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آهل وصحبه وسلم  والسالم ىلع رسول اهلل وىلع  والصالة  احلمد هلل وحده، 
تسليما کثريا أما بعد:

شيعګان کله راښکاره شول؟

شيعګان هغه وخت منځ ته ر اغلل چې د عبداهلل بن سبأ په نوم يو يهودي 
او حمبت ګمان  د مينې  نبوت کورنۍ( رسه يې  )د  ابليت  ال  د  او  راښاکره شو، 
لرو ، په ىلع ريض اهلل عنه کې يې سخته غلو وکړه دعوه دنګله يې واچوهل چې 
دهغه په خالفت نيب صیل اهلل عليه وسلم وصيت کړی دی او بيا يې د ربوبيت 
ترمرتبې هم پورته کړ ، په دې باندې د شيعګانو کتابونه خپله هم ګوايه ورکوۍ  
قيم )شيعه( يې په خپل کتاب )املقاالت والفرق(کې  يي په وجود اعرتاف کوي 
او هغه لومړی سړی يې بويل چې دىلع ريض اهلل عنه په امامت او بېرته راتګ 
باندې يې عقيده لرهل، ابن سبأ يهودي لومړی هغه څوک دی چې ابوبکر او 
عمر او عثمان بلکې ټولو صحابه کرامو ريض اهلل عنهم ته يې سپکې ستغې 
)طعن( په څرګند ډول کول، په همدې باندې نوخبيت په خپل کتاب فرق الشيعة 
کې او کيش په کتاب )رجال الکيش( کې او په معارصو شيعګانو کې يې په 
وجود باندې حممد ىلع املعلم په خپل کتاب عبداهلل بن سبأ احلقيقة املجهولة هم 
اعرتاف کړی دی دا کتاب په اصل کې د يو شييع پر کتاب )عبداهلل بن سبأ 
و أساطري أخری( باندې رد دی، چې مرتیض عسکري يلیلک دی هغه په خپل 

کتاب کې د عبداهلل بن سبأ هل شخصيت څخه په ټپه انکار کړی دی.

او اعرتاف د ديللونو رسخيل دی، رسه هل دې چې مذکوره خلک د شيعګانو 
مذهيب علماء دي. 
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شيعګانو ته ولې روافض ويل کيږي؟

شيعګانو ته روافض ځکه ويل کيږي چې دوی زيد بن عيل بن احلسني ته 
راغلل او ورته يې وويل: چې هل ابوبکر او عمر نه براءت اعالن کړه، ترڅو 

مونږ ستا په ملګرتيا کې پاتې شو،

وررسه  زه  او  ول،  ملګري  نېکه  د  مې  عمر  او  ابوبکر  وويل:  ورته  هغه 
مينه لرم،

شيعګانو ورته وويل: )ِاذاً نَْرفَُضکَ( بيا به دې مونږ پرېږدو 

نوځکه ورته روافض ويل کيږي،

اوڅوک چې وررسه په بيعت کې پاتې شول نو )زيديه( ورته وويل شول،

رافيض شيعګانو ته اماميه، اثنا عرشيه او جعفريه هم ويل کيږي

د شيعګانو په نېز د )بداء( عقيده څه ته ويل کيږي چې باور پرې لري؟

)بدا( په اصل کې د پټوايل نه وروسته ښاکره کېدو ته ويل کيږي، او د نوي 
فکر او رايې نشأت ته )بداء( هم ويل کيږي

خو په دواړو معناګانو کې د بداء مطلب دا دی چې خمکې ورنه جهالت او 
ناپويه وي، د اهلل پاک په حق يک د)بداء( دواړه معناګانې هېڅ اماکن نه لري خو 
بيا هم شيعګان يې اهلل ته منسوبوي، هل ريان بن صلت نه روايت دی هغه وايي: 

ما هل رضا نه واورېدل چې ويل يې اهلل هېڅ پېغمرب نه دی راستویل مګر 
په دې چې رشاب حرام کړي اوپه )بداء( د خلکو عقيده جوړه کړي، او هل 
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ابوعبداهلل عليه السالم نه روايت کوي: د بداء په څېر بل هېڅ نشته چې د اهلل 
عبادت پرې وکړی يش.

مالک اجلهين وايي: ما هل ابوعبداهلل عليه السالم نه اورېديل دي ويل يې:که 
خلکو ته د دې معلومات وی چې په بداء کې خربې کول څومره ثواب لري نو 

په بداء کې به هل خربو نه نه وی ستړي شوی. 

مسلمانه وروره! وګوره چې شيعګان اهلل پاک ته څنګه جهل او جهالت 
منسوبوي، حاالنکه اهلل پاک د خپل ځان متعلق وايي: 

)ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( ]سورت نمل: 65[

ورته ووايه چې په اسمان او ځمکه کې هل اهلل نه بغېر نور څوک پټ او 
پناه نه پېژين.

په هغه قرانکريم کې شيعګان څه عقيده لري چې زمونږ خمې ته پروت 
دی او اهلل يې په خپله حفاظت کوي؟

رافضه طبقه خلک چې په دې وخت کې په )شيعګانو( شهرت لري وايي: 
کوم قران چې هل مونږ رسه دی، بييخ هغه قران نه دی چې په پېغمرب صیل اهلل 
عليه وسلم باندې اهلل پاک نازل کړی و، بلکې په دېکې حتريف او تبديل شوی 

دی، الس وهنې پکې شوي دي. 

د شيعګانو مجهور حمدثني پر دې عقيده لري چې په قران کې الس وهنې 
شوي دي، دا خربه نورې طربيس په خپل کتاب )فصل اخلطاب یف حتريف کتاب 
کتاب  خپل  په  لکيين  يعقوب  بن  حممد  ده،  کړې  ذکر  هم  کې  األرباب(  رب 
)اصول الاکيف( کې د )أنه لم جيمع القران لکه اال األئمة( باب الندې هل جابرنه 
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په خلکو کې که   ، يې  اورېديل دي ويل  يې  نه  ابوجعفر  روايت کوي چې هل 
راغونډولو دعوه  د  نازل کړی دی  اهلل  لکه څنګه چې  قران  ټول  د  هرڅوک 
ولري نو غټ او سوچه دروغجن دی هل عيل بن ايب طالب او هل هغه نه وروسته 
امامانو نه بغېر بل هېڅ چا قران لکه څنګه چې اهلل نازل کړی دی هېڅ چا نه 

راغونډ کړی دی او نه يې حفظ کړی دی. 

