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د ژباړن سريزه
نيب کريم  په ګرد برشيت کې د رښتنولۍ بې ساری سمبول دی چې هېڅ 
پنځه  زر څلورسوه  يو  يې  نظريه رښتياو هل مجلې څخه  بې  د  لري،  نه  نظري 
ديرشت اکهل خمکې دا يلدو چې اساليم امت به د هغه تاثراتو هل کبله چې 

په خپل مبارک حديث کې يې ياد کړي دي درې اويا ډلو ته تقسيميږي. 

نيب کريم  فرمايي:
َساِنِه«. َراِنِه أَْو ُيَمجِّ َداِنِه أَْو ُيَنصِّ »ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َفأََبَواُه ُيَهوِّ

هر نو مولود انسان په اساليم فطرت او د اهلل پاک په وحدانيت پېدا کيږي، پالر 
او مور ترې يهودي يا نرصاين او يا جمويس جوړوي.

هل حديث څخه روښانه بريښي چې پالر او مور د انسان په ټونلزي او وګړيز 
او په ديين اړخونو مثبت اغېز لري، په دې چې خربه راڅخه اوږده نه يش او 
هل موخې نه کوږ او لرې والړ نه شم، دېته اشاره کول غواړم چې شيعيت هم 
د  په څېر  د خوارجو  بويل- خو  هم ځانونه مسلمان  ده -که څه  ډهل  هغه  يوه 
تکفريې نظريې پرته د ښې څېړنزيې حقييق کره کتنې په پراخه بنسټ د هر 
اړخزيه شننې هل خمې د اسالم څخه وتيل او هل يهودانو څخه هم بدترين اکفر دي.

دا يللک دهغه چا غوږونو ته رسول غواړم چې د شيعيت او سنيت ترمنځ 
د توپري هېڅ علم او عبور نه لري او د دواړو خواو د ورورولۍ نارې سورې 
د  زما  او  ده  روح  زما  يې  کې  الس  په  چې  اليزال  رب  په  لوړه  خو  ويه، 
نفس بشپړ واکدار دی چې که هر څومره ورته ځانونه نږدې کړئ په وعدو 

دررسه وفا نه کوي او نه مو ديين خيال سايت.

په دې يلکنې کې هغه چا ته خطاب کوم چې د نيب کريم  او د صحابه 
کرامو  عزت او ابرو ورته هېڅ ارزښت نه لري، رصف يو څو نمونې د 

يادولو وړ بولم، نور هر لوستوال بويه چې د حقيقت پلټنې ته دوام ورکړي.

ِاَلَه الَّ اللُه  )َل   مونږ ته د راښولې لکمې   د شيعيت ديين لکمه د نيب 
ُسْوَل اللِه( څخه توپري خوري. ُد رَّ ُمَحمَّ
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په دې ټول پوهېږو چې انسان په دې لکمه مسلمانېدای يش او په دې لکمه 
به جنت ته ځي، پوښتنه دا منځ ته راځي چې څوک هل دې څخه په بله لکمه 
اقرار کوي او د ځان لپاره يې د اسالم کونيج بويل ايا مسلمان ورته ويلې 

شو؟ رسه هل دې چې رسول کريم  فرمايي:
َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ َوأَنَّ  ُه،  اللَّ ِإلَّ  ِإَلَه  َل  أَْن  َيْشَهُدوا  ى  َحتَّ اَس  النَّ ُأَقاِتَل  أَْن  »ُأِمْرُت 
ِدَماَءُهْم  ي  ِمنِّ َذِلَك َعَصُموا  َفَعُلوا  َفِإَذا  َكاَة،  الزَّ َوُيْؤُتوا  اَلَة،  َوُيِقيُموا الصَّ ِه،  اللَّ

ِه«)1(. َوأَْمَواَلُهْم ِإلَّ ِبَحقِّ اإِلْساَلِم، َوِحَساُبُهْم َعَلى اللَّ

ما ته امر شوی دی چې تر هغه د خلكو رسه جنګ وکړم تر څو اقرار وکړي چې هل 
اهلل پرته نور څوک د عبادت الئق نشته او حممد  د اهلل استازی دی، ملونځونه 
او  وينه  يې  ما څخه  يې دغه اکرونه وکړل هل  زاکتونه ورکړي، که  او  قائم کړي 
شتمنۍ حمفوظ کړې خو بغري د اسالم هل حقوقو څخه او نور حساب يې په اهلل دی.

د حديث په رڼا کې په دې وپوهېدو چې مذکوره شيان ټول هغه څه دي چې 
انسان پرې اسالم کې داخليږي، ايا شيعګان مونږ رسه د دغې لکمې په ويلو 

کې موافق دي؟ ايا شيعګان په دغه لکمه اقرار کوي؟

 دمسلمانانو هل مجاعتو څخه دانګزين اومثبت اغېزه اذان څخه د شيعګانو 
اذان بدل دی.

هغه اذان چې نيب کريم  يې په حق کې فرمايي:
وَن  ُة، َوُكِتَب َلُه ِبَتْأِذيِنِه ِفي ُكلِّ َيْوٍم ِستُّ َن ِثْنَتْي َعْشَرَة َسَنًة َوَجَبْت َلُه اْلَجنَّ »َمْن أَذَّ

َحَسَنًة، َوِلُكلِّ ِإَقاَمٍة َثاَلُثوَن َحَسَنًة«)2(.

څوک چې دولس اکهل اذان وکړي، جنت ورته واجب شو، اود هرې ورځ په هر 
اذان به ورهل شپېته نېكۍ ويللک يش.

پوښتنه دا پېدا کيږي چې ايا شيعګان په دې اذان اقرار کوي؟

صحيح ابلخاري: )۲۵( نمرب حديث.  )١(
سنن ابن ماجه: )۷۲۸( حديث نمرب.  )((
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ايا لکه يې هم په خپلو مسجدونو کې دغه نبوي اذان کړی دی؟

د اذان دغه لکمات شيعګانو ته چا ښوويل دي؟ 

ايا دغه اذان عيل  خپله چرته کړی دی؟ يا يې اورېدیل دی؟

اذان هغه لکمات دي چې صحابه کرامو  به په لکيو تر هغه نظايم بريدونه نه 
کول چې به يې اذان واورېد، که به يې وا نه اورېد بيا به يې یلک غزا کوو.

ايا دا اذان هل کوم صحايب څخه ثبوت لري؟

 د اساليم دين د حج او ملونځ د رکنونو څخه د شيعګانو حج او ملونځ بدل دی.

ايا لکه هم شيعګانو حج په هغه توګه کړی دی چې اعم مسلمانان يې هر 
اکل کوي؟

ايا تاسو پوهېږئ چې د شيعګانو په نېز حج څه يش ته اشاره ده؟

څلويښت  قران  زمونږ  وايي:  هغوی  دی،  بدل  څخه  مونږ  هل  يې  قران   
سپارې دی.

هغه قران کريم چې رب اکئنات پرې د عريب نړۍ ټول د فصاحت او بالغت 
پوښل شوي شاعران تر نن ورځ پورې ګونګ او چاړا کړل، هېڅ چا يې تر 
نن ورځ مقابله ونه شوه کړای او تر قيامته به يې مقابله ونه يش کړای، ايا 

شيعګان په دې قران ايمان لري؟

زياتې  مسئله  دې  په  خپله  يلکوال  چې  ږدم  نه  ځکه  پوښتنې  ډېرې  دتله 
پوښتنې ايښي دي شيعګان ورته بايد هرومرو ځواب ووايي.

 په تناسخ األرواح او حلول عقيده لري.

 د مور، خور او ټولو حمرماتو رسه نکاح حالهل بويل.

به واضحه يش چي شيعيت  او درته  ولولئ  به يې شعرونه  لږ څه وروسته 
رسارسي ابايح مذهب دی او په ټولو معناګانو د اسالم رسه ټکر خوري.
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 د متعې په نوم يې زنا رواج او ټوهل ځوانه طبقه هلاکن او جنونې يې پرې 
اخته کړي دي.

 خپپلو باور وړ کتابونو کې د تزوير او دجل په بنسټ خپلو امامانو ته 
ارشادات پکې        سپيڅيل  قولونه روايت کوي، خو د نيب کريم  منسوب 

دګوتو په شمېر او هغه هم زياتره يې موضويع وي، روايت کوي.

 د )بداء( د عقيدې په بنياد په اهلل پاک تورونه پورې کوي.

 دعيل  باندې د الوهيت په عقيده لکک او غوڅه پرېکړه لري.

کوالی شئ د شيعګانو د مزيد زندقت لپاره دغه شعرونه ولولئ:
وارضيب هذه  يا  ادلف  ــزارك ثــم اطــريبخذ  ــين هـ وغ
ــوىل نـــيب بـــين هــاشــم ــ يعربت بــين  نــيب  ــاء  ــ وج
األمهات مع  ابلنات  الصيبأحل  حل  زاد  فضله  ومن 
ــه انليبلـــلک نـــيب مـــى رشع هــذا  رشيعة  ــذي  وه
يتعبفقد حط عنا فروض الصالة ولــن  الصيام  وحــط 
تنهيض فال  صلوا  انلاس  وارشيباذا  فيلك  صاموا  وإن 
املعزبني نفسِك  تمنيع  االجنيبوال  ومن  االقربني  من 
لالبعدين حللت  اين  ــالبفمن  ل ــة  ــرم حم ورصت 
اسسه ملن  الغراس  املجدباليس  زمــن  يف  وسقـاه 
السماء کماء  اال  اخلمر  مذهبوما  مــن  قدست  فقد 

 اى ښځې ډول ډبیل راواخله اووهه او سندرې ووايه او وګډېږه.
 د بنوهاشمو نيب والړ او اوس د بين يعرب نيب او پيغمربرایغ.

خپل  هل  او  کړل  حالل  هم  نکاحونه  لورګانو  د  يې  رسه  مورګانو  د   
ځانګړي احسان هل خمې يې د هلک رسه لواطت هم روا کړل. 

 د هر پېغمرب لپاره خپل رشيعت وي او دا د دې نيب رشيعت اوتګ الره ده.
اودروژې  وګرځيدل  العمل  ساقط  ملونځونه  شوي  فرض  مونږڅخه  هل   

ستړيا هم ساقطه شوه.
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 چي لکه هم خلکوملونځونه کول ته مه ورنږدې کېږه اوچي لکه يي روژې  
نيولې نوته خپل خوراك اوڅښا ك کوه.

 د پردو او خپلو بې واده هلاکنو )لونډانو( نه ځان مه بندوه.
 هل کوم ځای نه ته دپردولپاره حالهل شوې يې اودخپل پالرلپاره حرامه 

بلل کيږې؟
 ايا په نيالګئ هغه څوك ډېرحقدارنه دی چېيې ناهل کړي وي اوپه وچاکلې 

کې يې ورته اوبه ورکړي وي؟
 اورشاب هم لکه داسمان داوبو په شان دي اوزما په مذهب کې روا دي.

کې  رسيزه  په  هم  شلک  لړيلک  د  ته  عقيدې  شيعګانو  د  هسې  زه  که  خو 
ورکړم، شايد رسيزه د ژباړل شوي کتاب څخه اوږده يش.

چونکه دا کتاب ډېر زيات باوری او د عليم حتقيق په اساس يللک شوی 
دی، پښتو ژباړه مې ديين دنده وبوهل او هاغه دی اهلل په خپل ځانګړې فضل 

تکميل کړ.

اهلل پاک دې په دې کتاب هل حقيقت څخه ړندې سرتګې بينا کړي.

اهلل پاک دې پرې اکڼه غوږونه او په غفلت ويده زړونه رابېدار کړي.

هغه ځوانان چې شيعګان دي اهلل پاک دې د هغوی په هدايت تمام کړي، او 
سين ځوانانو لپاره دې اهلل دا کتاب د ديين رسښندنې او د زړورتيا په صفت 

تمام کړي.

هل ما څخه دې اهلل پاک دا خدمت قبول کړي، او اهلل دې دا عمل خالص      
د هغه د رضا په خاطر وګرځوي.

امني
ځواک صایف
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سريزه
)چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   القائل  لله  احلمد 
األنبياء  ]األنعام: 153[، والصالة والسالم على رسوله خامت  ڌ  ڌ  ڎ( 
ِتْي َعَلى  ًة، َوَتْفَتِرُق ُأمَّ القائل: »ِإنَّ َبِنْي ِإْسَراِئْيَل اْفَتَرُقْوا َعَلى ِإْحَدی َوَسْبِعْيَن ِملَّ
اِر ِإلَّ َواِحَدًة، َفِقْيَل: َيا َرُسْوَل اللِه َما اْلَواِحَدُة؟  َها ِفْي النَّ ًة؛ ُكُلّ َثاَلٍث َوَسْبِعْيَن ِملَّ

َقاَل: َما أََنا َعَلْيِه الَيْوُم َوأَْصَحاِبْي«)1(.

أما بعد:
ته  او ګوندونو  ټپلو  ډلو  ارادې هل ميخ ګر برشيت  پاک د خپلې کوين  اهلل 
ويشیل دی، ځنې ډلې  د ځېنو نورو رسه تربګين او خواه بدي لري، يو بل 
مهال رسه  په  تاوترخيوايل  د  پراډونه جوړوي  او  منځ کې چل  ته رسه خپل 
قول څرګند خمالفت کوي چې  دې  د  پاک  اهلل  د  اړيکو کې  خپلمنځين 

انسان به دغسې وختونو کې د اهلل کتاب او نبوي سنتو ته ستنيږي:

)جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  
جث  مث( ]النساء: 59[

هل دې کبله د امت د هر خېرخواه چې د ټونلې وحدت او يووايل ته باوری 
او يلوال وي دا يې الزيم دنده ده چې د خپل توان په اندازه ټونلېزه شمله او 
احتاد لکه چې څنګه د نيب  په دور حيات کې عقيدة او رشاع او اخالقا 
و ، شته کېدو پیس يي بشپړ زيار وبايس، ترڅو د اهلل پاک د دې قول په سمه 

دمه پريواکر جوړ يش چې:

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]آل عمران: 103[

ژباړه: د اهلل پاک په رسې لککې منګولې ولګوئ او ډلې ټپلې کېږئ مه.

د دې اکر په شته کېدو رسه به ډېر اړين اړخ چې دقرانکرېم او نبوي سنت 

صحيح ترمذي د ابلاين يلکنه )٩)١)(. د حديث د سند او منت اړوند بشپړه شننه د شيخ   )١(
سليم هاليل په کتاب )درء االرتياب عن حديث ما أنا عليه و األصحاب( کې وګوره.
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د دعوت رسه ټکر ډلې ټپلې او د هغوی دعوتونه، ديين کږلېچونه او مېداين 
خدمات دي چې خلک يې د حق څخه رسغړونې او د مسلمانانو هل مجاعت 

څخه کناره کېدو ته جمبور کړي دي الپه ښه توګه څرګند يش.

هل دې کبله دغې پوښتنو ته ديلک په بڼه اړتيا ويلدل شوه ترڅو د اثين عرشيه 
شيعګانو د ډلوځوانې برخې ته وړاندې کړی يش، شايد هغه څوک چې د 
عقل مزی يې ارزښتناک او پېاوړی وي حق ته د رسيدګۍ مرستندويه ېې 

جوړ يش.

کوم مهال چې دغه ځوانه برخه دې پوښتنو کې د سوچ او فکر پړاو پېل 
کړي ورته به جوته يش چې په قران کريم او نبوي سنتو باندې هل عمل کولو 

پرته نوره د خالصون الره نشته.

البيت«!  او باور مې د »ربحُت الصحابة.. ولم أخسر آل  په ډېر زېات يقني 
د يو شيیع ځوان)١( چې دحق دالرې د پريوۍ توفيق ورپه برخه شوی دی 
خپپل دیغ کتاب کې د شيعيت هل ګمراهۍ څخه د حق مندولو په لور کې يوه  
خربه کړېده چې زما ډيره زياته خوښه شوه، هغه دې اهلل ثابت قدمه ولري 
سمه دمه خربه يې کړېده ځکه چې د آل ابليت او داعمه صحابه کرامو:رسه 
يو ځای حمبت او مينه لرنه هېڅ لکه مسلمانه هستې په ستړيا او ستومانې 
کې نه اچوي، هل بل پلوه دغې ځوان خپلې يلکنې ته داسې نوم ورکړی دی 
چې ماته يې د هغه نرصاين سړي چې اسالم ته يې تن کېښود اود »ربحُت 

محمًدا.. ولم أخسر عيسى « په نوم کتاب نوشته کړ راياد کړ هغه وايي:
ټول دې ښه خرب وي چې دا پوښتنې او تورونه ما د نړيوال جال هل دعويت ويب 
پاڼو او په ځانګړې توګه د »منتدی الدفاع عن السنة« څخه اخسيت دي، د 
نقل  تورونه  او  الزمات  هغه  هم  د ځېنو يلکنو  د شيعګانو  مې  برسېره  دې 
کړي دي چې د شيعګانو ترمنځ د روزمره خربو اړوند حيثيت تشکيلوي، 

دغه ورور ابوخليفة قضييب چي د حبرين تابعيت لري په رياض کې وررسه زما هل نزدې نه   )١(
يلدل کتل وشول او په مالقات کې يې زما ډېر زيات درناوی وکړ.
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دغه غونډې پوښتنې او تورونه مې په يوقالب کې ځای پرځای کړل، دتله 
يواځې د ټولې په زيار بوخت يم، هل اهلل پاک څخه سوال کوم چې په دې رسه 
د شيعګانو ځوانانو ته ګټه او فايده ورسوي، او د خري او سعادت کوجنياين 

يې جوړې کړي.

او ورته ددې يادونه کوم چې د حق او حيقيقت په اميد لټون او شنين په 
باطل کې هل غرقېدو بهرت دي، هل شيعګانو څخه يوه هغه هسيت چې د حق 
دين او حقانيت په مرسته او خوشحالۍ او ورباندې منګولو لګولو حالت کې 
هل هغه سست او ناخرب بې اکره خلکو نه چې ځان اهل سنت ته منسوبوي په 
زرهاو چنده بهرت او غوره دي، داسې بې خربه چې دين ته اړتيا نه حمسوسوي 

او د شبهاتو په جال کې بنديوان وي، او حاالنکه اهلل پاک فرمايي

)ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ( ]الروم: 44[

ژباړه: که کفر اوسړغړوين څوک کوي نو ورته به د خپل کفر زسا ورکړل 
یش او که غوره او پسند اکرونه چا وکړل خپله ګټه یي ده، نور اهلل پاک خپپلو 

اکرونو ډير ښه پوهيږي 

وصیل اهلل یلع نبينا حممد واهل وصحبه وسلم.

ابومصعب
Alkarashi1@maktoob.com
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تورونه
۱   شيعګان د عيل  په معصوميت لکک باور او رسسخته عقيده لري، 
او  خو بېرته د شيعګانو په اعرتاف هغه د حسن او حسني خپله پالريزيه 
موريزيه خور »ام لکثوم« عمر بن اخلطاب  ته په نکاح ورکوي)١( هل دې 
څخه شيعګانو ته زمونږ دوه پوښتنې متوجه کيږي چې يوه هل بلې ترخه ده:

لومړی: عيل  باللک معصوم نه دی ځکه چې ستاسو په ګمان يې اکفر ته 
خپله لور په نکاح ورکړې ده، او د اکفر رسه رشته د مذهب بنسټونه نړوي، 
بلکې پر دې هم ورڅخه ديلل نيول کېدی يش چې هېڅ امام معصوم نه دی.

دوهم: عمر  سم دم او صحيح مسلمان دی! هل دې کبله خو وررسه عيل 
 د زومولۍ اړيکې ټينګې وساتلې، دواړه ډير د حريانتيا وړ پوښتنې دي.

۲   شيعګان لکک باور لري چې ابوبکر او عمر  دواړه اکفران دي، 
خو بيا ګورو چې عيل  پرهل پسې دواړو رسه په خالفت بيعت کوي، دا 
ښاکره ديلل دی چې عيل  معصوم نه دی، ځکه چې د داسې دوو اکفرانو 
رسه چې ده رسه يې بغض او تربګين لرهل بيعت وکړ، که څه هم په ظلم بيعت 
کول او وررسه مرسته کول هم دي خو عصمت هم وررسه دوه پړقه کېږي، 
او هل معصوم څخه دغسې اکر هېڅلکه نه صادريږي، او يا به د عيل  دغه 

کړنه حقيقت او رښتيا او دين وي!!

ځکه بيا دواړه سم صحيح مومنان او د رښتيا سمبول او د عدل نمونې دي، 
او د  تورونولو  او  په سپکو سپورو  ته    اوعمر  ابوبکر  نو  که دايس يش 

دغه کور ودانۍ د شيعګانو لويو شيوخو لکه: لکيين په )الاکيف یف الفروع: ۱۱۵/۶( او طويس   )١(
په )ته   ذيب األحاکم: ۱۴۶/۸( باب عدد النساء، او االستبصار: )۳۵۶/۳( مناقب آل أيب طالب: 
)۱۶۲/۳( د مازندراين يلکنه او اعميل په خپل کتاب مسالک األفهام: )۱/کتاب انلاکح( مرتى 
علم اهلدی په )الشايف: ۱۱۶( ابن ایب احلديد په رشح نهج ابلالغة: ۱۲۴/۳( او اردبي یل په )حديقة 
الشيعة: ۲۷۷( شوشرتي په )جمالس املؤمنني: ۷۶-۸۲( او جمليس په حباراألنوار )۶۲۱( او د مزيد 
أيب  بن  بنت عيل  أم لکثوم  اخلطاب من  بن  )زواج عمر  د  لپاره کوالی شئ چې  معلوماتو 

طالب - حقيقة ال افرتاء( د ابو معاذ اسماعييل رسالې ته رجوع وکړئ.
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هغوی هل خالفت څخه په خواه بدۍ کې شيعګان هل خپل امام څخه ښاکره 
رسغړونکي او لکک خمالفني دي، مونږ حريان دريان يو چې:

يې                    به  يا  او  جوړيږي  تګالري  مسلک  د    عيل  ابواحلسن  د  به  يا   
د رسغړونکو شيعګانو په پل پل ږدو!

۳   د فاطيم  هل مړيين وروسته عيل  څه شمېر يب بياين په نکاح اخستې 
وې، او ګڼ شمېر چبيان يې ترې پېدا شوي وو چې هل مجلې څخه يې يوه هم:

»أم ابلنني بنت حزام بن دارم«)١( وه چې ورهل يي عباس بن عيل بن ايب طالب، 
عبداهلل بن عيل بن ایب طالب، جعفر بن عيل بن ایب طالب، عثمان بن عيل 

بن ایب طالب زږويل وو.

د تېر په څېر: عبيداهلل بن عيل بن ايب طالب، ابوبکر بن عيل بن ایب طالب 
يې هم د »يلیل بنت مسعود دارمية«))( څخه چبيان وو.

چې  وه  اخستې  نکاح  په  هم    عميس«  بن  »أسماء  يې  څېر  په  تېر  د 
ورڅخه يې: حيیي بن عيل بن ايب طالب، حممد االصغر بن عيل بن ایب طالب، 

عون بن عيل بن ایب طالب پيدا شول)3(.

همدغه شان عيل  »ام حبيبة بنت ربيعة« هم په نکاح اخستې وه چې 
يې: رقية بنت عيل بن ايب طالب، عمر بن عيل بن ايب طالب چې په پينځه 

ديرشت لکنۍکې وفات شوی دی ورهل زږويل دي )4(.

