
  آنگونه که است ،عه اسالمشي

  
  
  

  دختر عمر يکی از زنان محمد بود. حفصه -١
  
  خواهر معاويه همينطور يکی از زنان محمد بود. اين معاويه را برادر زن محمد ميکند. ، دختر ابو سفيان ام حبيبه -٢
  
  محمد جنگيد.ر عليه دختر محمد به دست محمد به زنی به ابوالعاص داده شد. ابوالعاص در جنگ بدر ب زينب -٣
  
ام  ، محمد دختر ديگر خود ، که گفته ميشود از کتکهای عثمان مرد ، دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقيه رقيه -۴

  را به عقد عثمان درآورد. ، کلثوم
  
  دختر علی و فاطمه يکی از زنان عمر بود. ام کلثوم -۵
  
(فرمانده تازيان در وقاص سعد ابن ابی، عبدالرحن بن عوف، زبير ، علی، نماعث، ابويکر ،که اسالم آوردنداولين کسانی  -۶

  و بالل حبشی بودند.  ،زيد ،خديجه ،طحله،  قادسيه)
  
  ز به مسجد فرستاد و نه علی را.و ابوبکر را به جای خود برای نماا ، بودوقتی محمد بيمار  -٧
  
  محمد وصيتنامه ای از خود به جا نگذاشت. -٨
  
حتی يک تن هم بعد از مرگ محمد بر  ، نفری که به گفته شيعيان در غدير خم حضور داشتند ٨٠٠٠٠تا  ٧٠٠٠٠ن از بي -٩

و يا به حرف  اری علی برنخاستگفته های محمد شهادت نداد و در زمان بيعت ابوبکر هيچ يک از اين جمعيت بزرگ به طرفد
  .محمد توجه ای نکرد

  
  ايين ميکرد به جا گذاشت.ه عمر را جانشين خود تاز خود وصيتنامه ای ک ابوبکر  -١٠

  
با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کرد و به عمر در تدارکات حمله به ايران کمک و همياری کرد. علی به گفته ای خود  علی -١١
انفال و  ۶آيه  حشربراساس سوره  .هبه دست آورد بهارستان راگرانبهای داشته و پاره ای از فرش  شرکتتيسفون غارت در 
علی همچنين در تدارکات نبرد نهاوند با  ميکنند ميتوانند از غنيمتها سهم ببرند. تنها کسانی که در نبرد شرکت ، ۶٩و  ۴١آيه 

  عمر همياری و همکاری بسياری کرد.
  

نقشه قتل  برده سعد بن وقاص حنيفهو  ، در بردگی بس ميبردکه  يکی از سرداران سپاه ايران هرمزانبه کمک  فيروز -١٢
  بن عمر به قتل رسيدند.ه قتل برساند. هر سه آنها در همان روز به دست عبيدهللا کشيدند و فيروز موفق شد عمر را بعمر را 

  
ا خليفه بعد ر وقاص سعد ابن ابی، عبدالرحن بن عوف ،زبير ،طلحه ،عثمان ،علی ،شورای شش نفری ،پس از قتل عمر -١٣

  ت نمی دانستند.علی را اليق خالف  ،ناناياران محمد و نخستين مسلمانتخاب کردند. پس نزديکترين 
  

در اين قتل عام مردم بيگناه حسن و حسين پسران علی  .برستان را دادتدستور قتل عام مردم  ، داماد محمد ، عثمان -١۴
  شرکت داشتند.

  
رای حفاظت از او در خانه عثمان بسين از طرف علی هجری به دست شورشيان کشته شد. حسن و ح ٣۵در سال  عثمان -١۵

  وجود داشتند ولی قادر به کاری نبودند.
  

هيچوقت ادعای امامت نکرد. علی تنها ادعای خالفت داشت. در نهج البالغه موردی از طرف علی دليل بر ادعای  علی -١۶
  و قدرت. امامت او وجود ندارد. تنها خالفت مد نظر علی بوده است و تنها خالفت

  
  مادر بزرگ و برادر و عموی معاويه را در جنگ بدر کشت. علی -١٧



  
  يکی از خوارج و يکی از همرزمان علی در آخر قاتل او شد. عبدهللا بن مجلم -١٨

  
غير عقدی و کنيز در حرم خود داشت. حسن به دست يکی از اين زنان نا اميد با زهر  ، زن عقدی ٣٠٠تا  ٧٠بين  حسن -١٩

  کشته شد.
  

