
  



  

 و ع اهلبیت مکتب خصوصا و اسالم معتقدات ، تاریخ طول در همواره

 نواصب و کفار جسارت و اهانت و تمسخر مورد شیعی روایات و تشیع عقاید

 ! است گرفته ملحدین و

 مناسک جمیع تا ، ها عزاداری و ع انبیاء معجزات و  ع اهلبیت مقامات از

 ... دینی

 این هتک و تمسخر در مطلب و فیلم و کلیپ هزار هزاران سالیانه و

 . میشود نشر و ساخته معتقدات

 اکرم پیامبر معجزات از یکی روایت نقل کلیپ که است روزی چند ایضا

 اتئیست  تمسخر مورد ، است شده بیان شیعی روحانی یک توسط که ص

 !است گرفته قرار ملحدین و ها

 این از بسیار که ، قران در  ع انبیاء معجزات سایر همواره که همانطور

 قرار انها تمسخر مورد نیز، است تر عظیم و تر بزرگ ، مذکور ی معجزه

 !! میگیرد

 منکرین و اعجاز منکرین و وهابی اتئیست ملحدین این که آنست نکته اما

  ع محمد ال کالم منکرین و قران

 فعالیت مشغول ‼ بصری الکذاب احمد مبلغین لسان و لباس در اکنون

 !اند گشته مشغول ع اهلبیت و اسالم با جنگ به و اند شده
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  اهلبیت کالم و ع محمد ال و محمد  الهی اعجازات  تمسخر و انکار به و

 !!  اند بسته کمر  ع

 مفصل روایت یک از بخشی که.  مینماییم بیان  را اعجاز این متن اکنون

 . میباشد ص اکرم پیامبر معجزات بعض ذکر در

 حضرت  که میباشد ع  المومنین امیر از نقل به و ع عسکری  امام از روایت

 پیامبر توسط معجزه ان شبیه وقوع و انبیاء معجزات بعض ذکر به ع امیر

 . میفرمایند اشاره ص اکرم

 : اند کرده ذکر را روایت این که منابعی از برخی

 425: ص السالم، علیه العسکری الحسن اإلمام التفسیر

 348: ص ،1ج - ره عاملی حر شیخ  المعجزات، و بالنصوص الهداة إثبات

 37: ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 244.  239: ص ،17ج ،(بیروت - ط) األنوار بحار

 . 439-434 ص   15 باب سوم، جلد ، ره مجلسی عالمه القلوب حیاة

 

2 

 



  

 رَسُولُ أَنَّکَ مُحَمَّدُ یَا نَشْهَدُ: یَقُولُونَ بَاکِینَ الثَّالِثَةُ الْفِرْقَةُ جَاءَتِ ثُمَّ: قَالَ...   

 آلَکَ أَنَّ وَ الْوَصِیِّینَ، أَفْضَلُ عَلِیّاً أَنَّ وَ أَجْمَعِینَ، الْخَلْقِ سَیِّدُ وَ -الْعَالَمِینَ رَبِّ

 الْأُمَمِ خَیْرُ أُمَّتَکَ أَنَّ وَ ینَ،الْمُرْسَلِ صَحَابَةِ خَیْرُ صَحَابَتُکَ وَ النَّبِیِّینَ، آلِ أَفْضَلُ

 مَذْهَبَ لَا مَا مُعْجِزَاتِکَ مِنْ وَ عَنْهَا، لَنَا مَحِیصَ لَا مَا آیَاتِکَ مِنْ رَأَیْنَا أَجْمَعِینَ،

 ظِلِّ فِی قُعُوداً کُنَّا: قَالُوا رَأَیْتُمْ الَّذِی مَا وَ: ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ. سِوَاهَا لَنَا

 آیَةِ مِثْلَ لَکَ أَنَّ ذَکَرْتَ أَنَّکَ وَ بِخَبَرِكَ، نَسْتَهْزِئُ وَ أَمْرَكَ، نَتَذَاکَرُ الْکَعْبَةِ

 فَوْقَ صَارَتْ وَ -مَوْضِعِهَا عَنْ الْکَعْبَةُ ارْتَفَعَتِ إِذَا کَذَلِکَ نَحْنُ فَبَیْنَا مُوسَى،

 فَتَنَاوَلَ حَمْزَةُ عَمُّکَ فَجَاءَ. نُرِیمَهَا أَنْ نَقْدِرْ لَمْ وَ -مَوَاضِعِنَا فِی فَرَکَدْنَا رُءُوسِنَا

 فِی فَوْقَنَا -عِظَمِهَا عَلَى -احْتَبَسَهَا وَ فَتَنَاوَلَهَا تَحْتَهَا، هَکَذَا -رُمْحِهِ بِزُجِّ

