
 
 
 
 

جذاب است، شگفتی می آفريند، چشم را باز می کند، 
 ...زالل ميگرداندعقل را 

 
 .  و مهم بودن مطالبش با تاخير روبرو می شودجذابيت دارم که با وجود نکتابی در دست خواند

 
 . نام کتاب را در آخر اين نوشته خواهم آورد و به شماخواهم گفت چگونه می توانيد تهيه کنيد

 
 : لبی را از آن بيرون کشيده ام که باهم ميخوانيمولی مطا

 
 علی بن عبد مناف؟؟ 

 
طفيل المومنين شيعه برای علی بن عبد مناف لقب اولين امام داده اند و او را در آنچنان مقام رفيعی قرار داده 

 . اند که خود فراموش کرده اند حقيقت در کجا گم شده است
 

ام آنرا ياد خواهيم گرفت خود در خانواده شيعه بزرگ شده است، می نويسد نويسنده کتاب ارزنده که در آخر ن
در تمام طول عمر جز لعن و نفرين به سه خليفه اول که به ترتيب پس از مرگ محمد به امارت رسيدند چيزی 

 ! ما هم همينطور. نشنيده است
 

 بعد به بزرگ نمائی و عظمت اضافه می کند؛ تمام مفسران و نويسندگان سنی مذهب از قرن سوم هجری به
پس از او ديگر برای هيچ خليفه راشدينی . بخشيدن به محمد و جعل برخی معجزات برای او کوتاهی نکرده اند

 . يا خلفای بعدی مقامی فوق بشری قائل نشده اند
 

 پرداخته اند  شيعهبه تنظيم اصول(!) اما طفيل المومنين بزرگ شيعه سال ها بعد از ادعای غيبت امام دوازدهم 
 درصدی شيعه محسوب می شويم پيش از اين از ۵درحاليکه حتا برخی از ما ايرانيان که در زمره همان اقليت 

 . همان سنيان شاقعی مذهب بوده ايم
 

اما اگر قرار باشد بين ابوبکر بن ابی قحافه و علی بن عبد مناف به مقايسه بی طرفانه بنشينيم مسلما ابوبکر 
 . تری از علی قرار می گيرددر مقام باال

 
مردی بوده است زورمند، ورزيده، چاالک، و متهور و در عين حال بسيار بی چشم : علی را شايد بتوان در قالب

از جمله در مقابل اين صفات که بخودی خود در پيشرفت . و رو و تاحدی غير قابل تصور سنگدل و بی رحم
است شخصی بوده است کوته فکر، ظاهر بين تهی از سياست و اسالم در دوران محمد بسيار هم موثر بوده 

تدبير، و دور از عقل سليم، دارای تعصب بسيار شديد، مرتجعانه همراه با نوعی لجاجت، يکدندگی، غير منطقی، 
 شبيه بسياری از کسانی . ساده لوح، بی گذشت و بی اطالع از امور کشورداری و نا آگاه از اصول مردم داردی

 .ز گود نشين شده و تاريخ تحريف ميکنندکه امرو
 

نه تنها بی باک و چاالک نبود . اما ابوبکر را ميتوان تا اندازه ای درست در نقطه مقابل علی محسوب داشت
بلکه بسيار محتاط؛ محافظه کار، مدير، با تدبير، با شعور، آينده نگر، و دور انديش بحساب می آمده و هم او 



ظهور اسالم با خرد خود به محمد کمک رسانده و موجبات پيروزی محمد را فراهم بوده است که در دوران 
کرده است زيرا خود در تبديل مکه به مرکز تجارت سهم بسزائی داشته و از اينرو با تدبير ويژه ای اين کار را 

 . از راه محمد انجام داده است
 

محمد چهل و سه  ساله، ابوبکر ) بعثت(س از متعاقب تشکيل شورای پيشقدمان اسالم توسط ابوبکر سه سال پ
 ساله  تا زمانی که محمد از دنيا رفته است همواره ابوبکر به صورت مردی ١۴چهل و يک ساله، و علی 

فهميده، عاقل، در سمت مشاور، راهنمای اصلی، محمد و علی بصورت مردی نترس، و شمشير زن در جهت 
به عنوان دژخيم يا جالد بی رحمی مشاهده نياز به شعور نداشته است اميال محمد و منحصرا برای کار هائی که 

