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نوشته ای که در زير به آگاھی شما می رسد از سوی يک ايرانی با وجدان تھيه  و با ايميل 
برای من فرستاده شده بود. ايشان درخواست داشتند اين مطلب بنام من پخش بشود، ولی چون 

مشخص خواھم کرد تا حق به » ج«و » ز«خودشان مايل به  ذکر نامشان نبودند با امضای 
  د. حقدار رسيده باش

  
الزم به ياد آوری است که قرآن ھای گوناگون تنظيم ھای گوناگون وجود دارد و برخی قرآن ھا 

آيه ھا “ بسم هللا«را ھم جزو شماره آيه ھا بشمار می آورند و برخی قرآن ھا بدون “ بسم هللا«
ه را شماره گذاری کرده اند. از جمله برخی قرآن ھا بجای شماره سوره از نام سوره ھا بھر

گرفته اند. بنابراين شماره آيه و سوره ھا و برگ ھا (رويه) که در اين نوشتار به آن اشاره 
شده است فقط مربوط به قرآن برگردان شده آقای اللھی قشمه ای است و ممکن است با قرآن 

  موجود در کتابخانه شما برابری نکند. 
  

]] می بينيد برخی آيه ھا از قرآن ديگری از سوی  ..او تمام اسم ھا ٣١[[…در ضمن ھرجا که 
  من برای راحتی خواننده به متن افزوده شده است. 

  ک- ح
  
  

ت آن واسالم ا ند  ی از ور ان  دم ا ی    و
  

ت؟ نده آن  و وید و ی   آن  
  

ھائی است که محمدبن عبداله طی بيست وسه سا ل برزبان آورده وادعا کرده بود که گفته  قرآن مجموعه گفته
اماآگاھان ميدانند که صدھا !فرستا ده ميشده است برای او!ازآسمان!است وتوسط جبرئيل!“هللا“ ھا يش سخنان

ادعای صرف است نفرطی صدھا سا ل اين ادعای محمد رابادليل وبرھان ردکرده وگفته اند که اين ادعا يک 
  وقرآن, سخنان خود محمداست.

  
ھربيداردل وھرژرف نگری, بانگاھی به قرآن درمييابد که ادعای محمد يک ادعای بی پايه است وقرآن خود 

  ادعای اواست. رد بھترين گواه بر
  

فته محمد ھمه آنچه راکه ازدوروبری ھای خود واززبان اين وآن شنيده ودرسفرھا ديده وازدين ھای ديگرگر
ووو با دوگانه گوئی, پريشان … وبه ذھن خودسپرده بود باکمک بی چون وچرای کسانی چون سلمان فارسی



گوئی, آشفته گوئی وگفته ھای تکراری, آنھم تکراربی بار, بيھوده وخسته کننده, بمناسبتھای گوناگون, 
مردم داد ولی آگاھان آنروزمکه بخورد !“هللا“ آورد وبه نام غافلگيرانه ورويدادھای پيش بينی نشده برزبان

 است نسبتھائی چون:!“هللا“ وپبرامون, اوراباورنکردند وبا ريشخند نسبت به ادعای اوکه گفته ھايش سخنان
وووبه اودادند, برای کسانی که محمد راازخردی ميشناختند روشن بود که گفته ھای اوپايه “ ساحر“ و“ کذاب“

مان گفته ھايی است که ھمگان,ھمه آنھا را طی روزگاران دراز شنيده اند ومايه ای ندارد وآنچه ازاوميشنوند ھ
وازھمه آنھا باخبرند وھمه آنھاراازمحمد بھترمی دانند لذا اوراتنھا گذاشتند, ازاوکناره گرفتند ودوروبراوراخالی 

  کرد ند.
  
  ميگويد:“ ۴١سوره  ۴۴“ وطی آيه“ ٢۶سوره ١٩٩“ وطی آيه“ ١۶سوره  ١٠٣“ محمد طی آيه!“هللا“ 

  
 محمد“ ميگويند يک عجم قرآن رابرپيامبرميآموزد, اگرما قرآن را بربعضی مردم عجم نازل ميکرديم وپيامبر“ 
نميآوردند  ايمان“ = عجمپارسيان“ پارسيان قرائت ميکرد, به عذرعدم درک آنان(عجم)  بزبان تازی بر“

آيا کتاب پارسی برامت  بزبان عربی نفرستاديدواگرما قرآن رابزبان پارسی ميفرستاديم کافران ميگفتند چرا 
  “ عربی ورسول ميفرستاديم؟

   
محمد درکارخود !“هللا“ گفتاربی مايهء اين چنينی که جزاززبان کودکی خردسال موردانتظارنيست نشان ميدھد که

  ناشی وازاستدال ل درخوربی بھره بوده است.
  

“ هللا!“ محمد خود رادرگيرآنان کند واصوال !“هللا“ ند کهپرسش اين است که پارسيان دراين ميان چکاره بوده ا
  محمد چه نيازی برای درگيرکردن خود با پارسيان داشته است؟!.

  
بلکه گفته ھای  نيست که توبه آن نسبت ميدھی !“هللا“ ناباوران محمد به محمد گفته اند که پيامھای توپيام

ء درخوربرای آنان کافی بود ونيازبه اين شاخ وآن سلمان پارسی است, ھمين وبس, ازاينرويک پاسخ ساده
  شاخ پريدن ھم نداشت.

  
سلمان مزد کیء گريخته ازدست شاھان مزدکی کش ايران, يک پناھنده به تازيھا بود نه نماينده مردم ايران 

محمد, وی ازترس مرگ به آنسوی مرزھا گريخت ودرعربستان به بردگی پرداخت ودرکاربردگی !دردربارنبوت
دکه بعنوان بردهء دست ھفتم درخدمت محمد قرارگرفت وبخاطردانش گسترده ای که داشت درکار پيامبربازی بو

محمد خود را  “هللا!“ مردم ايران نيازبه پيامبرنداشتند تا افزون براين محمد کمک کارش شد, ھمين وھمين,
محمد !تازيان به ادعای پيامبری محمد درربط دادن پارسيان به واکنش “هللا!“ درگيرآنان کند, بھرروی کار

  کارکودکانه ای بوده است وبس. 
  
محمدبسادگی ميتوانست باانجام کاری درخورناباوران محمد را باورمند به اوسازد, مثال ازميان  !توانای !“هللا“ 

  خويش پذيرا ميشدند. !برميگزيد تابرای تازيان حجت باشد ومحمد را بعنوان پيامبر !پارسيان پيامبری
  

خودبخورد مردم بدھد وميديد دستش  !“هللا“ ھرگاه که محمدناگزيرميشد مکنونات ضميرش رابرزبان آورد وبنام
ھذيان گوئی ھای بی باروبی پايه  برای مردم روشده ومردم بااستدال ل اوراردميکنند, برای ماست مالی کردن

نداما نتيجه کارش عکس بود اش, رتب ويابس ديگری بھم ميبافت تا مردم اورابپذيرند و خاموش گرد
خاموش نشدند بلکه دربرابراوايستادند وآنچه بايسته بود  واوھرگزدراين کارکامياب نبود, مردم نه تنھاھيچگاه

به اوگفتند و جان خودرانيزدرايستادگی دربرابرمحمدازدست دادند چه محمد پس ازدستيابی به قدرت,ھمگی آنان 
 “اوس وخزرج“ ازدم تيغ آدمکشان خود يعنی راھزنان قبيله را چون کعب بن اشرف و نضربن حارث ووو

  گذراند.
  

سيزده سال تال ش بی بارمحمد باھمه خيمه شب بازيھايش درمکه کاری ازپيش نبرد وسرانجام برای دستيابی 
به مقصود, کارخودرا با حمله به کاروانھای بازرگانی وکشتارھای باورنکردنی آغازکرد وباتامين منافع 

دی صاحبان قدرت بويژه منافع ابوسفيان باعقد قرارداد صلح با وی, خواسته ھای فروخورده سا ليان اقتصا



خودرا ظا ھرا به کرسی نشاند ولی آن بنای نيم بند به ظاھراستواربال فاصله پس ازمرگ وی ازھم  دراز
  گرديد.  “رده“ فروپاشيد ومنجربه جنگھای

  
  :وپيدايش قرآن“ رده“ جنگهاي

  
 يکه به طمع دستيابی به غنائم بادآورده درکنارمحمد بودند وبااوشمشيرميزدندپس ازمرگ وی باھمه کسان

احساس اينکه ديگرغنائمی درکارنيست, به اسال م پشت کرد ند,اين رويگردانیء غنيمت جويان ازاسال م که 
ت پريشان کرد بوی پايان کاراسال م را ميداد وچيزی نمانده بود که فاتحه اش خوانده شود,عمررا سخ

 “عتبه بن عثمان“ واوراسخت به تشويش انداخت ناگزيربرآن شد که دست بکاری بزند, ازاينروبه رايزنی با
    .يعنی ابوبکروعلی پرداخت

  
دخترباکره داده  به خانه محمد رفته بود, به پدرش لقب ابوبکريعنی پدر “بکر“ عايشه چون دست نخورده و“

آن سه آن شد که ھمه برگشتگان ازاسال م را با شمشير, دوباره به اسالم ھای  ونتيجه رايزنی “شده بود
  برگردانند ودراين کارناگزير, به جنگ بابرگشتگان ازاسال م پرداختند.

  
 “رده“ , اين جنگ در تاريخ اسال م به جنگ“جنگ باکسانی که تا ديروزبرای پيروزی محمد می جنگيدند“ 

ازجمله کشته شدگان نيزشمارچشمگيری ازياران نزديک محمد بودند که  ,معروف شد که کشته ھای آن زياد بود
گفته ھای اورا حفظ کرده ودرسينه ھای خود محفوظ داشته بودند, اين پيش آمد نيز, بارديگرابوبکر,عمروعلی 

ه يعنی اسال م!, ناشکفته پرپرگردد وھم !تازه !محمد ودرنتيجه, آئين رابه وحشت انداخت که مبادا گفته ھای
دود شده به ھوا برود, ازاينروبرآن شدند که تاھمه چيزازميان نرفته,ھرچه زود تردست  تالشھا واميد ھای آنان

بکار شوند وگفته ھای محمد را گردآوری نمايند که اين کاربه دستورابوبکروباکمک زيدبن ثابت صورت گرفت 
  وکتابی بنام قرآن تنظيم گرديد.

  
وبا درخواست سرسختانه عمروبدستورابوبکرورايزنی علی و بوسيله زيدبن ثابت اين قرآن که باشتابی بيمانند 

تھيه وگردآوری گرديد ويک نسخه آن نيزدراختيارعايشه قرارداده شده بوددرزمان خالفت عثمان وبه دستوروی 
 از “قراء سبعه “ھفت گروه دونفره بنام“ سوزانده ويا به خاک سپرده شد وقرآن ديگری با نظر چھارده تن

سال ازدرگذشت وی تھيه وتنظيم ودرواقع امرسرھم بندی گرديد که  نزديکترين ياران محمد پس ازسی وپنج
  امروزدردست ھزاران ھزارمسلمانان جھان است.  

  
تازه ای بنفع خودسرھم  عايشه ازکارعثمان که قرآن نخستين را بارھا وبارھا دستکاری وکم وزيا دنموده وقرآن

يزبا متن قرآن نخستين, که او يک نسخه آنرا در دست داشت نميخواند وتفاوت ھای کرده بود ومتن آن ن
چشمگيری ھم داشت سخت برآشفت بويژه آنکه عثمان اورا در تھيه وتنظيم قرآن تازه باآگاھی ازاينکه اويک 

  نداد وازنظراودرتھيه قرآن تازه استفا ده نکرد. نسخه ازقرآن نخستين را دراختياردارد دخالت
  
شفته حالی عايشه ازاين رويداد, وی را به خشونت وستيزباعثمان واداشت ولی دراين درگيری کاری ازپيش آ

 سرخورد وبه حال شوھر, پدر !ازکارخليفه سوم اسال م اسال م ودخترخليفه اول مسلمين! !نبرد ومليجک پيامبر
 اد وخود را برای پيکارتازه وعمرگريست, با اينھمه اميدش راازرونق گيری و پيشرفت اسالم ازدست ند و

  ماجراجوئی ھای براندازنده آماده کرد.
  