همدغه راز د ام احلسن بنت عيل بن ايب طالب، او رملة الکربی بنت عيل بن 
ایب طالب مور »ام مسعود بنت عروة بن مسعود اثلقفية« وه)٥(.

کشف الغمة یف معرفة األئمة: )۶۶/۲( د علې أربيل يلکنه.  )١(
خمکين مصدر.  )((
خمکين مصدر.  )3(
خمکين مصدر.  )4(

کشف الغمة یف معرفة األئمة: )۶۶/۲( د عيل أربيل يلکنه.  )٥(
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  پوښتنه دا منځ ته راځي چې ايا پالر چرته د خپل بې حتاشا لوي او سرت 
دښمن نوم د زړه په توکړې او خوږ اوالد ږدي؟؟ او بيا ال دا چې پالر هم 

د عيل بن ايب طالب  په څېر وي!!
ولې عيل  دهغو خلکو نومونه چې تاسو يې د هغه دښمنان بولئ ولې 

خپپلو زامنو او چبېانو ايښودل؟؟
  ايا هوښيار انسان خپل حمبوب د دښمن په نوم نويم؟!

  ايا تاسو پوهېږئ چې عيل بن أيب طالب  لومړی هغه قريش دی چې 
خپپلو چبيانو يې د ابوبکر او عمر او عثمان نومونه ايښی دي؟

4    د شيعګانو په نېز د خورا غوره کتاب ]نهج ابلالغة[ يلکوال ثبتوي 
چې عيل  هل خالفت څخه په دې لکماتو استعیف ورکړه چې ]ما خوشې 

کړئ او هل ما پرته د بل چا په لټه کې شئ)١([.

 دا خربه د شيعګانو د مذهب بنسټ نړوي ځکه هغه داسې اکر چې-ستاسو 
په نېز- پرې اهلل پاک فرض او الزم کړی دی ولې ترې استعیف غواړي او 

ستاسو په ګومان يې هل ابوبکر  څخه يې غوښیت هم و؟؟!!

5   شيعګان انګېروي چې د نيب  د زړه توکړه فاطمة  د ابوبکر 
 په دور خالفت کې توهني او حتقري شوې وه، د ډېر ستم هل کبله يې په 
وهلو پوښتې هم ماته شوې وه، په دې بسنه نه وه شوې بلکې د هغې د کور د 
سوځولو لکک هوډکړی شوی و او په وهلو يې ورڅخه د حمسن په نوم ماشوم 

هم هل خېټې ضائع کړی و.
 پوښتنه دا خمې ته راځي چې دغه مهال عيل  چرته ؤ؟؟

 د شجاعت او بې مثله بهادرۍ رسه هغه ولې دغه غچ ونه شو اخستالی؟

6   زيات صحابه کرام  مونږ وينو چې د نيب  د مبارکې کورنۍ 
رسه لککې ازدوايج اړيکې لريل دي او سخرانه يې جوړه شوېده، يواځې 

نهج ابلالغة: )۱۳۶، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۲۲(.  )١(
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دا نه بلکې هل دوی څخه يې هم وده ويل دي، او په دغو ټولو خپلويلو د اهل 
السنت او شيعګانو تاريخ پوهانو لککه ګوايه ورکړې ده چې اړيکې رښتين 

:  دي، ځينې بېلګې يې ستاسو خمې ته ږدم: نيب
 د ابوبکر  لور اعئشة  يې په نکاح اخستې وه.
 د عمر  لور حفصة  يې هم په نکاح اخستې وه.

 خپلې دوه لورګانې رقية او أم لکثوم  يې د اسالم دريم خليفه عثمان 
بن عفان ذوانلورين  ته په نکاح ورکړې وې.

  ځوی ابان د عبداهلل بن جعفر بن ايب طالب  د عثمان بن عفان 
لور »ام لکثوم« په نکاح اخستې وه.

 د ابان بن عثمان ځوی »مروان« د »ام القاسم بنت احلسن بن احلسن بن 
عيل بن ایب طالب « لور په نکاح اخستې وه.

 »زيد بن عمرو بن عثمان« هم »سکينة بنت احلسني« په نکاح اخستې وه.
 »عبداهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان« هم »فاطمة بنت احلسني بن عيل« 

په نکاح اخستې وه.
 د نورو صحابه  هل ذکر پرته د خلفاء راشدينو د کورنيو د سخرګنۍ 
په يادولو بسنه کوو، تر څو څرګنده کړو چې اهل ابليت د دوی څخه 
خوشحاهل او مينه ګريک وو، هل دې کبله يې په ډېره رضااکرانه انداز وررسه 

سخرګنۍ او خپلولۍ کړې وې)١(.
په تېره شننه کې مو ويلدل چې د اهل السنت او شيعګانو دواړو مصادر 
په دې ګواه دي چې اهل ابليت خپلو چبو ته د خلفاء راشدينو نومونه 

هم ايښي دي.

که د صحابه کرامو ترمنځ سخرګنۍ اړوند مزيد معلومات چاته دراکر وي کوالی يش چې   )١(
]ادلرر املنثور من تراث أهل ابليت[ کتاب د عالء ادلين امايم يلکنې ته مراجعه وکړي هلته 

ډير ښه معلومات نور هم شته.
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 عيل  په ټولو بين هاشمو کې لومړین سړی دی چې د يلیل بنت مسعود 
نه پيدا خپل ځوی ته يې د ابوبکر نوم کېښود)١(، پر دې هم ټول شييع 

مصادر ګوايه ورکوي.
 حسن بن عيل هم خپل څلور واړه چبي په: ابوبکر، عبدالرمحن، طلحة، 

عبيداهلل باندې نومويل وو))(.
 حسن بن احلسن بن عيل هم خپلو چبو ته دغه نومونه ايښي وو)3(.

 مویس اکظم هم خپلې لور ته د اعئشې نوم انتخاب ايښی و)4(.

په اسم کنيه يې ورهل ځان مسیم  بيتو کې داسې هم شته چې  په اهل 
کړی و، لکه زين العابدين بن عيل)٥( او عيل بن مویس )الرضا()6(.

خو هغه اهل بيت چې خپل چبي يې په )عمر( نومويل دي ورڅخه يو هم 
عيل بن ايب طالب  دی چې هل ام حبيبة بنت ربيعة نه پيدا خپل ځوی 
يې په عمر االکرب نوموىل و او د حسني  رسه يوځای شهيد شوی دی 
او د عمر اصغر په نوم بل ځوی چې مور يې صهباء تغلبية وه نوموىل و، 
عمر اصغر چې اهلل پاک درازه زندګي ورکړې وه هل خپلو ورونو نه يي 

مرياث هم يوړ)7(.

االرشاد )۳۵۴( د مفيد يلکنه. مقاتل الطابلني )۹۱( د ابوالفرج اصفهاين شييع يلکنه. تاريخ   )١(
ايلعقويب )۲۱۳/۲( او يعقويب هم شيعه دی.

اتلنبيه واالرشاف: )۲۶۳( د مسعودي شييع يلکنه.  )((
مقاتل الطابلني )۱۸۸( د ابوالفرج اصفهاين شيعيي يلکنه.  )3(

کشف الغمة: )۲۶/۳( د اربيل يلکنه.  )4(
کشف الغمة: )۳۱۷/۲( د اربيل يلکنه.  )٥(

مقاتل الطابلني: )۵۶۱ - ۵۶۲( د ابوالفرج اصفهاين يلکنه. چاپ: داراملعرفة.  )6(
االرشاد )۳۵۴( د مفيد يلکنه. معجم رجال احلديث: )۵۱/۱۳( د خويئ يلکنه. مقاتل الطابلني:   )7(
ابوالفرج اصفهاين يلکنه، چاپ: بريوت. عمدة الطالب: )۳۶۱( چاپ: طبعة جنف.  )۸۴( د 

جالء العيون: )۵۷۰(.
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 د تېر په څېر حسن بن عيل هم خپلو چبو ته د ابوبکر او عمر نومونه 
ايښي وو)١(.

 عيل بن احلسني بن عيل هم دغه نومونه ايښي وو))(.
 دغه څېر عيل زين العابدين، مویس الاکظم، حسني بن زيد بن عيل هم 

دغه نومونه اختيار کړي وو.
  د تېر په څېر اسحاق بن احلسن بن عيل بن احلسني، او حسني بن عيل بن 
احلسني بن احلسني بن احلسن هم ايښي وو، هل دوی څخه نورو اهل بيتو 
هم ددغې نومونو اختيار کړی و، خو په دې چې خربه رانه اوږده نه يش 

په دې بسنه کوو)3(.

پاتې د اهل بيتو هغه هستۍچې د اعئشې د نوم انتخاب يې کړی دی هل 
مجلې څخه يې ځينې هم: مویس الاکظم)4( او عيل اهلادي)٥( دي.

خو دتله د اعئشې  په نوم او په دغې دوو شيخينو  باندې بسنه کوو.

7  لکيين په کتاب الاکيف کې ذکر کوي چې ]امامان پوهيږي چې لکه به مړه 
کېږي او دوی په خپل اختيار مړه کېږي[)6(.

بيا جمليس په خپل کتاب )حبار االنوار( کې حديث نقل کوي چې ]َلْم َيُکْن 
ِاَماٌم ِالَّ َماَت َمْقُتْوًل أَْو َمْسُمْومًا[.

ژباړه: هېڅ امام نشته مګر يا د چا هل السه او يا په زهرو وژل شوی دی)7(.

االرشاد: )۱۹۴( منتیه اآلمال: )۲۴۰/۱(   )١(
االرشاد: )۱۵۵/۲( د مفيد يلکنه. کشف الغمة: )۲۹۴/۲(.   )((

ددې مزيد تفصيل په )مقاتل الطابلني( او د امايم شيعګانو په نورو کتابونو کې شتون لري   )3(
لکه د بېلګې په توګه: )ادلرر املنثور: ۶۵ - ۶۹( د عالء ادلين املدرس يلکنه.

االرشاد: )۳۰۲(. الفصول املهمة: )۲۴۲(. کشف الغمة: )۲۹۴/۲(.   )4(
االرشاد: )۳۱۲/۲(.   )٥(

اصول الاکيف: )۲۵۸/۱( د لکيين يلکنه. الفصول املهمة: )۱۵۵( د حر اعميل يلکنه.   )6(
.)۳۶۴/۴۳(  )7(
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طبعا  نو  پوهيږي  غيبو  په  رښتيا  امام  قول  په  او حر اعميل  د لکيين   که 
هغه خواړه او څښاک چې ورته راوړل کېږي پرې هم پوهېږي، په کومو 
خواړو کې چې ورته زهر اچول شوي وي بايد ورڅخه ځان بچ کړي او 
که په زهرو وپوهيږي او بيا هم ورڅخه ځان ونه ژغوري نو مرګ يې 
خودکيش بلل کيږي، ځکه چې په خواړو کې هل زهرو څخه باخربه دی 
نو خوراک يې په قصد رسه د ځان وژنې هدف دی، رسه هل دې چې نيب 

کريم  فرمايي څوک چې ځان ووژين په اور کې به وي.

 پوښتنه داده چې ايا شيعګان د خپلو امامانو لپاره په دې حکم رايض 
او خوشحاهل دي؟؟

8  حسن بن یلع  هل خپل منصب څخه معاويه  ته په داسې وخت 
کې راښکته او وررسه يې جوړجاړی وکړ چې که معاويه  رسه يې جنګ 
جګړه غوښته نو د وررسه مرستندويه جنګيالو په شتون کې يې وررسه لککه 
مقابله کوالی شوه، خو بالعکس د حسن  ورور حسني  يې مقابلې ته 
په داسې وخت کې راووت چې وررسه جنګيايل د شمار هل نګاه نه کم او 

جوړجاړی کول په کې هم شوين و.

 په دې دواړو که به هرومرو يو په حق او بل په ناحقه وي، ولې که حسن 
 د جګړې رسه د جوړجاړي په کولو پر حق او سالمت وي هرومرو 
به يې ورور حسني  چې مرستندويه يې هم کم وو، د جنګ جګړې 

د مقابلې هم وررسه څوک نه وو، او جنګ يې وکړ په باطل وي.

که هل بل پلوه د کمزورتيا او ناتوانۍ په حالت کې د حسني  د معاويه 
 رسه جنګ ته وتل په حق او سالمت وي نو حسن  چې جنګي 

قوه يې هم پياوړې وه او صلح او سال يې وکړه هرومرو به په باطل وي!

نه  د شيعګانو دغه تګالره هغه درېځ څرګندوي چې حسد وررسه پرې 
ارزي، که هغوی وايي چې مونږ رسارسي په حقه يو، دوه ضدونه رسه يوځای 
کوي او په دې رسه يې مذهب هل اصولو څخه نړيږي، او که وايي چې حسن 
ناسم اکر کړی دی، بايد امامت يې هم باطل وګڼل يش او که شيعګان د 
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حسن  په امامت د بطالن عقيده ولري نو هل دې څخه الزميږي چې د 
  امامت او عصمت هم هل منځه الړ يش، ځکه چې هغه حسن  عيل
ته په امامت -د د وی په زعم- وصيت کړی و، او د شيعه مذهب په بنسټ 

معصوم امام يواځې معصوم امام ته وصيت کوالی يش.

او که وايي چې د حسني  اکر او کړنه باطله ده، هل دې څخه الزميږي چې 
د حسني  او د ټولو اوالدې په امامت او عصمت يې د بطالن عقيده ولري، 
ځکه چې حسني  د ټولو امامانو پالر او امامت هل همغه څخه پيل اخسیت، 

او چې لکه اصل ونړيد نو ورباندې بناء شوي ټول فروع خپله نړيږي.

9   لکيين خپپل کتاب الاکيف)١( کې خپپل سند ذکر کوي: ابو بصري وايي: 
زه ابو عبداهلل  ته راغلم او ورته مې ويل: هل تا څخه قربان شم، که مې 
خربې څوک نه اوري يوه پوښتنه درڅخه لرم، ابو عبداهلل  د خپل او بل 
کور ترمنځ پرده پورته کړه، کور ته يې وکتل او بيا يې وويل: ابو حممده! چې 
څنګه پوښتنې کوې تا ته اجازت دی، ما ورته وويل: هل تا څخه قربان شم... 
بيا لږګړۍ خاموش شو بيا يې وويل: مونږ رسه د فاطمې  مصحف »قران« 
دی، تا ته څه پته ده چې دغه څنګه قران دی، ما ورته وويل: د فاطمې قران 
څنګه دی؟ هغه وويل: د فاطمې قران ستاسو د قران درې چنده دی، لوړه په 
رب اليزال چې ستاسو د قران يو حرف هم پکې نشته، ما ورته وويل: لوړه 

په رب اليزال چې دې ته علم وايي، هغه وويل: هو دا علم دی...

 ايا نيب  ته د فاطمې د مصحف معلومات و که نه و؟ 
 که معلومات ورته نه و اهل بيتو ته دغه معلومات هل کومه راغلل؟ رسه 

هل دې چې حممد  د اهلل رښتین رسول دی.
 او که معلومات ورته و، ولې يې هل امت څخه پټ او پناه کول؟ رسه هل 

دې چې اهلل ورته وايي:

)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]املائدة: 67[

أصول الاکيف: )۲۳۹/۱(.   )١(
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10   د لکيین په کتاب »الاکيف« لومړي ټوک کې د هغو راويانو نومونو او د 
اهل بيتو اقوال چې هل الرې يې خلکو ته د نيب  حديثونه رسوي ځينې 

دغه نومونه دي:

، ُعَمر ْبِن أََباٍن، ُعَمر ْبِن ُأَذْيَنَة، ُعَمر  ِل ْبِن ُعَمر، أَْحَمَد ْبِن ُعَمَر اْلَحَلِبيِّ ]ُمَفضَّ
اِس  اْبِن َعْبِداْلَعِزيِز، اْبَراِهيَم ْبِن ُعَمر، ُعَمر ْبِن َحْنَظَلَة، ُموَسى ْبِن ُعَمر، اْلَعبَّ
اْبِن ُعَمر[ وګورئ چې                            د راوي خپله او يا هم د پالر نوم 
يې عمر دی، که رښتيا هم د عمر تاريخ داغ دار و، بيا نو ولې د )عمر( په 

نوم خوښ وو.

11   اهلل پاک فرمايي:
)ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ( ]البقرة:157-155[
ژباړه: هغه حوصله کونکو خلكو ته زېری ورکړه چې لکه هم مصيبت او غم 
ورته ورسيږي وايي چې مونږ ټول د اهلل پاک يو او هغه ته راجع کېدونکي يو، 
په دغه خلكو به اهلل پاک رمحتونه وکړي او دوی په سمه الره روان خلک دي. 

او اهلل فرمايي: 

)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ( ]البقرة: 177[

ژباړه: هغه خلک چې په سختو کړاوونو او د جنګ جګړې په وخت صرب کوي.

په »نهج ابلالغة« کې ذکر کوي: عيل  نيب  ته د مړينې په حالت کې 
وويل: که په داسې وختونو کې تا هل سورو نارو څخه منعه نه وه فرمايلې او 
په صرب کولو دې امر نه و کړی مونږ به درباندې ټولې اوښکې توي کړی 

وی)١(.

بيا ذکر کوي: »عيل  وايي: که د مصيبت په وخت کې که چا خپل ورون هم 

نهج ابلالغة: )٥76( مستدرك الوسائل: ))/44٥(.  )١(
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په الس ووهو ټول عمل به يې برباد وي«)١(.

د فارسۍ په ژبه »منتیه اآلمال))(« کې چې عربۍ ژبې ته يې ژباړه شوي ده 
ذکر کوي چې په کربالء کې حسني خپلې خور زينب ته وويل »ای خورکۍ! 
په قسم لککه ودريږه چې لکه زه ووژل  او زما  په اهلل قسم درکوم  زه درته 
شم اکيل دې راباندې مه څريوه، مخ دې راباندې په نواکنو مه شکوه، زما په 

شهادت شور او ژړاګانې مه کوه«.

ابو جعفر قيم نقل کوي چې امري املؤمنني  وايي »تور پوښاک د فرعون 
بلاس دی تاسو يې مه اچوئ«)3(.

)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]املمتحنة: 12[

ايت الندې په »تفسري الصايف« کې ذکر کوي چې نيب  د ښځو رسه په دې بيعت 
کړی و چې خمونه به نه توروي، جامې او اکيل به د مصيبت په وخت نه څريوي، 

په چغور نارو او سورو به نه ژاړي.

په »فروع الاکيف« د لکيين په يلکنه کې نقل دي چې نيب  فاطيم  ته 
اکيل  نه  او  شکوې،  ونه  مخ  دې  نواکنو  په  شم  مړ  زه  لکه  چې  وکړ  وصيت 

وڅريې او نه راباندې په زوره اوازونو ژړا شور وکړې)4(.

د ګردو شيعګانو په نېز قابل باور او د صدوق په لقب بريا شيخ يې وايي: د 
نيب  د خولې لکماتو هل مجلې څخه دا هم دي چې: په مړي باندې په زوره 

ژړل د جاهليت د دور عمل دی)٥(.

اخلصال للصدوق: )١)6( وسائل الشيعة )70/3)(.  )١(
.)(48/١(  )((

من ال حيرضه الفقيه: )۲۳۲/۱( د ابوجعفر حممد بن بابويه قيم يلکنه. وسائل الشيعة ))/٩١6(   )3(
د حر اعميل يلکنه.

.)٥(7/٥(  )4(
د   )١4٩/4( انلرضة:  احلدائق   ،)٩١٥/(( الشيعة  وسائل   .)(7(  -  (7١/4( الفقيه  الحيرضه  من   )٥(
يوسف حبراين يلکنه. جامع أحاديث الشيعة: )۴۸۸/۳(. د حسني بورجردي يلکنه. حممد باقر 
ِة« حباراألنوار )١03/8(. َيّ َياَحُة َعَمُل الَْجاِهِل املجليس هم په دې لفظ روايت کړی دی یچ: »النِّ
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د نيب  نه د شيعګانو غښتيل او سرت علماء لکه جمليس، نوري، بروجردي 
روايت کوي چې

َيْعِنْي  َنْغَمِة،  ِعْنَد  َوَصْوٌت  ُمِصْيَبٍة  ِعْنَد  ِإْعَواٌل  اللُه  ُيْبِغُضُهَما  َمْلُعْوَناِن  »َصْوَتاِن 
ْوُح َوالِغَناُء«)1(. الَنّ

او  فريادونه  کې  وخت  په  مصيبت  د  يش،  بدي  پاک  اهلل  د  اوازونه  دوه  ژباړه: 
ژړاګانې کول، او په سندرو ګانو جبانو اوزاونه پورته کول.

شيعګانو ته دا پوښتنې متوجه کيږي چې:
 شيعګان هغه حق ولې نه منې چې د هغوی په خوهل غږيدیل دی؟ 

د چا تصديق وکړو، د نيب  او که د شيعګانو علماوو؟

12   که د اعشوراء په ورځ رس وينې کولو او سينه په څپيړو وهلو کې اجر 
او ثوابونه وی نو د شيعګانو ماليان ولې ځانونه نه ويه))(؟

13   د شيعګانو په ګومان چې د غدير په ورځ زرګونو صحابه و د عيل 
  کرامو  صحابه  زرګونو  په  نو  بيا  وو،  اورېدیل  وصيت  خالفت  د   
کې ولې هېڅ يو صحايب هم حیت چې عمار بن يارس، مقداد بن عمرو، او 
سلمان فاريس  يې په تاييد هم راپورته نه شول چې ابوبکره! ته د عيل 
 نه ولې دغه حق اخلې؟ رسه هل دې چې ته پوهېږې چې د غدير په ورځ 

ورته نيب  د خالفت په منصب وصيت کړی دی؟

14   د نيب  هل وفات کېدو څخه وړاندې عيل  ولې خاموش پاتې شو چې 
هغه وويل چې زه تاسو ته هغه څه ويلکم چې هل مرګ نه وروسته مې ګمراه نه 

شئ، رسه هل دې چې عيل  هل اهلل پاک پرته نور هل هېڅ چا نه نه وېرېده؟

او هغه په دې هم پوهيده چې د حق د ويلو نه سکوت د ګونګي شيطان اکر دی!

أحاديث  جامع   .)١44-١43/١( الوسائل  مستدرك  يلکنه.  جمليس  ))١03/8(د  األنوار  حبار   )١(
الشيعة: )488/3(. من ال حيرضه الفقيه ))/7١)(.

إرشاد السائل: )١84(.  )((



هغه پوښتنې چې د شيعګانو د هدايت سبب شوې

30

15   ايا شيعګان نه وايي چې د »اکيف« زيات شمېر روايتونه ضعيف دی؟! 
هل قران کريم پرته نور مونږ رسه هېڅ صحيح کتاب نشته.

بيا نو شيعګان په دروغو او دوه خمۍ د دې دعوه ولې کوي چې د موجوده 
قران کريم اليه تفسريونه په دغې کتاب »اکيف« کې چې زيات روايتونه يې 

ضعيف دي شتون لري؟؟

16   عبادت يک او يواځي د اهلل پاک حق دی، اهلل پاک فرمايي: 
)ۋ  ۅ   ۅ( ]الزمر: 66[

ژباړه: بلكې يواځې داهلل پاک عبادت وکړه.