 ثُمَّ عَنْهَا، بَعُدْنَافَ. ابْعُدُوا: فَقَالَ تَحْتِهَا، مِنْ فَخَرَجْنَا. اخْرُجُوا: لَنَا قَالَ ثُمَّ. الْهَوَاءِ

 لِذَلِکَ فَجِئْنَا اسْتَقَرَّتْ، وَ مَوْضِعِهَا إِلَى فَنَزَلَتْ تَحْتِهَا، مِنْ الرُّمْحِ سِنَانَ أَخْرَجَ

 وَ -جَاءَتْکَ قَدْ الثَّالِثَةُ الْفِرْقَةُ هَذِهِ: جَهْلٍ لِأَبِی ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ. مُسْلِمِینَ

 أَمْ کَذَبُوا، أَمْ هَؤُلَاءِ صَدَقَ أَ أَدْرِی لَا: جَهْلٍ أَبُو فَقَالَ. شَاهَدَتْ بِمَا أَخْبَرَتْکَ

 آیَاتِ نَحْوِ مِنْ -عَلَیْکَ أَقْتَرِحُهُ مَا أَنَا رَأَیْتُ فَإِنْ إِلَیْهِمْ خُیِّلَ أَمْ لَهُمْ، حُقِّقَ

 تَصْدِیقُ یَلْزَمُنِی فَلَیْسَ إِلَّا وَ بِکَ الْإِیمَانُ لَزِمَنِی فَقَدْ مَرْیَمَ ابْنِ عِیسَى

 …هَؤُلَاءِ
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 بودیم نشسته کعبه پناه در: گفتند. دیدید چه آن بگویید: فرمودند حضرت

 های معجزه دعوی و کردیممی تو های گفته( کردن مسخره) استهزاء و

 بلند شد، کنده خود جای از کعبه که دیدیم ناگهان پنداشتیم،می دروغ را تو

 بودیم شده کوب میخ خود جاهای در ما و ایستاد ما سر باالی بر و گردید

 و آمد حمزه تو عموی اینکه تا نداشتیم؛ حرکت( نیرو و توان) یارای و

 خود ینیزه به را عظمت آن با کعبه و کرد، استوار کعبه زیر را خود ینیزه

 دور و آمدیم بیرون ما چون شوید؛ دور و روید بیرون: فرمود و داشت نگه

 و شدیم تسلیم نتیجه در. گرفت قرار خود جای به و برگشت کعبه شدیم

 سوم گروه اینک: کردند خطاب ابوجهل به حضرت. آمدیم تو سوی به

 راست دانمنمی: گفت ابوجهل. بودند دیده چه آن به دادند خبر را تو و آمدند

 خیالی یا اندکرده تحقیق درست که دانمنمی و گویند،می دروغ یا گویندمی

 الزم دهی، نشان امطلبیده چه آن من به اگر. است آمده ایشان نظر در

 الزم جماعت این( تایید) تصدیق ، من بر نه اگر و بیاورم ایمان که است

 .نیست

 اعتقاد زیادی با را( اشخاص و افراد) جماعت این هرگاه: فرمودند حضرت

 همانا...  کنی؛نمی تصدیق داری که ایشان( داری دین) دیانت و عقل به

 به شد تمام هم تو بر و دیدند چه آن به شد تمام ایشان بر خدا حجت که

 4 شنیدی ایشان از چه آن

 



  

 ... بصری دجال اتباع  الکلب من انجس نواصب و ملحد مارقین این حال

  ع اهلبیت و الرسول  اعداء و مارقین این و

 ع محمد آل قائم منکر و دشمن نواصب این و

 ... ایشان معجزات و ع محمد ال و محمد روایات کنندگان تکذیب این و

  ایشان معجزات و ع محمد ال و محمد مقامات و روایت تمسخر و انکار به

 !!! اند اورده روی

 مارق مرتدین این قلبهای و ها چهره!  است قبیح و زشت و تاریک چه و

 !!!زاهق منکرین و

 ،!  اعجاز و غیب به نسبت باورشان عدم و انکار کفرو بخاطر که زمانی

 ( باهلل العیاذ!!! ) مینامند فضایی و خرافی و موهوم را  عج موعود مهدی

 امد نخواهد و نیامده که نباشید موعودی چنین منتظر:  میگویند صراحتا و

 غیبت زمان در  خبیثه طینه اهل ارتداد ی وعده تحقق ، امور این که حقا

 ... است

 !!!  اند نخوانده و ندیده را قران هیچگاه ناصبی حرامزادگان این گویا  

 بزرگترین مورد در را ان که اند نخوانده و ندیده را قران در انبیاء معجزات و

 5 !!! مینمایند انکار و تمسخر ، الهی حکومت صاحب و الهی ی وعده

 