يکی ازنزديکان  پيش ازقرآن تنظيمی عثمان, قرآن يکدست ويکنواختی دردست مردم نبود ومردم درھرکجا قرآن
اشعری, درشام قرآن مقدادابن اسود  محمد راميخواندند, درکوفه قرآن عبداله مصحف, دربصره قرآن ابوموسی

اين قرانھا گردآوری وقرآن يکدست ويکنواختی تھيه  راميخواندندازاينروبدستورعثمان قرآن ابی ابن کھف وووو
 !علی, قرآن خودرا رونکرد تا ازبروزاختالف وتنظيم گرديد, بايد يادآوری گردد که در گردآوری قرآنھا,

اد آيه ھای قران, درباره تعداد حروف آن, ازجمله, اختال ف درباره تعد جلوگيری نمايد, چه, اختال فات زياد بود,
  است واينکه آيه ھائی  “مدنی“ وچه تعداد “مکی“ سوره ھای آن واينکه چه تعداد ازسوره ھا درباره تعداد 

  



که محمد درجاھای ديگر برزبان آورده بود که نه مکی بود ونه مدنی, چرا به حساب اين دو شھرگذارده شود 
ی ديگری ھم درميان دست اندرکاران اين کاربود, ازجمله درگيری عايشه ودرگيری ووو, افزون براين درگيريھا

قرآن گردد ووو, ھمه اين نشانه ھا وصدھا نشانه  عبداله بن مسعود که چرا زيدبن ثابت بايد مامورگردآوری
زبان ميآورد است وسخنانی که بر !“هللا“ !محمد دائربراينکه پيامبر ونھان ديگرنشان ازبی پايگی ادعای آشکار
  است دارد.  !“هللا“ سخنان

  
ريزيھای بی باکانه  خشونت, شرارت, خودکامگی ونيرنگھای خوش آب ورنگ عمروديگرتشنگان قدرت وخون

استحکام بخشيد که درجوامع  !علی, زبير, پسرعموھای محمد وخالد پسروليد ووو, پديده ای رابنام اسال م
 فقر دختران مردم بيگناه وبد نامی, که ھمه برآمده از به زنان وبشری جزوحشی گری, کشتار, چپاول, تجاوز

به ھمراه محمد وعلی, سرگرسنگان بسيارمحروميت کشيده مکه که ازفرط  !ھزاران گرسنه بنام سپاه اسال م
فقردچاربيماری روانی  شده بودند ووو بود چيزی ديگرازخود به يادگارنگذاشت وکوچکترين اثرمثبت وسازنده 

  ود برجای ننھاد.ای از خ
  

انگيزنيای خود يعنی  ياعبدالمطلب يعنی محمد وعلی برای رھائی ازسرنوشت غم “سپيد موی“ بازماندگان شيبه
 شگرد عبدالمطلب, ابوطالب وووکه ازگرسنگی مردند ازانجام زشت ترين کارھا فروگذارنکردند وھرترفند و

 شکم وبرآوردن خواستھای شھوانی ورھائی از نابکارانه ای رادرتوجيه زشتکاريھای شان برای سيرکردن
  بکار گرفتند. !“هللا“ بيماری فرسايندهء روانیء شان بنام

  
نگاھی کوتاه وگذرا به متون دينی چون تورات وقرآن نشان می دھد که بيشترفريبکاريھای بيشترنابکاران, نام 

  برخودنھاده ودست بکارھای ناشايست اين چنينی زده اند.  !پيامبر
  
مد برای توجيه زشتکاريھای خويش, جفت گيری وھمخوابگی بازنانيکه موردميل اش بودازجمله ھمخوابگی مح

 خور دراين باره را نه تنھا در باعروس خود زينب, زن فرزندخوانده اش زيدبن حارثه, زشتکاريھای تاريخ
ودربرابر, ھمين  قلمداد کرد !الھی سرزنش نديد بلکه کارھای زشت وغيرمعقول اين چنينی را, کاری

گذاشت تا زنان دلبندش مورد دست   “عفت“  شمرد واسم آنرا حفظ !زشتکاريھايش را برتوده مردم حرام
  درازی کسی قرارنگيرد که گرفتند, آنجا که: 

  
راه بازگشت  صفوان درنيمه“ ھميشگی عايشه بود وآنجا که !“خدمت“ خدمتکارخانهء عايشه در “عمرو“ 

گرديد ولی محمد بخاطر  شه قرارگرفت وموجب جنجال فراوان پيرامونيان محمدعاي !“خدمت“ازجنگ در
دلبستگی شديدش به عايشه ھمهء بازتابھای برآمده ازاين جنجالھا ودرگوشيھای مردم دررابطه با اين رسوائيھا 

  وناشنيده گرفت وازکنارھمه آنھا گذشت.  را ناديده  !“خدمتکاران !“خدمتھای“ يعنی اين
  
ھمه آدميان  شايد فراموش کرده اند که “عفت عمومی“ دارندگان به واژه ھای اين چنينی يعنیدل خوش  

 !وخواھر !جفت گيری دوبرادر يعنی !“حوا و !آدم“ ازآغازتا امروزبرآمده ازجفت گيريھای فرزندان به اصطالح
  باھم ميباشند.

  
 روزگاران پيش از ساسی است که جادوگرانداستان بی پايه وا !“آدم وحوا“ بايسته است گفته شود که داستان 

را گرفت اين داستان بدست  اديان برای مردم غارنشين ساختند وپرداختند وآنگاه که اديان جای جادوگری
  متوليان اديان پرورده وباآب وتاب به خورد مردم نادان داده شد.

  
نيازی نديدند که  ازآنا ن درخود ازجمله بيشرمی ھای اين بظاھرمتشرعين يکی ھم اين است که تاکنون ھيچيک

  نيزفرزندان آنھا ھستند توضيحی بدھند. !که خود اين آقايان !“حوا و !آدم“ فرزندان !درباره اين کارحرام
  

بوده  !نيزحرام ويا کارنوادگان ھوسبازآنھا چون محمد !“حوا و !آدم“ مردم ميخواھند بدانند که آيا کارفرزندان
  زاده اند؟.    !ردم امروز جھان ھمه حراماست؟ وسرانجام اينکه آيا م

  



سوره  ۶٧“ آيه درخود نيازی نمی بينند که به اينگونه پرسش ھا پاسخ بدھند,ھمانگونه که درباره !اين آقايان
به  !رباخواری که خوداين آقايان درباره روا بودن “ ٣سوره  ١٣٠“ وآيه “درباره روا بودن شرابخواری ١۶

  فقان مرگ گرفته اند.  ھردوی آنھا ميپردازند خ
  
بخش و خوراكى نيكو براى خود مى گيريد قطعا در اين[ھا] براى  و از ميوه درختان خرما و انگور باده مستى[[

  ) سوره نحل۶٧(اى است  كنند نشانه مردمى كه تعقل مى
د كه رستگار شويد ايد ربا را [با سود] چندين برابر مخوريد و از خدا پروا كنيد باش ى كسانى كه ايمان آوردها
  ]]) ـآل عمران١٣٠(
  

نيست بلکه ازنگاه دستوری وادبی نيزنارسائيھای  “معجزه“ آری قرآن سخنان محمد است وقران نه تنھا
  چشمگيری دارد که درزيربه آن پرداخته ميشود: 

  
ميتوانند  بطوريکه ھمگان ميدانند, پيامھائی که ازباال دست به پائين دست وازبزرگ به کوچک داده ميشود,

ويا پرسشی  “باذکرمنبع خبر “خبری امری, خطابی , اخطاری ويا بصورت نھی باشند وپيامھای عادی ميتوانند
ازنگاه دستوری بايد دربردارنده مشخصاتی باشد که  باشند, افزون براين تبادل پيام ميان پيام دھنده وپيام گيرنده
ه ست وآن مشخصات بايد درمتن پيام ديده بشود دستورزبان ھرزبانی چھارچوب آن را مشخص ومعين کرد

  تاپيام مفھوم گردد.
  

درمورد قرآن چنين نيست وچنين مشخصاتی دربيشترموارد درقرآن ديده نميشود,آنچه ھم که درآن ديده ميشود 
  کم وساختگی است.

  
  سراسرقرآن بيش ازسه موضوع ومطلب دربرندارد که عبارتند از:

  
  “ شعارھاو !داستانھا, راھنمائيھا“ 

  
نام برده شده است, ناميکه دارنده آن نام رانه  !“هللا“ درقرآن يک سلسله داستانھای خبری ھستند که منبع خبر,

  کسی ديده است ونه کسی را به آن دسترسی ھست!!.
  

محمد باشد, دارای مفھوم پيامھائی که دربر دارنده مشخصات  !“هللا“ نقل اين داستانھا اگردرست يعنی ازجانب
  معين ومشخص شده دردستورزبان تازيھا ودرچھارچوب آن گفته شده باشد وميان دونفررد وبدل ميشود نيست.

  
افزون براين نقل سرگذشت قومھائی چون يھود, نصارا وديگران, ازجمله داستانھائی نبود که مردم ازآن بی 

داستانھائی بود که روزگاران دراز, خبر بوده باشند, سرگذشت بنی اسرائيل, نصارا ياستاره پرستھا وياديگران 
است وحنفا وده ھا وصدھا ريش سفيد آگاه, شرح  نسل به نسل ودھان به دھان درميان مردم رواج داشته

برای مردم ازجمله محمد که يکی ازآنھا بوده است برزبان  گذشتگان شان را بصورت داستان ،سرگذشت
 !ای نبود که وی برای مردم, تازه به ارمغان حمد چيز تازهميآورده وبيان ميکرده اند, ازاينرو داستانھای م

  که درھيچ جا حضورآشکارندارد تادرستی ونادرستی آن رابه گردن بگيرد. !“هللا“ جانب آورده باشد, آنھم از
  

 !“هللا“ نخستين چيزی که به ذھن آدمی خطورميکندناتوانی “ای بنی اسرائيل بياد آريد ووو“ درتکراراين ھمه
  اورا باورنکردند. !“هللا“ ست وھمين امراست که ناباوران محمد,محمد ا

  
نسبت داده  !“هللا“ ھم درقرآن ھستند که به !گذشته ازسلسله داستانھای تکراری درقرآن, يک سلسله راھنمائيھا

مائی کننده بايد يک نفرآدم باشد وراھن شده است, درحاليکه ھمه اش درمورد آدمھا کاربرد دارد, يعنی راھنمائی
  جا زده است. !“هللا“ شونده نيز يک نفرآدم, ازاين روبروشنی پيدا است که محمد خودرا درقالب

  



خود مشخصاتی را بر شمرده است که راھنمائيھای مورداشاره قرآن نميتواند  !“هللا“ گذشته ازاين, محمد برای
ئی است که مردم آن زمان, خود بمراتب گفته ھای دارنده آن مشخصات باشد, چه اين راھنمائيھا باندازه ای ابتدا

  راه وروش بھتروبلند مرتبه تری را درزندگی شان بکارمی بسته اند.
  