 ولې بيانو شيعګان د )عبداحلسني، عبد عيل، عبدالزهراء، عبداالمام( 
نومونه ږدي؟ 

 که دا نومونه دروست وای امامانو ولې خپلو چبو او ملسو ته نه ږدل؟ 
 اياد حسني  د شهادت نه وروسته د عبد احلسني معین په خادم احلسني 

دروسته ده؟ 
 ايا دا د دروسته ده چې حسني  ته په قرب کې خوراک، څښاک، او د 

اودس لپاره اوبه راوړي نو ځکه ورته عبداحلسني ويل کيږي؟

17   که عيل  په دې ښه  پوهېده چې خالفت يې د اهلل پاک هل پلوه نصا حق  
دی، بيا نو ولې يې د ابوبکر او عمر او عثمان  رسه په خالفت بيعت کو؟؟

د خالفت          انسان  ده، ځکه چې اعجز  نوسمه  و،  وايئ چې اعجز  تاسو  که 
د ستړياو رسه د مقابلې نه ناتوانه وي.

او که وايئ چې دخالفت ستړياوې يې په ښه توګه اجناموىل شوې نو نه يې 
کولې، نو دا خو بيا خيانت دی!!

او خائن لکه هم د مسلمانانو ټولواک نه يش جوړېدای او نه د رعيت سمبالښت 
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کوالی يش، او زمونږ په عقيده هغه ددې دواړو عيبونو نه پاک دی.

دې پوښتې ته ستاسو دروست ځواب څه دی؟؟

18   هل لکه راهيسې چې عيل  د واک واګې واخستې تر پايه مو ترې د 
راشدينو خلفاوو هېڅ نوعه خمالفت نه دی يلدیل، نه يې خلکو ته نوی قران 
وښود، او نه يې د کوم راشد خليفه رسه خمالفتونه کړي دي، بلکې بارها 
ترې په ممرب اوريدل شوي دي چې: د نيب  نه وروسته ددې امت ډير غوره 

ترين ابوبکر او بيا عمر  دي.

نه يې د متعې د نکاح رواوایل اعالن کړی دی.	 
نه يې فدک په شخيص قبضه کې راوسیت دی.	 
نه يې په حج کې متعه حالهل بللې ده.	 
نه يې په اذان کې د »يح یلع خري العمل« لکمات وييل دي.	 
او نه يې هل اذان نه د )الصالة خري من انلوم( لکمات لرې کړي دي.	 

 که ابوبکر او عمر  په رښتيا اکفران وای، او د شيعګانو په عقيده يې 
خالفت هل عيل  نه په جرب اخسیت وای، رسه هل دې چې د واک واګې 
يې په الس کې وې ولې يې دغه ظلم او بربريت خلکو ته نه څرګندو؟ 

بلکې هغه خو ستاسو برعکس د دواړو صفتونو کول او په خېر به يې يادول؟

يا خو يې په پل روان شئ او يا به دا وايئ چې هغه د امت رسه خيانت کړی 
دی چې دغه ظلم او بربريت يې خلکو ته نه دی بيان کړی، او زمونږ په 

عقيده عيل  هل دغې تورونو څخه بري دی.

19   شيعګان عقيده لري چې خلفاء راشدين اکفران دي بيا نو ولې:
 اهلل پاک ورته په نورو اکفرانو برياوې ورکولې؟ 

د هغوي د خالفت په دورونو کې اسالم د عزت او رشافت اوج ته رسيدیل 
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و، تر نن مهال د ټولو مسلمانانو په امجاع اسالم چې هغه وخت په څومره 
عروج او ترقې کې وو نن نه دی.

 ايا د اکفرانو او منافقينو د رشمندګۍ باوجود دغسې فتوحات او رشافت 
د اهلل پاک د کْويِن سنت رسه سمون خوري؟!

د دې برعکس ستاسو په عقيده هغه معصوم چې د ګرد برشيت لپاره اهلل 
ټپلو  په ډلو  په دور کې يې خلک  او فضل ګرځوىل دی، د واک  رمحت 
وويشل شول، او په خپلمنځين اخ او ډب رسه اخته شول، تر دې حده چې 
د اسالم دښمنانو يې هل جګړو شخړو نه خوند او ذلت اخست، ستاسو    
د عقيدې په بنسټ د معصوم په خالفت کې امت ته کوم کوم رمحتونه 

او مهربانې په الس ورغلې؟ که عقل لرئ بايد پوښتنه ځواب کړئ.

20   شيعګان لککه عقيده لري چې معاويه  اکفر دی، لږ وروسته څه 
ګورو چې حسن  ورته هل خالفت څخه راښکته او د هغه رسه يې بيعت 
وکړ، رسه هل دې چې حسن  د دوی په نېز معصوم امام دی هل کرداره يې 

دا پوښتنه پيدا کيږي چې:
 حسن  اکفر ته تنازل وکړ، او د واک په ګدۍ يې کېنو او دا کړنه يې 

رسارسي د عصمت ضد ده او يا دا چې معاويه  مسلمان دی!!

ايا په دغه خاوره  21   شيعګان چې په حسينې خاوره سجده لګوي، 
نيب  لکه هم سجده کړې ده؟؟

 که شيعګان وايي: هو، نو مونږ وايو: د کعبې په رب مو دې قسم وي چې 
تاسو دروغ وايئ.

 او که وايي چې سجده يې پرې نه ده کړې، نو مونږورڅخه پوښتو چې:
 ايا د رسول اهلل  نه تاسو ډير ښه پوهيږئ؟
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رسه هل دې چې د شيعګانو مرويات او د حديثونو کتابونه په دې غږيږي چې 
جربيل  نيب  ته حسيين خاوره هل کربالء نه راوړې وه.

22   شيعګان لککه عقيدوي دعوه لري چې د نيب  هل مړيين وروسته يې 
ملګري مرتد شوي دي.

 ټول ملګري د هغه هل   پوښتنه دا منځ ته راځي چې ايا د نيب کريم 
مړينې خمکې»په دولسو امامانو باندې عقيده لرهل« او هل مړينې وروسته 

يې بيا »سنيان« جوړ شول؟

 او کنه هل مړيين خمکې»سنيان« وو او هل مړيين وروسته يې»اثین عرشيه« 
جوړ شول؟

ځکه چې دغه د ارتداد او انقالب معین او مفهوم دی.

23   هر څوک پوهيږي چې حسن  د عيل  ځوی او فاطمة  يې مور 
ده، او د شيعګانو په نزي حسن  په هغه خلکو کې دی چې نيب  په خپل 
څادر يا چنپ کې رانغښیت دی)١( او هل معصومينو امامانو هل مجلې څخه هم دی، 

حسن او حسني  دواړه رسه په دغې فضيلت او غوره وايل کې يو څېر دي.

 بيا نو ولې د حسن  د مړينې رسه سم يې امامت هل کورين غړو څخه 
وتیل بولئ، او د حسني  په اوالده کې په مسلسله توګه پاتې يادوئ؟

په حسني            دواړه سيدان دي، حسن ال  ده،  يوه  يې  مور  او  يو  پالر  دواړو  د 
د مرشۍ او پالر ته په نزديکت مرتبه هم لري!!

د کساء د حديث چنوړ دا دی چې نيب کريم  يوه ورځ راووت او هل تورو ويښتو څخه جوړه چنپ   )١(
يې اچولې وه، نو حسن  رایغ په چنپ کې يې راتاو کړ، بيا حسني  رایغ په چنپ کې يې 
راتاو کړ، بيا فاطمة  راغله په چنپ کې يې راتاو کړه، بيا عيل  راغې په چنپ کې يې راتاو 
کړ، بيا يې دا ايت ولوست )ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک( ]األحزاب:33[.
ژباړه: ای اهل بيتو! يقينًا اهلل پاک غواړي چې هل تاسو څخه پلييت لري کړي او پاک او 

سپيڅيل مو کړي. ]مسلم: کتاب فضائل الصحابة[
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دې پوښتنې ته کوم قابل قناعت جواب لرئ؟!

24   که د نيب  نه وروسته ستاسو د عقيدې په بنسټ عيل  معصوم 
امام وای، بيا نو ولې يې د نيب  د مرض په مهال په خپل امامت خلکو ته 

يو ملونځ هم نه دی کړی؟

صغری امامت خو په کربی امامت لوی او سرت ديلل وي...؟

بربريت هل  او  ټولوااکنو د ظلم  د  امام  تاسو شيعګان وايئ: دولسم     25
د  تېرېدو رسه خو  په  تاريخ  د  دی،  پناه شوی  او  پټ  په رسداب کې  کبله 
شيعګانو ګڼ شمري دوتلونه لکه د »عبيدينو حکومت، فاطمينو حکومت، 
د بويهينو حکومت، د صفوينو حکومت، او اخرین يې په ايران کې معارص 
شييع حکومت« دی په تېرو وختونو او د ايران حکومت په اوسين مهال دغه 

امام ولې منځ ته نه راځي؟ او ولې يې دغه پټېدنه دومره وغځيده؟

مليونونو  په  او  يش،  کوىل  هم  دفاع  ښه  ډېره  ترې  شيعګان  چې  اوسمهال 
شيعګان ترې سهار ماښام خپل ارواح قربانوي ولې نه راوځي!!

26   ابوبکر  د نيب  د هجرت ملګری و او د ځان رسه يې ژوندی 
بوت، برعکس عيل  نيب  په خپله هغه بسرته کې واچو چې نزدې مرګ 

ژوبله ترې راوالړه شوی وی.

 پوښتنه دا منځ ته راځي چې که عيل  په رښتيا هم د نيب  َوِصْ و، 
ولې يې د مرګ په کومې کې اچو؟ 

که ابوبکر  يې خپپلې بسرته اچوىل و او مړ شوی و، هېڅ خربه ځکه نه 
وه چې د امامت سلسله به هل منځه نه تلالی، پوښتنه هم دا ده چې د ژوند 

په پاتې کېدو څوک ډېر اليق و؟ 

هغه څوک چې په خپه کې يې قدرې غنه هم الړه نه يش او که هغه څوک 
چې د مرګ په بسرته شپه سبا کړي...؟
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که شيعګان وايي: عيل  په غيبو پوهېده نو په دغې بسرته يې د شپې تريولو 
مقصد او هدف څه و؟!.

27   د خوف او ډار هل کبله تقيه روا کيږي.
خوف او ډار دوه ډوهل دی:

لومړی: په ځان ويره.

دوهم: هل بدين تکليف او مشقت، هل کنځاو او سپکو سپوروڅخه وېره. د 
دوو سببونو هل کبله امامان په ځان نه يش ويريدالی:

لومړی: ای شيعګانو! ستاسو په عقيده امام ته مرګ د هغه په اختيار راځي 
-يعنې مرګ يې طبييع دی-.

دوهم: په تېرو او راروانو پټو پنا باندې د شيعګانو امامان علم لري، هغوی 
د خپل مرګ هل وخت او اجل او نېټې نه باخربه وي، هل اجل وړاندې هغوی 
هېڅلکه هل مرګ نه نه ډاريږي، او نه د عوامو رسه په دين کې نفاق او دوه 

خمې ته کومه اړتيا لري.

د ډار دوهم ډول: هل بدين تکليف او مشقت، هل کنځاو او سپکو سپور څخه 
ويره، ا و په دې کې خو شک نشته چې په تکليف او مشقت او په خورا 
سختو حاتلونو صرب او زغم د علماوو، او د نبوي کورنۍ د غړو اکر او پېشه 
پياوړې  دين  د    اهلل  نيکه حممد رسول  د خپل  تر څو هل دغې الری  ده، 

مرسته وکړي.

بيا نو تقيه کولو ته څه اړتيا ده؟؟!! 

28   د شيعګانو د عقيدې په اساس معصوم امام په دې خاطر وي چې هل 
ټولو لکو ښارونو څخه ظلم او د استبداد ټول ډولونه هل منځه يويس او پرځای 

يې عدل راويل.

 پوښتنه دا منځ ته راځي چې: ايا تاسو په دې باور لرئ چې تر دې مهاهل 
په هر لکې او ښار کې معصوم امام شتون لري چې هل خلکو څخه ظلم 
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پورته کوي او که نه يې لرئ؟
که ځواب مو دا وي چې په هر يلک ښار کې چې اهلل پاک پيدا کړی دی، 

معصوم امام شته، نو ستاسو څخه پوښتنه کوو چې:
 ډېر تېرويت ياست!! د اکفرانو او مرشاکنو په لکو ښارونو کې هم معصوم 

امام شته؟ 
د معاوية  رسه هم په شام کې معصوم امام و؟

او که وايئ چې امام يو وي خو په نورو لکو ښارونو کې نائبان او سفريان 
لري، هل دې څخه دا پوښتنه منځ ته راځي چې:

 ايا دغه سفريان او نائبان هر ځای کې دي، او که د ځمکې په ځېنو برخو 
کې دي؟

که تاسو وايئ چې په هر يلک او ښار کې دي، مونږ وايو: د خمکې په څېر 
ډېر تريوتئ!! 

ټول خلک خو يو معصوم امام ته اړتيا لري نو ولې مو دخلکو ترمنځ وويشل؟

29   په »اکيف« کې لکيين مستقل باب ايښی دی چې»ښځې په ځمکه کې 
د مرياث حق نه لري«، هل ابو جعفر څخه روايت کوي ]َل َيِرْثَن ِمَن اأَلْرِض 

َوَل ِمْن اْلِعَقاِر[)١(.

ښځه ځمکه او ثوابت -کور، دواکن، مارکېټ وغريه..- په مرياث کې نه يش اخسیت.

  او طويس په تهذيب))( کې هل ميرس څخه نقلوي چې ]ما د ابو عبداهلل
نه پوښتنه وکړه چې ايا ښځو لپاره د مرياث برخه نشته؟ هغه وويل: هغوی ته 
به د خختې او ابادۍ او د لرګو قيمت ورکوىل يش، ځمکه او ثوابت په مرياث 

کې نه يش اختسالی[

فروع الاکيف: )۱۲۷/۷(.  )١(
.)۲۵۴/۹(  )((
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َساُء َل َيِرْثَن ِمَن  حممد بن مسلم د ابوجعفر  څخه روايت کوي چې ]النِّ
اأْلَْرِض َوَل ِمَن الِعَقاِر َشْيئا[. 

هل ځمکې او نورو ثوابتو څخه ښځې بييخ مرياث نه يش وړیل.

]َليَس  کوي  روايت  څخه  يو  هل  کې  امامانو  دواړو  په  اعني  بن  عبدامللک 
ْوِر َواْلِعَقاِر َشْيئًا[. َساِء ِمَن اْلدُّ ِللِنّ

په کورونو او عقار کې ښځې بييخ مرياث نه يش اخستیل.

په دې روايتونو کې د فاطمې  او نه د نورو زنانه و لپاره هېڅ ځانګړتيا 
او تقييد نشته.

د شييع مذهب هل روايت په بنسټ فاطمه  حق نه لري چې د رسول اهلل 
 څخه پاتې شوی عقار يا کور په مرياث کې واخيل.

د شييع مذهب د روايتونو هل خمې چې نيب  څومره مرياث پرېښی دی د 
امام حق دی، حممد بن حيیي د امحد بن حممد نه، هغه يې د عمرو بن شمر 
  نه روايت کوي چې رسول اهلل  نه، هغه يې د جابر نه، هغه د ابوجعفر
  ْنَيا َقِطْيَعًة، َفَما َکاَن ِلَدَم َفِلَرُسْوِل اللِه فرمايي ]َخَلَق اللُه آَدَم َوأَْقَطَعُه اْلُدّ

ٍد[)١(. َوَما َکاَن ِلَرُسْوِل اللِه َفُهَو ِلْلَِئَمِة ِمْن آِل ُمَحمَّ

لکه چې اهلل پاک ادم  پېدا کړ د ځمکې يوه ټوټه يې ورته ورکړه، د ادم 
 څخه پاتې برخه زما ده، او زما برخه د حممد د کورنۍ د امامانو برخه ده.

په  د فدک   دی چې  امام عيل  لومړی  د عقيدې هل خمې  د شيعګانو  او 
مطابله الئق او حقدار دی، فاطمة  نه ده او نه يې د فدک اړوند غوښتنه 
کړېده، بلکې هغه مزيد وايي: که مې غوښتیل وی د شهدو پاک چنوړ، د غنمو 
پاک وړه، د ورېښمو پوښاکو کې به مې ځان ته الره هواره کړی وی، خو 
نفيس غوښتنې لکه ما باندې اغبله کېدای يش، او لکه مې حرص رنګارنګ 
خوراکونو ته راښیلک يش، شايد په حجاز او يمامه کې داسې څوک وي چې 

.)476/١(  أصول الاکيف د لکيين، کتاب احلجة باب أن األرض لکها لإلمام  )١(
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د ډوډۍ ټيلك طمع نه لري او نه هم د مړخت رسه اشنا وي)١(.

30   د مرتدينو رسه ابوبکر  ولې جګړه کوهل؟ او دا يې ويل چې ]ُلْو 
َنُه ِلَرُسْوِل اللِه َلَقاَتْلُتُهْم َعَلْيِه[. َمَنُعْوِنْي عَقاًل َكاُنْو ُيَؤدُّ

که پړي يې نيب  ته په زاکت کې ورکو او ما ته يې رانه کړي زه وررسه 
پرې جنګ کوم.

 د وېرې هل کبله چې  خو ولې برعکس شيعګان عقيده لري چې عيل 
خلک مرتدين نه يش هغه مصحف او قران کريم يې راڅرګند نه کړ چې 

هل رسول اهلل  څخه يې نوشته کړی و.

رسه هل دې چې خليفه هم و! ستاسو د شيعګانو په عقيده د اليه صفتونو او 
تأييدونو څښنت هم و!! 

شو  نه  قران  يلیلک  ويرې  هل  ارتداد  د  خلکو  د  هم  بيا  يې  باوجود  ددې  او 
څرګندوالی، او په دې خوښ و چې خلک په ګمراهۍ او بې الرۍ کې پايت 
يش او برعکس ابوبکر  د زاکت د يو پړي په خاطر د مرتدينو رسه د 

مرګوين جنګ جګړي کولې!!!

31   د ټولو اهل السنه واجلماعت او د شيعګانو د ټولو ډلو ټپلو په اتفاق 
عيل  خورا ډېر شجاع او بهادر و، د اهلل د رضا لپاره د هېڅ چا نه نه ډاريد، 
هل لومړۍ ورځې راهېسې يې د ابن امللجم په الس د مرګ تر اخرې ملحې 
پورې يې شجاعت او بهادرۍ کې هېڅ کمبود او کمښت نه دی رایلغ، د 

شيعيت عقيدي په بنسټ عيل  د نيب  وص دی.

   هل مړيين وروسته د عيل  ايا د نيب   پوښتنه دا منځ ته راځي چې 
  ابوبکر  د  ټپه ودريده چې  په  بهادري دومره  او بې مثاهل  شجاعت 

رسه يې بيعت وکړ؟

نهج ابلالغة: )۲۱۱/۱(.  )١(
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بيا يې د کمزورتيا هل خمې مبارشة د عمر  رسه بيعت وکړ؟

او بيا يې د کمزورتې هل کبله حیت چې عثمان  رسه هم بيعت وکړ؟

ايا عيل  هل دې څخه هم اعجزه و چې د خالفت په اوږده موده کې يوه 
ورځ د نيب  په ممرب ورپورته يش او غږ پورته کړي چې هل ما څخه خالفت 
په زوره اخستل شوی دی، او د خالفت حقدار دا دی، ځکه چې د رسول 

اهلل  وص دی او بس؟

رسه هل دې چې ډېر بهادر او شجاع و، ولې يې مطابله او د خپل حق غوښتنه 
نه کوهل؟ رسه هل دې چې جاين مرستندويان يې هم ډير درلودل!!

پکې  نفر  څلور  وشوه  يادونه  يې  خمکې  لږ  چې  حديث  کساء  د     32
په تطهري او عصمت کې د نورو خلکو   د ځان رسه رانغښيت دي،  نيب 

ننويستلو باندې قابل قناعت څه ديلل دی؟

33   د شيعګانو عقيدي هل خمې د جعفري مذهب مؤسس جعفر الصادق نه 
روايت دی چې هغه د وياړ په مقام کې وايي ]زه ابوبکر دوه ځله زږویل يم)١([ 
هغه دا خربه ځکه کوي چې ابوبکر  ته يې نسب هل دوو الرو څخه رسيږي:

 د فاطمة بنت القاسم بن ايب بکر د مور هل پلوه.
 د اسماء بنت عبدالرمحن بن ايب بکر د مور هل پلوه نيا څخه چې د فاطمة 

بنت قاسم بن حممد بن ايب بکر مور وه.
ددې باوجود بيا هم شيعګان په دروغو باندې هل جعفر  د خپل نيکه 

په هلکه د ذم او بدۍ روايتونه نقلوي!
 پوښتنه دا رامنځ ته کيږي چې جعفر صادق  ولې هل يو پلوه خپپل نيکه 

فخر کوي او هل بل پلوه ورته سپورې ستغې وايي؟

کشف الغمة د اربيل يلکنه: )۳۷۳/۲(.  )١(
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چې  دي  نه  خربې  چا  هغه  د  دا  دي،  خربې  خلکو  اوناپوهه  دجاهل  دا 
شيعګان يې د خپل عرص خورا متيق او پرهزيګاره امام بويل، داسې څوک 

چې د مدح او قدح اړوند يې هېڅ څوک نه دي غږيديل دي.

34   مسجد اقیص د لومړي ځل لپاره د عمر بن اخلطاب  په دور او د بل 
ځل لپاره د سين قائد صالح ادلين أيويب  د واک په دور کې فتح شوی دی.

  د تاريخ په اوږدو کې شيعګانو کوم فتوحات کړي دي؟

ايا په تاريخ کې يې چرته يوه لويشت ځمکه فتحه کړې ده؟ 

ايا چرته يې د مسلمانانو او د اسالم دښمن هل حدودو څخه شړیل دی؟!

35   شيعګان عقيده لري چې عمر  د عيل  رسه بغض او حسد درلود.
بيا نو ولې يې هغه مهال د مدينې ګورنر ګمارو چې د بيت املقدس د کوجنيانو 

د اخستو لپاره شام ته والړ؟

د  به    عيل  وی  شوی  خمامخ  رسه  خطر  کوم  د    عمر  که  دې  هل  رسه 
مسلمانانو خليفه و!!

 36   شيعه علماء وايي چې سجده به په اتهه اندامونو کيږي، او رضور ده 
چې اتهه واړه اندامونه د ځمکې رسه پيوسه وي )تندی، پوزه، دواړه ورغوي، 

دواړه زنګونان، دواړه قدمونه()١(.

بيا وايې چې سجده پر هغه څه کول واجب دي چې نه خوړل کيږي او نه 
اغوستل کيږي، هل همدې کبله د تندي الندې خاوره ږدي))(.

شيعګان ولې د هر اندام الندې خاوره نه ږدي؟!

37   شيعګان عقيده لري چې لکه يې مهدي راښاکره يش د»ال داود« په 
وسائل الشيعة: )۵۹۸/۳( د حر اعميل يلکنه.  )١(

اجلامع للرشائع: )۷۰( د حيل يلکنه.  )((
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حکم به فيصله کوي!

 ولې د نيب  رشيعت چرته والړ؟ رسه هل دې چې په دې رسه ټول ګرد 
خمکنې اسماين رشيعتونه هم منسوخ شوي دي؟؟!!

او نرصانيانو رسه  به د يهودانو  38   د شيعګانو مهدي چې رايش ولې 
صلحه او جوړ جاړی کوي؟ او قريش او عرب به دواړه وژين؟!! 

