صدا

 ) ؟ ،،،نيان؟ بت ھا؟ ماليکه؟ هللا و جآدميزاد؟ 
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 ) جنيان و يا طايفه ای از جنيان ؟ ۀھم(،مان آوردن جنيان به محمد در راه بازگشت از طايفاي

 )؟؟ ؟ اما نفھميدم کدام آسمان !! بلی  (،نور محمد مانند نور قرص آسمان بود 

 )؟ شايد (،در دوران کودکی محمد ابری باالی سرش به او سايه می داد

  ) تاريخ اسالم اين دروغ محض استۀ به مالحظ(،حمد استامی بودن و حکيم بودن يکی از معجزات م

فت ؟  محمد آنجا چه کار گکی  (،زن ابولھب محمد را در کنارش که قرآن می خواند نمی بيند و صدايش را ھم نمی شنود

 )داشت ؟

ان توجه گاورش مشکل است ؟ اميد است خوانند ب(،سخن گفتن و شھادت دادن سنگريزه در دست ابوجھل به فرمان محمد

 ! ) چون اين ھم از  مشکالت مھم است،بدارند 

 ) مسخ نشدند ؟؟... وحد تی ھا و، پيروان حزب اسالمی ،ر شورای نظاری ھا گ م(،امت محمد مسخ نشده و نمی شود

 ) ؟ چرا ( ،محمد استۀ قرآن بزرگترين و جاودانه ترين معجز

 )کنم   فکر نمی(، خشک شددست ابوجھل با سنگی که می خواست به محمد بزند در ھوا

 )من  در تاريخ اسالم نخوانده ام ( ،پيدا شدن نور درخشان در ميان دو چشم شاعر عرب به دعای محمد

 )؟ يب استجع( ،غذا در تنور داغ چون محمد در آن غذا خورده بودۀ نسوختن سفر

  )اين يکی از مفتضحات است ( ،شق القمر 

باشد که تعدادی از ھمين   محمد نسبت داده اند ھمانا موضوع شق القمر میۀيکی ديکر از موضوعاتی که به معجز

 دارند د میئيأرا ت را انکار و پاره ای آن عالمان اسالمی آن

فتند که گ و نشانه ای کردند و تاز محمد در خواست آي) قبل از ھجرت ( کان مکه مشر: يان ازين قرار است که جرو 

شما انجام دھم ايمان  کار را برای اگر:  محمد کفت ، و دو نصف کن  ه را برای ما بشکاف پيامبر خدا ھستی ما واقعاً اگر

ار خواست تا گ محمد از پرورد،شد   شب بدر بود يعنی ماه کامل در آسمان مشاھده می،بلی آن شب: فتندگمی آوريد ؟ 

 را ديدند اما مشرکان اين معجزه گ بزرۀ با اشاره محمد مھتاب دو نيم شد و عده ای زيادی اين معجز،مھتاب دو نيم شود

پس رسول  ،ر درين بارهگره اشاره ھم شده است و روايتی ديدرين با،  القمر مختصراً ۀدر شروع سور ،را انکار کردند

ن دو ي كه كوه حرا از بیم شد به صورتي ماه اشاره نمودند كه ناگاه ماه منشق و دو نیخدا با انگشت مباركشان به سو

م تا ساحران از خارج يمنتظر باش: گر گفتنديد كيآنگاه به  ،بود» ابی كبشه « ن سحر يا: ش گفتندي قر،شكار بود آن آۀمين

كی پس ي ساحران ،ا نه؟ چون محمد نمی  تواند تمام مردم عالم را سحر كنديده اند يان را دين جريا آنھا ھم ايم آيني بب،نديايب

 .م شديم كه ماه دو نيديآری ما ھم د:  گفتند،دنديشان پرسيا از اان ريش جريدند و قري از راه رسیگرياز د

ز يان نين جري بعد از ا،را نازل فرمودند» قمر «  مباركه ۀات اول سورين واقعه است كه خداوند متعال آيراجع به ھم

 . متعال صادر شدی رسول گرامی اسالم و به اذن خداۀليگری به وسيمعجزات د

 نظرات مند و غير آن  به چنين خرافات و قبول آن و يا در نا باوری به آن لطفاً زيز اعم از باوران عگاميد وارم خوانند

 باور نداريد لطف نمائيد بنويسيد چرا ؟؟ اگرليتی و يا ھم  قبول داريد روی چه علم و معقواگرئيد گورا بنويسيد و ب شان

  واقعاً اگرئيد با ھم صحبت نموده و  بيا،د دوا نمايد توان  دردی را نمی... و،اموش نشستن و يا ھم صحبت ھای شخصیخ

ر را پذيرش گ ھمدي، بايد با ھم صحبت نمائيم ،رسی و حل نمائيم را برتی خواھيم شرافتمندانه اين معضالت عقيد می

ه با ن!  علمی و انسانی رسيد ، عقلی ۀتوان به يک نتيج  جر و بحث میۀدر نتيج! داشته باشيم چه موافق و چه مخالف 

 .وئی و يا ھم خوش بينی بيش از حدگ فحش و بد ،ء افترا، تمسخر،وشه نشينیگ

 ادامه دارد

 


