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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل
 ٢٠١۴ سپتمبر ٠٣

 

  !!!معجزه ؟؟؟
۴ 

 کاری جناب باشد چون برادرانش از مدتھا به اينطرف مصروف سالخی ۀکنم سابق اين ھم معجزه نيست ، فکر می 

 باشد ناه میگنسانھای بيا

 

 :به دوام معجزات محمد

  :يندو گک ھای ما میگمال 

، در بيداری و »يک شب«اين سفر در  ،ھمان حرکت شبانگاھی پيامبر از مسجد الحرام تا مسجد االقصی است» اسراء«

 آيات قرآنی و ئی،نھاھا و روزھای طوالنی يا در عالم خواب و با روح به ت با ھمين پيکر مادی تحقّق يافت نه در شب

  :فرمايد  قرآن کريم می،شواھد تاريخی بر وقوع اين سفر داللت آشکار دارند

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصا الَِّذى بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِنُريَهُ ِمْن َءايَاتِنَا إِنَّ  ُسْبَحاَن الَِّذى أَْسَرى «  ِميُع  بَِعْبِدِه لَْياًل مِّ هُ ھَُو السَّ

مسجد االقصی که پيرامونش را برکت  اش را شبانگاھی از مسجد الحرام به سوی که بنده]  ئیخدا[منزه است آن ،اْلبَِصير 

  »،ھای خود به او بنمايانيم که او ھمان شنوای بينا است ايم، سير داد تا از نشان داده

 البته جابه ،اند  و تاريخی، فراوان به آن پرداختهئیو کتابھای روا شيعه و اھل سنت نقل شده است ۀاين رويداد به وسيل
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ھای طوالنی در زمان کوتاه، در زندگانی ديگر پيامبران نيز سابقه داشته است؛ چنان که   در فضا و پيمودن مسافتئیجا

  :خوانيم  حضرت سليمان میۀدربار

ھَا شھٌَر َو َرَواُحھَ « يَح ُغُدوُّ  صبحگاھان مسير يک ماه را ] رام کرديم[و باد را برای سليمان ؛،،،ا شھَرٌ َو لُِسلَْيَماَن الرِّ

  »،پيمود و عصر گاھان مسير يک ماه را می

و حرکت شبانگاھی پيامبر از مسجد الحرام به مسجد االقصی است که خود » اسراء «ۀالبته آنچه گفته شد، تنھا دربار

 ھای  تر دارد و از نشانه ای است که اسرار و لطايف عميق ات ويژه از معجز» معراج «،آيد به شمار می» معراج «ۀمقدم

 .برتری پيامبر اسالم و شرافت وی بر تمام جھانيان است

 ، معراج محمد نوشته ام و تکرار آن نوشته را الزم نمی بينمۀ در باربنده در يکی از نوشته ھای قبلی ام مفصالً 

مراجعه به ھمان نوشته  محمد  به ارتباط معراج باشند با ات ھای مھم معجز که عالقه مند دانستن نکتهیان عزيزگخوانند

 . نظر خواھند افکند،باشد موجود می) افغانمستانآزاد -افغانستان آزاد ( ان گرشيف ھمين پور توال آزادآکه در 

ا و دنباله روان موش نمودم نظريات بعضی ازين شيخک ھا توضيحات داده شد فرتباط موضوع شق القمر که قبالً به ار

  .را بنويسم که اينک به اختصار نظری به آن می افکنم

» شق القمر« و ما قبال اشاراتی به آن داشتيم   پيامبر اسالم که قرآن مجيد از آن خبر دادهۀاز ديگر معجزات برجست

اَعةُ َو انَشقَّ اْلقََمر؛  « :خوانيم  چنان که می،است ی از ئدر ھيچ جا(» ،شد و ماه شکافت بسيار نزديک وقتاْقتَربَِت السَّ

  )ف نمود ص که محمد ماه را دو نفته نشدهگقرآن 

 علم و قدرت بی هانشقاق قمر، در پاسخ مشرکانی صورت گرفت که درخواست چنين کاری داشتند، تا به ارتباط پيامبر ب

