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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

  ٢٠١١ مارچ ٣١

 معراج محمد
 

طور عموم آنچه خوب و مثبت در باره اسالم و  محمد از طرف نويسندگان اسالمی گفته شده با ه دانشمندان وابسته ب

خرافات را ھر قدر ھم دقيق و موثق باشد زحمت  ضد و  گرانه ءدارند امانوشته ھای  افشا م بسته آنرا قبول میچش

دھند زيرا علمای وابسته به نيرو ھای استعماری که ھميشه در ضديت با  فکر کردن روی آن را به خود نداده و نمی

الش دريغ نمی ورزند چنان به اوشان به وکالت از  آزاد ھستند و درين راه از ھيچ نوع تۀانسان گرائی و جامع

 مينمايد و باعث گمراھی شان اعراب و بنيان گذاران خرافات تفھيم  نموده که نوشته ھای ضد دين عقايد شانرا خراب

له ھم ھمين است اين اسالم چه نوع عقيده ای است که در مقابل استدالالت عقايد مخالف خراب أجان مس. دميشو

را عوض منع مطالعه عقايد ضد اسالمی و ممنوع قرار دادن کتاب ھای علمی اين دانشمندان و علمای دين ميشود ؟ چ

تا باشد که ؟  حق بودن دين و عقايد خود را با استدالل و منطق ثابت نمايند؟؟هنمايند و بحاضر نميشوند استدال ل 

 همی بدھند ؟؟؟؟؟ شايد باعث پايداری و تثبيت بجيف و خرافات با منطق  پايه ھای علارابرای دين خود عوض گفتن  

اميدوارم مراکز تحقيقات اسالمی و دکتوران اسالم شناس قلم رنجه و بنويسند  حق دين  چنانکه ادعا مينمايند شود ؟؟؟

  .آنچه ميدانند

قديم ميدارم تا تار منابع اسالمی گرفته و خدمت خوانندگان ار جمند  )معراج(حال من سفر خيالی محمد به آسمانھا را 

 . و آزاد خود را پيرامون اين سفر آسمانی تا پيش خدا و شنيدن صدای قلم او داشته با شنداوشان قضاوت ممکن

رفتن جناب شان به بيت المقدس و ..  و ارآنجا به معراج رفت .  دختر ابو طالب بود"ینام ھا" ۀمحمد آنشب در خان

نظر به نوشته صحيح .  چون صبح آنشب در ھمان خانه بود.ک شب بودمسجداالقصا و آسمانھا و بر گشت شان در ي

  :ی نرفته بود در روايات اسالمی فقط با اختالف عبارات روايت شده است ئبخاری عايشه گفته که محمد جا

سوی بيت المقدس ه او سوار شده ب.  بود آورد)براق(ن حضرت نازل شد و مرکبی که نامش بر آ جبرئيل در آنشب 

ن حضرت عرضه آصورت زن زيبا و آرايش کرده خود را بر ه  آنشب دنيا ب.کرد و چند جای نماز ھم گذاردحرکت 

 براق  محمد چون عالقه شديدی به جنس لطيف داشت: قابل ذکر است که (نمود ولی رسول خدا به آن توجھی نکرد 

شر را ديد و فرشته ھا دسته دسته  سالم بعدا به آسمان صعود نمود آدم ابوالب). ما سر آن سر زن بود اشان ھم اسپ

  :علی بن ابراھيم در تفسير خود از امام صادق روايت کرده رسول خدا فر مود. کرده و مبارک باد ميگفتند
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بزرگی را در آنجا ديدم خشمناک و مثل ديگران تبريک گفت اما قھر و عصبی بود از جبرئيل اسمش را ۀ فرشت

  :پرسيدم گفت

را ھم ) عزرائيل(جناب شان در راه ديدن دوزخ  ملک الموت . زخ است و ھر گز نخنديده است اين مالک خازن دو