 . می شوند
 

اگر کسی کشتن گوسپندويا سربريدن مرغ را ديده باشد از مشاهده دست و پا زدن و حرکات پيچ و خم دار در 
ر سيرت زمان جان دادن در خود ترحم و ناراحتی عميقی را احساس کرده است حال وجدانا قضاوت کنيد وقتی د

رسول اهللا و در ناسخ التواريخ ويا تاريخ طبری ويا حليه المتقين ويا گفتار خمينی يا هر سند ديگری به اين متن 
محمد فرمود در بازار مدينه خندقی فرو بردند و جهودان را يک يک می آوردند و گردن می زدند «: بر ميخوريم

                       ُُ               اين سرنوشت قبيله بنی قـ  ريظه يکی از سه  »..ردن زدند از ايشان گدو در آن خندق می انداختند تا نهصد مر
عبد مناف در گردن زدن بن بود که بعد از جنگ خندق خود را تسليم کردند و علی ) مدينه(قبيله يهودی يثرب 

 . اين قبيله از نظر قساوت قلب قهرمان بال منازع در سرتاسر تاريخ نشان داده می شود
 

 » !!!تو چه آيتی خدا را!! ای رحمتعلی ای هم«: آنگاه می خوانيم
 

نبايستی او را » من پيرو علی هستم و دقيقا پا بر جای علی می گذارم«وقتی خلخالی جالد خمينی اعالم می کند 
 باور کرد؟ 

 
اگر دامادی علی سند (!)  يعنی فاطمه را به عقد او در آورد. می گويند محمد علی را به دامادی خود برگزيد

وش او بحساب می آيد در آن صورت عثمان بن عفان خليفه سوم که دو دختر بزرگتر محمد يعنی تدبير علی وه
به همين جهت به ذوالنورين ملقب شده بود دو برابر علی دارای حسن (!) رقيه و ام کلثوم را به زنی گرفته بود 

 ١.  استهرچند که او از نظر هوشی واقعا باالتر از علی بوده(!) تدبير و هوش بوده است 
 

برخی که داستان جنگ تبوک را بهانه قرار داده و گفته محمد به علی را به منظور برگرداندنش به مدينه را 
سند اثبات امامت علی قلمداد می کنند نمی دانند که هارون جانشين موسی نشد بلکه يوشع بن نون که مانند 

 که علی ترک مدينه کرده و زن و فرزندان را داستان اين است. ابوبکر نسبت به محمد بود جانشين موسی شد
رها کرده و خود را به محمد رسانده بود و همين کارش موجب نا خرسندی محمد را فراهم کرده بود برای اينکه 

ای علی راضی نباشی که به .... «: محمد او را راضی به مراجعت و حفاظت از زن و فرزند کند به او می گويد
 و ٩۶۵به روايتی که در کتاب سيرت رسول اهللا برگ های  » رون باشی بر موسی؟نزديک من به منزلت ها

 .  جلد دوم آمده است٩۶۶
 

 . بر مبنای واقعه ای که بعد از مراجعت علی از ماموريت نجران اتفاق افتاده است ساخته اندرا افسانه غدير خم 
 

 در نزديکی يله بزرگی بنام بنی الحارث که قبدعوت به اسالم به برای ١٠پيش از علی خالد بن وليد در سال 
از قراری که در کتاب شرح حال محمد آمده است اغلب مردان و زنان نجران . يمن مقام داشتند فرستاده شده بود

 . چون مسلمان شدند نامه ای به محمد نوشت واز اسالم ايشان خبر داد. دعوت خالد را پذيرفتند
 

بنی الحارث قومی بود که هرگز دشمن بر .  روی پيغمبر بردرای ديدن باخود بخالد گروهی از قوم بنی الحارث را
محمد پرسيد از چه روی دشمن بر شما ظفر نيافت؟  گفتند ما قومی باشيم که در ميان ما . آنها غلبه نکرده بود

                                                 
 زن عقدی در يک زمان و عدم ١٩ار شدن او از حد اقل  به استناد بسياری روايت ها و به دليل ازدواج های متعدد محمد و عدم بچه د-١

" ابتر"باردار شدن عايشه از محمد نمی توان پذيرفت که محمد صاحب نطفه بوده و در غير اينصورت لقبی که به او داده بودند و او را 
 کتابی جداگانه دارد که در شرح حال و فرزندان نسبت داده شده به محمد خود نياز به. يعنی بدون دنباله می خواندند نادرست خواهد بود