  را به معاويه فروخت و در برابر آن پول دريافت کرد. ت خودخالف  سنح -٢٠
  

هجری  ١٧هجری و حمله به تيسفون در سال  ١٢هجری به دنيا آمد. حمله تازيان به ايران در سال  ۴در سال  حسين -٢١
  يکند.ممکن م ساله بوده است.   پس اين ازدواج حسين را با شهربانو غير ١٣اتفاق افتاد.  پس حسين در آن زمان 

  
مرد مختلف ازدواج کرده. سکينه شهرتی بسزا در براندازی جشن های عشق و سرور داشته  ۶دختر حسين با  سکينه – ٢٢

  است. 
  

  نه امامت.  ، در مکه بود نامه های بسياری به بصره نوشت و در آنها ادعای خالفت خود را کرد حسينوقتی  -٢٣
  

؟ از سکه طال را کجا آورده بود ١٠٠ سکه طال داد. ١٠٠حسين به معلمش   ، خترا آموسوره ال حمد  زين العابدينوقتی  -٢۴
  چپاول ايرانيان.

  
يکی از پسرانش را به عنوان جانشين او انتخاب کردند. حنيفه در سال  حنيفهطرفدارانش  ، بعد از قطعه قطعه شدن حسين -٢۵
 کيسانيهن به عنوان مهدی خواهد آمد. طرفداران حنيفه شيعياهجری مرد ولی طرفدارانش گفتند که او نمرده است و دوباره  ٨٠

  ناميده ميشوند يا چهار امامی ها.
  

  دايي عباس بود. شمر -٢۶
  

به زن غير رسمی گفته ميشود. ام ولد در قانون اسالم زن رسمی و عقدی حساب نميشود و به همين دليل بچه های  ام ولد -٢٧
  محسوب ميشوند.  حرامزاداهآنها 

  
زين العابدين به دليل بيماری در نبرد کربال شرکت نکرد. او تنها امامی  فرزند يکی از همين ام ولدها ست.  زين العابدين -٢٨

اين همه پول را از کجا  ، خانواده را به گردن داشته است ۴٠٠ست که فقط يک زن داشته است. گفته ميشود که او سرپرستی 
  مياورده است؟؟؟؟ 

  
ی بود به اين حد که به مردم برای گريه کردن پول هجری به دنيا آمد. او عاشق گريه و عذادار ۵٧در سال  محمد باقر -٢٩

ميداد. کسی روی او زياد حساب نميکرد. برادرش زيد بن علی ادعای خالفت کرد ولی به دست عبدالملک کشته شد.  عبدالملک 
  ستاد.سر بريده زيد بن علی را به شهرهای ديگر برای نمايش فر

  
خليفه سنی پيشگويی خالفت و رسيدن بقدرت نمود و زمانيکه هجری. جعفر برای منصور  ١۴٨- ٨٣ جعفر صادق -٣٠

تشيع و  کتابداد.(  صادقپيشگويی او درست آمد، منصور خليفه جنايتکار عباسی به پاس اين خوش خدمتی به او لقب  
  )تصوف؛ دکتر کامل مصطفی ترجمه ذکاواتی

هجری مرد. طرفداران اسماعيل پسرش  ١۴۵ال اعيل را به جانشينی خود انتخاب کرد ولی اسماعيل در سجعفر پسرش اسم
  يا هفت امامی هستند.  اسماعيليهشيعيان  ، محمود را جانشين او و امام هفتم قرار دادند. اين گروه از شيعيان

  
  در مقام قدرت خبری نبود. البابوطلی از خاندان تغيير خالفت از اموی به عباسی در زمان جعفر صادق اتفاق افتاد و -٣١

  
دختر و تعداد بسياری کنيز داشت. به  ٢٣پسر و  ١٨متولد شد.  او  حميدههجری. از يک ام ولد به نام  ١٢٨ موسی کاظم -٣٢

  همين  دليل امروز تعداد زيادی خود را ... سيد ... ميخوانند.
  

