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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليت نـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 م٢٩/١٠/٢٠٠٩                            ار  ناصرپورپير
   

  رشياسالم و شم
  برگرفته شده از سايت حق وصبر

  سومبخش 
  

با بی هويتی فرهنگی  ترک تعارفات فرا رسيده و بر صاحبان خرد فرض است تا شجاعانه، ستيزه ی آشکار زمان
 به باورهای ملی در زمينه هايی متنوع بدل شده، را، که اينک موجود و نبرد با ترتيبات و تنظيمات پوچ و بی پايه ای

درباره ی هويت و هستی و  هراس از اين همه مبتال و مشغول به تکرار و تبليغ و تلقين مطالبی موهوم آغاز کنند و بی
واقعياتی، که از هنگام آغشته شدن به معجون جعليات دانشگاه  دين و دارايی تاريخی ما، با درک و دريافت عميق از

سپاهيانی منفرد و يا در  کليسايی غرب، مسخ و مذاب شده، با کوشندگانی همراه شوند که به صورت ای کنيسه وه
های مورخين، باستان شناسان، مراکز ايران شناسی کثيف و  مجموعه هايی کم شمار، به ميدان جنگ با دروغ نويسی

عليه فرهنگ  زع، عليه هستی و هويت مردم ما واند که صد سال است در فضا و فرصتی بال منا کهنه شيادانی عازم
تبليغاتی و رسانه ای کشور را تا هم امروز در اختيار  قرآنی مسلمين، عربده می کشند، دستگاه های رسمی و ملی و

 دشمنان حقيقت، در اين اين سپاه تازه رزم، با تمام توان به ميدان آمده اند و بنا بر رسم و سنت دارند، کف بر لب، عليه
به شيوه ی يهوديان فقط بر حجم دروغ پردازی های خود  هجوم جديد و برای ايجاد ارعاب فرهنگی، بی شرمانه و

  !افزوده اند
 

است از تالش عليه اسالم و پيامبر   که هزار سال-مرکز و ميدان و مقصد اصلی ستيز اين ماموران کليسا وکنيسه
  آلودن فرهنگ ملی ما، به اين-ر يکه تازی بی رقيب موفق نبوده انداخير د بزرگوار وانمانده و هرگز همانند صد سال

زمان ظهور اسالم به قهقرا می رود،  تصور واهی، بی منطق، نامنطبق با واقع و شوونيستی است که گويا ايران از
ز شاهديم چنان که هنو. جز ريختن خون در تاريخ آدمی اثری نداشته اند مسلمين عقب مانده اند و به فرمان قرآن،

جاهالنی مطلق و محض می گويند،  بسياری آشکارا قوم عرب را، که پيامبر واال مقام از ميان شان برخاسته، کسان
قرآن است، تحقير می کنند، آموزه های الهی آن کتاب مبين را وام دار  زبان عرب را، که گزينه ای الهی برای بيان

جاست که دسته ای از  رسی دروغين می شمارند و تاسف بزرگ آننبوت پنهان ديگرانی از قماش سلمان فا نبوغ و
تفسيرهای دل خواه و تاويل ها و تحريف های منحرف  همين ها به قرآن شناسی رو کرده اند تا از طريق ترجمه و

ی قوم گرايانه  يهوديان را همچنان باز نگه دارند، متن کبير قرآن را به منويات و منظورهای کننده، مسير کهنه ی
چنان توضيح دهند که خداوند در قرآن پارسيان را  خود بيااليند، از جايگاه و در جای خداوند، کتاب سرمدی او را

تاسف . است سخن بگويد و از اين قبيل مضامين آلوده به کفر، که اين جا و آن جا فراوان بستايد، پيامبر به فارسی
را، لميده بر کرسی های استادی دانشگاه ها  ای عرب و اسالمبزرگ تر اين که همين سب کنندگان تمدن و توانايی ه

اسالم و  اسامی آن ها را در دست داريم که کالس ها را علنا به تريبونی برای ستيزه با مالقات می کنيم و طوماری از
، تا اين اندازه خود، در دستگاه فرهنگی اين جمهوری آيا آن ها به نبودن ناظری آگاه بر اعمال!!! قرآن تبديل کرده اند