هشام بن سالم هل ابوعبداهلل عليه السالم څخه روايت کوي هغه وايي: کوم 
قران چې جربيل عليه السالم حممد صیل اهلل عليه وسلم ته راوړی دی اولس 

زره ايتونه يې لرل.

مرآة  کتاب  خپل  په  او  کړی  توثيق  روايت  ددي  جمليس  شيخ  ددوي  او 
العقول يک وايي: حديث موثوق او صحيح دی.

بيا وايي: چې دا روايت صحيح دی خو پټه دي نه وي چې دا روايت او ددي 
په څري نور ډير صحيح او رصيح روايتونه شته چي د قران په کيم او تغيري باندي 

داللت کوي، اودا روايتونه زما په نزي باندي تواتر معنوي دريج ته رسيږې.

د دې مطلب دا دی چې د کوم قران دعوه شيعګان لري هل اوسمهال موجود 
قران نه يې ايتونه ډېر ول، رسه هل دې چې د قران د حفاظت ذمه دارې دري 
بنسټ  په  )تقيه(  د  هم  باهلل.که څه  نعوذ  ده!  اخستې  په خپله  پاک  اهلل  ځله 
د  اړوند  د کتاب  اعالنوي، خو  براءت  نه  نورې طربيس هل کتاب  د  شيعګان 
شيعه علماو په سلګونو دايس اقوال شته چې دقران په حتريف او تبديل باندي 
لککه عقيده لري، او په دي يي لکک ايمان دی خو شيعګان دا نه غواړي چي په 

قران يک د حتريف اړوند عقيده يي خلکو ترمنځ اهل ګوهل جوړه کړې.
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په امامت کې شيعګان څه عقيده لري؟

د شيعګانو په نېز د امامت عقيده هغه اصل دی چې د ټولو حديثونو مدار 
يې په همدې دی، او همدا يې د عقيدې بنسټ دی، د امامت عقيدوي اثر يې 

په فقهې او تفسريونو او نورو علومو کې بييخ څرګند بريښي.

حممد حسني اکشف الغطاء د امامت تعريف داسې کوي:

امامت د نبوت په څېر اليه منصب دی، لکه څنګه چې اهلل پاک د نبوت 
او رسالت لپاره د خپلې مرضۍ هل خمې خلک غوره کوي او د رسالت تاييد يې 
په معجزاتو کوي چې د اهلل هل پلوه معجزات د نص وجويب حکم لري، همدا 
راز اهلل پاک د امامت لپاره هم خلک غوره کوي او خپل پېغمرب ته امر کوي 
چې په امامت يې نص خلکو ته واوروي، او هل ځان څخه وروسته يې د خلکو 

لپاره فرمانروا وګماري )تعني کړي(.

رسالت  او  نبوت  هل  امامت  اعم  وايي:  متعلق  امامت  د  جزائري  اهلل  نعمة 
څخه هم پورته مرتبه لري.

هادي طهراين يې اړوند وايي: امامت پر نبوت باندې تفوق لري، هل دې کبله 
چې امامت دريمه مرتبه ده نو ځکه خو اهلل ابراهيم عليه السالم ته هل نبوت او 

دوستانې څخه وروسته ورکړه.

مدار  عملونو  نېکو  ګردو  د  چې  شهادتينو  د  شيعګانو  امايم  چې  دې  تر 
او قبول ورپسې تړل شوی دی ساقط ګرځويل دي او پر ځای يې ورهل مزعوم 
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هل  باندې  سند  خپل  په  لکيين  دی  ګرځویل  بنسټ  او  اعرتاف  قابل  امامت 
ابوجعفر څخه روايت کوي هغه وايي ، اسالم پر پنځه شيانو جوړ شوی دی

ملونځ ، زاکت، روژه، حج او واليت، خو د واليت په څېر بل څه ته دومره 
ترجيح نه ده ورکړل شوې، خلکو څلورو شيانو ته زياته ترجيح ورکړه خو ولې 

واليت يې پر ځای پرېښود.

د اثنا عرشي امايم شيعګانو په نېز واليت عظيم قدر او احرتام لري، تر دې 
چې اثنا عرشي شيعګان د هغه چا په کفر او ابدي دوزخيتوب عقيده لري 

چې هل واليت نه منکر وي.

هل  واليت  د  چې  دی  ايښې  باب  کې   )۱۶۶  /  ۲۷( األنوار  حبار  په  جمليس 
عقيدې نه بغري اهلل پاک هېڅ نېک عملونه نه قبلوي.

د بابويه ځوې قيم وايي:زمونږ په عقيده د عيل عليه السالم او ورڅخه د 
وروسته امامانو هل امامت څخه د منکر حکم داسې دی لکه د انبياؤ هل نبوت 

څخه انکار کول.

بيا وايي:په هغه چا کې زمونږ عقيده چې عيل عليه السالم په امام مين خو 
د نورو امامانو څخه منکر وي داسې دی لکه د ټولو انبياؤ نبوت چې مين خو د 

نيب صیل اهلل عليه وسلم نبوت نه تسليموي. 

کوم مسلمانان چې هل امامت څخه منکر دي اړوند يې شيعه اعلم طويس 
د شيعګانو عقيده داسې ذکر کوي.

د امامت نه منل داسې کفر دی لکه نبوت نه منل چې کفر دی،ځکه 
چې په دواړو )امامت او نبوت( باندې جهل يو یش دی.
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هل  څوک  چې  ده  کړې  ذکر  امجاع  شيعګانو  دامايم  مفيد  اعلم  شيعه  بل 
امامت نه منکر وي هغه اکفر او په جهنم کې به هم په ابدي توګه وي، هغه 
وايي: امايم شيعګان په دې متفق دي چې که څوک د يو امام امامت هم ونه 
مين او د اهلل د فرض کړي اطاعت څخه انکار وکړي نو دا سړی اکفر، ګمراه، 

او د تل لپاره به په اور کې وي.