اگر فرض براين گذاشته شود که درعربستان آنروز, مردمانی درصحراھا, واحه ھا وباديه ھا زيست ميکرده 
ه زندگی نوينی رابرای آنان پی ريزی محمد برآن شده بود ک !“هللا“ وشيوه زندگی بدوی را دنبال ميکرده اند و

محمد برای آن برشمرده است خودرا درگيرآموزش  محمد بامشخصاتی که !“هللا“ کند بازپذيرفتنی نيست که
شيوه دلپذيرودلخواه زندگی عده معدودکسانی يعنی باديه نشينان ومردم پراکنده, واحه ھا وصحراھا بنمايد, چه 

ود, خواسته يا  ناخواسته نحوه زندگی بھتررادنبال ميکرده وروزبروزدرپی وقبيله ای خ ريش سفيد ھای ھرقوم
زندگی بھترو خواستنی تربوده اند واين روش, يعنی گزينش زندگی بھتر, کاری است ھميشگی وبرگرفته از 

  تجربه روزگاران دراز مردم جھان که باگذشت ماھھا, سالھا وسده ھا بدست آورده وميآورند. 
  

 !“هللا“ خودگذاشته وبرای اين کارمردم را بدھکارخود و !“هللا“ ائيھای ابتدائی اش رابه حسابمحمداين راھنم
خود کرده است, درحاليکه بزرگان جھان, راھنمائيھای بس پربارترخودرا که ازپيشينيان خودگرفته وآموخته 

  ی بازکرده اند.گذاشته اند ونه برای اين کارحساب !“هللا“ بودند نه به حساب موجود موھومی بنام
  

افزون براين, آنجائيکه محيط, سازنده سرشت وخلق وخوی وروش ومنش آدمھا است و تاثيرش آن اندازه است 
که آن خوی وسرشت, جزء ذات ساکنان آنجا ميشود, راھنمائيھای ابتدائی ترازابتدائی محمد, معجزه ای ازجانب 

پيامبری اش گردد ومردم ھم چشم وگوش بسته  اوبرای مردم بحساب نميآمد که موجب درستی ادعای اودر
  درزيرعلم اش گردآيند وخودرا بدھکاراوبدانند.

  
اش را توجيه نمينمودتا برای  !“هللا“ وعده وعيد وتنبيه وتشويق محمد نيز, ادعای مبتذل پيامبری اش از جانب

  مردم گيرائی داشته وبرای آنان دلپذيربوده باشد.  
  

  ستان آنچنان بود که خودمحمد درقرآن ميگويد:عامل محيطیء سرشت سازعرب
  
  .“٩سوره  ٩٧آيه “ “االعراب اشد کفرا ونفاق“ 

اش نازل  تر و به اينكه حدود آنچه را كه خدا بر فرستاده نشينان عرب در كفر و نفاق [از ديگران] سخت باديه[[
  )٩٧(كرده ندانند سزاوارترند و خدا داناى حكيم است 

اب  أ ش د   ر  َ  ُّ األ ع  َ   ُ   َ  ْ ك يم     َ ل يم  ح  هللا   ع  س ول ه  و  ل ى ر  ل  هللا   ع  د ود  م ا أ نز  ل م وا  ح  ر  أ ال  ي ع  د  أ ج  ن ف اق ا و  ا و  ٌ  ك ف ر    ِ  َ   ٌ  ِ  َ  ُ ّ  َ   ِ ِ   ُ  َ   َ  َ  ُ ّ  َ  َ  َ    َ   َ  ُ  ُ   ْ  ُ َ  ْ  َ َّ َ   ُ  َ  ْ َ  َ   ً  َ ِ  َ    ً  ْ ُ﴿٩٧﴾ [[  
  

که مرگ محتوم  برآمده ازگرسنگی ودوری ازخوراکيھا وحشی گری, جنگجوئی, کشتار, چپاول, شھوترانی ووو
ود که محمد خود نيزازھمان قماش بود,ازاينروتنھا انگيزه محمد دراين بھمراه داشت, خوی جدائی ناپذيرتازيھا ب

اوبرای اوفقط يک ابزاربرای دستيابی به خواسته  !“هللا“ حرکت, انگيزه دستيابی به سلطنت وقدرت بود وبس و
  ھای فروخورده ساليان درازاش بود. 

  
, سلسله شعارھائی بود که جزء سوم ابزارديگری که محمد برای به کرسی نشاندن ھدفھای خود دردست داشت

 !“هللا“ چنان است, !“هللا“ چنين است و !“هللا“ اوتشکيل ميداد, که !“هللا“ گفتارھای اورا درقرآن دررابطه با
البته باکمی دستکاری  چنان خواھد کرد, تکرارھمان بازيھای گذشته دين ھای ديگر, !“هللا“ چنين خواھد کرد و

  .ورنگ وروغن زدن به آنھا
    

برای اندک مردمی که ھيچگاه درزندگی خود ازمزايای محيط سبز,آب, گل وگياه, دارودرخت وميوه ھای 
گوناگون آنھا, برخوردارنبوده اند, دستيابی به نھرھای آب روان, حوری وغلمان, شيروعسل وشراب 

ئی شيرين ولقمه ای چرب دال ن آرزو درناکجاآبادی که فقط درخيال آدمھای آرزومند ميسراست, شايدبرای ساده
  ونرم مينمود وآئين تازه برای آنھا برای دستيابی به آرزوھای دورودرازشان شايد کششی ميداشت.

  



محمد وعده سراب  ياد شده درباال که!اما مردم طائف که ازھمه مزايای اينچنينی طبيعت برخورداربودند, مزايای
ھای محمد رابه شوخی گرفتند ووی رااز ورود به طائف به آنھا داده بود, وعده  !گونه آنھا رادرزيرزمين

برحذرداشتند بويژه آنکه خود, آگاھانی بمراتب داناتروپخته تردرميان خود داشتند وزمانی ھم که محمد پا بدانجا 
  گذاشت باسنگ وکلوخ پذيرای اوشدند که محمدناگزيرپابفرارگذاشت وخودراازمھلکه دورکرد. 

  
نی که برگرفته ازروا ن شناسی کارآمد محمد وشناخت اوازھم نھاد ھايش دررابطه با وعده ھای توخالی اين چني

حربه وابزاربرای دستيابی اوبه ھدف  آرزوھا وآزمندی ھای مردم باديه ھا, واحه ھا وصحراھا بود کارسازترين
  ھايش ونيل به مقصود ش بود.      

  
ھشت زا تصويرکرد که ھيچ جنبنده ای راتوان تحمل درعين حا ل, محمد تنبيه خاطيان را آنچنان وحشت زا ود
  بخود بگيرد.!جنبه تحقق!آن وحتی توان شنيدن آن نبود, چه رسد به اينکه آن تنبيه

  
داستانسرائی کردن که فال ن قوم چه کرده وچه سرنوشتی داشته است, کارآنچنان بزرگی نبود که محمد را 

 تانسرايان بس پربارترديگری ھمزمان محمد درمکه ميزيسته ودرجايگاه آنچنانی موردادعايش بنشاند, چه داس
ميبرده اند که ازجمله آنھا نضربن حارث پرآوازه ترين داستان سرای روزمکه راميتوان نام برد که درميان  بسر

  مردم کشش بس بيشتری داشتند.
  

 در جستگی ای برای محمدراھنمائی ھائی که غارنشينان بھترازآنرا ميدانسته وبکارمی بسته اند ھيچگونه بر
برنداشته است چه بنا به گفته قرآن کسان بسيارشايسته تری درگوشه وکناربوده اند که مردم ازراھنمائيھای 

  بس ارزنده ترشان سودمی جسته اند. 
  

بھمان است, کاری بود بس ساده وآسان که ھرکس ديگری  !“هللا“ فال ن است و !“هللا“ وشعاردادن که
  را برزبان بياورد وھمان شعارھا رابرای مردم سربدھد.نيزميتوانست آن

  
کردن وشعاردادن که محمد انجام آنھا را بعھده  !ازاينرو تعزيه گردانی اين چنينی, يعنی داستانسرائی وراھنمائی

گرفته بود ھيچکدام شان کاربی بديلی نبودتا دليلی برای درستی ادعايش درپيامری اش ازجانب کس ديگری 
  باشد. !“هللا“ د موھومی بناميعنی موجو

  
نارسائيھای قرآن ازنگاه دستوری که برآمده ازکم مايگی ھای ادبی محمد بويژه جانشينان او ميباشد باوجود 
ھمه دستکاريھا, زيروباال وکم وزياد کرد نھائی که درآن نمودند بازھم آن اندازه برجسته است که فيلمنامه 

 کتاب, توان بايسته وشايسته نبودتا از نش درخوردرتھيه, تدوين وتنظيمنويسان داستان را بلحاظ نداشتن دا
  ارتکاب به خطاھای پرشماروچشمگيردرقرآن برکناربمانند ازآن جمله بايد گفت: 

  
مورد ادعای پايه گذاراسال م  !“هللا“ سوره فاتحه الکتاب رويه نخست قرآن الھی قمشه ای, سخن -١

آغاز ميکنند وبه حمد وسپاس  !“هللا“ اواست که سخن رابنام نيست بلکه سخن خود محمد ياجانشينان
  وميگويد : ساخته وپرداخته خود ميکند !روبه هللا !اومی پردازند, پيامبر

  
ترا می پرستيم وازتوياری ميجوئيم ووو, چنانکه مال حظه ميشود, ھيچکدام ازھفت آيه سوره ياد شده واجد  

يعنی ازبا ال دست به  !“هللا“  ا ال به آن اشاره شد نيست که ازجانبکه پيشتردرب “ پيام“ ھيچکدام ازمشخصات
  پائين دست گفته شده باشد .

  
خودآغازواورا  !“هللا“ است, يعنی محمد بنام “سوم شخص مفرد“ سوره فاتحه الکتاب ۴, و٣, ٢, ١آيه ھای

تھائی دارد ودراين خود درخواس !“هللا“ است, يعنی محمد از “دوم شخص“ ۶و ۵معرفی ميکند وآيه ھای 
دست به با ال دست وحالت حمد وثنا وستايش  سوره کسی که سخن ميگويد محمد است نه هللا!, يعنی ازپائين

افاده  يکی ازحا ال ت امری, خطابی, نھی, نفی وياخبری را بود, سخن ميبايست !“هللا“ اگرگوينده سخن دارد,



کند درحاليکه دراين سوره ھيچ نشانی ازامرويا نمايد وصورت ازبا ال دست به پائين دست را تداعی 
  نيست. !“هللا“ دستورازجانب

  
است,  !“هللا“ قرآن ادعاکنند که کسی ادعا نکرده که سوره فاتحه الکتاب سخنان !ومتشرعين !اگرمفسرين

 “!هللا“ وصرفا اظھاربند گی وستايش است, پاسخ آن است که اگرسوره فاتحه الکتاب رويه نخست قرآن سخنان
 ١١۴سوره قرآن منظورنميگرد يد,  افزون براين ھمه متون اسال می تاکيد دارند که قرآن با  ١١۴نيست جزء 

است که سوره فاتحه الکتاب نيزکه دررويه نخست قرآن جاسازی شده  !“هللا“ آيه اش سخنان ۶٢٣۶سوره و
  است ازجمله آنھا است.