ايا نيب  او ستاسو د عقيدي هل خمې شيعګانو امامان عرب او قريش نه و؟

39   شيعګان عقيده لري چې د امامانو محل د مورګانو په اړخ کې وي 
او هل ښۍ ورون)١( څخه پېدا کيږي.

ايا حممد  غوره نيب او رساعم نېک انسان نه و؟ او د مور په خيټه کې يې 
محل اخسیت نه و او د هغې هل رحم نه يې والدت و نه شو؟!!

40   شيعګان د ابوعبداهلل جعفر الصادق نه روايت کوي چې »مهدي ته 
خپل نوم اخستونکی اکفر دی«))(.

د ابو حممد احلسن العسکري نه شيعګان روايت کوي چې د مهدي مور ته 
يې وويل »ته به نارينه په محل اخلې او حممد به يې نوم وي زما څخه وروسته 

به هغه ديين امام وي«)3(.

ايا دا خربې رسه ردو بدلې نه دي؟ يو ځل وايي چې: که چا ورته خپپل نوم 
اواز وکړ اکفر به وي، او بيا بېرته خپله وايي چې حسن العسکري ورته د 

حممد نوم اخسیت دی؟!

41   عبداهلل بن جعفر د اسماعيل بن جعفر خپل شقيق ورور و، د دواړو 
اثبات الوصية: )۱۹۶(. د مسعودي يلکنه.  )١(

األنوار انلعمانية: )۵۳/۲(.  )((
األنوار انلعمانية: )۵۵/۲(.  )3(
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مور فاطمة بنت احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  وه.

ستاسو د مفهوم هل خمې عبداهلل او اسماعيل دواړه هل دواړو اړخونو نه هم 
سيدان او هم حسيين دي.

اسمعيل چې د پالر د زندګۍ په دور کې وفات شو هل مړينې وروسته يې ولې 
عبداهلل هل امامت څخه حمروم شو؟!

 نه  ابوعبداهلل  42   لکيين په »اکيف« کې د امحد بن حممد په روايت د 
َواُد ِاَلّ ِفْي َثاَلث: اخُلفُّ َوالَعَماَمُة َواْلِكَساُء)١(«. مرفواعروايت کوي چې »ُيْكَرُه اْلسَّ

ژباړه: هل پېزار، پټيک )پګړۍ( او چنپ پرته تور پوښاک استعمال مكروه دي.

په )کتاب الزي( کې د نيب  څخه مرفواع روايت کوي چې »َکأَن َرُسْوُل اللِه 
َواَد ِالَّ ِفْي َثاَلَثٍة: اخَلُف َواْلِکَساُء َوالَعَماَمُة«))(.  َيْكَرُه اْلسَّ

ژباړه: نيب  هل درې شيانو: پزيار، چنپ، پګړۍ پرته تور پوښاک ښه نه ګڼه.

او حر اعميل په )وسائل الشيعة( کې د صدوق په روايت د حممد بن سليمان 
 ته وويل: په توره ټوپۍ  نه مرسال روايت کړي دي چې ما ابو عبداهلل 
)خولۍ( کې زه ملونځ کوىل شم؟ هغه وويل: په توره خولۍ کې ملونځ مه کوه 

دا د اور واال پوښاک دی)3(.

په  او  مرسال  نه    امرياملؤمنني  د  صدوق  کې  الفقيه(  حيرضه  ال  )من  په 
خپلو  چې  دي  کړي  ذکر  مسندا  کې  )الوسائل(  په  او  واخلصال(  )العلل 

الوسائل: )۲۸۷/۳(، حديث شمري )۱(. فروع الاکيف د لکيين يلکنه: )۴۴۹/۶(.  )١(
الاکيف: )۲۰۵/۲(. باب لبس السواد، چاپ: طهران اکل: ۱۳۱۵ ه. خو دومره ده چې په دې چاپ   )((

کې هل کساء نه د عمامې د لکمې ذکر خمکې رایلغ دی.
الفقيه: )۲۳۲/۲( کې  أبواب بلاس املصيل. من الحيرضه  او دريم حديث:  باب  الوسائل: )۲۸۱/۳(، شلم   )3(
صدوق وايي: د صادق  پوښتنه وشوه چې په توره خولۍ کې ملونځ کيږي؟ هغه ورته وويل: توره خولۍ 

د اور واال بلاس دی ملونځ پکې مه کوه. د مزيدو معلوماتو لپاره وسائل الشيعة: )۲۸۱/۳( وګوره.
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ملګرو ته يې ويل: تور پوښاک مه اچوئ، دا د فرعون بلاس دی.

په )الوسائل( کې د حذيفة بن منصور په روايت ورڅخه بل روايت نقلوي 
چې زه په حريه کې د ابو عبداهلل  رسه وم، د ابو العباس خليفه استازی 
پسې رایغ چې غواړي دې، هغه خپل بلاس چې په باراين موسمونو کې د 

باران نه ځان ژغورنې لپاره استعمايلږي راوغوښت)١(.

حیت چې د شيعګانو په ځينو روايتونو کې دا هم راغيل دي چې تور بلاس 
يې د دښمنانو بنو العباس بلاس دی:

  صدوق په )من ال حيرضه الفقيه( کې مرسال روايت کوي چې جربيل
نيب  ته په تور بلاس کې رایغ، او مال يې تړلې وه، خنجر يې پکې اېښې 
و، نيب  ورته وويل: دا ال کوم بلاس دی؟ هغه ورته وويل: دا ستا د عباس 
د تره زامنو بلاس دی، نيب  عباس ته وریغ او ورته يې وويل: ستا هل چبو 
نه دې زما د چبو لپاره هالکت وي، هغه ورته وويل: ای د اهلل رسوهل! ايا نسل 

مې بند نه کړم؟ هغه ورته وويل: هغه څه کيږي چې قلم يليلك وي.

د تېر شوو اخبارو او نصوصو هل ظاهره دا معلوميږي چې د قيامت په ورځ به د 
هميشه لپاره په اور کې فرعون او هغه خلک وي چې د دې پل روان وي، لکه د 
عبايس خلفاوو په څېر رسغړونکي ډلې او قومونه، او ددې بې وسه او مرحوم 

امت ګرد اکفران او نور هغه خمکين امتونه چې تور بلاسونه به يې اچول))(.

د تېر په څېر صدوق په )من ال حيرضه الفقيه( کې خپپل سند د اسمعيل بن 
مسلم په روايت د صادق  نه روايت کوي چې اهلل خپل يو پېغمرب ته ويح 
د  نه  او  واغوندي  نه  د دښمنانو بلاس  زما  نه  ووايه چې  ته  مومنانو  وکړه: 
هغوی خوراکونه وکړي او نه دې د هغوی په الروځي، ورنه تاسو به مې هم 

من ال حيرضه الفقيه: )۲۵۱/۱(. الوسائل: )۲۷۸/۳(، او دوهم روايت په )الوسائل: ۲۷۹/۳، اووم نمرب   )١(
حديث( أبواب بلاس املصيل. من ال حيرضه الفقيه: )۲۵۲/۲(. الاکيف: )۲۰۵/۲(.

من ال حيرضه الفقيه: )۲۵۲/۲(.  )((
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هغسې دښمنان شې لکه هغوی چې مې دښمنان دي)١(.

د )حدائق( د کتاب په څېر )عيون االخبار( کې يې همدغه روايت په بل 
 فرمايي: د دښمنانو   نه روايت کړی دی چې نيب کريم  سند هل عيل 
بلاس تور دی، خوراک يې رسکه او نيش توکې، هل وربشو څخه ويستل شوي 
نشه ي ماده، خاورې خټې، مارمايه، زمري )په نوم مایه( او د ماهيانو نور 
هغه ډولونه چې خاريج پوستیک ونه لري، هوسۍ، تر دې يې وويل: تهمت، 
رشاب خوري، د ګپ شپ ناستې، هغه جملسونه چې د ائمة  او مومنانو ته 
پکې ردې بدې ويل کيږي، دګناهګارانو، ظاملانو، او د ختريباکرو جملسونه 

زمونږ د دښمنانو الرې دي))(.

دتور بلاس اړوند مذمت او قدح هل دغې ګڼ شمري راوايتونو وروسته چې دا 
يې د دښمنانو بلاس دی:

 ولې يې شيعګان استعمالوي  ؟ 
 ددغې بلاس دومره تعظيم ولې کوي؟ تردې چې تور بلاس د مرشتابه 

خلکو بلاس بويل!!

43   که څوک وغواړي چې شيعه يش، نو د شيعګانو په ګڼ شمري مذهبونو 
کې به د کوم مذهب پېرواکر وي؟ امامې، اسماعييل، نصريي، زيدي، دروزي.. 
او که نور؟ او هر ډهل لکک باور لري چې مونږ د اهل بيتو مذهب تمثيلوو،           
دهغوی په امامت اقرار کوي، صحابه کرامو ته سپورې ستغې وايي، او په 
دې لکک باوري دي چې عيل  امام دی امامت د دين رکن بويل او دا چې 

هغه خليفه او ددين اصل او حقيقت د همدو رسه دی.....!!

ديلل  حديث  کساء  د  کې  ثبوت  امامت  د  شيعګان  اثناعرشيه     44
وړاندې کوي. 

من ال حيرضه الفقيه: )۲۵۲/۱(. وسائل الشيعة: )۳۸۴/۴(. حبار األنوار: )۲۹۱/۲، ۴۸/۲۸(.  )١(
عيون األخبار: )۲۶/۱(.  )((
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هل دې څخه دا پوښتنه منځ ته راځې چې:
 په کساء کې خو فاطمة  هم وه، ولې يې په امامت اقرار نه کوئ، او 

ولې د شيعګانو د امامانو په لسټ کې د ذکر قابل نه بلل کيږي؟!

45   شيعګان عقيده لري چې د امام رشط دا دی چې ملکف به وي، 
يعنې بالغ او اعقل به وي.

 او دا د شيعګانو په کتابونو کې ثابته ده چې حممد عسکري په نوم د دوی 
اغئب امام د پنځه يا درې اکلو په موده کې اغئب شوی دی، ولې يې په 

کم عمرې کې په امامت قائل دي؟!

46   ايا هل قران کريم پرته نور داسې کتابونه په نيب  باندې نازل شوي 
دي چې عيل  ته پرې ځانګړتيا ورکړل شوې ده؟

که تاسو وايئ چې نه دي نازل شوې نو خپلو الندېنيو روايتونو ته څه ځواب وايئ:
۱-: اجلامعة: 

د ابو بصري نه روايت دی چې ابو عبداهلل وايي ما ته حممد وويل: مونږ رسه 
جامعه ده؟ دوی ته څه پته ده چې جامعه څه ته ويل کيږي؟!

هغه وويل: جامعه د نيب  په ګزونو اويا ګزه اوږده صحيفه ده، نيب  به 
ويل او عيل  په خپل ښۍ الس د هغه ويناوې يللکې، ټول حالل او حرام 
ورپکې دي، دخلکو اړتيا وړ هر څه پکې شتون لري، حیت چې د زخم 

ديت هم ورپکې شته دی...)١(.

په )د خلكو اړتيا وړ هر څه ورپکې دي( کې لږ سوچ وکړه چې:

 بيا نو ولې پټه پاتې شوېده؟ او د ورپکې ګټو او فايدو نه يې ولې بې 
برخې پاتې يو.؟!

ايا دا د علم پټولو کې نه راځي؟

الاکيف: )۲۳۹/۱(.  )١(
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۲-: د ناموس صحيفه:
د عيل بن مویس )الرضا(  د امام مهدي په عالماتو کې روايت کوي، هغه 
وايې: د هغه رسه کتاب دی چې د خپلې ډلې ټولو شيعګانو نومونه او تر 

قيامته پورې د ټولو دښمنانو نومونه پکې دي)١(.

 مونږ وايو: دا ال څنګه صحيفه ده چې تر قيامته پکې د شيعګانو د ټولو 
دښمنانو نومونه شتون لري؟!

که په ايران کې د وسين شيعګانو نومونه پکې ويللک يش کم ازکم سل 
ټوکونه خو به وغواړي!!

۳-: د عبيطه صحيفه:
د امري املؤمنني  نه روايت کوي چې لوړه په رب ال يزال چې ما رسه د نيب 
 او د اهل بيتو ډېرې صحيفې دي، عبيطه پکې د يوې صحيفې نوم دی 
چې د عربانو شپيته ناپاکه او پليته قبيلې پکې دي، دا صحيفه په عربانو 

ډېره سخته تمامه ده او هغوی په دين کې هېڅ برخه نه لري))(.

 مونږ وايو: دا روايت هېڅ قابل قبول نه دی او نه يې عقل صحت اجيابوي، 
که په رښتيا هم دغه قبيلې د اهلل په دين کې هېڅ برخه نه لري دا معین 

ورکوي چې اوسمهال هر مسلمان هل دين څخه بې برخې دی!!

چې                    دي  کړي  ياد  کې  الفاظو  غوڅو  سختو  په  څومره  عربان  دوی  او 
د قوميت بدبوي ترېنه راپورته کيږي.

۴-: د ذؤابة السيف صحيفه:
د ذؤابه السيف صحيفې متعلق ابو بصري د ابو عبداهلل  نه روايت کوي 

حبار األنوار: )۱۱۷/۲۵(.  )١(

حبار األنوار: )۳۷/۲۶(.  )((
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چې د نيب  د تورې په پورته برخه )موټي( کې وړه صحيفه وه، هغه حروف 
)توري( پکې و چې هل هر حرف نه يې زر نور حرفونه راوتل.

دوه  څخه  حروفو  دغې  هل  اوسه  تر  وويل:  بيا  عبداهلل  ابو  وايي:  بصري  ابو 
حرفونه ايله بېله راويت دي)١(.

 مونږ وايو: نور حروف څه شول؟!

ايا ښه خربه نه ده چې دغه حروف په دې خاطر راوويستل يش چې شيعګان 
ترې استفاده وکړي؟

او که نه تر هغه به دغه حروف پټ او پناه وي تر څو مهدي رايش؟؟! پېړۍ 
پېړۍ خلک به دغه شان هل دين پرته والړ يش او دين به رسداب کې بندي 

پايت وي؟!

۵-: د عيل صحيفة:
دا بله صحيفه ده چې د نيب  د تورې په موټي کې الس ته راغلې ده:

ابو عبداهلل  وايي: 
 د تورې په موټي کې صحيفه وموندل شوه ورپکې يللک  د رسول اهلل 
شوي و: »بسم اهلل الرمحن الرحيم، د قيامت په ورځ د اهلل پاک پر وړاندې 
لوی رسغړونکی هغه دی چې هل قاتل پرته يې نور وژيل وي، هغه څوک 
پرته که څوک هل نورو رسه دوستانه  ويه چې چا نه وي وهیل، هل دوستانو 
وپايل نو د اهلل پاک هل پلوه په حممد  نازل شوي کتابونو يې کفر وکړ، که 
په دين کې چا بدعت جوړ کړ يا يې مبتدع ته ځای ورکړ د قيامت په ورځ 

به ترې اهلل پاک هېڅ نېک عملونه قبول نه کړي))(.

۶-: جفر:
جفر دوه ډوهل لري: سپني جفر، سور جفر:

حبار األنوار: )۳۷/۲۶(.  )١(
حبار األنوار: )۶۵/۲۷(.  )((
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ابو العال وايي: ما د ابو عبداهلل  نه واورېدل ويل يي: ما رسه سپني جفر دی.

ما ورته وويل: په سپني جفر کې څه دي؟

هغه وويل: په دې کې د داود زبور، د مویس توارت، د عيیس اجنيل، د ابراهيم 
 صحېفې او ټول حالل او حرام...، پکې دي، او ما رسه سور جفر هم شته.

ما ورته وويل: په سور جفر کې څه دي؟

هغه وويل: په دې کې د هغه سالح ده، د ويين د تويولو لپاره به يې د تورې 
څښنت بېرته کوي.

عبداهلل بن ايب ايلعفور ورته وويل: اهلل دې حافظ شه ايا حسن زو )د حسن 
 چبو ته( ته د دې معلومات شته؟ 

هغه وويل: هو داسې يې پېژين لکه چې شپه د شپې او ورځ د ورځ په نوم 
پېژين، خو د کينې، دنياوي غوښتنو او انکار په نه منلو باعث کړي دي، 

خو که په رښتيا يې د حق پېروي کړې وه ډېره به ورهل ښه او پسنده وه)١(.

 مونږ وايو: لږ غور وکړئ: ايا د داود زبور، د مویس توارت، د عيیس اجنيل، د 
ابراهيم  صحېفې او حالل او حرام ټول په دې جفر کې دي؟ 

نو بيا يې ولې پټوئ؟!

۷-: د فاطمې مصحف:
أ-: عيل بن سعيد د ابو عبداهلل  نه روايت کوي:

لوړه په رب اليزال چې مونږ رسه د فاطمې مصحف هم شته چې د موجوده 
  امال او عيل  قران کريم يو ايت پکې هم نشته، او دا مصحف نيب

خپپل خط او الس يلیلک دی))(.

ب-: حممد بن مسلم هل يو امام څخه روايت کوي چې: هل فاطمې  نه يو 

أصول الاکيف: )۲۴/۱(.  )١(
حبار األنوار: )۴۱/۲۶(.  )((
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مصحف پاتې شوی دی خو موجوده قران نه دی، بلکې د اهلل پاک کالم دی 
او هغې ته يې نازل کړی و، نيب  عيل  ته لوستیل او هغه يلیلک دی)١(.

 ـج-: د عيل بن ايب محزة په روايت ابو عبداهلل  وايي:
مونږ رسه د فاطمې هغه مصحف دی چې د موجوده قران يو حرف پکې هم 
نشته، دومره ده چې نيب  عيل  ته امال کړی او هغه خپپل خط يلیلک دی))(.

که په رښتيا هم دغه مصحف د نيب  امال وي او عيل  په خپل الس او 
خط يلیلک وی، بيا نو ولې يې هل ګرد امت څخه پټ کړی دی؟!

رسه هل دې چې اهلل پاک خپل رسول  ته امر کړی دی چې ټول نازل شوي 
احاکم برشيت ته ورسوه، اهلل پاک فرمايي: 

)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]املائدة: 67[

 ايا د دې ايت هل نزول وروسته نيب  د ټولو مسلمانانو نه دغه قران پټ 
ساتیل دی؟ 

خپلو  هل  چې  ښايئ  دا  رسه  امامانو  وروسته  نه  هغه  هل  او    عيل  د  ايا   
شيعګانو نه دغه قران پټ وسايت؟!

 ايا دا په امانت کې خيانت نه بلل کيږي؟!

۸-: تورات، اجنيل، زبور:
هل ابو عبداهلل  څخه نقلوي چې هغه به اجنيل، تورات او زبور په رسيانې 

ژبه لوستل)3(.

تورات،  امامانو  وروستين  ورڅخه  او    عيل  املؤمنني  امري  وايو:  مونږ   
اجنيل او زبور ولې رسه الس په الس يو هل بله اخستل؟

حبار األنوار: )۲۶ /۴۱(.  )١(

حبار األنوار: )۴۸/۲۶(.  )((
أصول الاکيف: )۲۲۷/۱(.  )3(
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او د پټ لوستلو موخه يې څه وه؟

رسه هل دې چې شييع روايتونه تاييدوی چې عيل  د ټول قران په شمول 
او  تورات  نو  بيا  يادو ضبط کړې وې،  په  او صحېفې  اسماين کتابونه  ټول 
اجنيل او زبور ته څه اړتيا يلدل کېده؟ او په ځانګړي توګه چې ال په دې هم 

عقيده ولرو چې په قران کريم ګرد خمکنې اسماين کتابونه نسخ شوي دي. 

هل دې ټولو وروسته مونږ وايو: مونږ ډېر ښه پوهېږو چې اسالم د قران کريم 
لرل                 د ګڼ شمېر کتابونو عقيده  دين کې  په  او بس،  لري  يو کتاب  نوم  په 

د يهودانو ځانګړنه ده، او دا د هغوی په کتابونو کې هم خورا څرګند دي.

47   هغه مهال نيب  ولې ځان په څپېړو ونه وهو چې ابراهيم زوي يې 
وفات شو؟

او کوم مهال چې فاطمة  وفات شوه ولې عيل  ځان په سواکنو او څپېړو 
ونه وهو؟!

48   د شعيګانو زياتره علماء او په ځانګړي توګه د ايران علماء په عربۍ 
ژبه نه پوهيږي، هغوی د اهلل د کتاب او نبوي سنتو څخه څنګه کوالی يش 

د احاکمو استنباطات وکړي؟! 

هېره دې نه وي چې په عربۍ ژبې علم لرل د اعلم هل اړتياو څخه يوه اړتيا ده.

49   شيعګان عقيده لري چې د لږ شمري پرته نور ټول صحابه منافقني 
يا اکفران وو.

  که رښتيا هم داسې وي نو دغې ډېرو اکفرانو په لږ شمري چې د نيب 
رسه وو، ولې هل منځه نه وړل؟!

او که دوی وايي چې نا د نيب  هل مړيين وروسته هل اوو نفرو پرته ټول 
اکفر او مرتد شوي دي.

 بيا نو دغې ډېرو خلکو ولې په پاتو لږ شمېر د نيست او نابود لپاره اقدام نه 
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کو، ترڅو حالت بېرته هغه څېر يش په کوم چې يې نيکونه او پلرونه وو؟
 ايا عقل اجيابوي چې نيب  د ملګرو په غورچاڼ کې پاتې رایلغ دی؟ او 

برعکس مخيين د ملګرو په غور چاڼ کې اکمياب رایلغ دی؟!

50   د شيعګانو د څلور ګونې کتابونو هل مجلې څخه د )تهذيب األحاکم()١( 
بن  حممد  جعفر  ابو  اعلم  لوي  خورا  شيعګانو  د  کې  مقدمه  په  کتاب  نوم 
ورلره  دی  مستحق  ثنا  او  محد  د  چې  پروردګار  حق  وايي:  الطويس  احلسن 
 باندې دې درودونه وي،  محد او ثنا ده، او د هغه په غوره خملوق حممد 
زمونږ د علماوو د روايت کړي حديثونو ترمنځ خمالفتونو او منځين ټکراو 
اړوند رارسه يو ملګري خربې رشيکې کړې چې زمونږ مرحومينو سلفو 
چې څومره حديثونه روايت کړي دي رضور يې په مقابل کې ضد او ټکراو 
شته، هېڅ متفق بينهما حديثونه شتون نه لري، هل دې کبله راباندې خمالفينو 

لککې نيوکې او په مذهب کې يې لوي طعن بلیل دی.....

اثناعرشي شييع سيد ددلار عيل لکهنوي په اساس األصول))( کې وايي: هل 
امامانو څخه ماثور حديثونه رسه خپلمنځین ډېر اختالف لري، هېڅ حديث 
نشته مګر ضد او ټکراو لري، هېڅ خرب نشته مګر په مقابل کې هرومرو 
بل خرب لري، ددې اختالفاتو هل کبله ځينې ناقصو افرادو هل شيعيت څخه 

ستنېدل غوره کړل.

د شيعګانو لوي اعلم او سرت حمقق او حکيم، لوي څيړنپوهه حسني بن شهاب 
ادلين کردوي په خپل کتاب )هداية األبرار ایل طريق األئمة األطهار)3( کې 
وايي: په دې موخه چې د تهذيب په مقدمه کې يې ذکر کړي دي چې دغه 
کتاب يې د احاديثو او اخبارو ترمنځ تناقض او خمالفتونو هل کبله نويشته کړ 

دغې تضادونو زيات وګړي د تشيع مذهب پرېښودو ته اړ کړل.

