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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ سپتمبر ٠٢

  

 !!!؟؟؟معجزه 
٣ 

 باشد اين ھم معجزه نيست فقط ترسيمی از يک معجزه نما می

 

 :ست  که به محمد نسبت داده شده ای معجزاتۀبه ادام

ھمان معراج است که جناب شان با ماديانی که صورت زنانه داشت به جا ھای که خود (معراج جسمی و روحی محمد ؟ 

  )اند ؟؟ اند رفته شان گفته

 )خود قضاوت نمائيد(محمد ۀ گوی مار وشيطان در داخل کعبه پر از بت دربار و گفت

  )ويند گمی دنباله روان چنين  (،تنيدن تار عنکبوت بر در غار ثور

 )دانم  نمی (،تخم گذاشتن دو کبوتر بر در غار ثور 

 )نفھميدم(،و ابوبکر صديق باز شدن ديوار غار ثور از پشت برای رفتن محمد

 )؟ چرا  (،پستان گوسفند بی شير با آمدن محمد پر از شير شد

 ) ؟  ضرورتش چی بود( دو ماھه بر صدق محمد ۀشير خوارۀ گواھی دادن بچ

 )؟ که چی  ( ،لد محمد نوری از سوی او به آسمان بلند شددر شب تو

  )؟! يک محترمی چيزی بنويسد دانم چه بنويسم ؟ لطفاً  نمی(،محمد ختنه شده و ناف بريده به دنيا آمد

ما وجود ل از رفتن شان در مدينه خرکه قب  چرا بيشتر ؟ مثلی(، نوع خرما در آن به وجود آمد٧٠با رفتن محمدبه مدينه 

 )اشت ؟ ند
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 ) پس چرا در جنک احد نيامدند؟ (،فرشته به تدريج به کمک محمد آمد ٣٠٠٠در جنگ بدر سال دوم ھجری  

آيا ضرورتش بود؟ و ھمچنين  سفيد پوست شدنش  (  ،پر آب شدن مشک خالی غالم سياه و سفيد پوست شدن آن غالم

  )اشت ؟؟کراماتی را در برد

 ) شايد ھم لباس ضد آب بر تن داشتند ؟ ((،ر روز بارانیخيس نشدن لباس و بدن مبارک محمد د

 )؟؟(،خبر دادن محمد به خروج خوارج در مقابل علی وخروج آنان از دين اسالم

  پس از عيسی ھم جلو تر رفته بود و ما نمی(،انصاری توسط محمد ... زنده کردن دو پسر خردسال جابر بن عبدا

 )؟،دانستيم 

 )؟  تا کی از آن آب بنوشد (وجودمحمد تبوک به ۀ پر آب شدن چشم

 )؟اين به محمد رابطه ای ندارد  ( ،کشته شدن خسروپرويز به دست پسرش شيرويه

 )ت ؟ عيست ؟ يا طباين کمال او( ،به وجود محمد )حديبيه(پر آب شدن چاه خشک 

ته و پرداخته ذھنيت آيت هللا  اين غير قابل باور است چون ساخ (،خبر دادن محمد به کشته شدن علی به دست ابن ملجم

 )ھای شعيه  برای  بی خبران و خوش باوران است 

  )  يعنی چه ؟ (،نزد محمد )حنانه(ناليدن ستون 

 )داشت ؟  کاش حقيقت می( ،محمدھنگام لرزيدن کوه احد پايش را به آن کوبيد وآن را از لرزه ايستاند

ويند سجده  گک ھای ما میگه محمد ھم احتياح بود ؟ چون مال  بختان درۀر به سجدگم  (،سجده بردن درختان نزد محمد

 )تنھا برای هللا است نه برای محمد ؟؟؟؟؟

 )؟؟؟ ،فته گر در کدام باغ وحش صورت (شکايت شتر از صاحبش نزد محمد 

تی شد و مل کاش االن چنين معجزه ای عملی می( ،سير شدن تعدادزيادی از صحابه از يک کاسه شير به برکت محمد

 )شدند  فقط با آب سير می

  )  اين معجزه است(، نفر از يک مشک خرما در ظرف چند ماه٣٠٠زيستن  

ی گونگارجمند به چان گاين را شرح بايد داد تا خوانند( کوچک ۀ  نفر از يک من جو و يک بزغال١٠٠٠سير شدن  

 )يان آشنائی کامل پيدا کنند جر

 ...جابرموقع تقسيم غذامعجزه پيامبراسالم حضرت محمد درمنزل -

درجنگ خندق ھمان طور که من وچند نفر ديگر  مشغول کندن قستمی از خندق بوديم :جابر بن عبدهللا انصاری می گويد

 ،ستادند  فر اصحاب مرا خدمت رسول هللا،به سنگ بزرگی رسيديم که شکستن آن ممکن نبود وکلنک در آن اثر نميکرد