  
اقراباسم ربک الذی ! “ميگرد د که سوره نخست قرآن ظاھرابرای آگاھی بيشترخوانندگان اين نوشته يادآوری  

 اينرو است, اما فيلم نامه نويسان داستان برآن شدند که قرآن رااز بلندترين سوره آغازکنند از “ خلق ووو
جا سازی شده است واين خود گواه آن است  ٩۶جزء سوره  به سبب کوتاھی آيه ھايش !“هللا“ نخستين سخنان
  حمد بدلخواه اين وآن تزئين وويترينی شده است.  که گفته ھای م

  
نيست زيرا واژه کتاب  !“هللا“ ,اين آيه سخن“ذالک الکتاب ال ريب فيه“ قرآن آمده: ٢سوره ٢درآيهء  -٢

  محمد واو رد وبدل نشده وتازه با: !“هللا“ که ھنوزسخنی بين
  
زمانی مفھوم پيدا ميکند  “کتاب“ چه شده است واژه بيموردی است, !آغاز “ اقراباسم ربک الذی خلق ووو“ 

 که صد ھا رويه وھزاران وا ژه رادردل خود داشته با شد, مگراينکه گفته شود سوره مزبوربسبب بلندی در
  قرآن جاسازی شده است که اين خودنيزنشان آشکاردردست بردن درقرآن ودستکاری کردن آن است.   آغاز

  
نيازبه فرصت  رت بنديھای درست ورعايت دستورزبان بايسته استتوجھی که برای بکارگيری واژه ھا وعبا“ 

کافی ودانش باال داشت که درمردم بيابان گرد بی فرھنگ عربستان ودرآن آشفته بازاربند وبست برای تصاحب 
  .“قدرت وجود نداشت وھمه کارھا باشتاب وسرسری برگزارگرديد

  
ادرستی نيست وبرای راھنمائی پرھيز کاران است دراين کتاب ريب ون“ افزون براين, اين سوره ميگويد:

  .!“ووو!
  

آشکاراست که تاکيد مضمونھائی اين چنينی يعنی ريب ونادرستی , بيان کننده مکنونات ذھنی گوينده است که 
 ومحمد است وھنوزجائی در !“هللا“ درکنه ضميرش وجود دارد, زيرا گفته ايکه نخستين گفت وشنود مثال

 از واه مثبت وخواه منفی ودرست يانادرست به آن داده شود چگونه برزبان آورده ميشود,زنکرده تا نسبتی خ
اينروازاين آيه اين برداشت به ذھن شنونده متبادرميشود که گوينده, ذھنيات خويش راکه مبتنی برنادرستی است 

ميکند ودست به ھرکاری ازمردم درناباوری آنان به خود دارد پيشاپيش نادرستی راانکار باتوجه به شناختی که
  جابزند.     !“هللا“ ميزند تاسخنان اش راسخنان

  
نکته ديگراين که راھنمائی, درخورگمراھان ويا نا پرھيزکاران است نه درخورپرھيزکاران که آيهء يادشده به آن 

  اشاره ميکند.
  

راھنما ئيھای اين  يازی بهآنجا که انسانھا خودازپيش راه درست رابرگزيده و پرھيزکاری پيشه کرده اند چه ن
   !وآن دارند؟

  
   “٢سوره  ۶آيه “  “بدرستيکه کافران رايکسان است بترسانی يانترسا نی ايمان نخواھند آورد“ -٣

  
ياواھمه ای ازاودردل  آنھائيکه دريافته بودند, محمد يک نمونه برداربيش نيست نيازی درخود نديدند که ترس

وی وقعی ننھادند, چه ميدانستند ترساندن, ابزاروحربه ای است دردست  داشته باشند, بنابراين به گفته ھای



اوبرای به تسليم واداشتن آنان, به سخن ديگرمسخ تھديدھای وی نشدند وبه وعده ووعيد ھای اونيزبھائی 
  ندادند.

  
  “٢سوره  ٧آيه “  “هللا مھربردلھا وچشمھا ی کافران نھاد که فھم حقايق ومعارف الھی را نمی کنند“ -۴

  
  شيعه برای آنکه اين آيه ی آخرين قرآن چند بارزيروروشده عثمان راپذيرفتنی بکنند !مفسران

  
به هللا ايمان بياورند  اگرهللا خود کسانی را ازبينائی, شنوائی وگويائی محروم کند ومانع آن گردد که آنان“ گفتند:

ست,  درحاليکه چنين نيست بلکه مراد آن وسپس آنان را بسبب عدم ايمان به هللا ورسولش مجازات کند ظا لم ا
است که هللا به انسانھا ھستی وعقل داده وپيامبران و کتابھا فرستاده وباآنھا, انسانھا را دعوت به ايمان کرده 

  “است, آنھائيکه اين نعمت ھای هللا را ناديده ميگيرندعذاب خواھد کرد, اھل ايمان به اختيارخود انقيا دکرده اند
  .“قرآن ۴يه کناره رو“ 

  
بااين تفسيرمفسرشيعه قرآن, ھيچگونه نيازی به ھيچ ادله وبرھان ديگری نيست که قرآن مجموعه گفته ھای 

است ندارد وناگزير درپی رفع ورجوع  !“هللا“ محمد است, چه مفسرشيعه نيزتوان پذيرفتن اين آيه را که سخن
  آن است.

  
عذاب ميکند                              َ          اری آنان را دوچندان ميکند, آ نان را سختکسا نی که ايمان نميآورند بيمارند وهللا بيم“ -۵

  “٢سوره  ١٠آيه “ برای آنکه دروغ ميگويند
  
  “ ال اکراه فی الدين...“ ميگويد : “٢سوره   ٢۵۶محمد طی آيه  !“هللا“ 

  
اگراين گفته درست است, نپذيرفتن گفته ای نبايد دليل بيماری شنونده ای باشد بلکه تحميل گفته ھرگوينده 

  برشنونده ای , دليل بيماری گوينده است.
  

  کسا نيکه ايمان نميآورند ميگفتند چگونه ايمان بياوريم مانند بيخردان.  -۶
  
  “٢سوره  ١٣آيه “ است, “فعل ماضی “ “ميگفتند“ است, “ فعل حال“ “نميآورند“ 

  
  ميگفتند... “نميآوردند“ دراينجا بايد گفته ميشد: کسانيکه ايمان 

  
ورونشانه کمال بی خردی ھزاران ھزارانسانھای امروزی است که درجھان پيشرفته کنونی علم براستی شرم آ 

 مينمايند درحاليکه مردم وتکنولوژی زندگی ميکنند وھمچنان ازبينش منحط صدھاسا ل پيش پيروی
  سال پيش, گوش فرادادن به گفته ھای محمد را نشانه بی خردی برميشمردند.   ١۴٠٠در “عربستان“
  

اسم ھا راپرسيد   اسم ھا را به آدم آموخت سپس حقايق آن اسم ھا را به فرشته ھا نشان داد وازآنھاهللا -٧
کردآنگاه هللا روبه فرشته ھا  جواب دادند نميدانيم هللا به آدم گفت اسم ھارابه فرشته ھا بگوآدم چنين

  ٢ه سور ٣٣, ٣٢, ٣١آيه ھای --کرد وگفت ديديد که من به ھرچه نھان است آگاھم 
  

 فکری محمد و !محمد که شباھت به نمايشھای معرکه گيرھا وماربازھارادارد نبوغ !“هللا“ شامورتی بازيھای
خودرا به سطحی کشاند که جا دوگران پيرامون او  !“هللا“ اورا به نمايش ميگذارد ومحمد بااينکار !“هللا“

  راه نمييابد.ميکرده اند, جزاين برداشت, برداشت ديگری دردماغ ھيچ خردمندی 
        
آدم وحوا فريب شيطان راخوردند وازدرخت ممنوعه ميوه چيدندازاينروبه سبب نافرمانی به فرمان هللا  -٨

  ٢سوره  ٣٧, ٣۶, ٣۵آيه ھای “ ازبھشت رانده شدند
  



اين چگونه  اگرچنين است, است, !“هللا“ !نخستين پيامبر“ آدم“ متونھای دينی ھمه حکايت ازآن دارند که
  سرپيچی ميکند؟! !“هللا“ ری است که ازفرمانپيامب

  
فتبارک “ ميگويد آنھا به خود شادباش !درباره آفرينش !“هللا“ که !“هللا“ محبوب !چراآدم وحوا, آفريده ھای

  “٢٣سوره  ١۴آيه“ !هللا احسن الخالقين
  

رسرپيچی کردن چه راخوردند ود !سرپيچی نمود ند وچگونه فريب شيطان !“هللا“ باوجود منع شدن, از فرمان
چگونه  !و شيطان !ميکشيدند؟ را يدک !“هللا“ !داشتند در حاليکه عنوان نخستين پيامبر !فرقی با شيطان

است که  !“هللا“ ونيرويش چه اندازه برترازنيروی ايستادگی کند !“هللا“ نيروئی است که ميتوانددربرابرنيروی
 کارديگری رانيز که بخواھد واراده نمايد انجام دھد؟!!,ميتواند آدم وحوا را با وجود منع شدن بفريبد وھر

  ,!“هللا عالم“ ,!قادر !هللا“ درکجااست واينھمه شعارھای دھن پرکن چون: !“هللا“ اگرچنين است, پس نيروی
  .!ووو درکجا مفھوم پيداميکند؟ !“هللا سميع“ ,!“هللا بصير“ 

  
گفته  “ اھبطا“ امری دستورزبان تازی برای دونفردرحالتنکته ديگراين که آدم وحوا دونفربيش نبودند وبنا به 

ھمين  ٣۵در آيه  “ال تقربا“ برای بيش ازدونفربکارگرفته ميشود, مانند “اھبطوا“ ,“اھبطوا“ می شود نه
  .!سوره که برای دونفربکارگرفته ميشود!

  
آيه “ “اسرائيل نیخطاب به ب" “ونمازبپاداريد وزکات بدھيد وباپرستندگان هللا حق را پرستش کنيد“ -٩

  “٢سوره  ۴٣
  

چه ربطی به   !“موسائی وجود داشته باشد“ اگربنی اسرائيليھا درزمان موسی بھانه جوئی ميکردند, اگر
وانگھی اگرانگشت شماريھوديانی راه ابوسفيان را درمعامله بامحمد در پيش  !يھوديھای زمان محمد دارد؟

محمد را نپذيرفتند وبااوچون ديگرفرصت طلبھا  يان بصرف اينکهاين به آن معنی است که ديگريھود آيا گرفتند
پرستان به  !ازآنھا بخواھد مانند ديگرحق !“هللا“ تا !رانمی پذيرند وحق رانمی پرستند؟ !معامله نکردند, حق

  .!بپردازند؟! !پرستش حق
  

آنھا به گفته ھای محمد پرستی يھوديھا بستگی به رويکرد ويا رويگردانی  !محمد, حق !عالم !“هللا“ ازنگاه
ناپرست خواھند بوداگرسربه آستان محمد  !آنھا حق پرست خواھند بود اگرمحمد رابپرستند و حق دارد؟!,

  نسايند؟!.
  
 !“هللا“ ناباوری به محمد وبه آئينش ازھمين ديدگاه ناباوران به اوسرچشمه ميگيرد, چه درجائی درقرآن, 
 نا پرست و !پرست برميشمارد ودرجای ديگرآنان راحق !ياحق !حمد, دينھای يھوديھا ومسيحی ھارا توحيدیم
  يعنی محمد بپردازند. !پرستان به پرستش حق !آنان ميخواھد که چون ديگرحق از
  

سوره  ۶۵آيه “ “يھودھائيکه سرکشی کردند وحرمت شنبه راناديده گرفتندبفرمان هللا بوزينه شدند“ - ١٠
٢“  

  
برزبان آوردن اينگونه داستانھای کودکانه وابلھانه جادوگران روزگاران سنگ, مردم را مشتی گوساله فرض 

محمد داشته باشند ونسبت به اوبيش  کردن است که چنين نبود ونتيجه آن نيزآن شد که مردم بازتابی منفی به
ت خودرادرپيش مردم بازوناباوری ازپيش رويگردان گردند, محمد بابرزبان آوردن اينگونه سخنان, فقط مش

  آنان را نسبت به خود د وچندان ميکرد.
  