  . زندگانی محمد به قلم شميم الرشديه با همت نادر کوشا خواندنی است



 هيچ کس بر افتراق، اختالف و تخلف نبوده و پيوسته يکدل و راست اعتقاد باشيم و ره همديگر راست باشيم تا
 . و ما ظلم بر کس نکنيم.  ما ظلمی نکند

 
را به ميان آنها پس از چهار ماه که قوم بنی الحارث از پيش پيغمبر به محل خود بازگشتند عمروبن حزم 

 . فرستاد تا به آنها قرآن و فقه بياموزد
 

زکات جمع آوری می کردو عمروبن حزم آنجا را به عنوان نماينده و حکمران از سوی محمد اداره می کرد و 
 لتنها فردی متهور الزم بوده است که آن کاال ها را تحويل گرفته بار حيوانات کند و تحت محافظت به مدينه انتقا

 . از اين ميان علی را به نجران فرستاد. دهد
 

 قلدری نياز بنابراين پيش ازاينکه به هوش و ذکاوت علی نياز باشد به ماموريتی اعزام می شود که به تهور و
اما علی در همين ماموريت هم مشکل آفرين شده است و بجای ماموريت حمل اموال برای انجام . بوده است

مناسک حج به مکه نزدمحمد رفته است و بعد هم که به حامالن اموال ملحق شده است با تخصص بی نظيری 
در تاريخ طبری آمده است که .  ده استدر رنجاندن ديگران داشته است تمام همراهان را بشدت ناراضی کرکه 

ای مردم از علی شکايت نکنيد که او درکار خدا يا گفت در راه «: محمد به ميان مردم آزرده خاطر رفت  و گفت
 . » خشونت می کندخدا
 

مده است که چون امير المومنين به حضرت رسول پيوست و حله ها را تسليم کرد شکايت وی آدر تواريخ شيعه 
هم بدين سخن باز نگرفتند الجرم رسول خدا فرمان کرد تا . فرمود علی جز بر صواب کار نکند. د آوردندبه محم

زبان از علی بازداريد که او در راه خدا و کار «: منبری نصب کردند و بر منبر صعود کرد خطبه بخواند و گفت
 خدا را به خشم آورده است لب از چون بدانستند که کردار ايشان رسول» دين مردی درشت باشد و نرمی نکند

 ). ۴٠٩ناسخ التواريخ جلد سوم برگ .  (شکايت بستند
 

اما همين اقدام محمد برای تبرئه علی و پاکسازی بدگوئی بر عليه علی زمينه جعل افسانه  غدير خم را در چند 
 . قرن بعد فراهم کرده است

 
 ظهر پيامبر بر فراز منبر رفته و آخرين خطابه عمومی پس از برگزاری نماز: ... تعدادی از مورخان نوشته اند

محمد درحالی که علی را با دستش بلند . خود را در مقابل بزرگترين اجتماع سه ماه قبل از مرگش ايراد کرد
آيا من برتر از شما، اولی، از جان و دارائی تان نيستم؟ جمعيت يکصدا بانگ : کرده بود از پيروانش پرسيد) ؟(!

ُ     م ن کـ نت  م والی .  (او هستم موالی اوست] ی[د آری آن حضرت سپس اعالم کرد هرکس را که من موالبرآوردن   َ   ُ    َ
ُ                َ      فـ هذا عـ  لی م والی اللهم وال مـ ن واال  خداوندا کسی که او را دوست دارد دوست بدار و )ی و عاد من عادای َ       ََ   
 . آنکس که اورا دشمن بدارد دشمن بدار

 
استدالل ميکنند که اين گفتار برای جلب و تشويق پيروان و توجه بيشتر و سنی ها ضمن پذيرفتن اين حديث 

 فاطمه بوده است (!) دخترش (!) ايجاد مهر برای علی که مورد خشم مردم قرار گرفته بود و برای حفظ يگانه 
 

ئه دهند افسانه  شيعه بدون آنکه بتوانند دليل قانع کننده ای ارابرمبنای اين واقعه پيشوايان کذاب و دروغپرداز 
احمقانه ای جعل کرده و مدعی شده اند که محمد بعد از حجه الوداع در محل غدير خم بنا بدستور خداوند علی 