  !!واقف اند و يقين دارند؟
 

يهوديان بسيار زيرک تر و مکارتر از اين بوده اند که بخواهند در سيمای يهوديگری مبادرت به اجرای نقشه های « 
با درآمدن به کسوت اسالم و جا زدن خود به عنوان مسلمانانی مقدس  عالم نمايان يهود ، از اين رو.شوم خود کنند

از خلفا و حکام جور به آن  نشر خرافات و ترهات خود در ميان مسلمين پرداختند و با حسن ظنی که پاره ای مآب، به
و  روز رونق گرفت، از اين فرصت مغتنم نهايت بهره را بردند ها داشتند، بازار دروغ پردازی های شان روز به

اسراييليات گسترها به همراهی  .راکنده ساختندداستان های ساختگی خود را به نام تفسير قرآن در ميان مسلمانان پ
زندگی پيامبران الهی افسانه های فراوانی ساختند به گونه ای که  ساير داستان سرايان و خرافه پردازان درباره ی

کرده و همين افسانه های بی  زندگی انبيای عظام را هاله ای از گزافه گويی ها و دروغ پردازی ها احاطه سرگذشت
قرن دوم هجری که نهضت تفسير نويسی  می گشت، تا اين که در  صدر اسالم، ميان مسلمين سينه به سينهاساس در
به دست افرادی مغرض يا ساده  همين داستان ها و حکايت های خرافی که ميان مردم شيوع يافته بود و آغاز شد،

 جليل القدر رسول خدا همچون علی و و به پيامبر اسالم و صحابه ی انديش و بی احتياط، به صورت حديث درآمده
تفاسير قرآن را مشحون از اين خرافات و  و ابن عباس و مانند ايشان نسبت داده شده بود، به کتب تفسيری راه يافت

 سوگمندانه بايد گفت اين قبيل مجعوالت تا اين زمان نيز در ميان بسياری از داستان های موهوم و موهون ساخت که
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يد محمد قاسمی، اسراييليات حم(   » ت و گاه از ناحيه ی برخی کج انديشان تلقی به قبول شده استفاسير جای گرفته
  )٢و تاثير آن بر داستان های انبياء درتفاسير قرآن، ص 

 
فرهنگ عمومی و باورهای کنونی  گرچه به نظر می رسد که آقای قاسمی هنوز بر وسعت نفوذ اسراييليات در

تا همچون استاد بزرگوار و بی مانند، عالمه ی کبير و شيخ عالی مقام،  مشرف و مسلط نشده اندمسلمانان تا آن اندازه 
بر مبنای موجودی  معرفی کنند و هنوز در اين باورند که يهوديان»  صحابه ی ساختگی١۵٠«عسکری،  مرتضی

 اند که تمام ادعاهای وجود کتاب اند و به اين نقطه نرسيده سينه به سينه ی مسلمانان، در قرن دوم تفسير قرآن نوشته
احتماال اشراف  پيش از آغاز قرن چهارم يکسره جعل و در زمره ی تلقينات ابن نديمی است و در جهان اسالم تا

امکان کتاب نويسی را تا آن حد نداشته است که نخستين  ندارند که خط عرب تا پايان قرن سوم اقتدار و استحکام و
هنوز به  به صورت کتاب را تنها از اواخر قرن چهارم هجری سراغ کرده ايم و احتماالو  قرآن های مدون و محکم

توان بدون کارشناسی ناقدانه و بدون ظن  اين يقين نرسيده اند که هيچ مکتوب پيش از قرن چهارم هجری را نمی
 سير نويسی بر قرآن مبين،کرد، اما با اين همه، تذکر ايشان در اين باب که تف جعل، به فهرست فرهنگ اسالمی وارد

اباطيل آنان در پيکره ی کتاب عظيم  تا هم امروز، ملهم و متاثر از موهومات و موهونات يهوديان و در کار پراکندن
عقالنيت سخت گير و دشمن شناسانه در تحقيقات اسالمی خبر می دهد، بابی  خداوند است، از ظهور باب تازه ای از

  :عالمه ی عسگری به راه مسلمين گرفته و گشوده شده استاين اشارات چراغ سان  که با
  

انباشته شده است که با وجود آن ها پی بردن به  آن قدر در حديث و سيره ی پيامبر، دروغ و افسانه های زننده« 
مرتضی عسکری، (»   دوجود آن احاديث دروغ باعث آن است که اسالم بد آموخته شو اسالم صحيح در حد محال و