   ٢سوره  ٧٩آيه “ “نسبت دھند!وای برکسانيکه ازپيش خود چيزی نوشته وبه هللا“ - ١١
  

وفقط محمد بود  ادعای آشکارپيامبری وتبليغ وکشتاربرای تحکيم آن, فقط ازجانب محمد صورت گرفته بود وبس
  نسبت ميداد نه کسان ديگری. !“هللا“ که گفته ھا يش را به



  
چون مردم اوراباورنداشند ودرواکنش به ادعاھای بی پايه ومايه اش اورا سرزنش ميکردند وميگفتنداين 

 برحذر نسبت بدھی واو راازادامه اينکار !“هللا“ سخنان, سخنان خود تواست وتونبايد سخنان خودت را به
  ميداشتند.

  
خود بعنوان پاسخ  !“هللا“ چنينی مردم باترفند ھای تازه تری عين گفته آنان رااززبانمحمددربرابرگفته ھای اين 

  به اين گفته مردم بکار گرفت وآيه ياد شده باال رابرای آنان رديف کرد.
  

درديگربرخورد ھای اين چنينی مردم نيز,آنگاه که محمد بخاطرکم مايگی کم ميآورد بھمين منوال عمل ميکرد 
فتبارک  !“خودبه خورد مردم ميداد که نمونه اش, آيه !“هللا“ ديگران رابصورت آيه واززبان وعين گفته ھای

شيری عثمان درتوجيه زيبائی زنی که ازکنارمحمد واو  است که عبدهللا بن ابی سرح برادر “هللا احسن الخالقين
عين گفته عبدهللا بن ابی بود برزبان آورد ميباشد که محمد چندی بعد  می گذشت وآن دورا  شگفت زده کرده

  .  “٢٣سوره  ١۴آيه “ خود بخوردمردم داد. !“هللا“ واززبان !سرح رابصورت آيه
  
آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را [به صورت] مضغه گردانيديم و آنگاه مضغه را [[

را در] آفرينشى ديگر پديد آورديم  استخوانھايى ساختيم بعد استخوانھا را با گوشتى پوشانيديم آنگاه [جنين
  ﴾١۴﴿آفرين باد بر خدا كه بھترين آفرينندگان است

ام   ن ا ال ع ظ  و  ام ا ف ك س  ظ  ة  ع  غ  ل ق ن ا ال م ض  ة  ف خ  غ  ل ق ة  م ض  ل ق ن ا ال ع  ل ق ة  ف خ  ف ة  ع  ل ق ن ا الن ط  َ   َ ث م  خ   ِ  ْ    َ ْ  َ  َ  َ   ً   َ  ِ   َ  َ  ْ  ُ  ْ    َ ْ َ  َ  َ  ً  َ  ْ  ُ   َ  َ َ  َ  ْ    َ ْ َ  َ  َ  ً  َ َ  َ   َ  َ  ْ ُّ      َ ْ َ  َ ك   ُ  َّ  ر  ف ت ب ار  ل ق ا آخ  م ا ث م  أ نش أ ن اه  خ  َ  َ ل ح    َ َ َ  َ  َ    ً  ْ َ  ُ   َْ  َ  َ  َّ  ُ   ً  ْ َ  
ال ق ين   ن  ال خ  س  َ  هللا   أ ح   ِ ِ   َ  ْ   ُ  َ  ْ َ  ُ َّ ﴿١۴﴾ [[  

  
دشمنی يھوديھا باجبرئيل دشمنی باهللا است جبرئيل بفرمان هللا قرآن را برای تصديق سايرکتب به “  - ١٢

  “٢سوره  ٩٧آيه “ “ محمد رسانيد
  

 شمنمردمی که محمد وگفته ھای اورا باورنداشتند چگونه جبرئيل اوراباورميداشتند که دشمن اوودر نتيجه د
  اوگردند؟!. !“هللا“
  

مردم بخوبی ميدانستند که چرامحمدآنھارا دشمن جبرئيل وخدا تلقی کرده وازجيبش چون ھميشه آيه درآورده 
  است.

  
به محمد  ، در کنار محمد،مردم به حضورمحرمانه جوانی زيبا روی وخوش اندام بنام دحيت بن خليفه کلبی 

خلوت ميکند وازحضورآنان درخلوت شان جلوگيری ميکند, چون  اعتراض داشتند که چرا بيشتروقت ھا باوی
قضيه بيخ پيداکردوپچ پچ گوئيھا, درگوشی گوئيھا, پرس وجوھا واعتراضات مردم روبفزونی نھاد وھمه 

خليفه کلبی برمن ظاھرميشود وبا اين  گيرشد, محمد درپا سخ آنان گفت, وی جبرئيل است که بصورت دحيت بن
او را دگرگون وکامجوئی اش رابه تلخی  !خلوت حمت مردم برکناروازحضورمردم کهخودراازمزا !اسلحه

  ميکشاندند جلوگيری نمود.
  

نکته ديگراين که اگر جبرئيل قرآن رابرای تصديق سايرکتب برای محمدآورد چرابرای تصديق قران, کتابی 
  نياورد؟!!.

  
انکارآن نخواھد  افران ولجبازان کسیمابرای نبوت پيامبری توآيات ودال ئل روشن فرستاديم وبجزک“ - ١٣

  “٢سوره  ٩٩آيه “ “کرد
  

دال ئلی که محمد برای مردم ميآورد روشن بود, انکارولجبازی ای ازطرف  و !کدام آيه ودليل روشن؟!, اگرآيات
دست بيازد, مردم برای  !آنچنانی مردم درکارنميتوانست باشد ومحمد ناگزير نبود که به جنگ وکشتارھای

ميخواستند که درراست ودرست بودن ادعايش معجزه ای بعنوان دليل !, ازمحمد بعنوان پيامبرروشن شدن
من چگونه ميتوانم معجزه ای بياورم درحاليکه من ھم بشری  روشن ارائه کند که محمد درپاسخ آنان ميگفت



 و ای او, اين بود که مردم ادع“آيه شش سوره چھل ويک رويه ھفتصد وسی وچھارقرآن “ھستم چون شما
  راانکارکردند. او خود

  
  “٢سوره  ١٠٠آيه “ “ بيشترکافران اصال ايمان نخواھند آورد“ - ١۴

  
محمد پس ازسيزده سال تبليغ پيوسته وناگسسته درمکه, ازاينکه درمکه نتيجه ای نگرفته بود به اين نتيجه 

ينروبرآن شد که به مدينه ازا رسيد بود که بازی راباخته, افزون براين جانش نيزدرخطرمرگ قرارگرفته است,
  بگريزد.

  
بيست وچھار قرآن  او, اين تفسير مفسر شيعه درکناره رويه !دراثبات ناباوری مردم به محمد وادعای پيامبریء

مغيره يا عتبه بن ربيعه را سزااست  مردم مکه ميگفتند که پيامبری, وليدبن“ بھترين گواه ميباشد که ميگويد:
يگفتند پيامبری, عروه بن مسعود ثقفی ياحبيب بن عمروياکنانه بن عبد راسزااست نه محمد را و مردم طائف م

  نه ديگران را.
  

بجزکسانی که نام شان درکناره قرآن آمده ودرباال به آن اشاره شده است کسان ديگری ھم, چون اميه بن صلت 
درخوروشايستهء پيامبری پسرخاله محمدونضربن حارث يکی ازپرآوازه ترين داستانسراھای مکه خود رابيشتر

  برپيامبری بشودآن ادعا مارا سزا است نه ترا!.    ميديدند نه محمد را وخطاب به اوميگفتند اگربنا باشدادعائی
  

کسان ديگری ھم که مدعی پيامبری بودنداما ادعای شان صرفا يک ادعا بود نه پافشاری وياجنگ وستيز برای 
ملقب به رحمن اليمن, ابن خويلداال سدی  اسودبن کعب عنسی  نداز:به کرسی نشاندن ادعای شان, عبارت بود

عبدهللا ابن ابی سرح ومسيلمه نيزجزء مدعيان  معروف به طليحه, سجاح بنت الحارث ملقب به متنبيه,
  ميرسد.  !“وحی“ بودند وميگفتند که به آنان!پيامبری

  
آنان رابرآن داشته  ذشت ونشيب وفرازآن داشتندآگاھی ھائی که کسانی چون نامبرده شدگان ازتاريخ اديان وسرگ

مايه ای بسيارکمترازآنان وبااين  بود که خودنيزادعای پيامبری بنمايند, محمد نيز يکی ازآنان بود, البته با
تفاوت که وی برای به کرسی نشاندن ادعای خود از حيله, نيرنگ, خدعه, دروغ , جنگ, کشتار, وخونريزی 

  رويگردان نبود.
  
  ميگويد: “۶سوره  ٢۵“ محمد دراين باره طی آيه !“هللا“ 

  
  “ميگوينداين آيات جزافسانه ھای پيشينيان نيست“ 

  
مردم بودتا با  آنچه به دوفرشته ھاروت وماروت دربابل نازل شده برای آموزش سحروجادوبه“ - ١۵

  “٢سوره  ١٠۴, ١٠٣, ١٠٢آيه “ “ساحران وجادوگران به مقابله بپردازند
  

ميگويند ھاروت وماروت دوانسان نيکوکاربودند وبه دوفرشته تعبير شده  “پاره ای“ ميگويد: مفسرشيعه قرآن
  . “قرآن ٢٣و ٢٢کناره رويه ھای “     “اند وپاره ای ميگويند دوپا د شاه بابل بودند

  
  چه کسانی ھستند؟ روشن نيست!.  !“پاره ای“ اين 

  
اکنون ديده وشنيده نشده است که بزرگان انديشه پيامھای ازآغازداستان پردازی وخيالپردازيھای بشرتا امروزت

  عنوان کرده باشند. !“هللا“ خود به مردم را ازجانب کسی, مثال
  

کرده اند مردمانی بوده اند که ازفرط گرسنگی و بيکاری وبی باری  !“هللا“ ازجانب !کسانی که ادعای پيامبری
اخته اند, اين دسته از آدمھا از بينشھای فلسفی بزرگان که روان آدمی رابه بيماری ميکشاند به اين کارپرد
  جھان سود جسته وبه سوء استفاده ازآن پرداخته اند.



  
قرآن درداستان پردازی, زبردستی خود  “پردازندهء“ اماداستان قرآن داستانی ديگروازمقولهء ديگری است, چه

فرستاده است وگرسنگان  “! وحی“ يکوکار!ويا دوآدم ن !دارد واين بارالبته فقط يک باربرای دوپادشاه را
  را به کناری رانده است!. “امی“ ومردمان

  
فرستا د, روشن نکرد, پيام, زيرچه نامی برای آنان  !وماروت !محمد برای ھاروت !“هللا“ بھرروی پيامی که

رابکارگرفته  ديگری !راکنارزده وپيامبر !“خاتم النبيين“ محمد !, پيامبرش!“هللا“ فرستاده شده است وچرا
  است؟!.