 . را به جانشينی خود انتخاب کرده است
 

امروز که هيج سند و مدرک سری که بر ما آشکار نشده باشد وجود ندارد و چيزی نيست که منحصرا در 
ن شيعه باشد نه تنها در هيچ يک از آنها دليلی که حاکی از انتخاب باشد وجود ندارد بلکه اختيار دروغپردازا

 اين ادعا را به اثبات می محقايق غير قابل انکاری در آنها وجود دارد که بدون هيچگونه ترديدی کذب مسل
 . رساند

 
بزودی به آندنيا خواهد رفت فورا علی اين طفيلی ها حتا اعالم کرده اند چون محمد از جبرئيل خبر يافته بود که 

 محمد وعلی را در خلوت ديده بوده ،اما چون عايشه . آگاه ساخته است» اسرار ربوبيت و ودايع الوهيت«را بر 
محمد راز را گفته ولی تاکيد کرده است راز را . لذا با اصرار و الحاح محمد را وادار کرده راز آن را بگويد



راز را به حفصه گفته است و او پدر خود عمر را باخبر کرده است و دشمنان علی از ولی عايشه . بکسی نگويد
توطئه کرده اند تا علی را پيش از اجرای دستور خدا شهيد کنند و ناسخ التواريخ تعداد اين . آن آگاه شده اند

ن عفان، طلحه، ابوبکر، عمربن خطاب، عثمان ب«.  چهارده تن ذکر کرده است۴١۴ در جلد سوم برگ افراد را
عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبيده، الجراح، معاويه بن ابی سفيان، عمر بن العاص، و کسانی 

البته . »بيرون از قريش؛ ابوموسی اشعری، مغيره بن شعبه، اوس بن جدثان، ابوهريره، ابو طلحه انصاری
محمد عايشه را احضار و گفته است راز مرا . دخداوند جان محمد را حفظ کرده و نگذاشته اين عده توفيق يابن

 . از پرده بيرون گذاشتی و خدايت کيفر اعمالت را خواهد داد
 

همانطور که مالحظه می شود پنج تن از اين چهارده تن نامبرده جزو اولين گروه مسلمانان يعنی اولين ايمان 
ت و مانند انسان ها خطا کرده زيرا در قرآن که بنابراين روايت خدا هم دچار اشتباه شده اس. آورندگان می باشند

 .(!) کالم خودش است آن شش تن را جزو مقربان خود بحساب آورده است
 

. از آنجا که خدا برای ده ها مورد آيه نسخ نازل کرده است موضوعی به اين اهميت را بدون آيه گذاشته است
 . است درصد مسلمانان را فراهم کرده ٩۵موضوعی که سبب گمراهی 

 
جالبتر اينکه دو تن ديگر افزون به آن پنج تن نامشان در رديف عشره های مبشره که خداوند آنان را پيشاپيش 

آنگاه می پرسيم اين ديگر چه اشتباهی است؟ . قرار دارد» گرانتی داده است«از بهشتی ها قلمداد کرده است و 
و تعجب از آن رو بيشتر می شود  مبشره را بگيرد؟؟ قادر نبوده است جلوی اين خطاکاری عشره های" اهللا"آيا 

که عايشه چنين خيانت بزرگی می کند و با وجود اينکه محمد نفرين می کند معهذا در روز های آخر زندگی نه 
 . تنها از عشق محمد به عايشه کاسته نشده بلکه برای رفتن به بستر مرگ خانه عايشه را انتخاب می کند

 
 ... !ا توطئه گران همراه بوده استشايد خود خدا هم ب

 
آنچه که بی اعتبار بودن اين افسانه را بی اهميت تر می کند اينکه بعداز افشای توطئه و راز همه توطئه گران 
کماکان در زمره دوستان و مشاوران نزديک محمد باقی می مانند ولی طفيلی های شيعه هنوز ابوبکر را به 

امام اول محسوب می کنند، درحاليکه در روز مرگش ابوبکر را به امامت نماز امامت قبول ندارند و علی را 
 .!جمعه اعزام می کند نه علی را

 
ولی پارازيت های مذهب شيعه به آن قناعت نکرده پس از رديف کردن يک خطبه طوالنی که در ناسخ التواريخ 