َو إِن يََرْوْا َءايَةً يُْعِرُضوْا «:  خود رفتندالبته مشرکان با ديدن اين اعجاز نيز به مسير لجاجت سابق ،پايان خداوند پی برند

ْستَِم و ھرگاه نشانه  »،ای ببينند، روی بگردانند و گويند سحری ھميشگی است َو يَقُولُوْا ِسْحٌر مُّ

المسلمين اجمعوا على ذلک فال يعتد « ، داستان شق القمر از ابن کثير و در المنثور سيوطى وديگران نقل شدهۀدر بار 

 .اعتنائى نيست گفتار مخالفه مسلمانان بر انجام اين معجزه اجماع دارند و از اينرو ب»،،، من خالف فيهبخالف

  خوشم آمد)!فتار يکی از شيخک ھا است  گاين (

 :و ابن شھر آشوب در مناقب گويد

و آنگاه  ، المشرکونانه اجتمع»،،،اقتربت الساعة« اجمع المفسرون و المحدثون سوى عطاء و الحسن و البلخى فى قوله«

 : قمر گويدۀو از علماى اھل سنت نيز فخر رازى در تفسير مفاتيح الغيب درتفسير سور ،» کرده داستان را نقل

 »...االنشقاق المفسرون باسرھم على ان المراد ان القمر حصل فيه«

 ...اند که در ماه انشقاق پديد آمد و دو نيم شد مفسران اسالمی ھمگى بر اين عقيده

 ،کند و سپس داستان را بھمانگونه که  اين دنباله رو شيخک ھا نقل کرده بيان مى

 :و از قاضى در شفاء نقل شده که گفته

 :چنانچه ابن کثير در سيرة النبوية گويد،» اجمع المفسرون و اھل السنة على وقوع االنشقاق«

و جاءت بذلک االحاديث المتواترة من طرق متعددة  و قد اجمع المسلمون على وقوع ذلک فى زمنه عليه الصالة و السالم«

 .»احاط بھا و نظر فيھا تفيد القطع عند من

 رسيده باره اين در متعدده نيز از طرق  مسلمانان اجماع بر وقوع آن در زمان آنحضرت دارند و حديثھاى متواتره -
 .شد اھدخو قطع موجب افکنده نظر آنھا ودر داشته احاطه بدانھا که کس ھر براى که

 :و مرحوم عالمه طباطبائى از دانشمندان و مفسران معاصر نيزفرموده

 .» بمکة قبل الھجرة باقتراح من المشرکين مما تسلمھا المسلمون بال ارتياب منھم )ص(آية شق القمر بيد النبى«
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است که درخواست مشرکان از موضوعاتى ه دست رسول خدا در مکه پيش از ھجرت بنابه معجزه شق القمر ب-

 .اند دانسته و ترديدى در آن نکرده را مسلم مسلمانھا ھمگى وقوع آن

 : کتاب فقه السيرة در اينباره گويدۀنويسند و از دانشمندان معاصر اھل سنت نيز دکتر سعيد بوطى

 کان احدى و انه)ص(و ھذا امر متفق عليه بين العلماء انه قد وقع فى زمان النبى«

نظر  (،خدا اتفاق  افتاده و يکى از معجزات اوست ن علماء مورد اتفاق است که در زمان رسولو اين چيزى است که ميا-

 ؟!)مخالفين مھم نيست 

  !پيامبری که معجزه نداشت!! يات دنباله روان شيخک ھا باز ھم نظر 

ای جز  يامبر اسالم معجزهاند که پ ن آوردن مقام و منزلت پيامبر عزيز، ادعا کردهئيای از مخالفان اسالم به منظور پا عده

ھا پا را فراتر نھاده و بر ھمين اساس از   برخی از آن...خواند  آن مردم را به سوی خود میۀقرآن نداشت و تنھا به وسيل

 :گويد لمانی میافندر، کشيش معروف  ،اند ال بردهؤريشه، پيامبری حضرت محمد صلّی هللا عليه و آله را زير س

 : زيرا در قرآن به صراحت آمده است،عجزه است که محمد دارای آن نبوده استاز شرايط نبوت، ظھور م