  

 الهی حجج جیمع و قران و خداوند با محاربه اعالن واقع در مارقین این

 :اند داده قرار اعتراض مورد را خداوند و  ️‼️‼ . اند کرده

 موجبات ،  ع انبیاء از العقول محیر معجزات ذکر با چرا!  خدا ای که  

 کرده نقض را انبیاء بودن  بشرمثلکم و.  ای اورده فراهم را دین تمسخر

 !! ای

 و شده انان معجزات و انبیاء  جمیع منکر واقع در  هتاك جاهالن این  

 !!! اند کرده خطاب موهون و خیالی و عادی غیر و فضایی را انان قصص

  نوح طوفان از

 .  ع خلیل ابراهیم بر اتش شدن گلستان و سالم و سرد از

 با انان شدن زنده و ع ابراهیم توسط پرنده چهار کردن درهم و کوبیدن از

 ... او ندای

 که.  ساحران ابزار بلعیدن و عظیم مار به موسی ی عصا شدن تبدیل از

 گردید موسی به فرعون ی سحره ایمان موجب

 . نور منبع یک چون هم موسى دست درخشیدن یعنى ;بیضاء ید از

 . کوبنده هاى توفان از

 کشاورزى آفت و گشت مسلط آنان درختان و ها زراعت بر که ملخ ارسال از

 . شد آبادشان

 

6 

5 

 



  

 ( .نباتى آفت نوع یک یا شپش) قمّل ارسال از

 تولید قدر آن و سربرآوردند نیل رود از که ها قورباغه یعنى ;ضفادع ارسال از

 . کردند مشکل دچار را آنان زندگى که کردند مثل

 نوشیدن براى نه که اى گونه به نیل رود درآمدن خون رنگ به یعنى:  دم  از

 . کشاورزى براى نه بود استفاده قابل

 از بگذرند آن از توانستند اسرائیل بنى که اى گونه به ;دریا شدن شکافته از

 . اسرائیل بنى بر «سلوا» و «منّ» نزول

 . سخت سنگ از ها چشمه جوشیدن از

 . آنان سر باالى سایبانى چون هم گرفتن قرار و کوه از قسمتى شدن جدا از

 . ها میوه کمبود و سالى خشک و قحطى از

  اسرائیل بنی گاو داستان و مقتول جوان کردن زنده از

 گرفت مى قرار آنان سر بر بیابان شدید حرارت در که ابرها سایه از استفاده از

 حضرت توسط مردگان کردن زندههمچون ع عیسی معجزات از

 ; ع عیسی

 :کور شخص دادن شفا از

 .پیسى مریض دادن شفا از

 . زنده ای پرنده به ان شدن تبدیل و خشک گل در دمیدن از
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 دستان در اهن شدن نرم و پرندگان و کوهها تسخیر همچون داوود معجزات از

 . او

  کوه دل از حامل زنده شتر امدن بیرون همچون صالح معجزات از

  سلیمان معجزات از

 تسخیر حیوانات، با نطق و ، اجنه و شیاطین و بادها، بر حکومت همچون

 ...  و سرکش موجودات

 همچون  اسالم مکرم پیامبر معجزات از و

 ... و معراج و القمر شق

 و عبث و دلیل بی  متعال خداوند توسط انها ذکر و قرانی معجزات این تمام

 ! است نبوده(   باهلل العیاذ)  لغو و بیهوده

  سنی و شیعی روایات در  اکرم پیامبر از  معجزه هزار 2 از بیش و

 . ائمه از کدام هر از ، شده روایت ی معجزه صدها و

 بیان انها ذکر از هدف ، حرامی ملحد مارقین این  تصور خالف بر بیشک  و

 . است نبوده فضایی و مضحک و موهن تخیلی رمان یک

 الهی حجج و انبیاء صدق و اثبات برای ای نشانه و دلیل و قانون بیان بلکه

 . کاذب از صادق شناخت برای عالمتی و است بوده

 محمد ال و محمد و خدا به اعتقاد ای ذره  که  زندیق حرامی یک تنها اری

 ! باشد نداشته

 المحدثین سید مرحوم المعاجز مدینه کتاب اسم و جلد حتی کسی ان تنها و

 ! باشد ندیده هم را ره البحرانی هاشم السید مرحوم
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 محمد ال و محمد معاجز روایات از برخی ذکر به تنها ، مجلد  8  در  که