البته محمد توضيح ميدارد که درين آسمان مرد ھا و زنھای زناکار را ھم . ديد و صحبت ھای بين شان انجام گرفت

ه ھای زيادی را که عبادت محمد به آسمان دوم ميرود و در آنجا يحيی و عيسی  را می بيند و فرشت. ديده است

رود به آسمان چھارم  و  بيند و می ميکردند ھمه را سالم گفته و به آسمان سوم ميرود و آنجا يوسف پيامبر را می

 رود در آسمان پنجم ھارون بن عمران را ديده سالم کرده و می آنجا ادريس پيامبر را می بيند سالم کرده باالتر می

گويد وقتيکه به آسمان ھفتم رسيدم  محمد می. کند  را می بيند  به او سالم و احترام میگذرد و در آسمان ششم موسی

 رسيده "سدره المنتھی"ی از نور و ابراھيم را ديدم و سالم کردم و ازينکه به  ئفقط در يا ھا. در آنجا فرشته ای نديدم

من ميسوزد و با من خدا حافظی نموده و  برو چون اگر من باالتر بروم پرو بال - برو :من گفته يل بئ جبر،بودم

ی که خدا مرا ئو من در امواج نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور  وارد ميکرد تا جا. رفت

خدا ( درين که در آن سخنان خدا به محمد چه گفته معلوم نيست و عموما گفته اند .توقف داده و با من سخنانی گفت

و در  حديث کتاب بصائر است  که . بت شودحنيست درين باره صمصلحت )  را بايد وحی ميکردوحی کرد آنچه

 اينھا دو باره با طی مراحل مشابه در ۀرسول خدا گفت بعد از ھم. خداوند نام ھای بھشتيان و دوزخيان را به او داد

 . سدره المنتھی به جبرئيل رسيدم و باھم بر گشتيم

  :ميگويد  در تفسير خود "عياشی" 

  . محمد وقت خدا حافظی از جبرئيل پرسيد حاجتی داری ؟ گفت بلی

  بگو:  گفت

 .سانیمن سالم برکه خديجه را از طرف خدا و  :  جبرئيل گفت

محمد حسنين ھيکل . اند ھای گوناگون داده در باره معراج محمد به آسمانھا حديث نويسان و نويسندگان اسالمی شرح

 رجب سال ٢٧قولی ه  رمضان يا ب٢١شب ( راج او را اندکی پيش از ھجرت او به مدينه در کتاب زندگی محمد مع

 جلد پنجم از ص ٢٢٧صحيح بخاری  در حديث شماره . ستا   نوشتهءپس از نماز عشا)  ميالدی٦٢١دوازدھم بعثت 

  :نويسد   می١٤٨ تا ١٤٢

  :گويد که محمد گفته است   انس بن مالک از قول مالک بن صعصعه می

. دراز کشيده بودم نا گھان شخصی نزد من آمد و سراسر بدنم را پاره کرد ) الحجر(و يا ) الحات( ھنگاميکه من در 

  :پرسش کردم ) الجرود (گويد من از  می) انس بن مالک(

  :پاسخ داد اينکه ) مفھوم اين عمل چيست ؟ (

د محمد ادامه ميدھد سپس او قلب مرا در آورد پس   بع. از ناحيه گردن تا باالی مو ھای آلت تناسلی اش را پاره کرد

نزد من آورد و قلبم را با آب  ايمان شستشو داد بعد آنرا با ) سينی طالی ايمان ناميده ميشد(ازآن يک سينی طال که 

 يوانی سفيدی کهحسپس . نرا به محل اوليه اش بر گرداندآدرون مايه سينی طال که نيروی ايمان بود پر کرد و آنگاه 

  :محمد ميگويد . تر از االغ بود به نزد من آورد تر از قاطر و بزرگ کوچک

 و .بزرگ بود که تا آن جای که چشم آن حيوان نيروی بينش داشت ادامه می يافتای  گام ھای آن حيوان به اندازه 