ګرانه لوستواهل وروره ! وګوره چې امايم شيعګان د امامت او واليت څخه 
منکر څنګه اکفر بويل، رسه هل دې چې دوی يې خپله ثقل اصغر بويل، خو په 
قران کې د حتريف په عقيده قايل ته اکفر نه وايي رسه هل دې چې دوی ورته 

بېرته ثقل اکرب هم وايي.
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 په خپلو امامانو کې د شيعګانو عقيده؟

رافيض شيعګان عقيده لري چې امامان يې معصوم دي او په غيبو باندې 
علم لري،لکيين په اصول الاکيف کې نقل کوي چې جعفر صادق وايي:مونږ داهلل 
باندې  په فرمانربدارۍ  او خلک مو  يو  يو مونږ معصوم قوم  د علم خزاچنيان 
د  او  نه الندې  اسمان  د  ده  راغلې  منعه  نافرمانۍڅه  هل  زمونږ  او  دي  مامور 

ځمکې پر رس په هر چا باندې مونږ د اهلل اکمل حجت يو.

لکيين همدا راز په اکيف کې د )أن األئمة اذا شاؤا أن يعلموا عِلموا( باب 
الندې هل جعفر الصادق نه روايت کوي فرمايي: 

او چې لکه مړ  پوهېدی يش،  پوهه يش  په څه يش  امام وغواړي چې  که 
کيږي خپپل مرګ باندې خرب وي، او مرګ يې هم د خپل اختيار نه بغري نه وي. 

مخيين برباد شوی په خپل کتاب )حترير الوسيلة( کې وايي: 

هر امام مقام حممود او لويه درجه لري، امام داسې تکويين واک او اختيار 
لري چې د نړۍټول خملوق يې د واک الندې ذيلل وي.

بيا وايي: مونږ )دولس واړه امامان( هل اهلل رسه څه شمېر حاالت لرو چې 
دغه حاتلونه وررسه نه نزدې مالئک لري او نه کوم راستول شوی پېغمرب. 

حمرتم لوستواهل وروره ! که غواړې چې د شيعګانو او رشک او غلو څخه په 
سمه توګه وخربېږې نو معارص شييع اعلم د ىلع ريض اهلل عنه اړوند دا شعرونه 

ولوهل:
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أبا حسن أنت عني اإلهل

ابوحسنه! ته خپپله حق معبود يې

وعنوان قدرته السامية

او د حق معبود د قدرت او توان نښه يې

وأنت املحيط بعلم الغيوب

ته په ټولو غييب امورو باندې شامل علم لرې

فهل تعزب عنك من خافية

ايا دا به سمه وي چې ستا هل علم نه څه پټ شته؟

وأنت مدير رىح الاکئنات

ته دټولو اکئناتو د ميچن قابو کونکی يې

ولك أحبارها السامية

او د ټولې نړۍ لوی لوی سمندرونه ستا په واک کې دي
لك األمر إن شئت حتيي غداً

واکټول ستا دی که دې خوښه وي سبا ته هم پېدا کول کویل شې

وإن شئت تسفع بانلاصية

او که وغواړې نو د تندي هل ويښتوو نه نيول کویل شې
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د رجعت عقيده چې شيعګان پرې ايمان لري؟

يواځې دا نه بلکې شيعګان د رجعت په نوم ديين بدعت هم لري، مفيد 
)شيعه اعلم دی( وايي: امايم شيعګان د ډېرو مړو په بېرته د وجويب راګرځېدو 

عقيده لري.

د شيعګانو په ګومان رجعت دا دی چې اخر وخت کې به يې د )قائم( په 
نوم اخرین امام رايش، هل رسداب څه به راووځي او ټول سيايس خمالفني به ذبح 
کړي، او شيعګانو ته به خپل هغه حقوق بېرته ورکړي چې د وخت په تېرېدو 

رسه ترې نورو ډلوټپلو غصب کړي دي. 

سيد مرتیض په خپل کتاب )املسائل انلارصيه( کې وايي: د مهدي )د دوی 
دولسم امام چې قائم ورته وييل يش( په وخت کې به ابوبکر او عمر په ونه کې 

په درا وځړول يش، او هل دار وروسته به ونه وچه کړسه يش. 

جمليس په خپل کتاب )حق ايلقني( کې هل حممد ابلاقر نه نقلوي: 

لکه چې مهدي رايش نو ام املؤمنني اعيشه به بېرته راژوندۍ کړي او حد 
به پرې قائم کړي. 

انتقام  نه  دښمانو  هل  شيعګانو  د  مطلب  شيعګانو  د  څخه  رجعت  هل  دتله 
اخستل دي، پوښتنه دا ده چې د شيعګانو دښمنان څوک دي؟

مسلمانه وروره! راروان روايت کې به درته واضحه يش چې د اهل السنت 
واجلماعت )مسلمانانو( رسه شيعګان څومره حسد لري؟ او بېرته هل يهودانو او 

نرص انيانو رسه څومره مينه لري. 
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جمليس په خپل کتاب )حبار األنوار( د ابوبصري په روايت ذکر کوي چې 
ابوعبداهلل عليه السالم ما ته وويل: 

ای ابوحممده! لکه زه چې مهدي ته ګورم اود خپل اهل او عيال په ملتيا په 
مسجد السهله کې راښکته يش بيا ورته ما وويل: هل اهل ذمه رسه به څه کوي؟

هغه وويل: د رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم په څېر به وررسه روغه جوړه 
وکړي ،خو هل پوره ذلت او هوان رسه به ټيکسونه هم ادا کوي، ما ورته وويل: او 

هل تاسو رسه چې څوک دښمين کوي؟

رواه کړې لکه چي  ته  مونږ  ويين  دوي  د  به  پاک  اهلل  بيشکه  وويل  هغه 
زمونږ مهدي منتظر رايش،  نن ورځ د دوي ويين په مونږ او تاسو باندي حرايم 
دي، خيال کوه چي څوک دي دوکه نه کړې، خو چې لکه زمونږ مهدي منتظر 
رايش هغه به د دوي نه د اهلل پاک او دهغه د رسول او زمونږټولو دپاره بدهل او 

انتقام اخيل. 

