
  محمد پيامبر از خود راضی 
  
  

احاديث زيادی از پيامبر اسالم شنيده ايم که خود را برترين پيامبر می دانسته و از همين روست که خود را خاتم االنبيا 
ناميده است. وی از اينکه در آينده شارالتانی نظير خودش پيدا شود و بيشتر از او محبوبيت پيدا کند واهمه داشته است.  

  خود را خاتم انبيا می نامد تا کسی پس از او نتواند به مقامی باالتر از او دست يابد.بنابراين 
  

حديثی از قبيل اينکه: بخيل آن کسی است که وقتی نام مرا می شنود بر من صلوات نفرستد نشان دهنده خودخواهی اين 
  پيامبر است.

  
در برنداشته است.  بعضی افراد وقتی از احاديثی  یپيامبری که ميراثش چيزی به جز عقب افتادگی و  تروريست پرور 

اينچنينی با آنها سخن می گويی برای تبرئه اين پيامبر خود خو اه می گويند اين حديث جعلی است. اما اين پيامبر خود خواه 
  درقرآن از قول خدا می گويد:

  
ای اهل ايمان بر او سالم و درود بفرستيد هم خدا و فرشتگانش بر روان پاک اين پيغمبر صلوات و درود می فرستند.  شما  

  سوره الحزاب).  ۵۶و با تعظيم و اجالل بر او سالم گوييد(آيه 
  

  اين آيه به خوبی بيانگر اين است که کار محمد به جايی کشيده که خود را از خدا و فرشتگان نيز باالتر می داند.
  

مقاله ای از  ۶در صفحه  ١٧٨۵۵روزنامه کيهان شماره ه در اما انگيزه نوشتن اين چند سطر وقتی در من ايجاد شد ک
  عليرضا شهيد کلهری تحت عنوان اعتقاد به مهدويت در اديان الهی خواندم.

  
  ديث از اين قرار است:در اين مقاله  برای تأکيد بر افسانه مهدويت حديثی از پيامبر اسالم نقل می کند. ح

م فرمودند: دخترم ، خداوند تبارک و تعالی هفت چيز به ما داده که به  م الساليکبار رسول خدا خطاب به حضرت زهرا عليه
  احدی قبل از ما نداده است:

  
  پيامبر ما بهترين پيامبران است و او پدر توست -١
  وصی ما بهترين اوصيا است و او شوهر توست  -٢
  شهيد ما بهترين شهداست و او عموی پدر توحمزه است -٣
  د به خاطر از دست دادن دو دستش در راه خدا به او دو بال داده تا در بهشت پرواز کند.از ما کسی است که خداون -۴
  از ما دو فرزند است حسن و حسين -۵
و قسم به آن خدايی که غير از او خدايی نيست مهدی اين امت از ماست. همان کسی که عيسی بن مريم پشت سرش  -۶

  مام حسين گذاردند و سه مرتبه فرمودند از نسل اين است.  پس رسول هللا دست بر پشت انماز می خواند و س
  

ناگفته نماند يا حضرت محمد فراموش کرده است برتری هفتم را ذکر کند يا اينکه نويسنده مقاله هر چه به ذهن خويش  
  فشار آورده نتوانسته است بيشتر از اين دروغبافی کند.

  
ست و حضور مهدی را از خاندان خويش نويد داده است و از ماجرای ه محمد از غيب خبر داشته افرض بر آن می گيريم ک

  کربال هم به واسطه علم وحی آگاهی داشته است.  
  

بهتر نبود اين پيامبر از خود راضی از خدا می خواست در بهشت به حضرت ابوالفضل به جای دو بال دو دست عطا کند؟  
  فراوان می دهد.    ده بهشت آنچنانی با ميوه هایاز طرفی به مسلمانان وع

  
بهشتی را به تصوير می کشد که در آن پر از حوريان بهشتی است که هر بار پس از نزديکی دوباره باکره می شوند. حيف 

  نيست حضرت ابولفضل از اين همه نعمت محروم باقی بماند. 
  

يا اينکه اين حوريان بهشتی ميوه بچيند و بر دهان بگذارد.   آخر چگونه حضرت عباس با دو بال خويش از درختان بهشتی
  را چگونه برای انجام عمل سکس  با دو بالش آماده می کند. جای شگفتی نيست؟
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