 (!!) ش دوزخ نرهد هم آمده است اعالم کرده اند هرکس خالفت علی را تقرير ندهد از آت
 

ای پيغمبر خدا «بشمار ميرفته اند بانگ برداشته اند (!) در اين هنگام آن جماعت که يکصد و بيست هزار تن 
و جبرئيل فرود شد و اين آيه » شنيديم امر  خدا و فرمات رسول او را به دل و زبان و دست اطاعت کرديم

يعنی امروز کافران از وصول منی و ادراک تمنی نويد ... م دينکاليوم  ينصر الدين کفروا من«: مبارکه را بياورد
در ترجمه آيه قرآن (شدند و شما جز از من بيم نکنيد همانا امروز به نصب علی عليه السالم در خالفت پيغمبر 

دين شما را به کمال رسانيديم و ) هم دستکاری کرده عبارت دروغ علی عليه السالم را به آن اضافه کرده اند
 » خويش را بر شما بی نهايت کردم و اسالم را از برای شما آئين نهادمنعمت 

 
 » !!!السالم عليک يا اميرالمومنين«: پس مومنين به خيمه علی رفتند گفتند

 
افسانه را تا بدانجا گسترانيده اند که می گويند جبرئيل سه روز در آن مجلس بصورت جوانی خوشرو با جامهای 

و !!) بدون آگاهی قبلی بصورت نماينده شرکت کرده بود تا گزارش امر را بخدا ببردالبد (خوشبو حاضر بود 
نديدم مانند امروز که بدين تاکيد و تشديد رسول خدا از بهر پسر عم خود «: اضافه می کنند جبرئيل می گويد

آنکس که اين عقد واليت و خلفت ببست عقدی که نمی گشايد آن را مگر با خدای و رسول کافر گردد و ای بر 
 » !!عقد بگشايد

 
در ادامه . ببنيد با چه زيرکی همه راه ها را بسته اند و می خواهند کسی را از افسانه سازی هايشان خبر نباشد

عمربن خطاب اين سخن بشنيد و در حضرت رسول به عرض رسانيد، پيغمبر فرمود دانستی که «: می نويسند



با اضافه کردن اين مطلب می خواهند اعالم کنند عمر هم شاهد »  ..ودبود؟ گفت ندانستم فرمود جبرئيل امين ب
ماجرا بوده و حتا رسول خدا عمر را تهديد ميکند مبادا تو شکننده اين امر خدا باشی ولی بعد ها می بينيم عمر 

می و چطور عقد خود با پيغمبر را . نه تنها خالفت علی را نمی پذيرد بلکه پيشتر از علی خالفت می کند
 ؟!!گشايد

 
آنچه اهميت دارداينکه در دوران زندگی محمد جز تعداد از آيات قرآن هيچ مطلب ديگری راجع به مقررات و 
اصول مذهب اسالم ويا شرح زندگی خود او به رشته تحرير در نيامده است و نوشتن همه اين مطالب پس از 

 . مرگ محمد و آنهم سالها بعد صورت گرفته است
 

محمد صحابه به اشخاصی گفته می شد که محمد را ديده بود و خاطراتی از او به ياد داشت، تعداد بعد از مرگ 
انگار يکصد بيست و يا چهارده هزار باالترين رقمی بوده است که به ذهن (اين افراد را يکصد و چهارده هزار 
و چهارده هزار صحابه چطور شده از بين يکصد و بيست هزار يا يکصد). طفيلی های مذهب می رسيده است

هيچکدام اقدام به نوشتم مطلبی در مورد اسالم نکرده است ومطلبی در مورد محمد ننوشته است خود پرسشی 
 . است که پارازيت های اسالمی نمی توانند برای آن پاسخی منطقی ارائه دهند

 
از واژه تابع يا تابعی در جمع  (با اين ترتيب به جرات می توان گفتم که تاريخ نويسان اسالمی از گروه تابعين

تابعيون به افرادی گفته می شود که خودش محمد را نديده ولی خاطراطی از صحابه شنيده و آنها را برای 
اما شوربختانه .البته در ميان تابعيون کسانی که به نوشتن اقدام کرده اند شکی نمی ماند) ديگران نقل کرده است

 . ت نيستاز نوشته های آنان چيزی در دس
 

از نوشته ها و نقل قول ها به روشنی مستفاد می گردد که هيچ يک از خلفا و امامان در دوران زندگی خود 
ادعای دانستن معجزه ويا علم غيب نکرده اند ولی طفيلی های مذهب سنی و شيعه داستانسرائی هائی کرده اند 