تهذيب األحاکم: )۴۵/۱(.  )١(
أساس األصول: )۵۱(. چاپ: لکهنو هند.  )((

هداية األطهار: )۱۶۴( لومړی چاپ ۱۳۹۶ ه.  )3(
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 مونږ وايو: د شيعيت د مذهب خپلمنځين تناقض باندې خو يې علماوو 
خپله غوڅ اقرار وکړ)١( او اهلل پاک هم د باطل په باره کې وايي 

)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]النساء:82[

ژباړه: که قران کريم د بل چا هل اړخه وای نو دوی به پکې ډېر منځين اختالفات 
او تضادونه يلدیل وی.

51   شيعګان وايي: په حسني وېر او ژړا کول مستحب دي! 
 ايا دغه استحباب په ديلل بنا دی که په هواپرستۍ بنا دی؟

 که په ديلل بنا وي، ديلل کوم دی؟

د اهل بيت هغه امامان چې تاسو يې ځانونه پريوان بولئ چا پکې په حسني 
وېر او ژړا کړې ده؟!

52   شيعګان عقيده لري چې عيل  د خپل ځوي حسني  نه غوره او 
بهرته دی، که رښتياهم دغه ستاسو عقيده وي بيا نو ولې د عيل  په مړينه 

د وېر او ژړا ماتمونه نه کوئ، لکه د هغه په ځوي چې يې کوئ؟!

ايا نيب  هل دغې دواړو نه بهرت او غوره نه و؟ 

په نيب  باندې ولې ژړاګانې نه کوئ؟!

53   که د عيل  او ورڅخه وروسته يې د چبيانو واليت په رښتيا هم 
ديين رکن وی، چې که څوک يې په واليت عقيده ونه لري ايمان يې لغوه 
دی او د خپل کفر هل کبله به په جهنم کې د هميشه او تل لپاره وي، اګر 
که د اهلل پاک په الوهيت او د حممد  په رسالت ګوايه هم ورکړي، ملونځ 

هم وکړي او زاکت هم ورکړي، روژه هم ونييس او حج هم کوي نو:

أصول مذهب الشيعة االمامية االثنې عرشية: د قفاري يلکنه: )۴۱۸/۱(.  )١(
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 په قران کريم کې پرې ترصيح ولې نشته؟! 

بلکې قران کريم خو هل دغې پرته په نورو اراکنو او واجباتو غږېدیل دی لکه: 
ملونځ، زاکت، روژه، حج، حیت قرانکريم په مباحاتو هم غږيدیل دی لکه: 

ښاکرکول د مثال په توګه.

ستاسو د عقيدې دومره لوي رکن چې ساری نه لري قران ترې ولې خاموش 
پاتې شوی دی؟!!!

د  ټونله    په عقيده که رښتيا هم د صحابه کرامو  54   د شيعګانو 
حسد او د يو بل رسه په کرکه او نفرت بنا وه او هر چا غوښتل چې واک او 
خالفت څنګه ترالسه کړي، کم شمېر خلک پکې په ايمان والړ وو او 
بس، بيا نو ولې مونږ وينو چې دغه مهال اسالم د رشافت او جمد په خورا 
او په زرهاو خلکو د  لوړه رتبه کې و، ګڼ شمري فتوحات يې ترالسه کړل 

صحابه کرامو  په دور کې په اسالم مرشف شول؟؟؟

55   اهلل د مجعې د ورځې د ملونځ باره کې فرمايي:
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]اجلمعة: 9[

ژباړه: ای هغه خلكو چې ايمان مو راوړی دی چې د مجعې د ورځې لپاره لکه 
اذان وکړی يش نو د اهلل پاک ياد او ذکر ته په تېزۍ رسه والړ شئ، او هر ډول 

پلورل او پېرل پرېږدئ، دا ستاسو لپاره بهرته ده که چرته تاسو پوهيږئ.

د سورت مجعې په دې ايت کې د مُجعې د ورځې په ملونځ غوڅه ترصيح رایلغ 
ده شيعګان ولې د مجيع د ورځې ملونځ نه کوي؟!

که هغوی وايي: مونږ د مجعې د ورځې ملونځ تر هغه دمه وروسته کوو تر څو 
مهدي رايش!

 مونږ وايو: ايا ستاسو دغه انتظار تاسو ته دا روا کوي چې دومره لوي ديين 
امر وروسته کوئ؟! 
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هل سلګونو زرو نه زيات شيعګان مړه شوي دي او دغه لويه ديين شعريه د بې 
بنسټه شيطاين عذر هل کبله پرېښه ده.

56   شيعګان عقيده لري چې د ابوبکر او عمر  په الس د قرانکريم 
په ايتونو کې تغيري او ځينې نوره برخه يې بيخې حذف شوې ده.

په دې هلکه هل ابوجفعر نه روايت کوي چې ورته وويل شول: عيل  ته ولې 
امرياملؤمنني ويل کيږي؟

هغه وويل: اهلل ورته امري املؤمنني وييل دي، اهلل په قرانکريم وايي ﴿َوِإْذ أََخَذ 
َوأَنَّ  ُكْم  ِبَرِبّ أََلْسُت  أَنُفِسِهْم  َعَلى  َوأَْشَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذِرّ ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  َبِني  ِمن  َك  َربُّ

دًا َرُسْوِلْي َو أَنَّ َعِلّيًا أَِمْيُر اْلُمْؤِمِنْيَن﴾. )١( ُمَحمَّ

لکيين د دې ايت په تفسري کې فرمايي )گ  گ  گ( هغه خلک چې 
ايمان ورباندې لري )يعنې په امام باندې( 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ( ]األعراف: 157[

)يعنې هغه خلک چې د جبت او طاغوت هل عبادت څخه ځان ژغوري، هل 
جبت او طاغوت نه فالنکی او فالنکی مراد دي())(

جمليس وايي: )هل فالنکي او فالنکي نه ابوبکر او عمر مراد دي()3( هل 
همدې کبله شيعګان دواړو ته شيطانان هم وايي -نعوذ باهلل-

شيعګان د اهلل پاک د دې قول:
)ٻ  پ  پ  پ( ]نور: 21[

او  فالنکي  مراد  نه  الشيطان  خطوات  هل  چې  اهلل  په  قسم  وايي:  کې  تفسري  په 

أصول الاکيف: )۴۱۲/۱(. او صحيح ايت داسې دی: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    )١(
ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]أعراف: 172[. ژباړن.

أصول الاکيف: )۴۲۹/۱(.  )((
حباراألنوار: )۳۰۶/۲۳(.  )3(
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فالنکي رسه مينه ده)1(.

 وايي: دا ايت داسې نازل شوی  شيعګان روايت کوي چې ابو عبداهلل 
ِة ِمْن َبْعِدِه َفَقْد َفاَز  دی ﴿َوَمْن ُيِطِع اللَه َوَرُسْوَلُه ِفْي ِوَلَيِة َعِليٍّ َو ِوَلَيِة اأَلِئمَّ

َفْوزًا َعِظْيًما﴾.))(

شيعګان د ابو جعفر نه روايت کوي چې هغه وايي: جربائيل  نيب  ته 
دا ايت داسې نازل کړی دی ﴿ِبْئَسَما اْشَتَرْوا ِبِه أَنُفَسُهْم أَن َيْكُفُروا ِبَما أَنَزَل 

ـُه ِفْي َعِلٍيَ َبْغًيا﴾)3( اللَّ

هل جابر څخه روايت دي وايي: جربيل  رسول اهلل  ته دا ايت داسې راوړی و 
ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا ِفْي َعِلٍيَّ َفْأُتْوا ِبُسْوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه﴾)4(. ا َنزَّ مَّ ﴿َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب ِمّ

شيعګان د ابو عبداهلل  نه نقلوي چې نيب  ته جربائيل  دا ايت داسې 
ْلَنا ِفْي َعِليٍّ ُنْوَرًا ُمِبْينًا﴾)٥(. ْذْيَن ُأْوُتْوا اْلِكَتاَب آِمُنْوا ِبَما َنزَّ َهاالَّ نازل کړی و: ﴿َيا ُأيُّ

حممد بن سنان د عيل بن مویس )الرضا(  نه نقلوي چې په خمطوط کتاب 
کې دا ايت داسې دی: ﴿َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكْيَن ِبِوَلَيِة َعِليٍّ َما َتْدُعْوُهْم ِإَلْيِه َيا 

.)6(﴾ ُد ِوَلَيَة َعِليٍّ ُمَحمَّ

د ابو عبداهلل  نه شيعګان روايت کوي چې هغه وايي: لوړه په رب اليزال 
چې جربيل  دا ايت نيب کريم  ته داسې راوړی و: ﴿َسأََل َساِئٌل ِبَعَذاٍب 

اِقٍع * ِلْلَكاِفِرْيَن ِبِوَلَيِة َعِليٍّ َلْيَس َلُه َداِفٌع﴾)7( وَّ

تفسري العيايش: )۲۱۴/۱(. تفسري الصايف: )۲۴۲/۱ ۹(.  )١(
أصول الاکيف: )۴۱۴/۱(.  )((
أصول الاکيف: )۴۱۷/۱(.  )3(

رشح أصول الاکيف: )۶۶/۷(.  )4(

رشح أصول الاکيف: )۶۶/۷(.  )٥(

رشح أصول الاکيف: )۳۰۱/۵(.  )6(
أصول الاکيف: )۴۲۲/۱(.  )7(
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د ابو جعفر څخه روايت کوي چې په نيب کريم  جربيل  دا ايت داسې نازل 
ِذْي ِقْيَل َلُهْم َفأَْنَزْلَنا  ُهْم َقْوًل َغْيَر الَّ ٍد َحقَّ ِذيَن َظَلُمْوا آَل ُمَحمَّ َل الَّ کړی و: ﴿َفَبدَّ

َماِء ِبَما َكاُنْوا ُيْفُسُقْوَن﴾)١( ُهْم ِرْجزًا ِمَن السَّ ٍد َحقَّ ِذيَن َظَلُمْوا آَل ُمَحمَّ َعَلى الَّ

الصالة  روايت دی چې: جربيل -عليه  أبو جعفر څخه  هل  وايي:  شيعګان 
والسالم- په نيب کريم -صیل اهلل عليه وسلم- باندې دا ايت داسې نازل 
َوَل  َلُهْم  ِلَيْغِفَر  اللُه  َيُكِن  َلْم  ُهْم  َحقَّ ٍد  ُمَحمَّ آَل  َظَلُمْوا  ِذْيْن  الَّ و: ﴿ِإنَّ  کړی 

َم﴾. ِلَيْهِدَيُهْم َطِرْيقًا ٭ ِإلَّ َطِرْيَق َجَهنَّ

ِبُكْم ِفْي ِوَلَيِة  رَّ ُسْوُل ِباْلَحقِّ ِمْن  اُس َقْد َجاَءُكْم الرَّ َها النَّ بيا يې وويل: ﴿َياأَُيّ
َمَواِت َوَما  ُكْم َوِإْن َتْكُفُرْوا ِبِوَلَيِة َعِليٍّ َفِإنَّ ِللِه َما ِفْي السَّ َعِليٍّ َفآِمُنْوا َخْيرًا لَّ

ِفْي اأَلْرِض﴾))(.

شيعګان عقيده لري چې د عيل  په امامت کې دغه ايتونه رصاحة داللت 
کوي خو ابوبکر او عمر  حتريف او ردو بدل کړي دي.

 دتله شيعګانوته دوه سخرتينې پوښتنې متوجه کيږي:

لومړۍ پوښتنه: که په رښتيا ابوبکر او عمر  دغه ايتونه حتريف او تبديل 
نه  ولې دغه خربه  دور کې  په  او خالفت  واک  د خپل    کړی وی عيل 
ايتونه چې څنګه نازل شوي وو، بايد بيان  څرګندوهل؟! يا کم ازکم دغه 

کړی يې وای!

نابلکې د عيل  د خالفت په دور کې قرانکريم په هغه څېر پاتې شو ی 
  و چې څنګه د خمکين خلفاوو په دور خالفت کې او څنګه چې د نيب
په دور حيات کې و، وجه دا ده چې د قرانکريم د حفاظت ذمه واري خپله 

اهلل پاک اخستې ده، خو شيعګان عقل نه لري، اهلل پاک فرمايي: 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ( ]احلجر: 9[

أصول الاکيف: )۴۲۳/۱(.  )١(
أصول الاکيف: )۴۲۴/۱(.  )((
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ژباړه: مونږ ذکر )قران کريم( نازل کړی دی او مونږ يې حفاظت او ساتنه کو.

دوهمه پوښتنه: شيعګانو ته دا متوجه کيږي چې کوم ايتونه چې شيعګانو 
د عيل  د امامت د ثبوت لپاره حتريف کړي دي، په ډاګه هل ايتونو څخه 

خپله بريښي چې هېڅلکه نه يش شته کيدای!!

په  دوی  او  دی  اړوند  يهودانو  د  ايت  لومړی  نو  وکړئ  غور  لږ  تاسو  که 
مسلمانانو چسپاند کړی دی!

ِذْي ِقْيَل َلُهْم َفأَْنَزْلَنا َعَلى  ُهْم َقْوًل َغْيَر الَّ ٍد َحقَّ ِذيَن َظَلُمْوا آَل ُمَحمَّ َل الَّ ﴿َفَبدَّ
َماِء ِبَما َكاُنْوا ُيْفُسُقْوَن﴾ ُهْم ِرْجزًا ِمَن السَّ ٍد َحقَّ ِذيَن َظَلُمْوا آَل ُمَحمَّ الَّ

 عيل او اهل بيت  څنګه د داسې حق مطابله لکه کوي چې قرانکريم 
خرب کړي دي چې حق به يې غصب کيږي او دغه هرومرو واقع کيږي؟

او مسلمانان به هم د عيل واليت او وصايت دواړه نه مين او نه به د رسول 
اهلل  نه وروسته خليفه وي؟!

 د ال حممد  رسه د ظلم او استبداد چې خالفت غصبول دي، په ايت 
کې مذکوره عذاب په ظاملانو لکه رایلغ دی؟

ټولو ته پته ده چې هېڅلکه دغسې نه دي شوي، حو حقيقتا دا د شيعګانو هل 
پلوه د ايتونو حتريف دی چې اهلل پرې رسوا کړل.

57   هل ابو احلسن څخه شيعګان د اهلل پاک په دې قول کې روايت کوي چې 
)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]الصف: 8[

دوی غواړي چې د اهلل نور )رڼا( د خولو په پوکو باندې ختمه او هل منځه 
يويس.

امري  د  مراد  نه  ]ُنْور[  هل  کې  ايت  په  دي:  وييل  احلسن  ابو  وايي:  شيعګان 
املؤمنني واليت دی.
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او)ڈ  ژ  ژ( ]الصف: 8[
نه مراد امامت دی چې اهلل پاک به يې پوره کوي، ځکه چې اهلل پاک بل 

ځای کې فرمايي: 

)ې  ې   ې  ې     ى     ى( ]التغابن: 8[

په اهلل پاک او د هغه په رسول او هغه رڼا باندې ايمان راوړئ چې مونږ نازهل 
کړې ده.

دوي وايي چې ابواحلسن وييل دي: قسم په اهلل چې هل ]ُنْور[ نه مراد د نبوت 
د کورنۍ امامان دي)١(.

نرش                 په  اسالم  د  رڼا  خپله  پاک  اهلل  ايا  چې  راځي  ته  منځ  دا  پوښتنه   
و اشاعت بشپړه کړه او که اهل بيتو ته په واليت او وصايت او خالفت 

په ورکولو باندې؟!

58   ستاسو د شيعګانو د عقيدې په بنسټ مونږ يواځي دوه امامان عيل 
او حسن  ګورو چې خالفت يې کړی دی، په نورو لسو امامانو باندې         

د نور او رڼا اتمام هل کومه رایغ؟! 

59   د شيعګانو کتابونه روايت کوي چې:
 يوې ښځې هل ابو جعفر څخه د ابوبکر او عمر اړوند وپوښتل چې ايا زه 

وررسه مينه او حمبت کوالی شم؟!
هغه ورته وويل: هو مينه او حمبت وررسه وکړه.

ښځې ورته وويل: چې لکه مې د رب اليزال رسه مالقات ويش تا به ورته 
يادوم چې دې راته وييل و چې مينه وررسه وکړه؟!

هغه ورته وويل: هو ما ورته ياد کړه ))(.

الاکيف: )۱۴۹/۱(.  )١(
روضة الاکيف: )۱۰۱/۸(.  )((
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 ستاسو کتابونه دا هم روايت کوي چې امام باقر ابوبکر  په صديق 
ياد کړ، ملګري يې ترې تعجب وکړ چې ته هم ورته صديق وایي؟!!

په  نه وايي  ته صديق    ابوبکر  هغه ورته وويل: هو صديق، څوک چې 
اخرت کې دې اهلل درغجن کړي)١(.

 اوس نو شيعګان د ابوبکر  اړوند څه وايي؟

په »کشف  اربيل  او  ابوالفرج اصفهاين  الطابلني«))( کې  »مقاتل  په     60
الغمه«)3( کې، جمليس په »جالء العيون«)4( کې ذکر کړي دي چې په کربالء 
کې د حسني  رسه خپل ورور ابوبکر بن عيل بن ايب طالب او ځوي يې 

ابوبکر بن احلسني او ابوبکر حممد االصغر هم وژل شوي وو.

   شيعګان هل مذکوره شهداوو پرته ولې په ځانګړي توګه په حسني 
ماتم کوي او د نورو بييخ نوم نه يادوي؟!

المل دا دی چې د حسني  د ورور او ځوي نومونه )ابوبکر( وو.

شيعګان نه غواړي چې مسلمانان او د هغوی شيعه پريواکر هل دې څخه خرب 
يش، ځکه ددغې شهيدانو نومونه يادول شيعګان په ټپه رشموي او دروغ 
يې خلکو ته څرګندوي چې د ال ابليت او د صحابه کرامو ترمنځ چې په 
رس کې يې ابوبکر  واقع دی هېڅ ډول عداوت نه و، که د شيعګانو په 
عقيده رښتيا هم هغه اکفر يا مرتد وای، يا يې د عيل  حق غصب کړی 

وای، نو اهل بيت به يې نومونه خپپلو چبو نه کېښودل!

چبو           خپلو  په  ولې  وي  پريواکر    حسني  او  د عيل  رښتيا  په  شيعګان  که 
د )ابوبکر( نوم نه ږدي؟!

کشف الغمة: )۳۶۰/۲(.  )١(
مقاتل الطابلني: )۸۸، ۱۴۲، ۱۸۸( چاپ بريوت.  )((

کشف الغمة: )۶۶/۲(.  )3(
جالء العيون: )۵۸۲(.  )4(
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61   د رسول اهلل  په ختم نبوت عقيدې لرلو باندې د هغه په ژوند او 
مړينه دواړو حاتلونو کې هدف ترالسه کېدای يش، که د چا په زړه کې دا 
عقيده وي چې حممد  د اهلل رښتین پېغمرب دی، پېرواکري يې واجب ده، او د 
اماکن په صورت کې يې د هغه تابعداري وکړه، که په دې عقيدې هغه جنت 
ته ځي نو د امامت هل مسئلې څخه غين او ورته هېڅ اړتيا نه لري، او نه هم د 
رسول اهلل  هل پېروې څخه د بل چا پېروي ته اغړه ږدي، او که څوک ورته 
ووايي چې جنت ته تر هغه نه شې تلیل تر څو په امامت عقيده ونه لرې، نو 
دا د قراين ايتونو ضد او ټکراو خربه ده، د قرانکريم په ګڼ شمېر ايتونو کې 
اهلل پاک په غوڅو الفاظو وييل دي چې جنت ته هغه څوک تالی يش چې           
د اهلل پاک او د هغه د رسول  سم دم پېرواکر وي، جنت ته ننوتل اهلل پاک   
د امام د پېرواکرۍ پورې نه دي معلق کړي، د بېلګې په توګه اهلل پاک فرمايي 

)ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ( ]النساء: 69[

 پېروي چې هر څوک وکړي هغوی به          ژباړه: د اهلل پاک او د هغه د رسول 
انعام او ځانګړی فضل  د هغو خلكو په ملتيا کې وي چې اهلل پاک ورباندې 
کړی دی، د پېغمربانو، د رښتينيو خلكو، د شهيدانو، د نېک او صاحله خلكو رسه 

به وي او د ملګرتيا په حلاظ دوی ډېر زيات ښه دي.

او اهلل پاک فرمايي: 

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ېې  ې  ى  ى( ]النساء: 13[

ژباړه: د اهلل پاک او د هغه د رسول  پېروي چې څوک وکړي هغې جنتونو ته 
به يې بوځي چې الندې ورڅخه نهرونه بهيږي د تل او همېشه لپاره به پکې وي 

او دغه جنتونو ته تلل ډېره لويه اکميايب ده.

که امامت د ايمان يا کفر اصل وای، يا د شيعګانو په عقيده د دين هغه رکن 



هغه پوښتنې چې د شيعګانو د هدايت سبب شوې

61

وای چې پرته يې اهلل پاک هېڅ عمل نه قبلوي، نو په دغو ايتونو کې به يې د 
نورو په څېر په تاکيداتو ذکر کړی وی، رسه هل دې چې اهلل پاک په دې پوهېده 
چې د خلکو ترمنځ به ورپکې منځين اختالفات هرومرو راځي، ګومان نه 
کوم که داسې څوک به هم وي چې ووايي د امامت ذکر د مذکوره ايتونو د اهلل 
پاک او د هغه د رسول  د پېرواکرې په ترڅ کې شته، ځکه دغسې خربې د 
ايت په تفسري کې ظلم او تعدا ده، د ناروا او بطالن لپاره يې هم دومره بسنه 
کوي چې د نيب  پېرواکري خپپله د اهلل پاک اطاعت دی، او بيا هم اهلل پاک 
د رسول اطاعت په خپل اطاعت او پريواکرې کې ونه ننويست، بلکې مستقل 
ذکر يې ورهل په دې خاطر وکړ چې دواړه )د اهلل اطاعت، د رسول اهلل اطاعت( 
د اساليم عقيدي دوه مهم رکنونه دي، خو       د نيب  پريواکري يې د اهلل 
پاک د پريواکرۍ نه وروسته جنت ته دد خول رشط په څېر ګرځولۍ ده، ځکه 
چې نيب  د اهلل پاک هل پلوه مبلِّغ دی، نو د رسول خربه داسې شوه لکه د اهلل 
پاک خربه منل، او نه هم د رسول اهلل  نه وروسته د بل چا لپاره د دې ثبوت 
شته چې د اهلل پاک هل پلوه خلکو ته مبلِّغ او راستول شوی وي، د هر چا د 
  خربې منلو پرته اهلل پاک جنت ته تلل او په جنت فائز کېدل د رسول اهلل

د اطاعت او د هغه د پېروۍ کولو رسه معلق کړي دي.

 په دور حيات کې داسې صحابه کرام شتون لري  62   د نيب کريم 
چې يوځل يې ايله بيله يلدیل او بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او په 
دې کې شک نشته چې دوی د نيب  نه د عيل  او دهغه د چبو د واليت 
اړوند هېڅ هم نه دي اورېديل، پوښتنه دا ده چې ايا د دوی دين ناقص دی؟

 که تاسو وايئ چې ايمان يې ناقص دی مونږ وايو: د نيب  رسه ډېر الئق 
او مناسب دا و چې لومړی يې ددغې خلکو اسالم تصحيح کړی وی 
او ورته يې د دوی د امامت په بشپړه توګه توضيحات او ترشحيات کړی 

وی، خو مونږ چې وينو رسول اهلل  دغه اکرونه نه دي کړي.