عرض ی به پشت خوابيده است  گو از شدت خست )؟؟( بر شکم مبارک بسته گ سنیگرسنگاز شدت من ديدم پيامبر  

خاست کمی آب روی صخره پاشيد و با کلنک يک ضر به در وسط آن زد امبر بر پي،ی رسيده ايم گ بزرگکردم به سن

 . عظيم شکستگ سوم آن سنۀبری جھيد و با ضرگيد سپس ضر به دوم را زد و برق ديبرقی از سنک جھ

 بر گی سنگسنگررسول خدا را ديدم که از شدت : فتمگ رفتم به ھمسرم ،سفندی داشتم و يک من جو گو منزلممن در

 و با جو ھا نان بپز تا من رسول خدا را برای نھار ،ی درست کن ئوسفند را سر ببر و غذاگ اين ،شکم خود بسته بود 

 دعوت کنم

 با ھر کسی که دوست دارم بيايم يا به تنھائی؟ :مود خدا فر رسول،بعد نزد رسول خدا رفتم و ايشان را دعوت کردم

خواھد او را ھم ھمراه خود بياورد لذا   خيال کردم  مقصود پيامبر علی است و می،ئیويم به تنھاگخجالت کشيذم ب

 .يف بياوريد با ھر کس که دوست داريد تشر،بلی : عرض کردم 

ين ھنکام پيامبر باالی خندق ايستاد و با صدای ا در،يف بياورددم که تشرفتم به رسول خدا خبر دابعد از آماده شدن غذا ر
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 .ای مسلمين دعوت جابر به نھار را اجابت کنيد: فت گبسيار بلند 

 راه می حضرت پيامبر به ھر کس در ، مھاجرين و انصار از خندق بيرون آمدند و ھمراه رسول خدا به راه افتادندۀھم

 . را اجابت کندعوت جابر: مود فر سيد میر

آيا به رسول : فت گ عيالم ، ما دعوت کرد ۀ مسلمانھا را به خانۀرسول خدا ھم: فتمگبه سوی خانه دويدم و به عيالم من 

 !فتم بلی گای ما چقدر غذا درست کرده ايم ؟ فته گ  خدا

 .کند داند که چه می پيامبر خود بھتر می: فت گعيالم مرا تسلی داد و 

اھی به گاھی به تنور نان و نگ سپس ن،ارد شدند  و دستور دادند مسلمانھا خارج از منزل بنشينند رسول خدا و علی و

کردند و مسلمانھا   بزرکی خرد میۀ پيامبر با علی نان ھا را در کاس،مود تو از تنور نان بدها کرد و به عيالم فر غذگدي

 عيالم ھر چه نان ،سفند بدهوگای جابر کتف : مود من می فر محمد به ،فتندر گرا می ده نفر ده نفر می آمدند و غذای شان

ری است  من ھم سه کتف از ديک در آوردم اما باز گنان ديرفت می ديد جای آن  در می آورد باز وقتی به سر تنور می

ف سه  دو کتوسفند چند کتف دارد ؟ من تا به حال جایگمکر يک فتم يا رسول هللا  گ ،کتف بده : فت  گرسول خدا می

  مسلمين خوردند و سير شدند  ولیۀ به ھر حال ھم،خوردند  اکر ساکت بودی ھمه کتف می: فت گکتف دادم  رسول خدا 

مفسر ھمين معجزه فراموش نموده بود (و ما چندين روز از آن ميخورديم  ، پر از غذاگتنور ھمچنان پر از نان بود و دي

     )شديم  د ھم مشخص سازد  تا ما روشن میش تا تعداد کاسه   ھا را که از کجا پيدا می

 :معجزات ديکر 

 .کاروان بزرکی را ازيک مشک آب سيراب کرد

از سوسمار عربی دم بريده !  زند  دانستم سوسمار ھم  حرف می  تا حال نمی(شھادت دادن سوسمار بر صدق محمد  

 )دت داد ؟؟ھر کاری ساخته است ؟ و ھمجنان بدانيم که سوسمار برای کی و چرا شھا

اه که سران قريش نزد او گمن با پيامبر يک جا بودم آن: فت گ قاصعه ۀ علی در خطب،:جاری شدن آب از انکشتان محمد 

  ما از تو معجزه ای می،ی کردی که ھيج يک از پدران و خاندانت نکردندگتو ادعای بزر! ای محمد : فتند گآمدند و 

ر از انجام آن سر باز بزنی گ و ا،خدا ھستی ۀ ستادردانيم که تو پيامبر و ف ی میر پاسخ مثبت داده انجام دھگخواھيم ، ا

فتند اين درخت را بخوان تا از ريشه گخواھيد ؟  شما چه می: فت گ پس پيامبر ، ئیخواھيم دانست که ساحر و دروغکو