 . است پرداخته السالم علیهم

 و نماید باز خویش ی گندیده و نجس دهان از افسار میتواند کلبی چنین تنها

 انبیاء جمیع و قران و خداوند  به نسبت کثیفی و موهن عبارات اینچنین با

 . نماید  جسارت و تمسخر السالم علیهم طاهرین ی ائمه و الهی

 !!!؟؟؟  چرا

 برای بودنش زاده حرام وقتی که هستند خطابی ابن همان اتباع اینان  زیرا

 زاده حالل نیست الزم ص پیامبر ی خلیفه و امام گفتند شد ثابت اتباعش

 !!!  باشد

 هر فاقد شان جاهل و کذاب و حرامی امام میبینند وقتی نیز جماعت این

 ! میباشد رذیلتی هر واجد  و فضیلتی

 !!! معجزه انکار  همچون ‼!!!  مقابله و انکار جز ندارند ای چاره

 این از را منان خدای شکر و.  است الطیب من الخبیث اهلل لیمز که حقا

 . غربال و  تمحیص

 انکار و توجیه به ابوجهل  ، بحث مورد روایت همین  در که همانطور.  اری

 این انکار برای و دانست خیالی و  و نشده ثابت انرا  وقوع  و پرداخت معجزه

 . نمود پا و دست  مضحک ی توجیه  معجزه

  ها معاویه و ها خطاب ابن و ها ابوجهل اتباع که ، زمان مرتدین و مارقین

 9 ! اند اورده روی ان تمسخر و معجزات این  انکار به نیز میباشند
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 و قران در منقول ی معجزه هزاران در  و گذشته های امت در که همانطور
 ایمان از فرار برای ،  منکرین  و زنادقه و ملحدین ،  ائمه و انبیاء از روایات

 و  انگاری دروغ یا  تمسخر  یا معجزات  توجیه یا انکار به   ، الهی حجج به
 .. گشتند مشغول  معاجز   این خواندن سحر  یا

 دیدیم را  ها تمسخر  و ها انکار این  بالنعل النعل طابق نیز امت این  در پس
 !!! دید خواهیم و

  محمد ال چگونه  زمان مارقین و  حرامخوران و حرامزادگان که دیدیم و
 هتاکی و تمسخر به را الهی حجج جمیع معاجز  و  انان روایات و کالم  و

 . گرفتند

 اجمیعن علیهم اهلل فلعنه العظیم العلی باهلل اال قوه ال و حول ال و

 روایت 2 ذکر تنها پایان در و

 اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ  -  122: ص ،1ج ، ره الصدوق لشیخ الشرائع علل
 لِیَکُونَ فَقَالَ الْمُعْجِزَةَ أَعْطَاکُمُ وَ رُسُلَهُ وَ أَنْبِیَاءَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَعْطَى عِلَّةٍ لِأَیِّ ع

 وَ رُسُلَهُ وَ أَنْبِیَاءَهُ إِلَّا عْطِیهَایُ لَا لِلَّهِ عَلَامَةٌ الْمُعْجِزَةُ وَ بِهِ أَتَى مَنْ صِدْقِ عَلَى دَلِیلًا
 .الْکَاذِبِ کَذِبِ مِنْ الصَّادِقِ صِدْقُ بِهِ لِیُعْرَفَ حُجَجَهُ

 علتى و جهت بچه  صادق بحضرت عرضکردم گفت که بصیر ابو از
 دلیل آنکه براى: فرمود! نموده؟ عطا معجزه ائمه شما و رسل و بانبیاء خداوند

 خداوند که ایستنشانه و عالمت معجزه و باشد، ایشان گفتار راستى و صدق بر
 داده تمیز و گردد شناخته تا خود، حجج و رسل و بانبیاء مگر نمیفرماید عطا
 امامت یا و پیغمبرى بدروغ که) دروغگو دروغ و راستگو گفتار درستى شود

 ( .میکند
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 شاذان بن الفضل — 328: ص ،5ج المعجزات، و بالنصوص الهداة إثبات  
 عیسى بن حماد عن نصر أبی بن محمّد بن أحمد حدثنا الرجعة إثبات کتاب فی
: الساّلم علیه محمّد بن جعفر اللّه عبد أبو قال: قال یعفور أبی بن اللّه عبد عن
 تعالى و تبارك اللّه یظهر و إال األوصیاء و األنبیاء معجزات من معجزة من ما

 األعداء على الحجة إلتمام قائمنا ید فی مثلها

 اوصیاء و انبیاء معجزات از ای معجزه هیچ:  فرمودند السالم علیه صادق امام از
 ما قائم دست به را معجزه آن شبیه تعالی و تبارك خداوند  انکه مگر نیست
 . باشد حضرت دشمنان بر حجتی اتمام تا.  میسازد ظاهر

 

 

 الحمقی من محمد ال اعداء جعل الذی هلل الحمد و

 ےالحجــازےــدہالسیّـدمحمّــدم
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