 . که کتاب های قطور را پر می کند
 

 بنام غدير خــم علی را بعنوان ولی و جانشين بر سر دست بلند کرده و يکصدو بيست فرض کنيم محمد در جائی
 . هزار نفر حاجی هم همراه او از مکه امده بودند

 
قلمداد می شود زيرا هيج واقعه ) کسانی که محمد را ديده بودند(پر صحابه ترين واقعه در اسالم  -١

 .نشده استديگری با اين تعداد شنونده در تاريخ اسالم قيد 
با پذيرش اين واقعه معلوم می شود هيچ واقعه ای به اهميت اين قضيه نبوده و لذا آنهمه نفرات جمع  -٢

از جمله اگر علی درسمت جانشين قادر به تغيير آيات قران نبوده خود محمد هم نمی توانسته . نشده اند
ر کرده بود اگر چنين امتيازی است چنين کاری بکند زيرا اگر محمد تمام اختيارات را به علی واگذا

ولی برخی مواقع می بينيم اختيارات علی از محمد هم بيشتر می . داشت آنرا هم به علی واگذار می کرد
(!) علی نيازی به نزول جبريئل نداشته ولی محمد اين انتظار را همواره رعايت می کرده است. شود

مت قيم و پيشوای خودخواهی و خودخوانده امروز جانشينان علی که خود را مجتهد ولی وقيح در س
اگر همه اين وقايع را تا پيدايش . مسلمانان قلمداد می کنند اختياراتشان از علی هم باالتر رفته است

خمينی و خامنه ای بعنوان ولی وقيح کنار هم بچينيم معلوم خواهد شد چنين واقعه ای مثل غدير خم هم 
 .ساختگی و افسانه پردازی بيشت نيست

يکصدو بيست هزار حاجی همراه محمداز مکه آن زمان بيرون آمده بودند و قصد همراهی داشته اند،  -٣
اگر .اگر تعدادی هم از مردم مکه به بدرقه آمده بودند کاروان غير قابل کنترلی همراه محمد بوده است

دوبيست شاهد غدير خم محلی بوده که هرکدام از هم جدا شده به شهر های خود بروند بنابراين يکص
عينی يکبار هم شده به حقيقت غدير خم در يک جا اشاره می کرد در آنصورت اين خبر در ميان سنی 

 درصد شيعه ها ۵خاطره چنين واقعه مهمی مگر می شود فقط ميان . ها هم ميبايست رواج يافته بود
 ! خبر مانده باشد؟رواج داشته باشد و از بين آنهمه حاجی هيچ سنی ويا شافعی و حنبلی از آن بی

 
پس ميتوان از صحابه محمد که نزديک به پيغمبر بوده اند گله داشته باشيم که چطور يک چنين واقعه مهمی را 

 (!) در جای ديگری جز کتاب های شيعه ضبط نکرده اند 
 



 : داليلی که بنظر می رسد به شرح زيرند
وند بازماندگان و طفيلی های مذهب شيعه محمد و علی از اين واقعه بی خبرند ولی علم غيبی که خدا -١

نزديک   .را به آن مفتخر کرده است از واقعه خبر دارند ولی خود محمد و علی از آن بی اطالع هستند
ابوبکر به . به سه ماه پس از اين سفر حج که به حج الوداع مشهور شده است پيغمبر در گذشت

سرهم کرده اند انتظار ميرفت آشوب غريبی در مکه با آنچه طفيلی های شيعه . جانشينی او انتخاب شد
با انتخاب ابوبکربرپا شود، که هنوز سه ماه از انتخاب محمد نگذشته مردم چنين به او پشت می کنند 

اما آنطور که می بينيم تاريخ واقعی غير از آن چيزی است که طفيلی و پارازيت های مذهبی صد (!!)  
 صرفا با علم غيب و کمک دست ها ی غيبی ويا از طريق متوسل ها سال پس از محمد بدون مدرک و

حتا يکنفر آری يکنفر حتا خود علی به . شدن به امام موهوم دوازدهم علی را جانشين محمد می دانند
چرا زيرا هرگز چنين اتفاقی نيافتاده است و هرگز چنين حرفی را آنطور که .  اين امر اعتراض نمی کند

 . گويند محمد نگفته استاين پارازيت ها می 
بی اطالعی تمام شرکت کنندهگان در سقيفه بنی ساعده از واقعه غدير خم، ديديم که در سرتاسر  -٢