 را به آسمان اول برد در دروازه آسمان اول بعد از گفتگو بادروازه بان ديم و ماشسوار ) براق(ن آمن و جبرئيل بر

در آسمان اول آدم پيامبر را ديديم  و او ھم با ما بر براق سوار شد و به آسمان دوم رسيديم آنجا . در آسمان را گشود
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يی حمان را باز و در آنجا يفته در آس او ما را خوش آمد گ،ھم بعد از جواب دادن به سؤاالت در وازه بان آسمان دوم

در . رسند رار ھمين سؤاالت يوسف را ديديم خالصه تا آسمان ھفتم میکتو عيسی را ديديم در آسمان سوم بعد از 

در . شود ی میئھا آسمان چھارم ادريس  و در آسمان پنجم ھارون و در آسمان ششم موسی و بين او و موسی صحبت

  :حمد ميگويد م. بيند آسمان ھفتم ابراھيم را می

من ه سپس ب: دھد   محمد ادامه می.يعنی بزرگترين درخت جھان برد) سدره المنتھی( در آسمان ھفتم جبرئيل مرا به 

که نظر به مشوره موسی در آسمان ششم  محمد .  مر تبه نماز بگذارند٥٠دستور داده شد که پيروان من بايد روزانه 

ه نماز ھا کم شود بعد از رفتن و بر گشتن بين موسی و چانه زدن با خدا رود تا انداز چند بار به آسمان ھفتم می

  :گفت  ی شنيدم که میئ وقت نماز قناعت نموده و در حين ترک نمودن آسمان ھفتم صدا٥باالخره به 

م سبا است که قبل از اسالم مرد وریآقابل ياد (ام   من به پر ستندگانم تخفيف کافی داده و فر مان خود را صادر کرده

  :محمد می افزايد )  وقت نماز ميخواندند٥يمن امروزی يعنی 

 تاريخ نويسان اسالمی . سپس جبرئيل مرا به محلی برد که من در آنجا صدای خش خش قلم را روی کاغذ شنيدم

 .ستھا بوده ا اند که آن صدای خش خش قلم صدای قلم هللا بوده که مشغول ثبت حساب بندگان خود و اعمال آن نوشته

 ديدم که ديوار ھای کوچک آن از مرواريد و کف آن از مشک یئخيمه ھاسپس جبرئيل مرا به بھشت برد در آنجا 

 . ساخته شده بود

در اورشليم و از آنجا به  (ءصاقبه مسجد اال) در مکه(محمد اعالم نمود که شب قبل خداوند اورا از مسجدالحرام 

 و محمد .اند و فقط باور کردند نبودهای ان او و ھيچ کسی  شاھد چنين واقعه پيرو). سمانھا برده و بر گرداننده استآ

  در .ئيد مدعای خود اعالم نمود و بدين ترتيب حادثه معراج در قرآن ثبت شدأ را در  تء اول سوره اسراتنزول آي

اج روی معيار تأليف آقای سيد علی ھاشمی راجع به اين معر) پرسمان قرآنی نبوت( کتاب ١٧٧ تا ١٧٠صفحات 

پردازد و ادعا مينمايد که اين معراج  صر فا روحانی  ھای قرآنی و روايات اسالمی به بحث در کيفيت معراج می

  .نبوده و جسمانی ھم بوده است

  : هللا دستغيب شيرازی نيز چنين آمده است آيتفصل اول تأليف )  کتاب معراج(در کتاب معراج الصادقين 

  :ر   نقل قول شده است که حضرت رسول فرمود قضرت باار االنوار از ححدر ب 

کرد به طوری که گمان  کردم از من در باره پسر عمم  علی پر سش می قات میملکی را که مال در معراج ھر 

سوره  )جاللين( جالل الدين المحلی و جال الدين السيوطی در تفسير . کردم علی در آسمانھا از من مشھور تر است