وګوره مسلمانه روره د شيعګانو مهدي څرنګه د يهودو او نصارا رسه روغه 
جوړه کوي، او د دوي په مقابل يک د اهل سنت واجلماعت رسه جنګ کوې. 
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د رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم صحابه و باره کې شيعګان 
څه عقيده لري؟

په صحابه کرامو ريض اهلل عنهم امجعني کې د شيعګانو عقيده سپورې 
ستغې ويل او هغوی اکفر ګڼل دي. 

لکيين په )فروع الاکيف(کې هل ابوجعفر څخه ذکر کړيدي هغه وايي: د نيب 
کريم صیل اهلل عليه وسلم نه وروسته د دريو صحابه کرامو نه بغېرټول مرتد 

شوي دي، ما وويل: کوم درې نه دي مرتد شوي؟

هغه وويل: مقداد بن اسود، ابوذر الغفاري او سلمان فاريس.

جمليس په حبار األنوار کې ذکر کړي دي چې د عيل بن احلسني يو غالم 
وايي: 

تا مې حق  پر  يواځې وم، ما ورته وويل:   يوه ورځ ايکي  چې زه وررسه 
جوړېږي چې ابوبکر او عمر باره کې راته کره او سم معلومات راکړې،

هغه وويل: دواړه اکفران دي او هغه څوک هم اکفر دی چې هل دواړو رسه 
مينه لري. 

اړوند  عمر  او  ابوبکر  د  څخه  احلسني  بن  ىلع  هل  وايي:  اثلمايل  ابومحزه 
وپوښتل شول هغه وويل:  دواړه اکفران دي او چې څوک وررسه مينه لري هم 

اکفر دي.

دتله د ددي خربي يادونه رضوري ده چي عيل بن احلسني او اهل بيت ټول 
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ددي خربو نه بزياره دي بلکه دا خربي شيعګانو په هغوي باندي د ځانه دروغ 
وييل دي،  اهلل دي دوي مړه يک کوم طرف ته ګاږه روان دي. 

 ) ْغِ
َ ُمنَْکِر َوابلْ

ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
تفسري قيم کې د )َوَينَْه َعِن ال

ابوبکر  ايت الندې يليک فحشاء  وابلغ(  واملنکر  الفحشاء  )وينه عن 
دی ، منکر عمر دی او بغ عثمان دی. 

جمليس په حباراألنوار کې ذکر کوي: په ابوبکر او عمر او امثالو باندي 
يې د کفر ، دلعنت او کنځلو د ثواب ديللونه دومره ډېر دي چې په دې کتاب 
به راغونډ نه يش، کوم ديللونه چې مونږ  په ډېرو کتابونو کې  نه بلکې  کې 
راوړي دي دهغه چا لپاره بسيا کوي چې اهلل يې سمې الرې ته د هدايت اراده 

کړي وي. 

د اعشورا په ورځ دوي يو سیپ راويل او عمر ورته وايي، بيا دغه سیپ دوي 
په لرګو باندي ويه او په اک ڼو يي ويل تردي چي مړ يش، بيا يوه چيلۍ راويل 
او اعئشه ورته وايي، بيا رشوع يش چي وژغڼي تري وبايس، بيا يي په بوټانو او 

چپلو باندي ويه تر دي چي مړه يش. 

همدغه شان شيعګان په هغه ورځ باندي چي عمر فاروق په يک په شهادت 
ورسيد د خوشحالۍ اخرت ملانځي او د عمر فاروق ريض اهلل عنه قاتل ته د شجاع 

ادلين بابا لقب ورکوې.

نو مسلمانه وروره! شيعګان څومره ډېر خبيث او کېنه ګر او هل دين څخه 
وتيل او اکفر دي چې هل انبياؤ وروسته په غوره ترينو خلکو کې څه ډول نااکره 

عقيده لري؟
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چې اهلل پاک او رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم يې صفتونه کړي دي، ټول 
امت يې په عدالت او فضيلت امجاع کړې ده، تاريخ يې هم په جهادونو، اسالم 

ته په سبقت او خرييت باندې ښه ګواه دی. 
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د سنيانو اړوند شيعګان څه عقيده لري؟

د شيعګانو عقيده دا ده چې د سنيانو شتمين او وينې دواړه مباح او روا 
په  فرقد  بن  داود  د  )العلل( کې  په خپل کتاب  )لوی شيعه دی(  دي صدوق 
روايت مسندا ذکر کوي:  چې ما ابو عبداهلل عليه السالم ته وويل: د ناصبيانو 
درباندې  زه  خو  ده  حالهل  يې  وينه  وويل:  هغه  وايې؟  څه  کې  باره  )سنيانو( 
ته وارتوې ترڅو درباندې  يا يې حبر  وېرېږم خو که دېوال پرې راوغورځوې 
ګوايه ونه کړي او توان دې وي ويې کړه ما ورته وويل: په شمتين کې يې څه 

وايې؟

هغه وويل: چې څومره دې توان وي هومره ترې واخله، همدا راز شيعګان 
عقيده لري چې سنيان د يهودو او نرصانيانو نه هم رس سخته اکفر دي، ځکه 
يهودان اصيل اکفران دي او سنيان مرتد اکفران دي، او د ارتداد کفر په امجاع 

رسه غليظ کفر دی. 

هل دې کبله شيعګان د سنيانو په ضد د کفارو رسه مرسته کوي او تاريخ 
په دې ډېرښه ګواه دی. 

هل  ما  وايي:  هغه  نقلوي  څخه  يسار  بن  فضيل  هل  کې  الشيعه(  )وسائل  په 
ابوجعفر نه وپوښتل چې ايا شيعه زنانه ناصب )سين( ته په نکاح ورکویل شم؟

هغه  واجلماعت  السنت  اهل  نواصب  او  دی  اکفر  خو  سين  وويل:نا  هغه 
چا ته وايي چې هل ىلع بن ایب طالب ریض اهلل عنه رسه دښمین لري، خو ولې 

شيعګان بيا سنيانو ته نواصب وايي. 
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ځکه سنيان دابوبکر او عمر او عثمان ريض اهلل عنهم خالفتونه په عيل 
ريض اهلل عنه باندې مقدم بويل. 