63   په »نهج ابلالغة« کتاب چې ټول شيعګان يې په احرتام قايل دي په 
کې راغيل دي: د امرياملؤمنني  معاويه ته يوه يلکنه دا وه:
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»ما رسه هغو خلکو په خالفت بيعت کړی دی چا چې د ابوبکر، عمر، 
عثمان  رسه يې بيعت کړی وو، حارض رسه نه ښايي چې بل څه اختيار 
کړی او اغئب رسه نه ښايي چې انکار وکړي، خربه د مهاجرينو او انصارو 
ترمنځ سال او مشوره ده، دوي چې په چا راغونډ يش او امام يې وګماري دا 
به د اهلل رضا وي، که هل بيعت څخه څوک د طعن تور يا د بدعت هل الرې 
ووځې دوی به يې په نېکه توګه او ښه رويه حق ته بريته راستنوي، او که يې 

غوڅ انکار اکو د حق په پېروۍ به وررسه جنګ کوي.

ځان  څخه  پرستۍ  هوا  هل  او  وګورې  سوچ  او  غور  په  لږ  که  معاوية!  ای 
وژغورې درته به جوته يش چې د عثمان  په وينه کې هېڅ الس نه لرم 
او زه دغه مهال هل عثمان څخه لرې او پناه وم، خو که هسې لېونتوب کوې 

نو ستا خوښه ده، و السالم«)١(.

دا نص په دې داللت کوي چې:
 د امام ټالک به مهاجرين او انصار کوي، د ديين اراکنو رسه امامت هېڅ 

ډول اړيکې نه لري لکه کومه دعوه چې شيعګان کوي.

 په کوم ډول چې د ابوبکر، عمر، او عثمان  رسه بيعت شوی و، په 
هغه ډول د عيل  رسه هم بيعت شوی دی.

دا       او سالګانې کوي،  به رسه خپلمنځنۍ مشورې  انصار  او   مهاجرين 
او غوره وايل سرت داللت کوي برعکس دا قول يې             په بهرتۍ  د هغوی 
د شيعګانو د مذهب رسه هل بل پلوه لکک تعارض او ټينګ خمالفت هم 

لري.

معین  دا  شول  خوښ  او  رايض  بيعت  په  چا  د  چې  انصار  او  مهاجرين   
ورکوي چې اهلل پاک هم په دغې خوشحاهل او خوښ دی، جوته شوه چې 

صفوة رشوح نهج ابلالغة: )۵۹۳(.  )١(
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هېڅلکه هم د امامت حقوق نه دي غصب شوې لکه شيعګان چې کومې 
دعوې کوي، ورنه بيا څنګه اهلل پاک په دغې رايض او خوښ ګڼیل يش؟!

 شيعګان معاويه  ته سپکې سپورې وايي خو ولې عيل  ورته په هېڅ 
يلک کې هم کنځاوې او سپورې ستغې نه دي ويلې.

64   شيعګان هېڅلکه هم انکار نه يش کوالي چې ابوبکر، عمر او 
عثمان  د ونې الندې رسول اهلل  رسه بيعت نه دی کړی.

په زړونو يې خرب  او  بيعت کونکو څخه رايض  ټولو  پاک هل دغې  او اهلل 
دی)١( بيانو د شيعګانو رسه څنګه ښايي چې د اهلل پاک په ورکړي خرب باندې 

کفر کوي او د ايت ضد عقيده لري؟

داسې بريښي چې دوي ګنې اهلل پاک ته وايي: ای اهلل! مونږ چې پرې څومره 
خرب يو دومره پرې ته نه پوهېږې، العياذ باهلل.

65   شيعګان ځانونه اهلل پاک ته د صحابه کرامو چې په رس کې يې خلفاء 
راشدين واقع دي په کنځاو او طعن تشنيع نزدې کوي، برعکس هېڅ سين هم 
اهل بيت ونه کنځل بلکې دوی رسه په مينه حمبت اهلل پاک ته ځانونه نزدې 

کوي، او هل دې څخه شيعګان حیت په دروغو هم انکار نه يش کوىل.

په  د جنګ  بار تکراروي چې  بار  اړوند شيعګان    د حسني     66
ميدان کې تږی او سپور ستوین مړ شوی دی، هل دې کبله د اوبو په ټېنکيو 

يليک چې ]اوبه وڅښته خو د حسني تنده راياده کړه[.

 پوښتنه دا پېدا کيږي چې امامان خو -د شيعګانو د عقيدې په بنسټ- 
په غيبو او پټو پناه اکرونو پوهيږي، نو د جنګ په روانه لړۍ کې حسني 
 ته د خپلې تندې معلومات نه و؟! چې هل تندې څخه به مړ کيږي؟! 

ولې يې د جنګ مېدان ته د ځان رسه د اړتيا وړ اوبه نه وړلې؟!

اهلل پاک فرمايي: )ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    )١(
ں  ڻ  ڻ( ]الفتح: 18[.



هغه پوښتنې چې د شيعګانو د هدايت سبب شوې

64

هغوی ته د جنګ په دروان کې اوبه ورکول د اسبابو استعمال نه و؟! 

او اهلل پاک خو فرمايي: 

)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې( ]األنفال: 60[

او                اسباب  او  وسايل  جنګي  لپاره  مسلمانانو  د  اندازه  په  توان  د  ستاسو  ژباړه: 
د اسونو ځغلول مچتو کړئ چې خپل او د اهلل پاک دښمنان پرې ويروئ.

67   د اهلل پاک د دې قول په اساس:   
)چ  چ  چ  ڇ( ]املائدة: 3[

ستاسو لپاره مې ستاسو دين نن پوره او مكمل کړی دی.

او د شيعګانو مذهب د نيب  هل مړيين او وفات څخه وروسته راپېدا شوی دی.

68   د افک په خورا مشهوره واقعه کې اهلل پاک د اعيشې  براءت نازل 
کړی دی او ورباندې د لګيديل تور څخه يې پاکه بولې ده، خو برعکس 
شيعګان يې -نعوذ باهلل- تر نن ورځ پورې په خيانت تورنوي)١( او هل بل پلوه 
په نيب  کې هم طعن دی، او په پېغمرب کې طعن د اهلل پاک په ذات کې 
چې په ګردو غېبو يې علم دی د طعن اقرار دی، چې هغه خپل رسول ته د 

دې ويح نه ده کړې چې ښځې يې وررسه خيانت کړی دی.

څومره بد او ناوړه مذهب دی چې د خريالبرش د بې بيانو او امهات املؤمنينو 
باندې پکې تورونه لګول کيږي.

69   که عيل او دواړو چبو يې  ټولو داسې خوارق اعدت اکرونه لرل چې 
د مرګ نه وروسته هم ورته خري او فايده رسوي لکه د شيعګانو کتابونه چې 

يې روايت کوي، ولې يې په ژوندينه خپلو ځانونو ته خري او فايده نه رسوهل؟

تفسري القيم: )۳۷۷/۲(. الربهان د حبراين يلکنه: )۳۵۸/۴(.  )١(
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که عيل  ته ځېر شو خالفت يې هل فتنو څخه په اضطراباتو کې و او خپله 
هم د بل هل السه ومړ.

او که حسن  ته وګورو هغه هم د ډېرې جمبورۍ هل امله معاويه  ته هل 
خالفت څخه تنازل وکړ.

او حسني  هم د تنګۍ دومره حد ته ورسېد چې باالخره ورته مرګ رایغ 
او خپلې موخې ته ونه رسېد، داسې وروستنې نور هغه خلک چې شيعګان 

يې په امامت عقيده لري!

هغوی ته خارق اعداتو ولې فايده ونه رسوهل؟!!

70   شيعګان انګريي چې د شيعګانو د روايتونو هل خمې د عيل  بهرتي 
او په امامت نصوص متواتر دي.

 مونږ وايو: هغه شيعګان چې د صحابه کرامو هل ُزمرې څخه نه دي چې 
نه خو يې نيب  يلدیل دی او نه يې ورهل خربې اورېديل دي، که صحابه 
مرسل  يې  روايتونه  ګرد  کړي،  نه  ذکر  مسند  روايتونه  خپل  ته  کرامو 
صحېح  په  يې  شيعګان  چې  کرام  صحابه  هغه  برعکس  دي،  منقطع 
عقيدې اقرار کوي څه د پاسه لس يا زيات او کم صحابه دي، او هل 

هغوی څخه هېڅ چرته هم متواتر نقل ثبوت نه لري!

بيا نو هغه صحابه کرام چې د عيل  فضائل او خرييت يې په تواتر رسه 
روايت کړی، ولې پرې شيعګان عقيدوي تورونه او تهمتونه لګوي؟!!

او  يې صفتونه  قرانکريم  لري چې هغه صحابه چې  که شيعګان عقيده 
مدح بيان کړې ده، درواغجن او علم يې پټ کړی دی بيا نو دغه لږ صحابه 
چې تاسو يې په عقيدوي سالمت قايل ياست ډېره اوىل ده چې هم دروغجن 

او هم يې علم پټ کړی وي!!

71   شيعګان عقيده لري چې د ابوبکر، عمر، او عثمان  ځانګړې 
موخه ټولوايک وه چې په نورو يې د ظلم زيايت کولو هل الرې ترالسه کړه.
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 مونږ هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې هغوی خو واک او اختيار د ترالسه 
کولو لپاره هېڅلکه هم مسلمان وهیل ډبوىل نه دی، او نه يې وررسه شخړې 
کړي دي، بلکې هغوی خو مرتدين اوکفارو رسه مشت ګرېوان وو، هغوی 
يې پکې  اسالم  او  فتحه  يې  فارس  ټول  او قيرص مات کړل،  خو کرسا 
دستور قائم کړ، د ايمان او مومنانو سرت مرستندويه وو، کفر او اکفران 
يې تيت و پرک کړل، عثمان  چې هل ابوبکر او عمر  څخه په رتبه 
او بهرتۍ کې هم کم دی، د چور چپاول خلک پرې راغلل او د هغه وژنه 
يې موخه وه، نه خو عثمان  د مسلمانانو رسه جنګ وکړ، او نه يې کوم 

مسلمان د خپل واک او اختيار د برقرار ساتلو هل امله مړ کړی دی.

که شيعګان عقيده لري چې دوی واک په ظاملانه توګه تر السه کړی دی 
او د نيب  سرت دښمنان وو، بايد نفس عقيده په عيل  کې هم ولري!!.

72   قاديانيان هل دې کبله اکفر وبلل شول چې د خپل مذهيب رسبراه 
په  پيغمربانو  د  لپاره  امامانو  نبوت يې عقيده ولرهل، شيعګان چې خپلو  په 

ځانګړتياو قايل دي، د دواړو خواو ترمنځ عقيدوي توپري څه دی؟!

لپاره د نبوت خصوصيتونو ثبوت د کفر  امامانو   ايا دشيعګانو دخپلو 
عقيده نه ده؟!

توپريونه  بنسټزي  ترمنځ  رسول  او  امام  د  چې  يش  کوالی  شيعګان  ايا   
څرګند کړي؟!

 ايا نيب کريم  مونږ ته د دې لپاره راستول شوی و چې د دولسو داسې 
امامانو زېری راته راوړي چې ګرد اقوال او افعال به يې په بشپړه توګه په 

عصمت کې د هغه د اقوالو او افعالو مساوي او يو څېر وي...؟!

او  په کفر    تاسو شيعګان چې ګرانه مور اعئشة  العياذ باهلل     73
نفاق تورنوئ:

 ولې يې رسول کريم  په خونه کې خاورو ته سپارل کيږي؟! 
 ايا دا د نيب  د هغې رسه په مينې حمبت سرت ديلل نه دی؟!
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74   د تېر په څېر: او ابوبکر او عمر  چې ستاسو د عقيدې په بنسټ 
دواړه اکفر دي ولې يې ترڅنګ نيب کريم  خاورو ته سپارل شوي دی؟! 

رسه هل دې چې د اکفرانو ترمنځ به مسلمان نه يش خخېدای، نيب  ولې 
دفن شوی دی؟! 

ستاسو د عقيدې په بنياد د مړينې په حالت کې هم اهلل پاک د اکفرانو څخه 
ونه ژغورو...

 دا مهال عيل  چرته و؟ هغه ولې د دې خوراستونزمن اکر مقاومت ونه 
شو کړای؟! 

په تاسو دا الزميږي چې ووايئ: ابوبکر اوعمر  دواړه مسلمانان وو، اهلل 
پاک او د هغه رسول  ته ډېر ګران او حمبوب وو -دا حق او سمه خربه هم 
ده- او يا به دا وايئ چې په دغه ديين اکر کې عيل  مداهنت کړی دی -او 

عيل  هل دې صفت څخه پاک او مربا دی-.

ورنه څنګه کېدای يش چې د پېغمرب تر څنګ دې فاجر او اکفر ډوهل خلک 
دفن يش؟!!

75   شيعګان عقيده لري چې د عيل  په خالفت باندې قراين ايتونو 
شتون درلود خو صحابه و پټ او پناه کړيدي.

دا دعوه ځکه باطله ده چې بيا يې هغه حديثونه ولې نه پټول چې خپله يې 
د عيل  په فضيلت کې روايت کړي دي؟! 

ْي ِبَمْنِزَلِة َهاُرْوَن ِمْن ُمْوَسى« هل دې پرته نور  لکه دا حديث شو چې »اَْنَت ِمنِّ
هغه حديثونو چې دېته ورتوایل لري ولې يې نه پټول؟!

76   هل رسول اهلل  وروسته بر حق خليفه ابوبکر  و او په حقانيت 
يې سرت ديلل دا دی چې:

ټول صحابه کرام پرې راغونډ او متفق وو، ټولو يې پېرواکري په ځان منلې 
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او د نواهيو څخه يې لکک پابند وو، هېڅ چا پرې بد نه ويل، که په رښتيا هم 
رښتنې خليفه نه و، بيا نو ولې يې پر خالفت پرېښوده او ولې يې ورهل خربې 
منلې، رسه هل دې چې په زهد او تقوا، په ديانت او عقيده کې د سرتې مرتبې 
څښتنان وو، د حق او حقيقت په ويلو هل اهلل پرته نور هل هېڅ چا نه ډارېدل.

عيل  خپپله يې ورڅخه نه رسغړونه کړې او نه يې وررسه د جنګ اعالن 
کړی دی، دا خربه هل دې څخه خايل نه ده چې يا خو هغه د:
 جګړو شخړو او د خپلمنځنۍ فتنې هل رش څخه ډارېده.

 يا يې هل مقاومت څخه بې وسه او بې کسه و.
 او يا په دې پوهېده چې ابوبکر په حقه توګه خليفه دی.

دا خو ناشوين دي چې هل فتنې او د خپلمنځنې شخړو هل کبله يې پرېښی 
وي، ځکه چې وروسته يې د معاويه  رسه داسې خونړيزې معرکې وکړې 
چې ګڼ شمېر خلک پرې هل منځه والړل، چونکه هغه په دې پوهه و چې 
يې              نظرۍ  رصف  په  څخه  نظرونو  نورو  د  او  فتنې  د  نو  دی  رسه  زما  حق 

د طلحه او زبېر او د اعييش  رسه په دغه باب جنګ وکړ.

او دا هم ناشوين دي چې مقاومت يې نه شو کوالی، ځکه چا چې د معاويه 
په  په ورځ، دعمر د خليفه کېدو  په ضد وررسه ملتيا کوهل د سقيفې   
ورځ، د شوری د تعيني په ورځ هم هغوی مسلمانان وو، ولې يې د ابوبکر 

 په ضد وررسه مقاومت ونه شو کوالی؟

رسه هل دې چې هل معاوية  څخه ابوبکر  په جنګ او قتال ډېر اوىل و؟!

هل دې شننې جوته شوه چې عيل  سم صحيح پوهېده چې ابوبکر  په 
حقه توګه خليفه دی.

77   شيعګان عقيده لري چې معاويه  اکفر او مرتد و، که رښتيا هم 
داسې وي بايد شيعګان د عيل او د هغه ځوي حسن  په کفر هم عقيده 

ولري، او هغه داسې چې:
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 د مرتدينو په ضد جګړه کې عيل  پاتې رایغ، او حسن  ټول واک د 
مرتدينو رسمرش ته الس په الس ورکړ، خو برعکس وينو چې د ابوبکر 
 د خالفت په دور کې خادل بن الويلد  د مرتدينو د بېخ کنۍ لپاره د 
سرت ځواک هل خمې نېست او نابود کړل، معنا دا شوه چې هل عيل  څخه اهلل 
پاک خادل بن الويلد  ته د اکفرانو ضد جګړو کې سرتې برياوې ورکړي 
دي، او اهلل پاک د عدل واال ذات دی د دواړو ترمنځ هېڅ ظلم او زياتې نه 
په وړاندې بهرت راځي،   ترې د اهلل پاک  الويلد  کوي، نو طبعاخادل بن 
بلکې په ټوهل کې پرې د ابوبکر، عمر او عثمان  جهادي لښکرې چې 
په کفارو يې په ګڼ شمېر معرکو کې برياوې ترالسه کړي دي د عيل  په 

پرتله چې د مرتدينو رسه هل جنګ اعجزه رایلغ دی هم غوره راځي!!

د تېر په څېر اهلل تعایل فرمايي: 

)ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( ]آل عمران: 139[

مه سستېږئ او مه خفه کېږئ، تاسو رسلوړي يئ که چرته مومنان ياست.

او بل ځای کې فرمايي: 

)ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ( ]محمد: 35[

مه سستېږئ او مه روغې جوړې ته بلنه ورکوئ، تاسو رسلوړي ياست، اهلل پاک 
دررسه دی هېڅ عملونه درهل نه بربادوي.

په ورستيو کې چې لکه عيل  د خپل خالفت هل سمبالولو څخه پاتې رایغ 
هل معاوية  څخه يې جوړ جاړی وغوښت او په دې رسه رضا شول چې هر 

يو به د خپلې منطقې باچا وي.

يې  ملګري  وررسه  او    معاويه  هم  رښتيا  عقيده  په  شيعګانو  د  که   
يواځې  او  وای  مومنان  يواځې  ملګرو  د   رسه  او عيل  وای  مرتدين 

رسلوړي وای ولې د واقعيت ضد جوړېدل؟!
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78   که شيعګان د اهل السنت و اجلماعت رسه ملګرې نه يش ناشونې ده 
چې د عيل  لپاره ايمان او عدالت ثابت کړي، ځکه که شيعګانو ته خوارج 
يا نور هغه خلک چې عيل  اکفر يا فاسق بويل ووايي: لکه څنګه چې شيعګان 
  په کفر او ظلم عقيده لري همدغسې مونږ هم د عيل  د ابوبکر او عمر
  په کفر او ظلم عقيده لرو، که شيعګان دتله د ابوبکر او عمر او عثمان
په ايمان او عدالت عقيده ونه لري هېڅلکه يې د عيل  لپاره نه يش ثابتوالی.

 که شيعګان د عيل  د ايمان او عدالت لپاره د هغه په اسالم، هجرت 
او جهاد په تواتر ديلل ونييس نو په تواتر رسه دغه صفتونه هل ابوبکر، 
عمر او عثمان  نه هم ثبوت لري بلکې په تواتر رسه د معاوية  په 
امويانو اسالم، ملونځ، روژې، د کفارو رسه جهادونه هم  شمول د ګردو 

لکک او غوڅ ثبوت لري!! 
 که شيعګان په مذکور هر صحايب کې د نفاق دعوه لري، خارجې کوالی 
يش چې د هغوی په نفس ديلل نفاق په عيل  کې هم ثابت کړي او 
که شيعګان يې په نفاق په شبهاتو ديللونه نيسې خاريج به يې هل هغوی 

نه په لوی نه پسې لوي شبهې ديلل ونييس.!!
 که شيعګان وايي چې ابوبکر او عمر  په باطن کې منافقان او د نيب 
فاسد کړيدي،  دينونه  يې خپل  په دې رسه  او  وو  لوي دښمنان    کريم 
نفس دغه خربه به خاريج هم د عيل  متعلق کوي او وررسه مزيد به 
ورته وايي چې خپل د تره زوي )نيب ( رسه يې کينه پېل او کورنۍ دښمين 
په ګوته  يې وررسه رشوع کړه، غوښتل يې چې خلکو ته يې ديين فساد 
کړي، د هغه او د دريواړه خلفاوو په ژوند او د واک په دور کې ونه توانېد 
اخر يې هم د دريم خليفه د مرګ او اغتيال لپاره دسيسه جوړه کړه او د 
فتنې اور يې په ملبو کړ، باالخره وتوانېد چې د حممد  د ملګرو او امت 
څخه يې ګڼ شمېر خلک د حسد او دښمنۍ هل خمې قتل کړل، هغه په باطن 
ساتله،  ورهل  يې  عقيده  نبوت  او  الوهيت  د  چې  و  دوست  منافقانو  د  کې 
چونکه دين يې )تقيه( وه په زړه يې يو او په خوهل يې نور و، هل همدې کبله 
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يې ګرد باطنيان ډهل او پېرواکر دي، دوي دعوه لري چې د عيل  راز وررسه 
دی او د عقيدوي بنسټ هل خمې ترې باطنې علم نقلوي!!!

عدالت  او  ايمان    عيل  د  نصوصو  په  قرانکريم  د  شيعګان  که  او   
ثابتوي، دا پوښتنه ورته متوجه کيږي چې:

 قرانکريم خو اعم دی د قران کريم ايتونه يې په حق کې هل نورو پرته ديلل 
کې وړاندې کول ښه خربه نه ده، که شيعګان د عيل  متعلق هر ايت په 
خصوص کې وړاندې کوي، خاريج همدغه او په څېر يې نور ډېر ايتونه د 
ابوبکر او عمر  حق کې په خصوص توګه تثبيت کړي بيا به څه کوئ؟
  که هل ديلل پرته د دعواګانو دروازه شونې وي نو د ابوبکر او عمر

متعلق خو بييخ ډيره ممکنه ده.

 او که شيعګان وايي چې دغه خو په روايتونو ثابت دي، نو په نورو کې هم 
روايتونه د عيل  په پرتله ډېر زيات متواتر او مشهور دي.

مقابله  نو  ثابتوي،  تواتر  په  هرڅومره  ثبوت  کې  حق  په    عيل  د  که 
خواوې نور ال هم پسې په تواتر پياوړي کيږي.

او که د عيل  په بهرتۍ کې د صحابه کرامو  په روايتونو اعتماد لري، نو 
د ابوبکر او عمر  متعلق روايتونو هل صحابه کرامو څخه تر هر چا ډېر دي.

79   شيعګان عقيده لري چې د عيل  په ګردو صحابه کرامو د غوروايل 
او بهرتۍ د ثبوت هل کبله په امامت او خالفت ډېر حقدار و.

مشهور  او  معلوم  لپاره    عيل  د  تاسو  چې  ده  سمه  وايو:  ورته  مونږ   
ملتيا  په    اهلل  رسول  د  راوړل،  اسالم  خمکې  لکه:  ثابتوئ  فضيلتونه 

جهادونه، او دا چې د بې سارې علم او پرهېزګارې څښنت و.