در . عربستان حتا علی به جانشينی اعتراض نمی کند نهايتا ابوبکر به جانشينی انتخاب می شود
زند که سقيفه ای که تشکيل همينجا هم طفيلی های مذهب شيعه مدعی هستند و الم شنگه راه می اندا

شد را ابوبکر و عمر با کمک عايشه به منظور غصب خالفتی که از طرف خدا به علی تفويض شده 
داستان سقيفه !!) وخدا آنقدر قدرت نداشت جلوی يک چنين امر مهمی را بگيرد. (بود ترتيب دادند

رزمان نوشتن آن داستان غدير ساعده  در کتاب سيرت رسول اهللا که تکميل ترين کتاب زمان بوده ود
چون سيد عليه السالم از دنيا برفت و به جوار حق رسيد پيش از آنکه «: خم جعل نشده بود می نويسد

اورا دفن کردندی اختالف و فرقت در ميان صحابه افتاد و جمله انصار بر سعد بن عباده جمع آمدند و 
 خانه فاطمه رضی اهللا عليها رفتند و بنشستند و علی رضی اهللا عنه يا طلحه و زبير گوشه گرفتند و به

عمر و باقی مهاجر با ابوبکر رضی اهللا عنه بودند در اين حال کسی بر ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهما 
اگر شما غم خوارگی دين اسالم نکنيد و : و گفت!!) البد اين شخص نميدانسد علی جانشين است (آمد 

اکنون پيش از آنکه کار از هم برود و تدارک نتوان کرد سعی و . اشدکار مسلمانان در نيابيد دشوار ب
: گفتند چونست؟ بعد از آن، آن کس که  آمده بود گفت.  جدی بنمائيد و نسقی بر کار مسلمانان بنهيد

ُ                                                                  انصار همه بر سر سعد بن ع باده جمع شده اند و او را امير و حاکم خود خواهند ساخت و همچنين هر                         
 . رفته اندکسی گوشه ای گ

يا ابابکر برخيز تا برويم و ببينيم که انصار سر چه دارند؟ و چون آن مرد اين سخن ايشان : عمر گفت
 ....را ميگفت سيد عليه السالم هنوز در خانه بود و اورا دفن نکرده بودند

ُ  چون به سقيفه بنی ساعده رسيده بودند ايشان را ديدند جمع شده و در ميان ايشان سعد بن ع ب اده                                                                                  
و چون ابوبکر و عمر ) ظاهرا بيمار و بستری بوده است(نشسته بود و سر در گليمی فرو برده بود 

 . رضی اهللا عنهما را ديدند برخاستند و ايشان در آمدند و بنشستند
بعد از آن خطيب انصار بر پای خاست و خطبه ای بکرد حمد و ثنای خدای تعاال بگفت و بعد از آن 

ر بدانيد که ما انصار حقيم و شما که مهاجريد گروهی از مائيد و همچنين همی ای جمع مهاج: گفت
گفت تا سخن بدان کشيد که می گفت می بايد که نيابت پيغمبر ما را باشد که انصاريم و خالفت 

 » مسلمانان از آن ما باشد و مهاجر را در آن بکلی مدخلی نباشد
 

مهاجر از آن مهاجر باشد و اميری انصار اميری «ه بود چون بدنبال سخن يکی از انصار که بيان داشت
غلبه ميان قوم برخاست و هرکسی سخنی » از آن انصار و حکم خالفت نيمه ای ايشان و نيمه ای مارا

ترسيدم که اختالف ميان قوم روی بنمايد و پراکندگی در کار اسالم «: می گفت عمر رضی اهللا عنه گفت
ابوبکر را گفتم يا ابابکر دست بياور، پس ابوبکر دست بياورد و من با و مسلمانان پيدا گردد آنگاه 

وی بيعت کردن و چون من بيعت کردم جمله مهاجراند درآمدند و بيعت کردند و چون مهاجر بيعت 
  سيرت رسول اهللا١١١٩ و ١١١٨ برگ های –» کردند انصار نيز در آمدند و بيعت کردند

 
                                                  ُِ            اين است که ابوبکر لقمه ای را که از حلقوم سعد بن ع  باده بيرون اگر منظور و توقع طفيل المومنين