  :مينويسندمعراج چنين 

  : که فر مود "ليلته معراج" رسول هللا در باره ز در حديث است ا

 بر آن . سفيد رنگ.تر کوچک) قاطر(تر و از استر   آنشب جبر ئيل آمد و چھار پائی ھمرايش بود از االغ بزرگ

 نماز خواندم پس سوار شدم و به بيت المقدس رفتم افسار براق را به حلقه ای که خاص انبياء بود بستم و دو رکعت

 آسمان ھفتم ابراھيم را ديدم که به بيت المعمور تکيه زده است و در ر د.سوی آسمان پرواز کرديمه از بيرون آمدن  ب

 هللا آيت..... شود و بعد از آن جبرئيل مرا به سدره المنتھی برد   فرشته وارد و خارج می٧٠٠٠٠بيت المعمور روز

  :صل اول مينويسد دستغيب شيرازی در کتاب معراج ف

  :ين العابدين از پدرش  حسين که علی به او گفته بود از محمد شنيده زرالعلوم از پدرش قبا صادق از پدرش 

ت که منتھی المقامات است و آن در عرش اعلی صعود کردم که مقامی اس) سدره المنتھی( در شب معراج به 

ھزار برگ و اگر يک برگ آنرا به اين عالم بياورند ھمه ختی است که ھزار ھزار شاخه دارد و ھر شاخه ھزار در
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وی ھا جرسد و کليه  آخرش نمی آن در خت راه برود به خۀزد و اگر کسی ھزار سال زير يک شااندا عالم را سايه می

بر روی ھر برگی ازآن صد ھزار ھزار ملک . گذرد و شير و عسل و آب و شراب بھشتی از زير اين در خت می

 تا ١٠٣ احاديث مشترک صحيح بخاری و مسلم از حديث " والمرجانءلوءاللو"در جلد اول . ح خدايندمشغول تسبي

 .  ھمين داستان تخيلی را با جمالت و بعضی اضافات تشريح داشته است١٠٦

 بسيار است که اکثر علمای سنی مذھب و اھل تشيع سعی نموده اند تا با یافسانه رفتن به آسمانھا رواياتدر باره 

 ھای مذھبی بر رخ مردم بکشند نرا به نفع يکی از گروهآاضافه و ياکم نمودن بعضی کلمات و جمالت 

 که مسلمانھا با خوشباوری عجيبی به  اتفاق افتادن آن .اين بود مختصری از داستان خيالی عروج محمد به آسمانھا

 باشد شيدن ھمانا اينک به جامعه و مردم پيش حمد و آنرا شايد انگيزه گفتن اين نوع داستانھا از طرف م.باور دارند

 خواسته است چنان عملی از خود نشان بدھد که فوق ھمه پيامبران باشد و  تعداد زياد ،معجزه ای نداشته اوچون که 

ی را بد ون تعقل و تعمق در اصل اتفاق افتادن آن قبول ئمسلمانان و ھموطنان بيچاره و پاکدل ما ھمچو داستانھا

در اخير . بيش از پيش  به کمک و ھمکاری ھای گمراھان انسانی در اين خرافه گرائی غرق تر ميشوندداشته و 

غرض روشن شدن بيشتر موضوع معجزه و معراج توجه خوانندگان محترم را به نوشته دانشمند گرامی دپلوم 

 منتشره در ھمين ٢٠١١  جنوری٢٠تاريخی ) خرق ناموس طبيعت -معجزه (انجنير خليل هللا معروفی زير عنوان 

 . پورتال گرانقيمت و ارزشمند جلب ميدارم

 

 - -  تفسير عياشی   تفسير کابلی- روايت شيخ طوسی  از امام صادق

  محمد پيامبری که از نو بايد شناخت–گيورگيو  –

 ١٣٠جلد سوم ص ) قاھره الشب(صحيح بخاری  –

 

  