 ايا د سعد بن ايب وقاص، عبدالرمحن بن عوف، عبداهلل بن عمر او د نورو 
مهاجرينو او انصارو صحابه کرامو  په مقابل کې دغه صفتونه په 

حسن او حسني  کې و؟!
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هېڅلکه هم شيعګان په دواړو کې د دغې صفتونو ثبوت نه يش وړاندې کوالی، 
يواځې وررسه د نص دعوه پاتې شوه، او د نص دعوه هر څوک کوالی يش، د مثال 
په توګه که امويان د معاوية  لپاره په دجل او درواغو د خالفت او واليت د 

نص دعوه کړې وه نو هل شيعګانو يې دعوه پياوړې وه، ځکه اهلل پاک فرمايي: 
)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀہ  ہہ  ہ  ھ  ھ( 

]اإلسراء:33[

ژباړه: د ظلم او زيايت هل خمې چې څوک ووژل يش مونږ يې د مرياث خور لپاره 
او د قتل په بدل کې دې ارساف نه کوي، يقينا چې  او زور ګرځویل دی  قوت 

ددغې مرياث خور رسه مدد کړی شوی دی.

که هغوی ويیل وای: په ايت کې د )مظلوم( لکمې نه عثمان  مراد دی او 
اهلل پاک د معاوية  په دې کې مرستندويه دی تر څو د عثمان  د ويين 

بدل واخيل!!

شيعګان دې پوښتې ته څه ځواب وايي؟؟

80  شيعګان عقيده لري چې ابوبکر او عمر  هل عيل  څخه خالفت 
په زور او د چل پراډ هل خمې اخسیت دی.

 مونږ پوښتو: که تاسو حقيقت واياست نو عمر  ولې د شورا غړی جوړ و؟ 

که د سعيد بن زيد  په څېر يې هل شورا څخه ويستیل وای او يا يې هم ورهل 
غړيتوب بل چاته ورکړی وای نو بيا به هم چا پرې نيوکه نه کوهل؟!

په ډاګه شوه چې صحابه و ته يې قدر او ماکنت معلوم و او دغه ماکنت يې 
ورکړی دی، نه يې پکې مغاالت او زيایت کړی دی او نه يې هم ورهل په 
حق کې کیم کړی دی، په پرهل پسې توګه يې غوره د غوره پسې او حقدار د 
حقدار پسې ځنځري کړي وو او په همدغه تګالره مخ په وړاندې تليل دي.

د دې خربې په حقانيت ديلل دا دی چې د عثمان بن عفان  هل شهادت 
وروسته د عيل  رسه مهاجرينو او انصارو په چټکه توګه بيعت وکړ.
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 ايا کوم صحايب ورته د ابوبکر يا عمر او يا عثمان  رسه د بيعت نه 
اعتذار کړی دی؟!

 يا يې د امامت هل نصوصو څخه په انکاره کوم صحايب توبه ويستې ده؟

 يا کوم صحايب چرته وييل دي چې دعيل  اړوند د امامت نص هل ما 
څخه هېر شوی و او تا راياد کړ؟

تاو   رسه د خولې  ابوبکر  د    انصارو  ټولو  باندې  په خالفت     81
ترخيوایل وکړ او برخالف يې د سعد بن عبادة  خالفت ته خلک راوبلل، دغه 
مهال عيل  کور کې کښېناست او په دواړو خواو کې يې د يو پلوي هم ونه 

کړه، په ابوبکر  د انصارو راټولېدل هل النديين الملونو څخه خايل نه دي:

يا خو يې په زور ځواک د ځان تابع کړل.	 

دی 	  حق    ابوبکر  د  خالفت  چې  وپوهېدل  دې  په  انصار  يا 
باالخره يې هم ورهل پېروې ته تن کېښود.

او يا يې ورهل پېرواکري یب معنا پېل کړه.	 

څلورم المل ته پکې هېڅ صورت نه پاتې کيږي.

دا  نو  وو،  تابع کړي  دځان  يې  قوه  په ځواکمنه  وايي چې  شيعګان   که 
بييخ دروغ دي، ځکه چې دغه مهال هېڅ راز جنګ جګړه، وهل ډبول، 

سپکې ستغې او سالح اسلحه نه دي اکرول شوې.

دوه زره داسې  ټول  ناشوين وو، ځکه چې هغوی  انصارو ګواښول هم  د  او 
شاهسواران وو چې هل يو ټاټويب او ټرب څخه وو، بهادري او دلريي يې هل هر 
چا څخه خوراڅرګنده وه، اته اکهل په پرهل پسې توګه يې په خپل ټاټويب کې 
د ګردو عربانو رسه په خرپ ترپ تېر کړي وو، د جنګ په ډګر کې دومره 
اموخته وو چې د روم قيرص ته يې په مؤته او نور غزاګانو کې درسونه ورکړي 
وو، هل هر چا څخه يې د مرګ رسه ډېره اشنايي لرهل، ناشوين ده چې ابوبکر 
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او  مال  او هېڅ  قبيلوي مالتړ، غالمان  ملتيا چې  په  دوه کسانو  د  يې   
ډار هل خمې يې رسغړونې  د  انصار دې  يا هم  او  لري وډاروي،  نه  جائيداد 
څخه راستانه شوي وي، نا بلکې د چون چرا پرته يې وررسه په خوښه او 

مينه بيعت کړی دی.

 او دا هم ناسمه او باطله ده چې خالفت د انصارو حق و خو د خپل حق 
او د تره د ځوي رسه هل بيعت څخه تېر شول، ځکه د دومره ګن شمېر 
تعداد د خوف او خطر پرته، د طمع توقع نه بغېر، د مال او جاه په نه امېد 
په ابوبکر  راټولېدل ناشونې دي چې خپل واک او اختيار داسې چا 
لري،         نه  افراد  قبيلوي  او  ته سپاري چې د جنګ جګړې کورین مالتړ 

د کور په دروازه هېڅ څوکې او پېره نه لري، ماڼې او غالمان نه لري.

د دې ټولو شکونو او شبهاتو په ازاهل رسه په پوره يقني او عقيده ويالی شو 
چې ټول انصار  د ابوبکر  خالفت ته د کوم اجتهاد او اټلک هل خمې 
نه، بلکې د صحيح ديلل هل خمې چې د نيب  څخه يې غوڅ ثبوت درلود 

تن اېښی و.

 لکه چې خالفت هل انصارو څخه ووت او رياست ورڅخه الړ، هل لوي 
څخه تر کوچنې پورې څه اړ کړل چې د نيب  څخه د عيل  په حق 

کې د خالفت ثابت نص نه انکار وکړي؟

  او دا هم ناممکن دي چې د ټولو انصارو نظر د ظاملانو په مرسته او د عيل
د حقوقو په غصبولو کې يو څېر وي.

82   د شيعګانو د عقيدې هل خمې ابوبکر او عمر  چې د عيل  د واک 
او اختيار څخه په ګوښه کولو کې اکمياب شول، د دواړو د خالفت په موده کې 

د هغوی شخيص کومې الس ته راوړنې دي چې پرې بريايل شوي دي؟

 د عيل  په څېر ابوبکر  خپل چبي ولې په واک نه ګمارل؟!

 او عمر  ولې د عيل  په څېر خپلو چبو ته په واک وصيت نه کو؟!
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83   وينو چې د حممد بن عبداهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان  مور 
فاطمة بنت احلسني بن عيل بن ايب طالب  وه، او نيا يې فاطمه  وه، او 

نيکه يې عثمان  دی.

کېدای يش چې           دا سمه  ايا  متوجه کيږي چې  پوښتنه  دا  ته   شيعګانو 
د فاطمة  ملسو کې دې ملعون وي؟!

ځکه د شيعګانو په عقيده د حممد بن عبداهلل بن عمرو بن عثمان په شمول 
ټول امويان د قران کريم په نص )شجره ملعونه( ده)١(.

84   شيعګان د خپلو امامانو په حق کې په عصمت او تقيه دواړو عقيده 
لري او دا دواړه رسه ضد دي هېڅلکه نه يوځای کيږي.

ځکه ستاسو د امامانو د عصمت ګټه څه ده چې د هغوی په قول او عمل 
نهه  په لسو کې  پوهېږئ، رسه هل دې چې ستاسو دين  نه  بېرته  تاسو خپله 

برخې تقيه ده؟!

َكَتاِرِك  الّتقَيِة  ]َتاِرُك  بولئ چې  برابر  ملونځ  د  تقيه  تاسو شيعګان چونکه 
اَلِة[))(د تقيې پرېښودونکی د ملونځ پرېښودونکي برابر دی. اْلصَّ

او يا دا چې ]ِتْسَعُة أَْعَشاِر اّلدْيِن الّتِقّيُة[)3( دين په لسو کې نهه برخې تقيه ده.

مونږ په يقني رسه ويالی شو چې ستاسو امامانو لسو کې په نهو برخو عمل 
کړی دی او دا يې د عصمت ضد ده!

85   د ثقلنْي)4( په حديث باندې شيعګان د خپلو امامانو په امامت ديلل 
الاکيف: )۷/۵(. کتاب سليم بن قيس: )۳۶۲(.  )١(

حبار األنوار: )۴۲۱/۷۵(. مستدرک الوسائل: )۲۵۴/۱۲(.  )((
أصول الاکيف: )۲۱۷/۲(. حبار األنوار: )۴۳۲/۷۵(.  )3(

َقَلنْيِ: ِکَتاَب اهلِل وَِعرْتيَِتْ أَْهَل َبْييِتْ﴾  ْ َتارٌِک ِفْيُکْم اثْلَّ ِّ
نيب صیل اهلل عليه وسلم فرمايي: ﴿ايِن  )4(

)ترمذي: ۳۲۸/۵ - ۳۲۹(. زه په تاسو کې دوه شيان پرېږدم: د اهلل کتاب او خپله کورنۍ.
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)نبوي  اصغر  ثقل  په  بويل چې  هغه څوک اکفر  وينو چې شيعګان  نييس، 
کورنۍ( کې طعن لګوي خو ولې هغه اکفر نه بويل چې په ثقل اکرب )قران 
کريم( باندې تور لګوي بس دومره وايي چې په اجتهاد کې خطا شوی دی 

خو ولې اکفر ورته نه وايي.

86   شيعګان عقيده لري چې د نهايت زيات اوو کسانو پرته نور ټول 
صحابه مرتد شويدي.

 هل شيعګانو څخه پوښتو چې ايا د جعفر او عيل  پاتې اهل بيت هم 
مرتد شوي دي؟!

َل  87   د مهدي په حديث کې راځي »َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الّدْنَيا ِاّل َيْوٌم َلَطوَّ
اللُه َذِلك اْلَيْوَم َحّتى َيْبَعَث ِفْيِه َرُجاًل ِمْن أَْهِل َبْيِتْي ُيَواِطُئ اسُمُه اسِمْي 

َواْسُم اَِبْيِه اسُم اَِبْي«.)١(

که د دنيا يوه ورځ هم پاتې يش اهلل پاک به دغه ورځ دومره اوږده کړي چې 
زما هل کورنۍ نه به پکې يو سړی راواستوي چې نوم او د پالر نوم به يې 

زما د نوم او زما د پالر د نوم رسه توافق خوري.

معلومه خربه ده چې د نيب  نوم حممد او د پالر نوم يې عبداهلل و، او د 
شيعګانو د مهدي نوم حممد او د پالر نوم يې حسن دی؟ 

ايا دا ډېره سخته ستونزه نه ده؟!!

هل دې کبله د شيعګانو يو مال دې پوښتنې ته غريب او عجيب ځواب ويیل 
دی، هغه وايي:

د نيب  دوه مليس وو: ابو حممد احلسن او ابو عبداهلل احلسني.

سنن ايب داود: )۱۰۶/۴(. او ابلاين هم ورته په ]صحيح اجلامع: ۵۱۸۰[ کې صحيح وييل دي.  )١(
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چونکه امام مهدي د ابو عبداهلل احلسني هل نسب څخه دی نو نيب  يې د 
نوم اطالق په اسم کنيه وکړ، تر څو د پالر نوم رسه يې سمون وخوري، او په 

عربۍ کې په نيکه باندې د پالر اطالق هم کيږي)١(.

88   د شيعګانو د مهدي په ژوند کې سرت تناقضات:
 د مهدي مور څوک ده؟

ايا د مهدي مور د نرجس )نرګس( په نوم وينځه وه؟ او که نه مور يې هغه 
وينځه ده چې د )صقيل( نوم يې درلود؟ او که نه مور يې د )مليکة( په نوم 
وينځه وه؟ او يا به يې مور )مخط( يا )حکيمة( يا )رحيانة( يا )سوسن( وي او 

دا ټولې وينځې وې او يا به يې مور )مريم( وي او دا ازاده ښځه وه.
 مهدي لکه پېدا شوی دی؟

ايا مهدي د پالر هل وفات څخه اته مياشتې وروسته پېدا شوی دی او که نه 
د پالر هل وفات څخه خمکې په )۲۵۲( اکل کې پېدا شوی دی؟

ايا مهدي په )۲۵۶( کې او که په )۲۵۷( کې او که د ذي القعدې په )۸( که    
د شعبان په )۸( پېدا شوی دی؟؟

ايا مهدي په )۱۵( د شعبان او که په )۱۵( د رمضان پېدا شوی دی؟!! 
 مور يې په مهدې محل څنګه واخست؟

ايا په مهدي باندې يې مور د اعمو زنانه و په څېر محل واخست؟ او که هل 
نورو ښځو څخه ردو بدل يې په ترخ )خترګ( کې محل کړ؟!

 مور يې مهدي څنګه وزږو؟ 
ايا د مهدي مور مهدي د اعمو زنانه و په څېر هل فرج څخه وزږو؟ او که نه 

د اعمو ښځو څخه ردوبدل يې هل ورون څخه وزږول شو؟
 مهدي څنګه لوي او راوټوکېد؟

کشف الغمة يف معرفة األئمة: )۲۲۸/۳( د اربيل يلکنه.  )١(
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يوه ورځ کې  په  )اوصياء(  مونږ  روايت کوي:  ابواحلسن څخه  هل  شيعګان 
دومره لوييږو لکه نور چې په يو ه اوونۍ کې لوييږي!

بيا ورڅخه نقلوي: زمونږ په ماشوم چې يوه مياشت تېره يش دومره لوييږي 
لکه نور چې په اکل کې لوييږي!

بل روايت ورڅخه نقلوي: مونږ امامان په يوه ورځ کې دومره لوييږو لکه نور 
خلک چې په اکل کې لوييږي)١(.

 مهدي به چرته اوسيږي؟
لکه وايي: په طيبه کې به وي، بيا وايي: په روحا )جبل رضوي( کې به وي، بيا 

وايي: په ذي طوی )مکه( کې به وي، بيا وايي: په سامرا کې به وي.
تردې چې ځېنې يې وايي: 

نه پوهېږم چې چرته به يې... کومه خاوره او ځمکه به درته ځای درکوي، په 
رضوي او که په ذي طوی او که په نورو عالقو کې به يې... د يمن په وادي 

شمروخ او که په تکه شنه جزيره کې به يې))(.

 مهدي به ځوان او که د بوډاتوب په حالت کې راځي؟
مفضل وايي ما د صادق نه وپوښتل: مهدي به ځوان او که د سپني ګريتوب 

په حالت کې راځي؟
هغه وويل: سبحان اهلل، هغه دا حاتلونه څه پېژين، چې څنګه او کوم کيفيت 

ورته پسند و په هغه کې به راښاکره يش)3(.
په بل روايت کې راغيل دي: د دوه ديرشت اکلو په عمر کې به ځوان جان 

راښاکره يش)4(.

الغيبة: )۱۵۹ - ۱۶۰( د طويس يلکنه.  )١(
حبار األنوار: )۱۰۸/۱۰۲(.  )((

حبار األنوار: )۷/۵۳(.  )3(
تاريخ ما بعد الظهور: )۳۶۰(.  )4(
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په بل روايت کې دي: مهدي به د يوپنځوس اکلو په عمر کې رايش)١(.
او په بل روايت کې راځي: مهدي به د ديرشو اکلو په عمر کې د ځوان په 

کيفيت ظهور وکړي ))(.
 د مهدي دواک دور به څومره وي؟

حممد الصدر وايي: په دې کې ګڼ شمېر روايتونه راغيل دي خو په مضمون 
کې رسه تر ډېر حده ردوبدل اختالفات لري، هل دې کبله ډېر يلکواالن يې 

په تردد، سوچ او فکر کې اچويل دي)3(.
بل روايت کې  په  )۱۹( اکهل وي،  به  د واک دور  د مهدي  څوک وايي چې: 
راځي: واک به يې اووه اکهل وي، ورځې او شپې به پکې اهلل پاک دومره 
اوږدې کړي چې د هغه وخت يو اکل ستاسو د لسو اکلو رسه سمون خوري، 

د واک ټوهل موده به يې ستاسو د لکونو په شمېر )۷۰( اکهل وي)4(.
په بل روايت کې راځي: لکه اهل کهف چې په خپل اغر کې )۳۰۹( اکهل پاتې 

شول، د هغوی په څېر به مهدي هم )۳۰۹( اکهل پاتې وي.
 څومره وخت به مهدي هل سرتګو څخه پناه وي؟

شيعګان هل عيل  څخه روايت کوي: دومره موده به مهدي اغئب وي چې 
نور به پکې په ضاللت ریه  او ځېنې  ځېنې قومونه به پکې د هدايت 
يش، پوښتنه ترې وشوه چې څومره وخت به نه وي؟ هغه وويل: شپږ ورځې، 

يا شپږ مياشتې، يا شپږ اکهل)٥(.
الزکية )حممد بن احلنفية( د قتل او د  هل ابو عبداهلل څخه نقلوي: د نفس 
مهدي د راتګ ترمنځ به پنځلس شپې دي. ]يعنې دا خربه يې په )۱۴۰(  ـه

کې کړېوه[.

تاريخ ما بعد الظهور: )۳۶۱(.  )١(

تاريخ ما بعد الظهور: )۳۶۱(.  )((
تاريخ ما بعد الظهور: )۴۳۳(.  )3(
تاريخ ما بعد الظهور: )۴۳۶(.  )4(

الاکيف: )۳۳۸/۱(.  )٥(
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بنسټ-                 په  تګالرې  د  -کتاب  وايي:  الصدر  حممد  اړوند  روايت  دې  د 
د تارييخ ثبوت لپاره دا د باور وړ خرب دی، مفيد په »االرشاد« کې د ثعلبة 
بن ميمون په روايت د شعيب احلداد نه، هغه يې د صالح بن ميتم اجلمال نه 

روايت کوي، او دغه ټول راويان رښتنې او لويې هستۍ دي)١(.
چونکه لومړي روايت ښوديل وخت کې يې ظهور ونه کړ، نو دوهم روايت رایغ 
  چې: )ای ثابته! اهلل پاک به مهدي په اويايم اکل کې راڅرګندوي، د حسني
د مرګ رسه اهلل پاک په غصه شو او د مهدي ظهور يې يوسل او څلوښتم اکل ته 
وځنډو او درته ومو ويل چې په )۱۴۰( کې به مهدي راځي، چونکه تاسو خربه 

امانت ونه ساتله او خرپه مو کړه نو اهلل پاک يې نور مونږ ته وخت راونه ښود))(.

بيا هل ابوجعفر الصادق نه رایلغ روايت ټول خمکين روايتونه تکذيبوي، هغه 
ُت[)3(. وايي: ]كَ َذَب الَوّقاُتْوّن ِاّنا ّأْهَل اْلَبْيِت َل ُنَوِقّ

ټولو وخت تعينونکو دروغ وييل دي، وختونه ښودل زمونږ د اهل بيتو اکر 
نه دی.

په بل روايت کې راځي ]َما َوّقَتَنا ِفْيَما َمَضى، َوَل ُنَوّقُت ِفْيَما ُيْسَتْقَبُل[)4(.
مونږ نه خمکې د مهدي لپاره وخت ښودیل و او نه مو ورهل وروسته ښووىل دی.

89   شيعګان روايت کوي چې عيل  خپلو ملګرو ته د خفګان په حالت 
کې راووت او اوږد تنفس يې وکړ، وېويل: څه به کوئ که په تاسو هغه وخت 
رايش چې د اهلل حدود پکې نه تنفيذيږي، خلک به پکې مايل پانګونې کوي، 

خلک به پکې د اهلل دوستانو رسه دشمين او د اهلل دشمنانو رسه دوسيت کوي؟

هغوی وويل: امرياملؤمنني! که دغه وخت راباندې رايش بايد څه وکړو؟

تاريخ ما بعد الظهور: )۱۸۵(.  )١(
الغيبة: )۲۶۳( د طويس يلکنه. حبار  نعماين يلکنه.  د  الغيبة: )۱۹۷(   .)۳۶۸/۱( الاکيف:  أصول   )((

األنوار: )۱۱۷/۵۲(.
أصول الاکيف: )۳۶۸/۱(. الغيبة: )۱۹۸( د نعماين يلکنه.  )3(

الغيبة: )۲۶۲( د طويس يلکنه. حبار األنوار: )۱۰۳/۵۲(.  )4(
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هغه وويل: د عيیس  د ملګرو په څېر شئ، هغوی په تن اره کړی شول، 
په دار وځړول شول، د اهلل په پېرواکرۍ مرګ د اهلل په معصيت کې هل ژوند 

څخه بهرت دی)١(.

د دې باوجود شيعګان ولې په تقيه عمل کوي؟!

90   ابوبکر  دنيب  رسه يوځای هجرت کولو ته څه اړ کړی و؟
که د شيعګانو په عقيده ابوبکر  په رښتيا منافق و، ولې د خپل قوم هل 
کفارو څخه تښتېده؟ رسه هل دې چې په مکه کې زور ځواک هم د دوی و؟

او که هل منافقت څخه يې دنيوي موخې وې نو دغه مهال د نيب  رسه په 
ملګرتيا کې هغه څه يلديل و؟ 

حاالنکه نيب  رسه هل دې چې خپپله د کفار هل پلوه هل مکې څخه شړیل 
شو او يک و يواځې و؟

او نزدې وه چې د هغو کفارو په منګولو کې لوېدیل وی چې پيغمربي يې نه 
تصديقوهل!!

91   د قران کريم په ګڼ شمري ايتونو کې اهلل پاک پر صحابه کرامو ثنا 
ويلې ده، اهلل پاک فرمایي:

)ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ( ]األعراف: 156- 157[

ژباړه:زما رمحت او پېرزو هر څه ته پراښه ده، زه به خپله پريزو په هغه چا زر وکړم 

نهج السعادة: )۶۳۹/۲(.  )١(
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چې هل اهلل څخه ډاريږي، زاکتونه ورکوي او هغه خلک چې زمونږ په ايتونو ايمان لري 
õ دوې هغه خلک دي چې د ايم پېغمرب پريواکري کوي چې په تورات او اجنيل کې 
يې ورهل نوم يلدیل دی، په نيكو اکرونو ورته امر او هل بدو څخه يې رابندوي، مزېدار 
خواړه ورته حالل بويل او ناوړه خوراکونه پرې حرام بويل، د تېرو دينونو سختوایل ترې 
ږدي، هغه خلک چې په دغې پېغمرب يې ايمان راوړ او نرصت او مرسته يې ورهل وکړه، 
او د ورته نازل شوي نور )رڼا( پېرواکري يې هم وکړه نو دوي په حتقيق رسه اکمياب دي.