کشيده بود به خانه علی ببرد و پيش کش کند و در دهان او قرار دهد کامال بيجا و غير منطقی می 
مخصوصا که آن لقمه برای علی بسيار ثقيل و دير هضم مينموده و معده فکر و تدبير ضعيف . باشد

 . داشته استعلی قدرت هضم آنرا ن
 



با اين ترتيب صحبت از اينکه جلسه سقيفه بنی ساعده با توطئه ابوبکر و عمر وعايشه به منظور 
 . غصب خالفت الهی علی تشکيل شده بود سخی ابلهانه و کامال گزاف و پوچ می باشد

 
 وگرنه آنهمه بنابراين آنچه پارازيت های اسالمی در موردواقعه غدير خم می گويند هرگز اتفاق نيافتاده

 . انصار و مهاجر تن به يک چنين انتخابی نمی دادند
 

محمد (!) طفيلی های مذهب شيعه مدعی هستند اگر علی در جلسه ميبود به دليل داشتن همسری دختر
مالک اگر اين باشد پس در مورد جانشينی خمينی هم صرفنظر از هرچيزی . اورا انتخاب می کردند

 کم عقل را به عنوان فقيه عاليقدر آيت اهللا عظما و مرجع عاليقدر برای ميبايست سيد احمد کودن و
 . قرار ميدادند(!) شيعيان جهان 

 
                                                   َ  َ                                ابوبکر پيش از اسالم هم در سن سی و هفت سالگی يکی از حـ کـ م های قابل اعتماد در ميان قريش 

الف و دعوا نبود و يعنی مردی باتدبير، باشعور، مورد اعتماد، و قضاوت او مورد اخت. بوده است
 . دعوا ها و اختالفات را برای حل به او مياوردند

 
درست است که محمد علی را دوست ميداشت و درهر کار دژخيمی و سنگين از علی کمک می گرفت 
ولی دليل نمی شد پس از مرگ خمينی کسی به فکر انتخاب صادق خلخالی به عنوان رهبر و نماينده 

 . ن انتظار را نداشتشيعيان نبود، خودش هم اي
 

بايستی پرسيد اگر علی را کسی بر سر دست هم به  جلسه سقيفه بنی ساعده می برد کداميک از رجال 
 ؟؟ .و بزرگان حاضر در آنجا علی را بهتر وباالتر از خود ميدانست و حاضر بود با او بيعت کند

 
 -است که به پژوهش م»     ُ  ر خــ مافسانه غدي«آنچه خوانديد خالصه بسيار فشرده ای از کتابی بنام 

 .  برگ با چاپ بسيار برازنده منتشر شده است١۶٠مشيری مشهدی در 
 

در اين کتاب به موارد ديگری هم اشاره شده که بايستی با مراجعه به کتاب دانش خود را تکميل نمائيد 
 : از جمله

 نا آگاهی عشره مبشره از واقعه غدير خم
 و بشارت يافتگان بهشت از واقع غدير خم» نسابقون مقربو«نا آگاهی تمام 

 نا آگاهی محبوب ترين فرد در نزد محمد از داستان غدير خم
 نا آگاهی عمار بن ياسر بزرگترين صحابه علی از واقعه غدير خم

 (!) نا آگاهی خود علی از واقعه 
 مقايسه بين رفتار محمد با علی درحکومت 

 نمونه هائی از اعمال و رفتار محمد
 ونه هائی از اعمال و رفتار علینم

 و باالخره نتيجه گيری 
 

و آنگاه علی برخاست و از حق و فضيلت و سابقه ابوبکر سخن آورد و پيش رفت و با او بيعت کرد و 
 . مردم به علی گفتند صواب کردی و نکو کردی

 ) ١٣٣۶ و ١٣٣۵تاريخ طبی جلد چهارم برگ .  (چون علی به جمع پيوست مردم به او نزديک شدند
 

 .  سال مراجعه کنيد١۴٠٠برای تهيه کتاب به تارنمای 
 
 ک-ح
 

 ... به معنی پذيرش شکست و زبونی پس از حمله اعراب است) هجری شمسی(استفاده از تاريخ   
 Mehr91  =  2007, 14October , Sunday    2546    ******          ٢٠٠٧          اکتبر١١ =    مهر٩١اورمزد  شيد 

To Medina  years prior to the deceptive 1160,  years BC539    .سال پيش از فرار خفت انگيز از مکه به مدينه ١١٦٠ سال پيش از ميالد  ٥٣٩
escape from Mecca  