  . انعام نيز استناد کرده استۀ سور١٠٩ اسراء و ۀ سور٩٣وی به آيات 

نيز در کتاب خود عکسی از آن حضرت کشيده که قرآنی در دست دارد و در حال ورق زدن آن » مسيو ژرژ دوروی«

اختيار : گفت خواستند در پاسخ به آنان می چون از اين بزرگوار معجزه می«:  است او در زير آن عکس، نوشته،است

  »،معجزه در دست من نيست و اين نعمت به من عنايت نشده است

  : يند  گو شيخک ھا و دنباله روان شان  ھمچنان می

ست که برخی تعداد آن را پيامبر اکرم، بنابر شواھد قطعی و متواتر تاريخی، به جز قرآن معجزات فراوانی داشته ا

؟ معجزاتی نظير شق القمر، آگاھی از درون ديگران، شفای )!خالف آيات قرآنی(اند  افزون بر چھار ھزار معجزه دانسته

  .ھا سخن را به درازا خواھد کشاند بيماران که بيان يک يک آن

اما  (،ھا اشاره شده است  برخی از آنھای پيامبر است که در قرآن نيز به ئیگروھی از اين معجزات، مربوط به پيشگو

 ھای قرآن که ئیگوآيد، پيش  معجزه به حساب نمیئیحتی اگر فرض کنيم که قرآن به تنھا) ؟فته که معجزه است گقرآن ن

 ۀ نمون،گذارد ای محکم و استوار خواھد بود که جای ھيچ ترديدی را باقی نمی از زبان پيامبر به مردم ارائه شده، معجزه

 خود ، فساد،ضعف (،وی بزرگ روم بر حکومت پر قدرت و پھناور فارس استت ھا پيروزی امپرائیگوين پيشبارز ا

ی نيروھای دولتی پارس و فتوحات و جھانکشائی رومی ھا در آن زمان آنقدر مشھود مکی قدرت مندان و پاشانی ھاکا

  ). موجود استين باره کتابھای زيادیا و در، نه تنھا محمد،دانستند  بود که ھمه می

 گذشته است، برای اثبات پيامبری نبی اکرم، ی متفاوت با ھمه معجزات انبيا بزرگی ھمچون قرآن که ماھيتاً ۀ معجزمسلماً 

شود و محتوای  گذرد، بر تازگی آن افزوده می  که از عمرش میی سال ھر روز١٤٠٠ای که پس از   معجزه،کافی است

با  ،ای که نه دست تحريف به آن گشوده شده و نه کسی توانسته مثل آن را بياورد  معجزه،گردد ناب آن پديدارتر می

ابيم که اين آيات، مربوط به معجزات درخواستی و پيشنھادی است، يی مراجعه به آيات استناد شده توسط مخالفان در م

دانستند که او  که از پيامبر ديده بودند، می بسياری از کافران با معجزات و قراين فراوانی ئی،نه معجزات اثباتی و ابتدا

   . اما با اين حال ايمان نياوردند و به دنبال يافتن حقيقت نبودند،گويد راست می

 که  در ،ه عيک ھا و مال ھای پيرو مذاھب سنی و شگمعجزات و شرح و بسطی از طرف چلی اين بود مختصری از 

 شان که گمضحک ترين   معجزه ھای نسبت داده شده به محمد  پس از مرالب ترين و ج اما  ،ين نوشته باز تاب يافت ا

معجزه تراشان عزيز به او نسبت داده اند و به تفھيم و قبولی آن باالی مردم خوش باور و صاف دل جھان اسالم از ھيچ 

 باشد می!!!  يکجا داشت قدرت سکس سی و يا چھل مرد را محمد ۀمعجزنوع زحمت و تالش دريغ ننمودند ھمان 
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 : به احاديث زير توجه بفرمايدد  

 بود، که در ھر شبانه در جماع او ۀن حضرت  قدرت فوق العادآ معجزات ۀاز زمر« : از انس بن مالک منقول است که

 مجامعت سی مرد را ۀن حضرت قوآفرمود و در ميان صحابه مشھور بود که  روز با ھر يازده ھمسر خود مجامعت می

 ».ديکجا در خود دار

 ھمين اندازه قوت جماع نيز از نظر محدثان بزرگوار ديگری برای پيامبر کفايت نميکرده است، زيرا خداوند ولی ظاھراً 