ضا از طرف خليفه متولد شده.  نام ر تکتميشود هم از يک ام ولد به نام هجری. که رضا خوانده م ١۴٨ علی بن موسی -٣٣
داده شد. خليفه مامون که در آن زمان در خراسان زندگی ميکرد رضا را به دربار  ، وقت  مامون به معنی کسی که راضی است

  خود خواند و او را وليعد خود کرد.



  
  درباره رضا ميگويد: کسرویشادروان 

فت ميشناخت و خليفه را جانی و غاضب ميدانست شی است که کسی که خود را از سوی خدا برگزيده برای خال« اين خود پرس
  چگونه وليعدی او را پذيرفت»

  
همانی کسی است که در شاه چراغ شيراز مدفون است.  همين احمد صاحب  ، يکی از بچه های همين رضا و يک ام ولد احمد

امام هشتم است و از همان ام  يکی از خواهران همين، اردتعفن دمه(فاطمه) کسی که در قم هزاران کنيز غير عقدی بود. معصو
  .تکتمولد به نام 

  
متولد شده. محمد تقی با دختر مامون که شيعيان معتقدند که  سبکيههجری. از يک ام ولد ديگری به نام  ١٩۵ محمد تقی   -٣۴

از خليفه  ميليون دالر آمريکايی) نيز بعنوان «دامادی» چندرهم(برابر امام رضا را کشته است ازدواج کرد و دو ميليون د
 برگ ١٠ ج  –ابن اثير   -كامل  +  ۴۴٢ برگ -٢ج  -+ ’مروج الذهب  ۴٧٣ برگ  - ٢ج  - تاريخ يعقوبي عباسی گرفت. ( 

  ) . شيعيان  معتقدند که محمد تقی هم مسموم شده. ٢٩٣
  

  است. او هم گفته ميشود که مسموم شده. سکيللد به نام هجری. هم از يک ام و ٢١٢ علی نقی -٣۵
  

خليفه موکل پس از رسيدن به خالفت دستور خرابی قبر امام حسين را داد و بعد از آن دستور داد به زمين آن آب بستند و   -٣۶
  شخم زدند.

  
تا طرفدارانش داستانی نبافند. هجری.  خليفه معتمد دستور داد تا زنانش را زير نظر داشته باشند  ٢٣٢ حسن عسکری -٣٧

که قادر به بچه دار شدن نبود) ادعا کرد که او از حسن عسکری باردار است. خليفه دستور داد يکی از کنيزان حسن عسکری( 
تا آن کنيز را تا دو سال زير نظر داشته باشند ولی از حاملگی و يا بچه خبری نبود.  درگيريی که بين مادر حسن عسکری و 

معروف است چون او  جعفر کذابعفر همينطور به هفت سال به طول انجاميد. ج ، جعفر بر روی اموال او درگرفت برادرش
  بچه ای از خود به جای نگذاشت.   ری بی دانه است) (مانند انگور عسکمدعی بود که حسن عسکری

  
  ه ..... يکی از همين ام ولد هاست.بچه بچه بچه بچه بچ ، کسی که شهر ری را به گند کشيده است شاه عبدالعظيم -٣٨

  
  

ابوبکر و عثمان و علی و باقی امامان همه از يک تبار و همه با هم از محمد گرفته تا عمر و  اين تازيان ، همينطور که ميبينيد
کرده است. در ويرانی ايران دست داشته اند. اينان آنقدر وحشی بودند که دايي به خواهر زاده و پسر عمو به پسر عمو رحم نمي

بقبوالنند که اين تازيان وحشی ايرانيان  اينان به خود و خانواده خود رحم نميکرده اند و حاال اين تازی پرستان ميخواهند به ما
را از عربان بيشتر دوست ميداشتند. اينان اينقدر در انزجار مردم بودند که حتی چند تن از آنان به دست زنهای خودشان کشته 

  ا؟؟؟ .... چر ، اينطور قبوالنده شده که اينان مقدس و معصوم و امامان شيعه دوستان ايرانيان بوده اند شدند. و به ما
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