او د درې واړو فضيلت په عيل ريض اهلل عنه باندې د نيب صیل اهلل عليه 
وسلم د دور خربه ده. 
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د شيعګانو په نېز )تقيه( څه ته ويل کيږي؟

د شيعګانو معارص دين پوهه تقيه داسې تعريفوي: تقيه هغه قول او فعل ته 
ويل کيږي جې ته يې عقيده نه لرې چې هل ځان او مال څخه دي متوقع رضر 

دفع کړې او خپل کرامت خوندي وسايت. 

لکيين په اصول الاکيف کې وايي: ابوعبداهلل عليه السالم وايي: ای ابوعمره ! 
نهه برخې د دين تقيه ده ، که څوک تقيه نه کوي دين هم نه لري ، په رشابو او 

مسح ىلع اخلفني نه بغېر تقيه په هر څه کې روا ده.

لکيين هل ابوعبداهلل عليه السالم څخه دا هم نقلوي چې هغه وايي: پرخپل 
دين وډار شئ او پر تقيه يې حفاظت وکړئ څوک چې تقيه نه لري ايمان هم 

نه لري. 

العياذ باهلل، د رافضه شيعګانو حال تر دې رسېدیل دی چې په تقيه رسه هل 
اهلل نه بغېر په بل چا لوړه او قسم هم خوري. 

ابن  هل  الشيعه( کې  )وسائل  کتاب  په خپل  دی(  شيعه  )لوی  العاميل  حر 
بکري هغه يې هل زراره او هغه يې هل ابوجفر نه روايت کوې، ما ورته وويل: 
قسمونه  په خپلو شتمتنيو کې  ته  مونږ  راتګ دی،  زمونږ تګ  پر دغه خلکو 
راکوي او حاالنکه مونږ يې زاکتونه ادا کړی وي، هغه وويل: ای زراره! چې 
لکه ورڅخه ډار حمسوس کړې نو چې څومره يې خوښه وه هومره ورته قسمونه 

وخوره. 
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ما وويل: درڅخه قربان شم ، طالق او په عتاق هم ورته لوړه پورته کویل 
شو؟ هغه وويل:هو چې څنګه يې خوښه وي. 

سماعه هل ابو عبداهلل عليه السالم نه روايت کوي چې فرمايي: که څوک 
د اضطرار او اکراه په صورت کې د تقيې په بنسټ لوړه او قسم وکړي نو بييخ 

نه ګناهګاريږي. 

نه  لري چې حیت شيعه مذهب هل دې  باندې دومره يقني  تقيه  په  رافضه 
بغېر نه عميل کيږي، د تقيې اصول شيعګان رساً او جهراً کرش هل مرش څخه 
زده کوي او په ځانګړي توګه پرې هله عمل درامد کوي چې هل سختو رسه 

مش اوګريوان يش.

ای مسلمانانو هل شيعګانوڅخه وډار شئ او بېدار شئ په جنف او کربال 
کې د شيعګانوڅه عقيده ده؟ او د هغوی په نېز يې زيارت څومره ثواب لري؟

شيعګان د خپلو امامانو د مزعوم او حقييق قربونو ځايونه په قابل دتقديس 
حرم باندې پېژين دهغو په نېز کوفه ، کربالء، او قم د حرم ښارونه دي. 

هل صادق عليه السالم څه روايت کوي: اهلل د مکې په نوم حرم لري، د 
هغه نيب يې د مدينې په نوم حرم لري، امرياملؤمنني هم حرم لري چې کوفه ده، 

او قم زمونږ حرم دی. 

د شيعګانو په نېز کربال هل کعبې هم بهرتي لري، په )حباراألنوار( کې هل 
ابوعبداهلل عليه السالم څخه نقلوي چې هغه وايي: اهلل کعبې ته ويح وکړه چې 
که د کربالء خاوره نه وه تا ته به مې غوره وایل هم نه و درکړی او که هغه څوک 
نه ول چې کربال يې تر ځانه رانغاړي نو ته به مې نه وې پېدا کړې، او نه به 
مې هغه کور پېدا کړی و چې زه پرې فخر کوم، بې حرکته شه هېڅ رپ ونه 
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خورې، د کربالء په وړاندې به ذلت او تواضع اختيار کړې او هېڅ ډول تکرب 
ونه کړې، ورنه درته به غصه شم او په جهنم کې به دې لولپه کړم. 

بلکې د اسالم د پنځم رکن د حج هل ثواب څخه هم شيعګان په کربالء کې 
د حسني ريض اهلل عنه د قرب زيارت ډېر افضل او خري ګڼي. 

جمليس په خپل کتاب )حبار األنوار( کې د بشري ادلهان په روايت نقلوي وايي: 

چې ما ابوعبداهلل عليه السالم ته وويل: هل ما څخه چې لکه حج پاتې يش 
نو د حسني قرب ته راشم؟

کوم  که  پرته  ورځې  هل  اخرت  د  ډېرښه اکر کوې،   ! بشريه  ای  وويل:  هغه 
مومن انسان د حسني قرب ته په داسې حالت رايش چې په اړه يې حق معلومات 
لري، نو لکه د پېغمرب او يا اعدل امام په قيادت کې چې يې شل قبول او منظور 

حجونه او عمرې کړې وې، او شل يې د هغه په ملتيا غزاګانې کړې وي،

او که د حسني قرب ته د عرفې په ورځ څوک په داسې حالت کې رايش 
چې په اړه يې حق معلومات لري لکه د مرسل نيب او يا اعدل امام په قيادت 
کې چې يې زر قبول او منظور حجونه او عمرې کړې وي، او زر يې د هغه په 

ملتيا غزاګانې کړې وي. 