ر خداوند اين کار را بکند آيا ايمان گتواناست حال ااوند بر ھمه چيز خد: پيامبر فرمود !!  و در پيش تو بايستدکنده شود

 دھيد؟ می آوريد ؟ و به حق شھادت می

 دھم آنچه را که در خواست کرديد و ھمانابھتر از ھر کس می من به زودی نشان تان می: مود پيامبر فر. آری: فتند گ

دفن خواھد ) بدر(و در چاه ه کشته شده شت ، زيرا در ميان شما کسی است  کگ شما به خير و نيکی باز نخواھيد دانم که

يادم ه  را ب،خيزد پ میگپ گاز : اين داستان ضرب المثل (شد و کسی است که جنک احزاب را تدارک خواھد کرد 

 )آورد 

دانی من پيامبر خدايم از  ر به خدا و روز قيامت ايمان داری و میگا! ای درخت : سپس به درخت اشاره کرد  و فرمود 

 حق مبعوث هند به پيامبری که خدا او را بگ سو،يرگ آی و به فرمان خدا  در پيش روی من قرار يشه ھايت درزمين با ر

ان يا به ھم گای شديد چنان به ھم خوردن بال پرندخت با ريشه ھايش  از زمين کنده شده و پيش آمد که با صدکرد در

پيش از شاخه ھای در ختان جلو آمد و در خی  ايستاد که برر  پيش روی پيامبرخوردن شاخه ھای درختان جلو آمد و د

 وقتی سران قريش ،ر را روی من انداخت و من در طرف راست پيامبر ايستاده بودم گروی پيامبر ايستاد و بعضی دي

ر در جای خود گبه درخت فرمان ده نصفش جلو تر آيد و نصف دي: فتند گ را مشاھده کردند با کبر و غرور اين منظره

خواست  يا میگوفت آور و صدای سخت به پيامبر نزديک شد گنيمی از درخت با وضع ش: فرمان داد  پيامبر ،بماند 



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ۴

ر گردد و به نيمی ديگفرمان ده اين نصف باز : فتند گ سران قريش از روی کفر و سر کشی  اما،دور آن حضرت بپيجد 

ی گاما سران قريش ھم...  من نخستين ...م فتگ من ، پيامبر دستور داد و چنان شد ،ملحق شود  و به صورت اول در آيد 

 .فت آور دارد و سخت با مھارت استگو که سحری شگاو ساحری است درغ: فتند گ

جز پيامبر ! آرام باش :  حضرت خطاب به کوه فرمود ، کوه به لرزه در آمد ،روزی پيامبر و علی در کوه حرا بودند 

 .ر ھمان حال آرام شد کوه د،ووصی او کسی در روی تو نه ايستاده است 

 به حضور حضرت آمد و استغاثه ،در يکی از جنکھا چشم يکی از ياران پيامبر آسيب ديد به حدی که به صورتش افتاد 

شنائی و تيز بينی اش بيشتر  رو، يافتءذاشت و چشم آن مرد در آن حال شفاگ رسول خدا چشمش را روی جايش ،کرد 

 )يری نمايند ؟ گدندان خود نتوانستند جلو ! ادت ھاما جناب شان در جنک احد از ش( شد

داند شترش  دھد ولی نمی او ما را از اسرار آسمانھا خبر می: فتند گم شد منافقين طعنه زدند و گ روزی شتر محمد  

يم از طرف خداست و گتمام اخباری که از آسمانھا می: مود وش پيامبر رسيد فرگاست ؟ وقتی اين سخن طعن آميز به کج

ير کرده گافسارش به درختی : ای شتر را به آنھا نشان داد و فرمود اه کرده است ، سپس جگ اسرار آۀ خدا مرا به ھمو

 .موده بودر ھمان حالی يافتند که پيامبر فر رفتند و شتر را د،است 

 درين سفر ھا بود ،د تمام خويشاوندان و نزديکان او نقل کرده ان،دو سفر محمد بسيار معروف است البته قبل از بعثت 

 ديدند رفت و تمام ھمراھانش آن را می که ابری بر آن حضرت سايه می افکند و باالی سر او به ھمه  جامی

محمد بر شما مبعوث شده و شما را به دين : ھان از بت صدا بر آمد که گکردند نا بھا بتی را عبادت میعده ای از عر

 ۀ روايت کنند کهیآيت اللھ( ف پيامبر آمدند و اکثر حاضرين ايمان آوردند عت به اطرا مردم با سر،کند  حق دعوت می

 )بود ؟ ) هللا ( کدام بت ؟ و اسمش چی بود ؟ شايد ھم ھمان بتی بوده که اسمش : مودند که اين معجزه است نفر

 حضرت دست به ،ا دعا کنددر  مد ينه باران سختی باريد مردم به پيامبر پناه آوردند و از او خواستند ت: يد و گعلی می