 متن ،ن، ھريسه ای از بھشت توسط جبرئيل برای پيغمبر خود بفرستدآمقتضی ديده است برای تقويت بازھم بيشتر 

 نقل المتقين حليه مستطاب کتاب در مجلسی باقر محمد مال توسط صادق جعفر امام از حديثی که در اين باره
 : است چنين است شده

ھريسه ای از ھريسه ھای ) ص(منقول است که خداوند عالم ھديه فرستاد برای رسول هللا ) ع(از حضرت امام صادق «

 پس حضرت ،دندورده بوآدست خود عمل ه را ب نآده بوده و حوريان بھشت ئيبھشت، که دانه اش در باغھای جنت رو

ن حضرت افزوده شد، و اين چيزی بود که آرا تناول فرمودند و قوت چھل مرد برای مجامعت بر قوت  نآ) ص(رسول 

خداوند کريم به زير ناف محمد بيشتر توجه داشته تا !!  بلی ( » ،ن خوشحال خواھد کردآدانست پيغمبرش را با  خدا می

 ؟؟!! شرم آور است ۀ اين يک معجز)فصل ھفتم(باب سوم،  حليه المتقين، !) !کمک به به بينوايان 

 و ھر کجا زن می يافت  نقدر شھوتی و زنباز و زن دوست بودهآتوان فھميد که چرا محمد   با خواندن اين احاديث می

 !!!چونکه هللا از بھشت ميواه ای فرستاده بوده تا کمر  محمد  قايم تر شود ! رفت گمی

دانستند به او نسبت دادند اما بھتر  ک ھا ھر چه میگدی مال که تعدا! عجزات آن حضرت اين بود خالصه ای از م

 معجزات محمد  به اصطالح نازل شده مراجعه و چند آيتی را طور ۀخواھد بود درين باره به قرآن و آياتی که در بار

 نمونه ذکر کنيم

 ٥٠ ت انعام آيۀسور

من  ،که من فرشته ام دارم يا اين ز غيب خبری خداوند در نزد من است و اگويم گنجھای به آنھا بگو من نمی) ای محمد(

 .تابع الھام ضمير و رساندن وحی ھستم

 ١٨٨ ت اعراف آيۀسور

دانستم بر خير خود بسی می افزودم  و اگر علم غيب می ،من مالک سود و زيان خود نيستم، مگر آنچه خدا بخواھد: بگو

 .سی جز بيم دھنده و مژده دھنده ای برای مومنان نيستممن ک ،رسيد و ھيچ شری به من نمی

 ٥٩ ت اسراء آيۀسور

به قوم ثمود به عنوان معجزه ای روشنگر  ،کردند که پيشينيان تکذيبش می مارا از نزول معجزات باز نداشت، مگر اين

 .فرستيم و ما اين معجزات را جز برای ترسانيدن نمی ،بر آن ستم کردند ،ماده شتر را داديم

 ٣٧ ت انعام آيۀسور

ولی بيشترينشان  ،چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو خدا قادر است که معجزه ای فرو فرستد: وگفتند

 .دانند نمی

دھند، اما  اين آيات به وضوح ضعف محمد را در انجام دادن عمل خارق العاده  يعنی معجزه در زمان خودش  نشان می

 مرگ محمد شروع به افسانه سازی در مورد  او و امامان کردندمسلمانان بعد از 

پذيرد ؟ و يا تباط معجزات پيامبر  برا به ار حال يک مسلمان خوش باور چه کار کند ؟ به قرآنی که ايمان دارد آيات آن

 ان دين را ؟؟؟؟؟؟؟؟گن ھمه رقاصان عربی و اشاعه دھندنديات اي و چرئیوگھم اين ھمه افسانه 

يرم که تعدادی از رھبران  گد اتفاق افتاده من چنين نتيجه میين گوياناتی  به نام معجزه که میری مختصر از جربا مرو
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ثير مستقيم خيالبافی به استعمار و در قدم دوم دنباله أمين منافع خود ووابسته ساختن نيرو ھای مردمی زير تأدين غرض ت

شوی  و شا و ساعی بوده اند تا بتوانند با شستا در طول تاريخ کو ھمچو افسانه ھروان شيخک ھا به شرح و بسط دادن