کتاب  په خپل  الاکشاين  ده چې عباس  رسېدلې  تر دې حده  په کې  غلو 
)مصابيح اجلنان( د کربالء اړوند نهايت زيات غلو په مقام کې وايي: 

په دې کې شک نشته چې په اساليم ځايونو کې کربال ځانګړی قداست 
او ديين احرتام لري، د نصوصو په اعتبار چې کربالء ته څومره قداست او رشف 

ورکړل شوی بل هېڅ ځمکې ته نه دی ورکړل شوی. 
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کربالء د اهلل مقدسه او بابرکته ځمکه ده، د خضوع اوتواضع ځمکه ده، 
د اهلل غوره کړي ځمکه ده او د پوره امن ځمکه ده، کربالء د اهلل او د هغه د 
رسول حرم او اساليم ګمبد ده، کربالء هغه ځمکه ده چې اهلل پاک پرې خپل 
عبادت خوښګڼي او دې ته دعوت ورکوي چې د هغه عبادت دې پرې ويش، 
کربالء د اهلل هغه ځمکه ده چې په خاوره کې يې شفا ده،کوم امتياز او رشف 
او فضيلت چې د کربالء خاوره او ځمکه لري بل هېڅ ځای يې نه لري ان چې 

کعبه يې هم نه لري.
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د عاشوراء په ورځ کې شيعګان څه عقيده لري؟ او دهغوی په 
نېز يې څه فضيلت دی؟

د حمرم په لومړۍ لسو ورځو کې رافيض شيعګان د غم او ماتمونو لپاره د 
حسني ريض اهلل عنه په شهادت باندې د غم هل کبله جملسونو جوړوي، وېر او 
په اجتمايع توګه په داسې  ژړاګانې پکې کوي، په اعمو کوڅو او الرو کې 
حالت کې راوځي چې تور بلاس يې اچویل وي، او عقيده لري چې دا اهلل ته د 
قربت سبب دی،په السونو باندې خمونه، او سيين او شاګانې ويه، د ياحسني يا 
حسني پر لکماتو باندې اوزونه په داسې حالت کې پورته کوي چې خپل اکيل 
جايم هم څريوي  او په ځانګړي توګه بيا د حمرم په لسم باندې، تر دې چې په 
دې ورځ باندې په هغه ځايونو کې چې شيعګان پکې وسيږي په خصويص 
توګه لکه ايران ځانونه په زنځريونو او تورو باندې هم ويه، په دې ماتمونو يې 
خپل ديين علماء ال پسې راتېزوي چې هل کبله يې نن د خلکو د خندا جوړ 

شوي دي. 

د حممد اکشف الغطاء په نوم يې لوي شيخ څخه د سواکنو او څپېړو پوښتنه 
تعظيم کول دي  دا د اهلل د شعائرو  وشوه چې شيعګان يې کوي، هغه وويل: 
د  اهلل  د  چې  څوک  ژباړه:  ُقلُوِب( 

ْ
ال َتْقَوى  ِمْن  َها  إِنَّ

فَ  َِّ اهلل َشَعائَِر  ْم  ُيَعظِّ )وَمْن 
شعائرو عظمت او احرتام کوي نو دا زړونو هل تقوا څخه ده. 
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د رافضه شيعګانو په نېز د )طينه( عقيده څه شی ده؟

هل )طينه( څخه د شيعګانو په نېز د حسني ريض اهلل عنه د قرب خاوره مراد 
ده، د حممد انلعمان حاريث په نوم لوی شيعه اعلم چې په شيخ املفيد هم شهرت 
لري، په خپل کتاب )املزار( کې هل ابوعبداهلل عليه السالم نه روايت کوي چې 
هغه وايي د حسني د قرب په خاوره کې هل هر ډول رنځ او بيمارۍڅخه عالج 
دی، دا خاوره تر هر څه لوی دارو درمل دي رافضه شيعګان دا عقيده هم لري 

چې شيعګان هل جال او سنيان هل جال خاورې څخه پېدا دي. 

په معينه توګه رسه دواړه ډوهل خاورې ګډې وډې شوي دي، په شيعګانو 
کې چې څومره ګناه او عصيان دی د سنيانو د خاروې هل کبله، او په سنيانو 
کې چې څومره صالح او امانت دی د شيعګانو د خاورې هل برکته، د قيامت 
په ورځ به   د شيعګانوګناهونه او رسغړونې پر اهل السنت )سنيانو( باندې بار 

يش او د سنيانو حسنات به شيعګانو ته ورکړل يش
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په متعه کې د شيعګانوڅه عقيده ده او څومره غور ده؟

او دهغوی په نېز يې څه فضيلت دی؟ د شيعګانو په نېز د متعې نکاح دې 
ته ويل کيږي، چې ښځه يا خپل ځان خپپله او يا يې وکيل يا ويل په هغه صورت 
کې چې جينۍ وړه وي –داسې سړي ته په معلوم مهر تر معلومې نيټې پورې 
ورکړي چې ورهل حالهل وي، په دې رشط چې نسيب يا سبيب مانع ونه لري لکه 

رضاعت، عدت او احصان العياذ باهلل !!! 

متعه د شيعګانو په نېزډېر فضيلت لري، په کتاب )منهج الصادقني( د فتح 
اهلل اکشاين يلکنه کې هل صادق څخه روايت کوي متعه زما او زما د پالرانو 
دين دی، که څوک متعه کوي زمونږ دين عميل کوي، او که څوک ترې انکار 
کوي زمونږ هل دين څخه انکار کوي، بلکې زمونږ هل دين څخه په بل دين 
لري، هل  اوالد بهرتي  پېدا  روان دي، هل حاللې منکوحې څخه د متعې څخه 
متعې څخه منکر اکفر او مرتد دی.، قيم په خپل کتاب )من ال حيرضه الفقيه( 

کې هل ابو عبداهلل عليه السالم څخه روايت کوي فرمايي: 

اهلل زمونږ په ملګرو )شيعګانو( باندې هر ډول نشه يې رشاب حرام کړي 
دي او په عوض کې يې ورهل متعه ورکړې ده.

شيعګان د متعې لپاره د ښځو معني عدد باندې هم نه دي قايله په )فروع 
الاکيف، اتلهذيب، االستبصار( کې هل زراره څخه نقلوي چې ما ابوعبداهلل عليه 

السالم ته وويل:  چې ايا متعه هم هل څلوروښځو رسه کول په اکر ده؟

هغه وويل: زر ښځې هم د متعې په نکاح اخسیت شې، هغوی )ښځې( خو 
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هسې په کرايه دي،حممد بن مسلم هل ابوجعفر نه د متعې متعلق روايت کوي، 
ته طالق  نه دې ښځو  نه دی،ځکه چې  يې عدد حمصور  په څلورو کې  چې 
ورکول کېدی يش، نه مرياث وړی يش بلکې دوی په کرايه نيول کيږي دا به 
يَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحافُِظوَن(  ِ

َّ
الڅنګه سمه وي او حاالنکه اهلل پاک وايي: )َوال

لره حفاظت  فرجونو  )مومنان هغه خلک دي چې( دوی خپلو  او  ژباړه: 
کونکي دي.  