  
اند ياپيامبران  قرارگرفته !“هللا“ !تا آنجائيکه دست اندرکارن اديان ميدانند,ھمه کسانيکه طرف گفت وشنود

امامفسرگرانبارشيعه مذھب قرآن برای ماست مالی کردن ادعای  بوده اند ويا پيامبران اولی العزم!, !توحيدی
پرداخته است که ھررھگذربی مايه ای را به اين  گوئی و بيان مطلبیمحمددر باره مطلب باال, ناگزيربه ھذيان 
ھرپرت وپالئی ازجانب محمد, پرت وپالی ديگری رارديف ميکنند  نتيجه ميرساند که دکان داران دين برای

  ناباوران خود رديف ميکرده است. ھمانگونه که محمد برای
  

محمد وپرت وپال گوئی ھای اوبه خشم آمده بودند که مردم مکه ياناباوران محمد به اندازه ای ازبی مايگی 
قرآن الھی قمشه  ٢۶کناره رويه “ بالفاصله پس ازفرارمحمد ازمکه به مدينه ھمه مساجد مکه راخراب کردند,

  “ای
  

 ١٠۶آيه “ “بياوريم ھرچه آيه ھای قرآن رانسخ کنيم ياحکم آنرامنسوخ سازيم بھترازآن يامانندآن“ - ١۶
     “٢سوره 

  
محکمترازاين آيه قرآن, که قرآن, مجموعه گفته ھای محمد است؟!, محمد بنابه ضرورت برآمده  چه سندی

ازرويدادھای روزبارھا وبارھا ناگزيربه پس گرفتن گفته ھای پيشين خود شد وبرای رفع ورجوع آن به دوگانه 
 اناترين, تواناترين وووکه محمد, مشخصات آنچنانی برای اوبرشمرده که د !“اللھی“ آخر, گوئی پرداخته است,

محمد چه آيه ھای محکم واستواری موردنيازاوخواھد بود  !است چگونه نميداند که درمدت کوتاه پيامبربازی
  تاناگزيربه فسخ ويا کنارگذاردن آنھا نباشد؟!!.

  
آيا اراده آن داريد که شما نيزازپيامبرخوددرخواستھای بيجائی ھمانندبنی اسرائيل که ازموسی “ - ١٧

  “٢سوره  ١٠٨آيه “ “ند بکنيد وايمان تان رابه کفرمبدل سازيدميکرد
  

 !,ايمان ازجھنم! ھمان عده ی کم وانگشت شماری ھم که به طمع غارت ازراه حمله به کاروانھا وترس موھوم
آورده بودند درنبودغارت وبدست نياوردن غنيمت به حالت پيشين خود برميگشتند که اين روگردانی پس ازمرگ 

گرديد که توضيح آن پيشتردرباال داده  “ رده“ برگشتند ومنجربه جنگ !زادامه يافت وھمگی ازاسال ممحمد ني
  شد.

  
ادعای تان برھان  گفت ھرگز کسی به بھشت نرود جز يھود يانصاری ومحمد به آنھا گفت برای يھود“ - ١٨

  “٢سوره  ١١١آيه “ “بياوريد
  
 ازجانب !وپيام آوری !ياورد آيامحمد که مدعی پيامبریاگريھود برای ادعای بی ضروزيان خود بايد برھان ب 
نميبايست برای ادعای خود برھان  “سنگ سياه چھارگوشه مورد عال قه وپرستش ابراھيم“ خود يعنی !“هللا“

گوش بسته ادعای موھوم اين روان پريش را می  وآيا مردم بايد چشم و !بياورد که مردم ازاوميخواستند؟
  پذيرفتند؟!!.

  
ميگويد يھود  محق نيست ونصاری !برآن است که نصاری درادعای خود دررفتن به بھشت يھود“ - ١٩

  “٢سوره  ١١٣آيه “ “محق نيست !درادعای خود دررفتن به بھشت



  
ودوازده يادشده باال  را فقط ازآن خود ونصاری ميداند وآيه صد !يھود بھشت“ ياد شده با ال ميگويد: ١١١آيه 

 محق نميداند, آيااين يھود است که زيرگفته خود را !نصاری را دررفتن به بھشتيھود “ ازقول يھود ميگويد:
  !او؟ !“هللا“ ميزند وبه دوگانه گوئی ميپردازد يا محمد ويا

  
وناباوران اورودرروودرروی زمين صورت گرفته چرادرميان  !وانگھی, گفتگوئی که ميان محمد بعنوان پيامبر

  ست؟!.محمد سردرآورده ا !“هللا“ پيامھای
  
وتوسط  !“وحی“ محمد آن را  بصورت  !“هللا“ محمد نگفته بود تا !“هللا“ را که يھود به “دوگانه گوئيھا“ اين

 !“وحی “ و !به زمين بفرستد, بنابراين چرااين گفت وشنودرودرروی زمينی چھره آسمانی !ازآسمان !جبرئيل
محمد  !“هللا“ ود بھترين گواه نيست که قرآن سخنانھا خ آيااين گونه آيه! به خودگرفته وچرادرقرآن آمده است,

  نيست وسخنان خود محمد است؟.
  

  “ ٢سوره  ١١۶آيه “ “ھرچه درآسمانھا وزمين ھست ملک هللا است وھمه فرمانبرداراويند“ - ٢٠
  

شانزده “ وطی آيه “صد ودو سوره دو رويه بيست ودو“ طی آيه !“هللا“ ميباشد چگونه !“هللا“ اگرزمين ملک
قلمروحکومتی داوود وسليمان را ملک آنان قلمدادميکند  “يست وھفت رويه پانصد وھفتاد قرآنسوره ب

سرپيچی ميکند وازدرخت  !“هللا“ ازفرمان !“هللا“ !اند چگونه آدم, نخستين پيامبر !“هللا“ واگرھمه فرمانبردار
 !زھمه, چرا يھود که پيروموسیفرمان نميبرد ومھمترا !“هللا“ ميوه ميچيند وميخورد وچرا شيطان, از !ممنوعه
محمد اورا سرکش ونافرمان برميشمارد واين ھمه آيه  !“هللا“ فرمانبرداری ميکند, !موسی !“هللا“ است واز

  موسی است؟!!. !محمدغيرازهللا !درباره نافرمانی او رديف ميکند؟!!, افزون براين آيا هللا
  

    “ ٢ سوره ١٢۴آيه “ “ واذابتلی ابراھيم ربه بکلمات ... - ٢١
  

  کرد سپس چند چيزبه اوآموخت!! !هللا محمد نخست ابراھيم را آزمايش
  
  !ببينيم به او چه آموخت 

  
آگاھی  !“هللا“ را برميگزيند معنی اش آن است که اين !محمد پس ازآزمايش, پيامبری !“هللا“ نخست, اگر

 رادارند يانه!, افزون براين اگر!پيامبری را ندارد ونميداند که آيا آنان درستکارند وشايستگی !بايسته ازبندگانش
  رابرميگزيند چرااين قاعده را درباره خود محمدبکارنبست؟!. !محمد پس ازآزمايش, پيامبر !“هللا“
  

محمد, محمد وفرزندان دخترش را پيش  !“هللا“ پيش ازآغازآفرينش!, !ميفرمايند !علما !ديگراينکه, آقايان
  نشينی خود درزمين وآسمانھا برگزيده است؟!.  ازپيدايش ھستی برای ھميشه به جا

  
 !قيامت روز دراين آيه ده چيزاست که تا “کلمات“ شيعه ميفرمايد: منظوراز !دو ديگراينکه, مفسربسيارگرانبار

  نخواھد شد. !برجا است ونسخ پا
  
 !بيشماری ميشود؟ھای  !بی پايه وبی مايه تا روزقيامت پا برجا است ونسخ نميشود وچرا آيه !چرااين آيهء“ 

  “پاسخ درباال داده شد
  

  وآن ده چيزعبارتنداز:
  
وخال ل ,ازاله  , گذاشتن ريش, بافتن موی سر, مسواک“سبيل آويزان برپشت لب مردھا“ گرفتن شارب يعنی“ 

غسل جنابت وطھارت به  زن ومرد, ناخن گرفتن,“ شرمگاه “موی دوروبرآلت تناسلی“ موی ازتن, زھار يعنی
  .“ناره رويه بيست وھفت قرآنک“ آب  ووو



  
بگذرند وپس  آن !بايد اينھا رابدانند وازآزمون !که کارآموزان پيامبری !اديان !“هللا!“ “علم“ اين است

کارکنند وتجربه بياموزند سپس  !بعنوان پيامبر !“هللا“ ازگذشتن ازاين آزمون است که ميتوانند دروزارت ارشاد
دريادگيری وبکاربستن ده چيز مورداشاره غيرقابل تغييرکه درباال  !“هللا“ !انروانه زمين گردند وبه ارشاد بندگ
  به آن اشاره شده است بپردازند!. 

  
محمد غيرازده چيزيادشده درباال نيازبه ھيچ چيزديگری ازجمله پزشکی, داروسازی, سازندگی, فن  !هللا !بندگان

  آوری, نوآوری وووندارند ونخواھند داشت!.
  

بيان فرموده اند !دراين جھان وآن جھان !مسلمانان !شيعه اين افاضات, را برای نجات !ن عاليمقدارالبته مفسرا
جاويد,  !خودرا تمام عيارانجام داده باشند ودربھشت !انسانی !عبادی !که نخست اينکه مسئوليت کمدی الھی

اند ونه تنھا دست کمی !عال مه!نجھان نشان دھند که آقايا جاويدان بزيند وديگراينکه به انشتين وديگربزرگان
  ترند. !برترودانشمند ازآنھا ندارند بلکه بمراتب ازآنھا

  
محمد درپا سخ يھود ونصاری که مسلمانان رابه دين خودشان فراميخواندندمی گفت دين ما دين “ - ٢٢

   “ ٢سوره  ١٣۵آيه ھای “ستوده ابراھيم ودين فرزندان اويعنی دين موسی ودين عيسی است
  

 ھا نشان ميدھد که پاسخ محمد به يھود, سخنان خود محمد است بنابراين جايش درقرآن  نيست, اگراين آيه 
محمد است بايد خطاب به محمد ودربردارندهء حالت امريا نھی به اوميبود واگرھم خبری  !“هللا“ قرآن, سخنان

که اين آيه ھا خبری است البته  اوبه اوميبود درحاليکه چنين نيست, بھرروی بايد گفت !“هللا“ است بايدازجانب
واينگونه گم گشتگی ھای دست اندرکاران, در تھيه قرآن است که  اوبه او !“هللا“ خبری که محمد ميدھد نه

  .!“هللا“ قرآن را مجموعه گفته ھای محمد مينمايانند نه گفته ھای کس ديگری مثال
  

ين پيامبران گذشته بود چه نيازی به اين دين يعنی واما دررابطه باھمين آيه ھا نخست بايدگفت, اگردين اسالم د
 افزون براين اگردين پيامبران گذشته ستوده بود چه شد به يکباره اين دين ستوده, ناحق و بود؟!, !دين اسال م

برای چه وبرای کی گفته شده  “١٠٩سوره  ۶آيه“  “لکم دينکم ولی دين“ باطل ازآب درآمد وازھمه مھمتر,
شت؟!!, پاسخ روشن است وآن اين است که دين ستوده موسی وعيسی ازآن جھت ناحق وبا بود وچه معنی دا
  پيروان موسی وعيسی, محمد را نپذيرفتند ودوروبراوراخالی کردند, ديگراينکه محمد زور  طل ازآب درآمد که

  
, يھود را برحق آنرانداشت تابه يکباره اديان ديگررامنسوخ کند وازھمين روبود که بصورت تکراری, درآيه ای

برای تارومارکردن آنھا دست  درآيه ای ديگرنا حق ميخواند واين بازی را آن اندازه پی گرفت تابه قدرت فائقه و
دمارازروزگاريھوديھای بنی نضير, بنی قريظه وبنی  پيداکرد وھمگان ديدند که پس ازدستيابی محمد به قدرت,

ه محمد کمک کارسازکرده بودند بدون پاس داشت کمک ھای قينقاع درآورد وھمگی آنان را که درفتح مکه ب
  بيدريغ شان ازدم تيغ علی وزبير گذراند وبرای ھميشه خودرا ازشرآنھا يعنی اربابان ديروزشان آسوده نمود.          