  )٢٢ابه ی ساختگی، ص  صح١۵٠
 
ی حوادث صدر اسالم به اثبات رساند و  اينک به تعيين و يقين می توان نادرست بودن بسياری از داده ها را درباره«

کار فرقه سازی و تفرقه افکنی ميان مسلمين بوده است، معلوم کرد که نه  از طريق غور در مطالب کتاب هايی که در
اند، بل بخش عمده ای از اين اسامی  نويسندگان بسياری از اين کتب، يهوديان به سيمای متفکران اسالمی درآمده فقط

 همچون الفهرست ابن نديم، در اصل و فرع ساخته ای از کارگاه های جديد در و آثار مطلقا هويت تاريخی ندارند و
و يا مستقيما در زمره ی  يسه و کنيسه ای غربمکتب و صنعت جعل، در زير زمين دانشگاه ها و موزه های کن

با آن چه از ».تاکنون اصل آن ها به رويت هيچ کس نرسيده است سوغات و صنايع دستی اورشليم اند، مصنوعاتی که
او در متون اسالمی جای وسيعی  احاديث دروغ پردازی و افسانه سازی و انواع تحريف در احاديث سيف ديده ايم،

معتبر اسالمی راه يافته و علمای بزرگ افسانه ها و احاديث او را با  وده، در مدارک به اصطالحبرای خود باز نم
و شگفت انگيز  اين حقيقت تلخ ما در اين فصل برای نمودن .ريزه کاری های اش در کتب خود آورده اند همه

ه احاديث وی در آن ها راه کتب و مدارکی را ک فهرست علمايی را که از سيف حديث گرفته اند و همچنين فهرست
  )١٠٠ صحابه ی ساختگی، ص ١۵٠عسکری،  مرتضی. (»يافته است، می آوريم

 
وبالگ، گرچه بسيار مطول است، اما  فهرستی را که عالمه عسکری در ذيل اين مقدمه می آورند، برای نقل در اين

  اسالمی، تا اندازه ای آشنا می کند و ازی عام و وفور جعليات در فرهنگ از آن که ما را با کثرت و جامعيت و جلوه
تبليغ و تحکيم فرهنگ اسالم اند، آن را  جبروت نام های کالنی می کاهد که در گمان کسانی از استوانه های تدوين و

 مولف و بدون اشاره به سال حيات و يا تاليفات آن ها در اين جا می آورم تا به صورت مختصر شده، تنها با ذکر نام
کتاب را می شناسند، شرح مفصل آن را  ا که به کتاب استاد عسکری دست رسی ندارند به کار آيد و آنان کهکسانی ر

 البغوی، ابن قانع، ابو علی بن السکن، ابن شاهين، ابن«: ساز خواهند يافت  آن کتاب بيدار١٠۴ تا ١٠٠در صفحه ی 
اثير، الذهبی، ابن حجر، ابوزکريا،  ، ابوموسی، ابنمنده، ابونعيم، ابن عبدالبر، عبدالرحمان بن منده، ابن فتحون

 ابوبکر خطيب، ابن عساکر، ابن بدران، ابن حزم، سمعانی، مقدسی، ابن اثير، ابوالشيخ، حمزة بن يوسف، ابونعيم،
بن مزاحم، شيخ مفيد، ابن خياط،  رازی، ذهبی، ابن حجر، ابن الفقيه، حموی، عبدالرحمان، حميری، ابومخنف، نصر

خلدون، سيوطی، ابن کلبی، ابن اعرابی، العسکری، غندجانی، ابونعيم،  ی، طبری، ابن اثير، ابن کثير، ابنبالذر
حجر، متقی هندی، عقيلی، ابن  قلقشندی، اصبهانی، ابن بدرون، ابن منظور، زبيدی، ترمذی، النجيرمی، ابن بلقينی،

   .جوزی و سيوطی
 

تا قرن دهم هجری است که استاد  رهنگ و تاريخ و ادب اسالمی،اين تقريبا تمامی نام های معتبر در معرفی ف
ايشان در عين حال، شاعران ظاهرا بزرگ و نام داری . معرفی می کند عسکری آن ها را متابعين از جاعلين يهود

