
  معجزات و شفا
  
  

  
همه کشفيات علمی که تا کنون در دنيا صورت گرفته است بر پايه اين باور که نظام طبيعت قانونمند است صورت 

گرفته است. تنها چيزی به صورت قانون در می آيد که هيچگاه خالف آن ثابت نشود. در غير اين صورت هيچ اختراع  
قانون مکانيک هيچ ساعتی کار نخواهد کرد. يا  اگر قانون  الکتريسته  يا کشفيات علمی به وقوع نمی پيوست.  بدون 

نبود هيچ وسيله برقی قابل اختراع نبود.  اگر قانونی برای يک بار در طبيعت نقض شود  ديگر نمی توان آن را قانون 
  ناميد. زيرا هيچ تضمينی وجود ندارد که برای بار دوم آن قانون طبيعی نقض نشود. 

  
باور به معجزه  که سرپيچی از قانون طبيعت است از نظر علمی  مردود است. حضرت محمد هر وقت برای  از اينرو

اثبات نبوتش از او معجزه می خواستند می گفت من هم انسانی همانند شما هستم و فقط يک بيم دهنده هستم. حاال 
ند؟ عده ای می گويند که با چشم خود شفا پيدا چگونه عده ای از نوه ی  نبيره ی  نتيجه ی  نديده ی او معجزه می بين

  کردن فلج را در حرم امام هشتم مسلمين ديده اند يا از افراد قابل اعتماد درباره اينگونه معجزات شنيده اند. 
  

اگر مسلمين معتقد هستند که سرنوشت همه به دست هللا ست و بدون رضايت او برگی از درخت فرو نمی ريزد پس 
به  اراده هللا ست. از اين پس مادران نبايد بچه های خود را واکسينه کنند. حاال در نظر بگيريد که فلج شدن شخص 

شخصی به خواست هللا فلج شده است، چرا برای شفا يافتن اين مريض والدينش بايد با التماس و خواهش از هللا  
ند کنند و از او بخواهند که در نظر خود نسبت بخواهند او را شفا بدهد؟ چرا هللا دوست دارد دست نياز به سوی او بل

به شخص مورد نظر تجديد نظر کند؟ آيا اگر دعای شخصی برآورده شود به اين معنی نيست که هللا سست اراده است.  
آيا به اين معنی نيست که او ناعادل است ؟ آيا به اين معنی نيست که او ناتوان است و قادر نيست قوانين خود را حفظ 

آيا علم او ناقص نيست؟ وقتی هللا قانون طبيعت را نقض می کند چه انتظاری از بشر می توان داشت؟ چرا هللا نياز  کند؟
به دالل دارد؟ چرا حتما بايد توسط واسطه هايی که شايد از بسياری از ما انسانهای زنده خطا کارتر بوده اند به 

به هللا رشوه بدهيم تا خواست ما را برآورده کند؟ اگر هللا با در التماسهای ما گوش کند؟ چرا بايد آش نذری بپزيم و 
خواست ما نظرش را عوض می کند يعنی اينکه خواست و اراده ما بر اراده هللا برتری پيدا می کند. يعنی در موقع 

ه اطاعت کرديم. در اجابت دعايمان بر هللا برتری پيدا ميکنيم. زيرا با قدرت پافشاری بر خواسته خويش هللا را مجبور ب
  اينجا با اصرار خود هللا را فرمانبردار و مطيع کرديم. پس از اجابت دعا چقدر از هللا باقی ميماند؟

کسانی که مدعی هستند با چشم خود شفا يافتن فلج را ديده اند کدام يک از آنها قبل از معجزه بيمار را معاينه کرده 
  است؟  

يافته ها تماس داشته ام.  پسر عمويم بر اثر اثابت تير به يکی از پاهايش توانايی  من خودم شخصاً با يکی از اين شفا
ورزشهايی نظير کوهنوردی را از دست داده بود. من هر هفته همراه برادرانم به کوهنوردی می رفتم.  يکبار اين 

است. از اين هفته می خواهم  عموزاده به مشهد رفت.  وقتی برگشت با شوق زياد به همه گفت امام رضا مرا شفا داده
همراه شما به کوه بيايم. هيچ کس از اين عموزاده به خاطر موضع انقالبی که داشت خوشش نمی آمد. هيچ کس هم  
روی اينکه به اين عموزاده بگويد موضوع شفا يافتن او دروغی بيش نيست نداشت. من هميشه آدم رکی بوده ام. با 

عموزاده را در جمع خود ببينيم با وجود بچگی دوست داشتم مشتش را باز کنم. به   وجود اينکه خوشمان نمی آمد اين
او گفتم عمو جان ما فردا می خواهيم به کوه برويم. حاال که گفتی شفا پيدا کردی اين هفته با ما به کوه بيا.  او در  

اين عموزاده دروغگو گفتم چی شد جواب من گفت عمو جان پاهايم درد می کند. من که از پررويی چيزی کم نداشتم به 
مگه تو شفا پيدا نکرده بودی؟ او در جواب من گفت عمو جان،  خيلی بهتر شده ام در جوابش گفتم مثل اينکه اين امام  
رضای شما خيلی وارد نبوده و نصفه نيمه شما را شفا داده است.  شايد هم بقيه شفا را گذاشته برای دفعه بعد. خودش 

  بی من خنده اش گرفت. همه شفا يافتگان از اين قماش هستند.هم از حاضر جوا
  

اما ناگفته نماند گاهی اوقات ديده شده است که بعضی ها به صورت معجزه آسايی از يک بيماری رهايی  پيدا کرده اند. 
  اما چرا بايد همه اينها را به امامها يا هللا نسبت بدهيم؟

ترها معتقدند که اميدواری باعث افزايش هورمونها و تغييرات خاصی در بدن انسان دارای مکانيسم عجيبی است. دک
سيستم عصبی می شود که در بعضی موارد منجر به بهبودی مريض می شود. در نقطه مقابل آن يأس و نا اميدی 

 باعث بدتر شدن بيماری می شود. اعتقاد به بهبودی است که با مکانيسمهای پيچيده منجر به تغييراتی در سطح
هورمونها و ديگر مواد شيميايی بدن  می شود و بدن را به سمت تغييرات مثبت سوق می دهد  و گرنه از هيچ انسان  

مرده ای کاری بر نمی آيد. اگر از اين مرده ها کاری بر می آمد در زمان حيات خود هنگامی که انگور سمی خورده 
ستند آنها را شفا بدهد. اگر هللا با التماس و تمنا به حرف بنده بودند و از درد به دور خود می پيچيدند از هللا می خوا



هايش گوش می دهد و يا بايد واسطه جلو بيندازيم تا به حرفمان گوش دهد پس خيلی کمبود شخصيت دارد که بايد به 
  پايش بيفتيم تا حرفمان را گوش دهد!

  
مان که حسن و حسين نميشناشند تکليفشان چيست؟ چرا بين بنده ايش تفاوت قائل می شود؟ ميليونها انسان غير مسل

چقدر اين هللا شکموست که بايد شله زرد يا گوشت قربانی برای او ببريم تا دعای ما را اجابت کند. هللا برای اجابت 
دعای مريض ها چه معياری دارد؟  چرا همه آنهايی که به امامزاده های جورواجور مراجعه می کنند شفا پيدا نمی 

اگر معيار باور به معجزه و به هللا و واسطه هست که همه زائرين حرم امامان و امامزاده ها در اين امر مشترک   کنند؟
  هستند؟ اگر معيار هللا حجم دعا ها و نذورات هست، پس هللا که رشوه گير است چرا بايد رشوه حرام باشد؟
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