 .ھداشته و بر مردم حکومت ھمه جانبه داشته باشندگمغزی نسل ھا را ھميشه در اوھام و خرافات ن

 که خود را به نام عالم ی دادن خرافات زير نام معجزه توسط قشر مفت خورگدرين مختصراز توضيحات و شاخ و بر

بر طرز بينش و تفکر مردم تحميل نموده اند ...  طالب و ، چلی ، متفکر دينی، االسالم ة حج، آيت هللا ،مولوی ، مال،دين

 ری  شرح میگا از معجزه تعبيری داشته و در توصيف آن چيزی ديشويم که تعدادی از آنھ به وضاحت متوجه می

عی بوده  است اما در تشريحات زير چنين عنوانی دای حقانيت و ثبوت پيامبری شخص ميند معجزه بر گو می مثالً ،دھند

ر چه ارتباطی به حقانيت و ثبوت پيامبری گدانم اين موضوع و ده ھای دي  نمی،دارند  صحبت می...از سکس محمد و 

 محمد دارد ؟؟؟

نسانی را در ر پيامبر راه درست و اساسی را نظر به ھدايت هللا در نظر داشته و خواسته قانون معتبر الھی و اگحال ا

 صحبت نکرده اند ؟ چرا يک پيامبر به  معجزه   نمايد چرا از افکار و طرح انسانی کمتر صحبت  و يا اصالً عملیجامعه 

 ر او چيزی بر تر و بھتر برای بھبودی وضع انسانھا میگ خود را بر مردم تحميل نمايد ؟ او ھم زور و قدرت شمشير

ھر صورت اين بی ه  نه نشان دادن معجزه ؟؟ و يا از نيام کشيدن شمشير ؟؟ بداند بايد از آن حرف بزند و عمل کند

روند که قدرت جنسی محمد را ھم يک  ئی ھا به پيش رفته و میگوين ياوه ايعنی ھمين مال ھا به اندازه ای در!! مان شر

 مورد قبول مردم باشند ؟ خواستند منحيث يک پيامبر د؟؟ يعنی جناب ايشان به زور قدرت جنسی خود میندان معجزه می

ه شاخ و پنجه دادن به اين بينيم که ھم سادکی میرافات از طرف مفت خوران جامعه ببا نظر داشت تبليغات اين ھمه خ

چون وقتی باورمندی يک مغز   !!ھمات آنھا فقط يک منظور دارند و آنھم مسموم ساختن مغز ھای انسانی ھمه تو

که چون جناب شان از  دارد و يا اين می هگير ندن ادرار معطر پيامبر او را تا ابد سجه بر سد که خورمسموم به اين در

؟؟ در ذھنيت !!جامعت نمايدتوانست در يک وقت م چنان نيروی جنسی بر خوردار بوده است که با يازده خانمش می

توان  توقعی می کمتر ،رددگزين گث يک عقيده و باور مندی مقدس جاي خوش باور منحيۀيض مسموم شدشخص مر

شنائی دانش و  خيلی زحمت الزم است تا در رو،داشت که چنين آدمی در وقت کم دو باره به حالت يک انسان در آيد 

 دانش و عقالنيت را ، درک، فھم،زش بيرون  آورد و جايش غثر آن کثافات را از مؤو م! فھم با کار ھای سازنده 

مار در توليد اين جنس خاين به مردم يعنی مال و عالم دين سازی خيلی  استعۀخانکه کار با وجودی ،زين ساخت يگجا

ناک  صادر و جھان منحيث مکروب ھای مزمن و خطرفعال است و روزانه به صد ھا و ھزاران آن را در سراسر 

را که  افکار ايشان و خرافاتی !فقط افشای ماھيت آنھا! کند از بين بردن آنھا ھم آنقدر نا ممکن نيست  تکثير می

دم را به علم و دانش آشنا ساختن است و آن زمانی  نمودن و مرءبوحانه تالش دارند بر ذھنيت ھا حاکم شود افشامذ

 فته و از بين خواھند رفتگر دانشی و انسانی انسانھا قرار ، علمیۀخواھد بود که اين مکروب ھا مورد حمل
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