ُهْم َغرْيُ َملُوِمنَي(  إِنَّ
ْيَماُنُهْم فَ

َ
ْو َما َملََکْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
 ىلَعَ أ

َّ
)إِال

مګر په خپلو يب بيانو او هغو وينځو لره چې د دوي ښي السونه يې مالاکن 
دي نو دوی مالمته نه دي. 

َعاُدوَن(
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
)َفَمِن اْبتََغ َوَراَء َذلَِك فَأ

که هل دې نه اخوا څوک تعدا او ظلم وکړي نو دوي هل حده جتاوز کونکي 
دي

هل ايت کريمه څخه په ښاکره ډول څرګنديږي چې ښځه د نکاح او يا 
وينځيتوب هل الرې د انسان لپاره حاليلږي، او هل دې اخوا نورې حرامې دي، 
متمتعه ښځه کرايه ګره ده او د نکاح ښځه نه ده، نه مرياث وړی يش او نه 

طالق ورکول کيږي، العياذ باهلل مطلب زناګاره ده. 

هل دې کبله يې مذهيب شيخ طويس په خپل کتاب )تهذيب األحاکم( کې 
د رشيف خاندان ښځې متعه ډېره بده ګڼلې ده، هغه وايي:که ښځه هل رشيف 
خاندان او عزتمندې کورنۍڅخه وي نو په متعې اخستل يې ځکه جائز نه دي 

چې د هغوی لپاره رشم دی او ذلت ورپسې تړل کيږي. 
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فضيلت شيخ ابن جربين اهلل دي ورلره درجات بلند کړي وييل دي: د متيع 
په حرام وايل باندي د سنت مطهره نه ديلل حديث ربيع بن سربه اجلهين دی دی 
وايي چي پالر يم د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم رسه وو، چي نيب کريم صیل 
اهلل عليه وسلم وفرمايل: ای خلکو خميک يم تاسو ته په متعه يک اجازه درکړی 
وه، خو دمتيع نکاح اهلل پاک ترقيامته پوري حرامه کړه که دچارسه هم په 
متعه يک زنانه وي هغه دي خويش کړي او چي هرڅه يي ورکړي دي بريته تري 

مه اخلۍ. 
داحديث امام مسلم روايت کړی دی د حديث شمريه 1406
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په بيعت کې شيعګان څه عقيده لري؟

د اثنا عرشيه شيعګانو هل حکومت پرته رافضه شيعګان نور ټول حکومتونه 
باطل ګڼي، )الغيبة( د نعماين يلکنه کې هل ابوجعفر څخه نقلوي چې هغه وايي: 
د قائم )منتظر مهدي( هل راتګ خمکې چې څومره جنډې پورته کيږي نو چې 
څوک يې پورته کوي هغه طاغوت دی ، که حاکم من عنداهلل نه وي نو هل 
تقيې نه بغېر يې اطاعت کول جواز نه لري، شيعګانو د خپلو امامانو نه بغېر 
نور په هر چا باندې د ظالم، جابر او داسې نور لقبونه لکه د قيات هېڅ اهليت 

نه لري وغريه ږدي،  او دا لقبونه دوي د مسلمانانو حاکمانو ته استعمالوي. 

د دغو حاکمانو په رس کې خلفاء راشدين، ابوبکر او عمر او عثمان ريض 
اهلل عنهم ګڼي ، رافيض شيعه مذهبه ګمراه اعلم جمليس په خپل کتاب )حبار 
األنوار( کې د خلفاء راشدينو متعلق وايي: اغصبني، ظاملان او هل دين نه مرتدين 
دي، پر اهل بيتو باندې د لومړنيو او وروستنو ټولو ظاملانو باندې دې لعنتونه وي 

او پر هغه چا چې د دوی په الره روان دي. 

دا د شيعګانو د مذهيب اعلم جملسې وينا ده چې کتاب يې هم  د شيعګانو 
په نېز د اهلل د پېغمربانو وروسته په حديثونو کې غوره ترين کتاب دی، د دې 
تاييد  مسلمانانو خلفاؤ  د  دی چې  طاغوت  هم  هغه څوک  يې  هل خمې  قانون 
هل  ما  چې  دي  روايت کړي  نه  حنظله  بن  عمر  هل  سند  په خپل  لکيين  کوي، 
ابوعبداهلل عليه السالم نه پوښتنه وکړه چې که زمونږ د دوو کسانو ترمنځ په 
دين يا مرياث کې جنګ جګړه رايش ايا قايض يا سلطان ته يې فيصله وړیل شو؟
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هغه وويل: که په حق يا باطل رسه څوک دوی ته فيصله يويس نو که څه 
يې ومنودهل  يې واخستل، ځکه چې د طاغوت فيصله  هم حق وي خو حرام 

رافضيان ايکې يواځې هل رافيض حکومتونو رسه مينه لري. 

ته حکومتونو  نو خپلو خلکو  هل دې کبله دوی چې هر چرته اکر کوي 
کې د اکر زمينه برابروي ، او زيار اوبايس چې هل دغې حکوميت اکرونو څخه 
سنيان لرې ټيل بايس ترڅو په هر چا باندې واکوال وي، اهلل دې د دوی هل رش 

نه مسلمانان وسايت!
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د اهل السنت او شيعګانو ترمنځ د خالف اسباب څه شی دي؟

وايي:  کې  مقدمه  په  واملتعة(  )الشيعة  کتاب  خپل  د  اعظيم  ادلين  نظام 
نه دی  فقيه مسايلو کې  په  يواځې  اختالف  ترمنځ  السنت  اهل  د  او  زمونږ 
لکه متعه او بس.نا، بلکې تر منځ مو اصيل اختالف اصويل اختالف دی هو 

اختالف مو ترمنځ عقيدوي اختالف دی چې په دې نقاطو کې چنوړ دی: 

رافضيان وايي چې قران ناقص او حمرف دی اومونږ وايو چې قران د اهلل 
کالم دی ، پوره دی او هېڅ نقصان نه لري، او تر هغه به پکې کوم تبديل او 
حتريف ونه يش چې اهلل پاک ځمکه او څه چې پر ځمکه باندې دي په مرياث 

َافُِظوَن(. 
َ
ُ حل

َ
َر َوإِنَّا هل

ْ
ک َا الِّ

ْ
نل ُْن نَزَّ

َ
کې واخيل، او اهلل پاک هم دا فرمايي )إِنَّا ن

ژباړه: مونږ قران کريم ناز کړی دی او مونږ يې حفاظت په خپله کو.