  
 و ١٣۴“ آيه ھای  درباره اينکه بيشترآيه ھای قرآن تکرای, بيھوده ومال ل آوراست, بعنوان نمونه وشاھد به

 !“هللا“ مراجعه شود که بدون کم وکاست حتی يک حرف, تکرارشده است ازاينروبايد پرسيد آيا “٢سوره  ١۴١
  محمد دچارفراموشی شده بود يا خود محمد وياجانشينان دستپاچه وسردرگم او؟!!. 

  
أ ل  [[ ال  ت س  ب ت م  و  ل ك م م ا ك س  ب ت  و  ل ت  ل ھ ا م ا ك س  ْ  َ ُ ت ل ك  أ م ة  ق د  خ   ُ َ  َ   ْ  ُ ْ َ  َ   َّ    ُ َ  َ   ْ  َ َ  َ    َ    َ َ   ْ َ  َ   ْ  َ  ٌ َّ ُ   َ م ل ون   ِْ  م ا ك ان وا ي ع  َ  ون  ع   ُ  َ  ْ  َ    ُ  َ   َّ  َ   َ  ﴿١٣۴﴾  
م ل ون     م ا ك ان وا  ي ع  أ ل ون  ع  ال  ت س  ب ت م  و  ل ك م م ا ك س  ب ت  و  ل ت  ل ھ ا م ا ك س  َ  ت ل ك  أ م ة  ق د  خ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ   َّ  َ   َ  ُ َ  ْ  ُ َ  َ   ْ  ُ ْ َ  َ   َّ    ُ َ  َ   ْ  َ َ  َ    َ    َ َ   ْ َ  َ   ْ  َ  ٌ َّ ُ   َ  ِْ ﴿١۴١﴾  

اند و براى شماست آنچه به دست  آن جماعت را روزگار سپرى شد براى ايشان است آنچه به دست آورده
  ]] ﴾١۴١﴿اند شما بازخواست نخواھيد شد  كرده ايد و از آنچه آنان مى آورده

  



بيت “ بودند خواھند گفت که چه موجب آن شد تامسلمانان ازقبله ايکه برآن “خرد“ مردم بی“ - ٢٣
آيه “ “پيامبرپيروی ميکنند روی به کعبه آوردند, بگو برای اينکه بيازمائيم آنھائی راکه از “المقدس
  “ ٢سوره ١۴٣, ١۴٢

  
ازجمله مواد قرارداد ابوسفيان با محمد يکی ھم اين بود که قبله, ازبيت المقدس به مکه تغيير جھت يابد, محمد 

خود  !“هللا“ سيزده سال درمکه وھفت ماه درمدينه روبه بيت المقدس نمازگزارد اما در انجام عبوديت دربرابر
ازآن بت  !درخانه کعبه باشد وبعنوان سپاس “سنگ سياه چھارگوش موردعال قه وپرستش ابراھيم“ که ھمان

دردستيابی به قدرت, ھمچنين رشوه دادن به ابوسفيان, قرارداد منعقده با اودراين باره را به اجرا گذاشت وپس 
عکس آن داشتن, قبله راازبيت المقدس به طرف مکه تغييرداد ولی چون مردم خردمند  سال, روبه جھت ١۴از

تغيير جھت جنبه اقتصادی دارد ودربردارنده منافع اقتصادی ابوسفيان ومردم مکه  و آگاه ميدانستند که اين
ازجمله خود محمد است ازاين تغيير جھت سخت برآشفتند وازمحمد درباره علت اين تغيير جھت توضيح 

 يک سری شعارھميشگی اش را خواستند امااواين پرسش ساده رابرنتابيد وبه آنان نسبت ديوانه داد وبعد ھم
جھت قبله راازبيت المقدس به مکه تغييرداده  “يعنی محمد“ او !برای خوشنودی !“هللا“ سرھم کرد وگفت

  .       !است!
  

ھرسه يکی است وآن اين است که تغيير جھت قبله را  “٢سوره  ١۴٩و ١۴٨, ١۴٣“ محتوای آيه ھای
ھای برآمده ازاين تغيير جھت  تنش بھرترتيب ممکن جا بياندازد وپافشاری فرساينده اش چيزی جزآن نبود که

نسبت  !را با تشويق ويا تھديد ويابھرشکل ممکن ديگرآرام سازد ولذا بجااست گفته شود که وی درکارپيامبری
  پپيشين درنيرنگ ودروغ پيشتازتربوده است.   !به پيامبران

  
هللا بھترين “ ميگويد: “قرآن الھیء قمشه ای “٨سوره  ٣٠“ وطی آيه “٣سوره  ۵۴“ محمد طی آيه !“هللا“ 

  .“مکاريامکارترين است
  
  وآيا مکربرآمده ازناتوانی نيست؟! !نيازی به مکردارد؟ !“توانا!“ “هللا“ ازمحمد وپيروانش بايد پرسيد 

  
محمد پيش ازدستيابی به فرمانروائی وتاخت وتازش از توانائیء بايسته نصيبی نداشت ازاينرو تن پوش  

  خودکرد.  “هللا“ ناتوانی خود را به تن
  

وليکن شما اين حقيقت  کسی راکه درراه خدا کشته شده است مرده مپنداريد بلکه اوزنده جاويد است“ - ٢۴
رادرنخواھيد يافت والبته شمارابه سختيھا چون ترس وگرسنگی و نقصان اموال ونفوس وآفات 

ن به حادثه سخت زراعت بيازمائيم وبشارت ومژده آسايش ازآن سختيھا صابران را است, آنانکه چو
وناگواردچارشوند صبوری پيشه گرفته گويند مابه فرمان هللا آمده بسوی اورجوع خواھيم کرد آن 

آيه ھای  “گروھند مخصوص درود والطاف الھی ورحمت خاص هللا وآنھا به حقيقت ھدايت يافته گانند
                “٢سوره  ١۵٧,١۵۶, ١۵۵, ١۵۴

  
آز وطمع پايان  ابی ازانجام ھيچ کاری فروگزارنکرد بويژه آنکه ولع, حرص,محمد برای رسيدن به قله کامي

ھم ابزاری بود دردست وی برای دستيابی آسانتربه ھدف مورد نظرش,  !ناپذيرغنيمت گيری سپاھيان اسالم
بيشمارش سرای  !باھمه نعمات !چه کشته شويد وچه بکشيد, بھشت“ ازاينروبا سردادن شعارھائی چون:

ھم به ھدف خود دست يافت وھم ناتوانيھای  “زنده جاويد ھستند !“هللا“ شمااست وکشته شدگان درراهجاويدان 
درجھت زندگی بھتروانسانیء مردم درپرده پنھان پوشانيد, محمد باسردادن  خودرا درانجام کارھای بايسته

  شعار: 
  
پرداخت ومردم را  اوم مردم میبه شستشوی مغزی مد “صابران رادوست دارد !“هللا“ بردباروصبورباشيد,“ 

  دربرابرھمه ناکاميھا ی برآمده ازآئينش به تحمل زند گی شکنجه زا وکشنده واميداشت.
   



 “۵٠سوره  ٣٨وآيه  ٣٢سوره  ۴وآيه  ٢۵سوره  ۵٩وآيه  ١١سوره  ٧محمد طی آيه  !“هللا“ - ٢۵
  !روزآفريده “شش“ آسمانھا وزمين وھرچه درآنھا است را در ميگويد

  
ھمين سوره  ١٢روزآفريده است ودرآيه  “دو“ را در “ جھان“ ميگويد: زمين ۴١سوره  ٩“ رآيهاست اما د

  !روزاستوارفرموده است! “دو“ ميگويد: ھفت آسمان رادر
  
 !بزرگ نيزپاسخ بسيار قانع “دروغ“ يا !برای اين فراموشی !دودل نبايد بود که آقايان متشرعين بزرگوار 

    !کننده ای درچنته شان دارند
  

  ميگويد: “٨سوره  ١“ محمد طی آيه !“هللا“ - ٢۶
  
ازآن هللا “ ازتو ميپرسند بگو: !ازقبيل معادن, بيشه, زمين خراب بی مالک, قطايع ملوک وغيره “انفال“ درباره 
  “رسول است ومومنان نبايد نسبت به آن طمع داشته باشند و
  

 نبايد متاع فانی ناچيز دنيا رابخواھند ياران رسول“ ميگويد: “٨سوره  ۶٧“ محمد طی آيه !“هللا“ وھمين
  .“آخرت رابرای آنھا خواسته است !“هللا“
  

 “هللا“ ميگويد: اموال وفرزندان برای شما فتنه ھستند, ھمين “٨سوره  ٢٨“ محمد طی آيه !“هللا“ - ٢٧
 مال وفرزندان زيب وزينت حيات دنياست وميافزايد:“ ميگويد: “١٨سوره  ۴۶“ طی آيه !فراموشکار

ل صالح چون نماز, صدقات, خيرات ووو تاقيامت باقی است اما درجای جای قرآن, زمين وھرچه اعما“
   “محمد وخود محمد برشمرده است !“هللا“ درآن ھست را ازآن

  
 !حواله ميدھد؟! !را درنظرگرفته است ومومنان را به آن جھان “جھان“ محمد, برای محمد, اين !“هللا“ چرا

سراسردرد ورنج جسمی وروانی  حمد برای جبران زندگی فال کت بارگذشته وپيشينهم !“هللا“ بايد دانست که
  گردد.      !درمان !بايد درآن جھان !محمد اين کاررا کرده است ودرد ورنج مومنان

  
عليه مخالفان  را “احد“ برابرنوشته ھائی که دردست است, محمد نوزده تا سی جنگ ازجمله جنگ - ٢٨

  است. خود رھبری وفرماندھی کرده
  
را  “احد“ درجنگ کسيکه توان اداره اينھمه جنگ وستيزرا داشته آياتوان آنرانداشته است که علت شکست 

   !خود تشخيص دھد وخود علت شکست دراين جنگ را به مزدورانش بگويد؟
  

گوشزد نموده  پاسخ بدون چون وچراآری است, چنانکه اين کارراکرده وعلت شکست رابه شمشيرزنان خود
 خودش برزبان آورده است تا !“هللا“ را ازطرف “احد“ اما نه ازطرف خودش بلکه علت شکست درجنگ است,
دست محمد را درخدعه گری درنزد ناباورمندانش  ازدوروبراوپراکنده نشوند وازاين دست کارھا بود که !مومنان

  بازمينمود. 
  

 “١۴سوره  ۴“ آيه وطی ۶صد وسی سوره “ وطی آيه “۵سوره  ۴٨“ محمد طی آيه !“هللا“ - ٢٩
آيا “ مابرای ھرقومی شريعت وروشی مقررداشتيم وخطاب به گروه جن وانس ميگويد:“ ميگويد:

برای ھرقومی پيامبرميفرستد  !مابرای شماازجنس خودشما رسوال نی نفرستاديم؟ وتاکيد مينمايد که هللا
ھل دياری راتا اتمام حجت ا !“هللا“ فرستادن رسل برای اين است که“ شيعه ميگويد:!ومفسر گرانبار

  .!“نکرده وآنھا غافل وجاھل باشند به ستم ھال ک نگرداند!
  