ينه کشيده شدند    تمام ابر ھا به اطراف مد،ينه ه حوالی مدينه فرود آر نه خود مديا باران را بخدا: دعا بر داشت و فرمود 

 )اين يک کمال است ( و از خود مد ينه باران قطع شد 

 ن منصرف شدمآ بود از شرح  چون خيلی طوالنی،پان و تقاضای چو با محمد گرگفتن گ سخن ۀاز داستان معجز

رفت گآمد برای نماز وضو ) ھمسرا نش يکی از(  که رسول خدا  به خيمه ای ام معبد یامگھن: ويد  گھند دختر جون می

لحظه سبز ياه در ھمان گياه انداخت گری از آب دھان مبارکش را روی آن  خشکيده ای بود حضرت مقداياهگدر آن جا 

 )چه پاروی با قدرتی( دل سفيد و در خشان داگشد و 

 در مشکی قطره با ما آب نمانده است فقط: فتند گ ، رسول هللا آب خواست،با محمد در سفری بودم : فت گجابر بن عبدهللا 

را آورديم رسول خدا دست ھای   آن، بياوريد گرا و کاسه ای بزر آن: فت  گ،عه ای بيش نباشدآبی است  که يک جر

 ،بسم هللا بکو و آن آب قطره را در کاسه بريز! يا جابر : فت گشتان را از ھم باز کرد و گ انر کاسه نھاد ومبارک را د

آب :فت گ رسول ،شيد تا کاسه پر آب شدوج شتان رسول میگ آب از ميان ان. آب در کاسه ريختماز آن: فت گجابر 

داشتند تا ھمه سيراب  خواستند بر می نچه می مردمان آمدند و آب می آشاميدند و آ،خواھيد بياشاميد و بر  داريد آنچه می

 .شدند و رسول دست از کاسه برداشت و کاسه ھمچنان پر آب بود

 ،چه بھايش به قيمت جانم تمام شود رگکشم  من محمد را می: فت گروزی ابوجھل که دشمن سرسخت محمد بود  

 ن تو خواھيم بوديوا ھميشه مدتو خدمتی به ما خواھی کرد و م: فتند گاطرافيان ابوجھل 

 ،که او در سجده باشد سر او را خواھم شکست   و من در حالی،کند او در کنار کعبه زياد سجده می: فت گابو جھل 

 شروع به نماز کرد و سر به سجده اهگ الحرام شد و ديد که محمد چند مرتبه دور کعبه طواف نمود و آنووارد مسجد

 .ذاشت و آن را طول دادگ
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ديک شد ديد که حيوان قوی   جثه ای در حالی که دھانش را وقتی که نز ر داشته و به سمت محمد آمده وی بگوجھل سناب

افتاد و پايش را شکست سيد که دستش لرزيد و سنک رھا شده روی پايش باز کرده به او حمله ور شد و ابوجھل چنان تر

 .شتگ پريده پای خون آلود نزد دوستانش بر گو او با رن

ئين آمديم رسول خدا به دو درخت کوچک پای از اسپ ئدر سفری ھمراه رسول خدا بودم در صحرا: گويداسر عمار بن ي

دھد که کنار ھم قرار  و رسول خدا به شما دستور میگاين دو درخت و ببه برو کنار ! ای عمار  : موداه کرد و فرگن

 .يريد تا در زير شما بنشيندگ

خت شدند و رسول خدا آمد و پشت آنھا ان به ھم چسپيدند که مانند يک درو درخت چنفتم  آن دگدم و من آم: يد گوعمار 

 .شتندگ و آنھا بر،رديدگجای خود تان بربه ھر کدام تان : مود امی که خواست بيرون آيد فرگ ھن،قضای حاجت کرد 

ھر مزار شريف ی ھمين ملحوظ بوده  است که جناب مولوی حيات الدين حيات صاحبی خطيب پر طرفدار در شرو

ارمطبوع و معطر من رھر کی از اد: فت گمحمد  :ديثی را بيان نمودند که ح غفيری از طرفدارانش در مسجد جم بيندر

 ان رسانيده امگ به اطالع خوانندو من شرح اين موضوع را قبالً ) سنه نخواھد شد ؟؟گربخورد تا زور قيامت 

ليون زبان ي م٧٠ و در آنھا ،ز آنھا در مشرق است و يکی در مغرب  برای هللا دو شھر است يکی ا: مود امام حسن فر

 معجزات ۀ من نفھميدم که غالمک ھا چرا اين موضوع را ھم در جمل(دانم  بانھا را میزن آ ۀو من ھم! وجود دارد 

 ؟)تواند مرا روشن سازد  محمد درج نموده اند ؟ کسی می

 ادامه دارد

 

 

 

 

  