ذهن سيف يهودی می شمارد و  مرزبانی، دارقطنی، ابوبکر خطيب، ابن ماکوال، رشاطی و ابن الدباغ را مخلوق چون
 «و هزاران کتاب ديگر از مولفين متقدم و متاخر و مستشرقين و اسالم شناسان غربی» ر پايان با افزودن جمله ید

کند تا دست از رسم تعصب و  دفتر فرهنگ مجعوالت اسالمی را به گونه ای می بندد که ما را موظف و مجاب می
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مکاشفات مهمل اين مکتوبات و توسل مطلق و محض و اسالم، پرهيز از  تلقين بشوييم، به نو انديشی حفاظت گرانه از
 .مطمئن و متين ترين سند اين تنها دين الهی، يعنی قرآن عالی بيان روی آوريم منفرد به

که به آن خواهم پرداخت و بگويم که  اينک می خواهم بگويم که حتی فهرست استاد عسکری نيز نواقص خود را دارد
فرهنگی در آلودن اسالم به جدال و خون ريزی چه گونه استادانه و به  اريخی وعرضه و ارائه کنندگان اطالعات ت

کشی عام را، در زمره ی  عمل کرده اند که اينک و در اثر ابتال به ويروس دروغ سازی يهوديان، کافر گونه ای
ران اش، دمی از ايام های قرآن، گمان داريم که پيامبر خدا و يا افتخارات مسلمين می انگاريم و بی اعتنا به توصيه

وفات پيامبر رفيع مرتبه  ضربه ی شمشير برگزار نکرده اند، چنان که می گويند و می نويسند از زمان دعوت را، بی
  !!!توسل به تيغه ی شمشير برگزار نشده است تا پايان فتوحات اسالمی نيز، انتشار اسالم جز با

 
جا گسترش يافته است که در حکومت  ، در روزگار ما، تا آنکار اين بی اعتنايی جسورانه به آموزه های قرآنی

يهوديان، از مسلمين ربا می گيرند، در عين حال که قرآن مبارک شعر  اسالمی، آشکارا و با ربحی مضاعف بر نرخ
شعر در می آورند و بی  شعر خوانی را پيروی از رسم شيطان می شمارد، لجوجانه حتی کتاب خدا را هم به گويی و

پيروان تورات و انجيل را مشرک و نجس بشماريم و از آن  ه به فرمان الهی که تکليف می کند، از زمانی معين،توج
دهند، بل با نام  فقط به چند هزار يهودی و مسيحی در مجلس شورای اسالمی کرسی نمايندگی می ها جزيه بگيريم، نه

يهوديان ساخته شده اند و دين و پيامبر » تراب«با  وگذاری زردشتی بر چند هزار گبر ديگر، که در عرش انگلستان 
می گذارند  برای آن ها با عنوان ايرانيان کهن پيرو راست کرداری در مجلس مسلمين مسند و کتاب شان قالبی است،

همه تبليغات آزاد ضد اسالم که اعمال می کنند،  تا عالوه بر اين همه کاغذ که در طلب کاری از مسلمين سياه و اين
روزگار ما  قانون گذاری و رسمی کشور را نيز از دست ندهند و اگر بهانه می آورند که در فرصت استفاده از تريبون

منظور کنيم، آن گاه بپرسيد اگر به ازای چند  به جای تبعيت از فرامين قرآن، بايد که فضای دموکراتيک جهانی را
 ک کرسی و تريبون قرار می دهيد، پس برای ميليون هاانجيل، در مجلس اسالمی ي هزار تابع اوستا و تورات و

ادعايی، که چشم و گوش شما را از  مسلمان ساکن آلمان و فرانسه و انگلستان و آمريکا در اين دموکراسی قالبی و
 و اگر بار ديگر بهانه بگيرند که خداوند در قرآن ما را به!!! مقرر است؟ قرآن برگردانده است، چند کرسی پارلمانی

موکد و مهم قرآنی اعراض می کنيد و  رعايت ديگران موظف شمرده، پس پاسخ بخواهيد آن گاه که از اين همه دستور
 نداريد، چرا فقط رعايت حال يهوديان و گبران را از ياد نمی بريد، واجب می سر باز می زنيد، اگر ريگی به کفش

  !!! شماريد و مشمول رعايت قرآنی قرار می دهيد؟
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