آن رانديده  شرم آورنيست ازپديده ای سخن به ميان آورده شود که ھيچ کس درھيچ کجای جھان تا کنون آيا

ھذه “ وآيا !کرده است ؟! برای ھمه مردم جھان پيامبرفرستاده وشريعت وروشی را مقرر !“هللا“ است وآيا



يعنی اقوام  “ھرقوم وديار“ يعنی جزيره العرب که بارھا وبارھا درقرآن به آن اشاره شده است معنی “القريه
  راميدھد؟!!. “جھان“ سراسر

  
انسان خودش بايد “ ميگويد: “۵٣سی ونه سوره “ وطی آيه “١٣سوره ١١“ محمد طی آيه !“هللا“ - ٣٠

آيه  وده ھا “٣سوره  ٢۶“ اما طی آيه “انسا ن استانسا ن به تال شش “ و “خودش را تغييربدھد
هللا ھرکه را خواھد ببخشد وھرکه را خواھد عذاب کند,عزت وخواری بندگان دست هللا  ديگرميگويد:

سوره  ٢۵۶“ محمد طی آيه !“هللا“  “است, هللا ھرکه را خواھدعذاب کند وازھرکه خواھد درگذردووو
کاردين به اجبارنيست, برپيامبرجزابالغ رسالت “ ميگويد: “ای وده ھا آيه ديگر قرآن الھیء قمشه “٢

ازکفروانکاربازدارم, بررسول  “بزور“ تکليفی نخواھد بود, بگو که من نگھبان شما نيستم که شما را
تکليفی نخواھد بود, ماترا نفرستاديم جزبرای بشارت دادن وترساندن خلق  جزابال غ کامل رسالت

ه آشکارتبليغ رسالت کند تکليفی نيست, بررسول جزابال غ رسالت تکليفی ازعذاب, بررسول جزآنکه ب
  .         “نيست  ووو

  
محمد بود اينھمه جنگ,  !“هللا“ چه کسی پاسخگوی اين پرسش جانکاه است که اگراين آيه ھا وقرآن سخن

 محمد بود چرا درآيه !“هللا“ کشتار, ويرانی , چپاول, تجاوز, وووازجانب محمد برای چه بود واگرقرآن سخن
برای من ودرآيه  “من“ برای خودتان ودين “تان“ دين “يعنی “لکم دينکم و لی دين “ميگويد ١٠٨سوره  ۶“

 ۵آيه “ ؟!!.“ بکشيد ھرجا کافری را يافتيد“ ... فاقتل المشرکين حيث وجد تموا ھم يعنی“ ديگری ميگويد
  “٩سوره 

  
يعنی خريد وفروش  “ ...احلل هللا البيع وحرم الربا...“ ميگويد: ٢سوره  ٢٧۵محمد طی آيه  !“هللا“ - ٣١

  حال ل ورباحرام است.
  
  صادرميکند وميگويد: “٣سوره  ١٣٠محمد دربرابراين دستور, دستور ديگری طی آيه  فراموشکار! !“هللا“ 

  
با را دوبرابروچند آورده ايد ر !يعنی ای آنھائيکه ايمان “ ياايھالذين آمنوا ال تاکلواالربا باضعافا مضاعفه ...“ 

   !“ربا بخوريد ولی به اندازه بخوريد“ , چم ديگرش آن است که:“برابرنخوريد
  

چون آفتاب روشن  سنگ نشده نبايد دربرابراين دوگانه گوئيھا وپريشان گوئيھای اينچنينی قرآن که !آيا مسلمان
  د محمد است؟!.خو است درنگ کند, تکانی بخورد وبپذيرد که خدائی درکارنيست وقرآن سخنان

  
 !جبرئيل به زمين فرستاد و !ازآسمان !محمد درباره شرابخواری چندين آيه, برای پيامبرش !“هللا“ - ٣٢

آيه  “ ... کلوا والشربوا وال تسرفوا...“ فرسودهء بيچاره را بيچاره تروفرسوده ترکردازجمله اينکه:
که صدالبته شراب  “ی نکنيدبخوريدوبياشاميداما زياده رو“ , دستور عام است, يعنی٧سوره  ٣١

  “نيزجزء آشاميدنيھا است
  
يعنی اين است وجزاين “ “ ...انماالخمروالميسرواال نصاب واال زالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه...“ 

است وبتاکيدبايد ازآن کارھا  !نيست که شراب, قماروپرستش اصنام ياصنم ھا ازجمله کارھای زشت شيطان
  “۵سوره  ٩٠آيه “ “دوری نمائيد

  
ومن ثمرات النخيل واالعناب تتخذون منه “ ميگويد: ١۶سوره  ۶٧محمد طی آيه  !فراموشکار “هللا“ با اينھمه 

يعنی ازميوه ھای درخت خرما وانگورشيره ای ميگيريد که  “سکرا ورزقا حسنا ان فی ذالک آليه لقوم يعقلون
  ان ميباشد.مست کننده ونشئه زا است واين روزی دلپذيری برای خردمند

  
نميداند به کدام دستورقرآن عمل کند واينکه آيا سرانجام شراب حالل است يا  !چنانکه مال حظه ميگردد, مسلمان

  ميتواند شراب بنوشد يا نه؟!!.  !حرام ومسلمان
  



دوگانه گوئيھا وپريشان گوئيھای محمد دريک مورد يعنی شرابخواری که شماری ازآن درباال آورده شد نيازبه 
  يچ بازشکافی ندارد وھررھگذرناآشنائی اين پريشان گوئيھا را بسادگی درمييابد.ھ
  

واماکاری که دست محمد را حتی نزد نزديک ترين نزديکان اوکه اورا باورکرده بودند بازکردومايه آبروريزی 
  بسيار شدآيه ای است که پس ازنگاھی کوتاه به پيشينه آن به آن پرداخته ميشود.

  
  : است داستان چنين

  
وجايگاه سنگ  نام داشت “چھارگوشه“ يعنی “کعبه“ پيش ازبرپائیء اسالم, درمکه چھارديواری ای بود که

نگھداری بتھای مردم ازھمه  سياه چھارگوشه موردعالقه وپرستش ابراھيم بود وروزگاران درازی جايگاه
 ب نيای ابوسفيان ومحمدقصی بن کال چيزوازھمه جا بی خبرومحل درآمدی برای زورمندان مکه بود که

آن به نيرنگ بدرآورده وبرای فرزندان خود بجا  آن را بايک خيک شراب ازچنگ متولی پيشين !“توليت“
روزگاران بدست ابوسفيان فرزند نسل پنجم عبد قصی سومين فرزند  پس ازگذشت !“توليت“ گذاشته بود وآن

  کال ب افتاد. ازچھارفرزند قصی بن
  
  “نجم ازعبدمناف دومين فرزند از چھارفرزند قصی بن کالب بودمحمد فرزند نسل پ“ 

  
 !درميان بتھای گوناگون مستقردرکعبه سه بت سرآمدھمه وازجايگاه برتروباال تری برخوردار بود وپيروان

 “ال“ که وقتی حرف تعريف “منات“ و “عزی“ ,“اله“ يا “الت“ فراوان تری داشت که عبارت بودنداز:
که  “عبدهللا“ خوانده ميشود, نامھائی چون “المنات“ و “العزی“ ,“هللا“ يا “الالت“ د بهبرسرآنھا نھاده شو

نشان دادن خود به بت  “بنده“ می نھادند ازعبد پاره ای ازمردم آن روزگاران وپيش ازبرپائیء اسالم برخود
  حکايت داشت.  “هللا“ نخستين يعنی

  
روابوسفيان ازمحمد ظ حرمت اين سه بت اتفاق نظرداشتندازاين م,ابوسفيان ومحمدھردو برحفاسال پس ازبرپائی

حرمت اين سه بت بياورد واين تعھد, اسالم درتاکيد وتائيدحفظ  !“هللا“ ای ازجانب !تعھد گرفته بود که وی آيه
  محمد درانجام اين تعھد آيه زيرراآورد:بندی ازديگربندھای قرارداد منعقده ميان اين دوبود و 

  
  الال ت والعزی ومنات الثالثه االخری         تلک الغرانيق العلی وان شفاعتھن لترتجی“ افرايتم

  
شفاعت آنھا را  پرندگان بلند پروازرا,  “المنات“ و “العزی“ و “الالت“ معنی اين آيه اين است: آيا می بينيد

اند وپرستش آنھامايه نجات ان می پذيرد وبه زبان آخوندی وعامه پسند يعنی اين سه بت فرشتگان آسم !هللا
  ورستگاری انسانھااست.

  
 وشرح کامل آن را اين آيه درقرآنی است که الواقدی وطبری ازجمله معتبرترين مورخان اسال می دردست داشته

قسمت دوم آن  !ديده نميشود چه رنودآورده اند ولی درقرآن امروزی که دردست مسلمانان است به اينصورت 
مربوط ويا نامربوط جا سازی کرده اند که  ۵٣درسوره  را  ٢۶تا  ١٩“ درآورده وبجای آن آيه ھایاز قرآن  را

  درقرآن الھیء قمشه ای ديده ميشود.
  

خرده گرفتند که  !“هللا“ !نزديکان بسيارنزديک محمد پس ازشنيدن اين آيه اززبان محمد برآشفتند وبرکارپيامبر
وتی سفارش آنھم باچنين حالم مدعی آن است پرستش بتھا را اسال احد وواحد که !“هللا“ مگرممکن است

محمد را واداشتند که آيه راپس بگيرد ومحمد چون  ازاينرووبرای جلوگيری ازھرگونه پيش آمد ناگواری !بکند؟
  .“شيطان گولم زده بود“ ماست مالی کردن داستان گفت:ھميشه, آيه راپس گرفت وبرای 

  
 خود که ازجانب بودچگونه گول شيطان راخورد واگردرادعای !“النبيين!خاتم“ آنھم !“هللا“ !محمد اگرپيامبر

بود که سفارش  !“واحدی !حدا !“هللا“ اوچگونه !“هللا“ به پيامبری برگزيده شده است راست بود, !“هللا“
  را به اوکرد؟!!. اپرستش بتھ



  
دستيابی به ھمه اين خيمه شب بازيھا برای کارھای محمد ازآغازتاپايان ھمه ازھمين قماش وخودکارگردان 

  اھداف خود بود وسرانجام به آن دست يافت.   
  

ودرپايان به ھمه خدايان اديان را رسم براين بود که به صورت ھيوال ئی وحشی ودرنده خو, خود رابنمايانند 
کرد وبصورت غول بی شاخ اسال م که برعکس ھمه خدايان, بامھرآغاز !“هللا“ شکل پدری مھربان درآيند جز

  .ودمی درآمد که کارش کشتاربود وبس
  

  اينھا مشتی ازخروارنمونه ھائی ھستندازدوگانه گوئيھا وپريشان گوئيھای محمد.
  

آورده شده است گفتنی ھائی ازاين دست ونارسائيھائی ازاين قماش درقرآن که بطورخيلی گذرا نمونه ھائی ازآن 
شود, نوشته ھا چندين جلد خواھد رخواسته شود رديف گردد وبه روی کاغذ آورده آن اندازه بسياراست که اگ

  شد .
  

برخورداراز  وانه وبخردانه ھمراه باشکيبائی به آيه ھای قرآن نشان ميدھد که آيه ھای قرآننگاھی کنجکا
محمد  !معجزات جملهکه آنرا از  !صناعت, ظرافت وزيبائی ادبی, انشائی وکال می ودستوریء آنچنانی ای

شده است ازجمله کارھای بايستنی ند نيست, بھرروی خواندن آن وآگاه  شدن ازآنچه درآن آورده برشمرده ا
است که بر سرمردم ايران رفته است, بويژه  “کال ه گشادی“ ھرايرانی آزاده است وبرای دريافتن وپی بردن به

ن بينش که نوشته آمد مورد پسند دل وخردايرانيان راستين ھم ندارداگرايآنکه نيازی به کارشناسی آخوندی 
جوانان وفرزندان آينده ايران بايد يکباروبرای ھميشه خودراازبند وشرآن رھاسازند است, ايرانی راستين, 

  درخوروشايسته ای, برای خود دست وپا کنند. وزندگیء 
  

  باميدآنروز 
  

                                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   