د رسول اهلل صیل اهلل عليه  استثناء  په  لږ شمېر  د  وايي:  رافضه شيعګان 
په شا  بېرته  او  بېرته مرتد شوي دي  نه وروسته صحابه کرام  وسلم هل وفات 
ګرځېديل دي، په دين او امانت کې يې خيانت کړی دی، او په خصويص توګه 
بيا ابوبکر او عمر او عثمان ريض اهلل عنهم ، هل دې کبله درېواړه د شيعګانو 
په نېز رسسخته اکفران، ګمراهان او رسکشه دي، خو ولې مونږ وايو: درسول 
اهلل صیل اهلل عليه وسلم صحابه کرام هل انبياؤ وروسته غوره خلک دي، دوي 
ټول اعدالن دي، هم په خپل نقل کې ثقه دي او هم يې په رسول اهلل صیل اهلل 

عليه وسلم باندې دروغ نه دي تړيل.

څخه  خطا  او  ګناه  هل  امامان  شييع  واړه  دولس  وايي:  شيعګان  رافضه 
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معصوم دي، هم په غيبو او هم په ټولو علومو پوهيږي چې ماليکو ، پېغمربانو 
او رسوالنو ته ورکړل شوي ول، هغوی په اکَن او ما يکون ټولو باندې علم لري 
هېڅ یش ترې پټ او پناه نه دی، هغوی د ځمکې په ټولو ژبو باندې پوهيږي، 

او زمکه هم د دوي ده. 

خو ولې مونږ وايو : دوی د نورو په څېر انسانان دي او وررسه هېڅ فرق 
اوتوپري نه لري، په دوي کې ځينې علماء، ځينې فقهاء او نور ځينې يې خلفاء 
دي، مونږ ورته د هغه څه نسبت نه کو چې هغوی يې دعوه نه وي کړې، بلکې 
د  ترې اعالن کړی دی،  يې  براءت  او  ده  فرمايلې  منعه  هغوی هل دې څخه 

سنيانو موحدينو او د شيعګانو مرشکينو ترمنځ د سولې سال څه حکم دی؟

الشيخ  سماحة  اړوند  سال  سولې  د  ترمنځ  شيعګانو  رافيض  او  سنيانو  د 
عبدالعزيز رمحه اهلل وايي:د سنيانو او رافيض شيعګانو ترمنځ جوړ جاړې هېڅ 
اماکن نه لري، ځکه چې دواړه عقيدې رسه بېلې او جال دي، د اهل السنت 
واجلماعت عقيده د اهلل توحيد او خالص د هغه عبادت کول دي، نه به وررسه 

مقّرب مالئک او نه به وررسه مرسل پېغمرب په داعء کې رشيکویل يش.

په غيبو باندې ايکې يواځې اهلل پوهيږي، او هل صحابه کرامو رسه مينه او 
حمبت کول، او عقيده لرل چې دوی هل ابنياؤ وروسته تر هر چا غوره خلک دي، 
په ټولو کې غوره ابوبکر او بيا عمر او بيا عثمان اوبيا عيل ريض اهلل عنهم او 

بيا ټول دي.

خو ولې رافضه شيعګان ټول د دې ضد دي، لکه چې د عقيدوي اختالف 
هل کبله د اهل السنت او د يهودانو، نرصانيانو او بدپرسته مرشاکنو ترمنځ جوړ 

جاړې نه يش راتلیل، دايس هل شيعګانو رسه هم سوهل سال نه يش کېدی.

په رافضه شيعګانو کې د سلفو او خلفو اقوال:



45

د شیعګانو عقیده

پوښتنه  باره کې  د شيعګانو  نه  امام مالک  بن عبدالعزيز وايي: هل  أشهب 
وشوه هغه وويل: مه وررسه خربې کوئ او مه ترې روايتونه کوئ ځکه دوی 

دروغ وايي. 

او امام مالک دا هم وايي:څوک چې د رسول اهلل صلياهلل عليه وسلم ملګرو 
ته سپکې سپورې وايي نو بييخ د مسلمان نوم نه لري ، او يا يې داسې وويل : 

دوی په اسالم کې بييخ برخه نه لري.

نه  اهلل  رمحه  شافيع  امام  هل  ما  چې  وويل  حرمله  ته  مونږ  وايي:  ابوحاتم 
واورېدل ويل يې: ددروغو پر ګواهۍ باندې مې دشيعګانو په څېر نور څوک 

ونه يلدل. 

کې  باره  شيعګانو  د  نه  پالر  هل  مې  ما  وايي:  حنبل  بن  امحد  بن  عبداهلل 
پوښتنه وکړه چې رافضه څوک دي: هغه وويل: هغه څوک چې ابوبکر او عمر 

ته کنځلې او سپورې ستغې وايي.
چا چې ترې د ابوبکر او عمر ريض اهلل عنهما متعلق پوښتنه وکړه هغه 
وويل:د رمحت لکمات پرې ووايه او څوک چې وررس کينه کوي ترې برائت 

اعالن کړه.

 خالل هل ابوبکر مروزي نه روايت کړي دي چې ما هل ابوعبداهلل څخه 
پوښتنه وکړه چې ابوبکر او عمر او اعيشې ريض اهلل عنهم ته څوک کنځلې 
کوي څه حکم لري؟ هغه وويل: بييخ مسلمان نه دی. زما مسلمانه وروره!! 
پر تا باندې واجب دي چې هل شيعګانوڅه وډار شئ او هېڅ ډول عمل درامد 

وررسه ونه کړې.
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