او اهلل پاک فرمايي: 

)ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    
ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب  حب( ]آل عمران: 173-172[
هغه خلک چې هل تکليف او مشقت ورسېد يې بيا هم اهلل پاک او رسول ته 
استجابت وکړ د هغوی حمسن او متيق دواړو لره ډېر لوی اجر دی õ هغه خلک 
چې خلكو ورته وويل: ستاسو پرضد درته خلک يو شوي دي ورڅخه وډار شئ، 
په دې خربې رسه د هغوی ايمان الپسې زيات شو او ويويل: زمونږ لپاره اهلل بس 

دی او هغه ډېر ښه ذمه وار دی.

او اهلل پاک فرمایي: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀٺ  
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ( ]األنفال: 63-62[
اهلل پاک هغه ذات دی چې په خپلې مرستې او مومنانو يې ستا تاييد وکړ د هغوی 
زړونه يې رسه يو کړل، خو که تا د هغوی د يووايل لپاره په ځمكه کې ټول هر 
څه نفقه کړی وی دوی به دې نه وو يو کړي خو اهلل پاک رسه خپل منځ کې يو 

کړل، په يقني رسه چې اهلل پاک اغلب او حكيم ذات دی.

او اهلل پاک فرمایي:

)ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ( ]األنفال: 64[
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ای پېغمربه! ستا لپاره اهلل پاک او ستا پېرواکر مومنان بسنه کوي.

او اهلل فرمايي: 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ( 
]آل عمران:110[

تاسو غوره امت ياست د خلكو لپاره په دې خاطر راويستل شوي ياست چې په 
نيكو اکرونو ورته امر وکړئ او هل بدو څخه يې رابند کړئ او په اهلل پاک به لکک 

ايمان لرئ. 

هل دې پرته نور ډېر ايتونه...

شيعګان که څه هم د نيب  په دور حيات کې د صحابه کرامو په ايمان 
عقيده لري خو ولې شک کوي چې هل مرګ څخه يې وروسته بېرته هل دين 
نه مرتد شوي دي، د حېرانتيا وړ ده چې هل مرګ څخه يې څنګه په يو ډول 

بېرته کفر وکړ؟

او ولې اکفران شول؟ المل يې څه و؟!!

بيا ولې يې په سختو خورا ستونزمنو وختونو کې د نيب  مرسته او کومک 
کو، ځانونه يې ترې قربانول، او هل هېڅ المل پرته يې هل مرګ وروسته بېرته 

کفر غوره کړ؟!!

شيعګانو! يا خو به دا وايئ چې د ابوبکر  د مرشۍ او خالفت الندې 
راټولېدل يې ارتداد دی.

 په دې مورد کې هل تاسو څخه پوښتنه لرو چې ټول صحابه کرام ولې د 
ابوبکر  په بيعت راټولېدل؟ 

په کوم حلاظ ايا هل ابوبکر  څخه ډارېدل؟! 

ايا ابوبکر  په صحابه کرامو باندې په زورځواک کې بهرتي لرهل چې 
بيعت ته يې ټول اړايستل؟!
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ابوبکر  د بنو تيم د قبيیل غړی دی او په قريشو کې د افرادو هل پلوه بنو 
تيم تر هر چا لږترين مالتړ درلود، په قريشو کې د افرادي قوت او د غړيزي 

مالتړ لوي خاندانونه د بنو هاشم، بنو عبدادلار، او بنو خمزوم وو.

چې لکه ابوبکر  ټول صحابه کرام په جربي توګه بيعت کولو ته نه دي 
اړ ايستیل، بيا نو ولې صحابه کرامو  خپل جهادونه، ايمانونه، مرستې او 

کومکونه هل بل څخه زار او قربان کړل چې هغه ابوبکر  دی؟!!

92   شيعګانو! ستاسو په عقيده که رښتيا هم د نيب  هل مرګ وروسته 
صحابه کرام هل دين څخه مرتد شوي وي، بيا يې ولې د مسيلمة، طليحة بن 

خويدل، اسود عنيس او د سجاح په شمول د مرتدينو رسه جنګ کوو؟ 

او تر هغه وررسه وجنګېدل چې بېرته يې اسالم ته راستانه کړل، د جنګ پر 
ځای يې ولې وررسه مرسته نه کوهل؟! يا يې د ارتداد په صورت کې ولې نه 

پرېښودل؟! که رښتيا هم ستاسو په عقيده صحابه اکفران وای؟!!!

پېغمربانو  د  خلک  طبقه  بهرتين  خمې  هل  سنتو  رشيع  او  کوين  د     93
انډيواالن دي، که د هر ملت هل پېرواکر څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسو په 
ديانت کې غوره ترين څوک دي؟ هغوی به ځواب وايي: د پيغمربانو ملګري.

که هل يهودانو څخه پوښتنه ويش چې ستاسو په ديانت کې غوره ترين خلک 
څوک دي؟ هغوی به ووايي: د مویس  ملګري.

که هل نرصانيانو څخه وپوښتل يش: ستاسو په دين کې غوره خلک څوک 
دي؟ هغوی به ارومرو وايي: د عيیس  ملګري.

د تېر په څېر داسې د نورو انبياوو...

دا ځکه چې د پېغمربانو انډيواالن د اسماين ويح زمانې ته هل هر چاڅخه 
نزدې او ډېر پوهه دي، هل هر چا څخه په پېغمربانو او نبوت پياوړی عليم 

عبور او دانش لري.
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 پوښتنه دا پېدا کيږي چې زمونږ پېغمرب چې اهلل پاک ورته د ګرد برشيت 
د رسالت ځانګړنه ورکړې ده، اسان دين او نرما نرم رشيعت يې ورکړی دی، 
د دې دين او رسول لپاره اهلل پاک ډېر پېغمربان او رسوالن خمکې راستويل 
دي، خمکنو ډېرو اسماين کتابونو پرې زيري ورکړيدي، ستاسو د شيعګانو 
په عقيده پرې د نيب  هغه ملګري چې د هغه مرستندويان وو، عزت او 

احرتام يې ورهل وکړ، ايا هغوی پرې اکفران دي؟!

د نيب  د خصوص ملګرو صحابه کرامو د ارتداد او تکفريولو وروسته 
تاسو په دين کې کومه خويب پرېښوده؟ او دغه اسماين رسالت مو په کومه 

ترازو وتلو؟!

او ښځې  لپاره خپل کورونه، چبي  پېغمرب د مرستې  د  هل دوی څخه -چا چې 
پرېښې وې، چا چې يې په مالتړ کې په خپلو پالرانو او ورونو باندې توره پورته 
کړېوه، چا چې يې هل وفات څخه وروسته په علم، قران، او په ښه ديين اسلوب 
او بيا په توره باندې د کفر او رشک قالونه فتحه کړي وو- چې وروسته ترې 

څوک راځي هغوی خو به سوچه او خالص اکفران او مرتدين وي؟!

94   مونږ وينو چې نيب  په سختو ځايونو کې هم تقيه نه ده کړې، او 
لږ څه وړاندې تېر شول چې شيعګان عقيده لري چې دين نهه برخې ټوهل 
تقيه ده، او ډېرو امامانو يې هم تقيه کړېده، د دوی امامان ولې د خپل نيکه 

 په دريځ نه دي تليل.

95   که عيل  ته وګورو خپل ضد هېڅ جنګجو ته يې اکفر نه دي وييل، 
 وررسه جنګ هم وکړ، هغوی ورته اکفر هم  حیت خوارج هم چې عيل 

وويل خو عيل  نه دي تکفري کړي.

شيعګان ولې د عيل  پسې اقتدا نه کوي؟! ولې د نيب  پاک او سپېڅيل 
ملګري اکفر بويل؟! بلیک د بې بيانو په کفر يې هم قايل دي.

96   شيعګان عقيده لری چې امجاع بذاته حجت نه يش بلل کېدای 
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بلکې د معصوم امام په وجود منځ ته راځي)١(، دا د شيعګانو چټيات دي، 
چې معصوم رایغ نو امجاع ته څه اړتيا پاتې شوه؟

97   شيعګان خپل زيديه شيعګان هم اکفر بويل، رسه هل دې چې زيديه 
د  او مينه هم لري، هل دې څخه جوته کيږي چې  بيتو رسه مواالت  د اهل 
شيعګانو په نېز جوهري خربه د صحابه کرامو او سلفو صاحلينو رسه بغض او 
حسد کول دي، ورنه د اهل بيتو رسه حمبت د شيعګانو په نزي معيار نه دی))(.

98   مونږ شيعګان وينو چې په زياتره قضيو کې يې په دې بهانه چې د 
معصوم قول پکې نشته د امت امجاع رد کړې ده، بيا وروسته ګورو چې د 
)حکيمة( په نوم ښځې- اهلل يې په حال ښه خرب دی - د خپل منتظر مهدي 

په قضيه کې قول قبول کړی دی!!

ْي ِبَمْنَزَلِة َهاُرْوَن ِمْن ُمْوَسى«)3(  99   شعيګان عقيده لری چې د »أَْنَت ِمِنّ
حديث هل خمې عيل  د نيب  هل مړيين وروسته د خالفت حقدار و، خو که 
وګورو هل مویس  وروسته هارون  نه بلکې يوشع بن نون  پاتې دی.

100   شيعګانو خپل پېرواکر د رنګارنګ جرائمو او کبېرو په ارتکاب زړه 
ور کړي دي، په دې دعوه چې )د عيل رسه حمبت داسې نييک ده چې معصيت 
لپاره  همېشه  کريم  قران  نه  دعواګانو  داسې  د  رسویل(  يش  نه  زيان  ورته 
خلکو ته ډار ورکړی دی چې تش د دعوا په بنسټ به هېڅوک رسغړونې 

او د اهلل پاک نوايه نه د خپو الندې کوي، اهلل پاک فرمايي: 

)ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ( ]النساء: 123[

تهذيب الوصول: )۷۰( د ابن مطّهر حيل يلکنه. املرجعّية ادلينية العليا: )۱۶( د حسني معتوق   )١(
يلکنه.

د مزيد معلوماتو لپاره کوالی شئ چې د )تکفري الشيعة لعموم املسلمني( په نوم د عيل   )((
ټول هغه څوک ذکر کړيدي چې  يې  په شمول  زيديه شيعګانو  د  ولولئ،  العماري کتاب 

شيعګان يې اکفر بويل.
خباري: )۱۴۱۶( حديث شمېر. مسلم: )۲۴۰۴( حديث شمېر.  )3(



هغه پوښتنې چې د شيعګانو د هدايت سبب شوې

87

ژباړه: ستاسو او د اهل کتابو امېدونه معيار نه دي، هر څوک چې ناوړ اکرونه وکړي 
زسا به ورته ورکړل يش او د اهلل پرته به هېڅ څوک ذمه وار او مرستندويه به ونه مويم.

101   شيعګان د اهلل پاک په حق کې په )بداء( عقيده لري، بيا دعوه کوي 
چې زمونږ امامان پر غيبو پوهيږي، ايا امامان هل اهلل پاک څخه لوي او د 

عظمت صفتونه لري؟

لپاره د اسالم د دښمنانو لکه  تاريخ ګواه دی چې شيعګان د تل     102
يهودان، نرصانيان او مرشکينو رسه په ګڼ شمېر غزاګانو کې د مسلمانانو پر 
ضد مرستندوي ثابت شوي دي، هل ټولو څرګند يې بغداد د مغولو په منګولو 

کې اچول و، د دوی په مرسته قدس د نرصانيانو په الس کې ولويد.

 ايا رښتین مسلمان ددوی په څري اکرونه کوي؟! 
 ايا مسلمان هل هغو ايتونو څخه رسغړونه کوي چې د يهودانو او نرصانيانو 

رسه دوستانه يې په لککو الفاظو غندلې ده؟! 
 ايا عيل يا کوم زوي يا کوم مليس يي  چا داسې کړي دي؟!

103   ډېر شيعګان داسې دي چې حسن بن عيل  او چبي يې په سپورو 
ستغو يادوي، رسه هل دې چې امام يې هم بويل)١( او هل اهل بيتو څخه هم دی.

104   په شيعګانو کې هل لږ غور کولو ورسته جوته کيږي چې ترهر چا 
او نزدې  په لږ  او  تاوترخيوایل  زيات مذهيب تقسيم لري، خپلمنځنۍ زيات 
وختونو کې رسه يو بل اکفر بويل، هل خورا څرګندو بېلګو څخه يې ځينې 

نمونې په دې ډول د يادولو وړ بولو:
 د شيعګانو لوي ديين اعلم امحد احسايئ د )شيخية( په نوم د فريق بنسټ 
کېښود، لږ وروسته يې شاګرد )اکظم رشيت( رایغ او د )کشفيه( په نوم يې 
د بلې ډلې تاداو کېښود، هل دې وروسته د اکظم شاګرد حممد کريم خان 
راوالړ شو او د )کريمخانيه( په نوم يې بله ډهل منځ ته راوستوه، د کريم 
د  کړه،  جوړه  فرقه  بله  نوم  په  )قرتية(  د  العني(  )قرة  شاګردې  ښځېنه 

أعيان الشيعة: )۲۶/۱(. ُسليم بن قيس: )۲۸۸(. حبار األنوار: )۲۱۲/۲۷(.  )١(
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)ابلابيه( په نوم مريزا عيل شريازي هم نوی بنياد کېښود، او مريزا حسني 
عيل يې د )ابلهائيه( په نوم ډلې ته ملن ووهله.

ډلې  څومره  شيعګانو  د  کې  ورځو  نزدې  په  کې  وخت  يو  په  چې  وګورئ 
راوالړې شوې، اهلل پاک رښتيا وييل دي: 

)  َوال   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]األنعام: 153[

ژباړه: د نورو الرو پېروي مه کوئ ورنه د حق هل الرې څخه به مو بېالبېل کړي.

 105   هل لکه راهېيس چې رسغړونکو باغينو د عثمان  کور حمارصه 
کړه، عيل  ورڅخه دفاع کوهل او خلک يې ورڅخه وشړل، خپل دواړه چبي 
 دفاع  هر يو حسن او حسني او وراره عبداهلل بن جعفر)١( يې د عثمان 
لپاره واستول، خو ولې عثمان  هل خلکو څخه وغوښتل چې خپلو کورونو 

ته والړ شئ او اسليح کيږدئ.

دا په دې ښاکره ديلل دی چې د عثمان او اهل بيتو  ترمنځ هېڅ عداوت 
او تربګين نه وه.

106   سين او شيعه دواړه په دې متفق دي چې عمر  هل عيل  څخه 
په ډېرو اکرونو کې سال مشورې اخستې))(، که ستاسو په عقيده په رښتيا 
هم عمر  ظالم وی د اهل حق څخه به يې مشورې نه اخستې، ځکه چې 

ظالم نه حق غواړي او نه حق پلو وي.

107   د دواړو خواو په اتفاق د عمر  په دور کې)3( سلمان فاريس  په 
مدائن او عمار بن يارس  په کوفه)4( ګورنران ګمارل شوي وو او شيعګان 
عقيده لري چې سلمان او عمار  د عيل  لکک پلويان وو، که په رښتيا 

رشح نهج ابلالغة: )۵۸۱/۱۰( د ابن أيب احلديد يلکنه، چاپ ايران. تاريخ املسعودي: )۳۴۴/۲(.   )١(
چاپ بريوت.

نهج ابلالغة: )۳۲۵، ۳۴۰(، حتقيق: صبيح صالح.  )((

سري أعالم انلبالء: )۵۴۷/۱(، د امام ذهيب يلکنه.  )3(
سري أعالم انلبالء: )۴۲۲/۱(.  )4(
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ولې  قبلوهل؟!  ګورنري  دواړو  ترې  ولې  وی،  مرتد  او  بايغ  ظالم،    عمر 
دواړو د ظاملانو او مرتدينو مرستو ته اوږه ورکوهل؟! 

حاالنکه اهلل پاک فرمايي: 

)ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ( ]هود:113[

ژباړه: ظاملانو ته مه ورکږېږئ ورنه اور به درته ورسيږي.

او مهدي اوسمهال  امامان يې معصوم  108   شيعګان عقيده لري چې 
موجود دی، د شيعه مذهب ديرشت نفرو وررسه يلدل کتل شوي دي، هل دې 

ګومان وروسته بيا ولې په شيعيت کې ډلې ټپلې منځ ته راغلې؟

دومره ډلې چې په نورو فرقو او ډلو کې نه تر سرتګو کيږي، نزدې ده چې 
اوسمهال په شيعيت کې هر جمتهد او ديين مرجع ځانګړې ډهل ولري!!

رسه هل دې چې شيعګان عقيده لري چې د يو امام شتون واجب دی تر څو په 
خلکو ديلل قائم يش او هل مهدې پرته نور څوک دغه امام نه يش جوړېدای، 
بيا            لري،  اړيکي  مبارشې  وررسه  دی  شته  او  حارض  يې  امام  هم  څه  که 

د نورو خلکو په پرتله ولې شيعګان ګڼ شمېر ډلې تشکيلوي؟!

ال دا هم وايي چې جمليس په دې حديث راوړی دی چې که څوک وايي ما 
امام يلدیل دی هغه دروغجن دی بلکې امام څوک نه يش يلدالی، همدا 
ستاسو د شيعګانو په کتابونو کې بېرته وينو چې ستاسو علماوو څو څو وار 

مهدي يلدیل دی؟!

109   هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو: تاسو باوري ياست چې دنيا به هل داسې 
چا نه وي خايل چې په خلکو د اهلل حکمونه تطبيقوي او هغه يواځي امام دی 
او بس، چونکه )تقيه( د دين نهه برخې تشکيلوي او د امام لپاره هم )تقيه( 
روا ده، بلکې مندوبه ده، بلکې د هغه لپاره بهرتي او فضيلت دی، بيا خو هغه 

هل هر چا څخه متيق دی، په خلکو به يې حجت څنګه بشپړ يش؟!

110   شيعګان عقيده لري چې د ايماين صحت لپاره د امامانو پېژندنه رشط ده.
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چې  خمکې  بشپړېدو  هل  امامانو  دولسو  د  چې  راځي  ته  منځ  دا  پوښته   
څوک فوت شوي دي هغوی څه حکم لري؟

حیت که ميت خپله امام هم وي د پوښتنې ځواب څه کېدای يش؟!
واګې څوک  امامت  د  ترې  به  وه چې وروسته  پته  ته  امامانو  نه ستاسو  او 
اخيل! اوس څه ارزيايب کوئ چې د ايمان لپاره د امامت معرفت رشط دی؟

111   د »نهج ابلالغة« يلکوال روايت کوي چې عيل  ته راپور ورسېد 
چې انصار فکر لري چې امامت به په دوي کې وي وېويل: تاسو ورته ولې 
ِاَلى مْحِسِنِهْم  ُيْحَسَن  »أَْن   خو وايي:  واياست چې نيب کريم  نه  دا ديلل 

َوَيَتَجاَوَز َعْن ُمِسْيِئِهْم«.

ژباړه: نيكو اکر رسه يې پسنده رويه او هل بد اکر څخه يې معايف اعالن کړئ.

خلکو ورته وويل: دا څنګه په انصارو ديلل کېدای يش؟
هغه وويل: که امامت په انصارو کې وی نو وصيت به يې پرې نه کو)١(؟

ُرُكُم   هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې نيب کريم  خپپل دې حديث »ُأذِكّ
اللَه ِفْي أَْهِل َبْيِتْي«، کې خپپل اهل وصيت کړی دی، که امامت د دوی 

ځانګړی حق وي ولې پرې نيب  وصيت کو؟!
112   که درڅخه وپوښتل يش چې که چرته يو مومن، نيکو اکر قائد د 
داسې خلکو مرشي په اغړه ولري چې ځينې يې مومنان او ځينې نور يې 
اکفران وي، د اهلل پاک په ځانګړې مهربانې د خربو اترو هل خمې منافقان 
پېژين، او د دې باوجود مرشتابه د ښو خلکو پلوي وکړي، لږ ګړۍ وروسته 
منافقانو ته د واک او اختيار واګې ورکړي او په خلکو يې مرشان وګماري، 
بلکې تر دې حده ځان منافقانو ته نزدې کړي چې د خپل ځان سخرانه يې 
جوړه کړي توبه ونه بايس او خوشحاهل ترې مړ يش، ته څه وايې چې دغه 

مرش او قائد به څه حکم وي؟!

نهج ابلالغة: )۹۷(.  )١(
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په رسول اهلل  کې دا د شيعګانو عقيده ده!!

113   د )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]املمتحنة: 10[
ايت الندې شييع اعلم »احلر العاميل« يليک: هل اسالم پرته د بل دين ښځه 
)اکفره( که د چا په نکاح کې وي او خاوند يې مسلمان وي بايد ښځې ته 
د اسالم پلو دعوت ورکړي، که يې اسالم ومنو ښځه يې ښځه ده او که يې 
و نه منو ښځه ورڅخه بېزاره ده، اهلل پاک منعه فرماييل ده چې په نکاح به 

يې د ځان رسه نه سايت)١(.
العياذ باهلل د شيعګانو په عقيده که اعئشة  اکفره او مرتده وي، نو د قراين 
ايتونو هل خمې يې طالق واجب و، د حريانتياوړ ده چې رسول اهلل  هل نفاق 

او ردت څخه نا خربه و، او شيعګانو ته معلومات شوی دی!!

114   د شيعګانو په ډلو کې »خطابية« عقيده لري چې د جعفر الصادق 
هل مړيين وروسته امام د هغه ځوي »اسمعيل« دی، د شيعګانو علماء پرې رد 
کوي چې اسمعيل د پالر په ژوند کې وفات شوی دی او مړی هېڅلکه د 

ژوندو امام نه يش جوړېدای....))(
 هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې تاسو خپپله د عيل  په واليت په دې 
ْي ِبَمْنَزَلِة َهاُرْوَن ِمْن ُمْوَسى«، ديلل نيسئ او ټول پوهيږي  حديث »أَْنَت ِمِنّ
چې هارون  د مویس  څخه وړاندې وفات شوی دی، او ستاسو په 

اعرتاف مړی د ژوندو لپاره هېڅلکه هم خليفه نه يش جوړېدای!!

ُهْم ِمْن ُقَرْيٍش«، او  115   په »َل َيَزاُل اأَلْمُر َعِزْيزًا ِإَلى اْثَنْي َعْشَر َخلْيَفٍة ُکُكّ
أَْمُر  َيَزاُل  »َل  أَِمْيرًا« دي او په دريم روايت کې  َعْشَر  اْثَنا  »َيُكْوُن  بل روايت 
اِس َماِضيًا َما َوِلَيُهْم اْثَنا َعْشَر َرُجاًل«)3(، الفاظ راغيل دي، په دې حديثونو  النَّ

شيعګان د خپلو امامانو په امامت ديلل نييس.

وسائل الشيعة: )۵۴۲/۲۰(.  )١(
کمال ادلين و تمام انلعمة: )۱۰۵(.  )((

خباري: )۷۲۲۲( شمېر په دېته ورته الفاظو راوړی دی. مسلم: )۱۸۲۱(. ژباړن.  )3(
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 هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې دغه روايتونه د »خلفاء« او »امراء« په 
نوم د خلکو په دولسو امامانو باندې ترصېح کوي، او هر څوک پوهيږي 
چې هل عيل او حسن  پرته نور هېڅ چا خالفت او امارت نه دی کړی، 

حديث چرته او شيعګان چرته؟! 

حیت چې د تاريخ کتابونو هم هل دوو پرته هېڅ چا ته خليفه نه دي ويلې...!!

116   معلومه خربه ده چې د نيب  هل مړيين وروسته شيعګان د لږ شمېر 
خلکو پرته د صحابه کرامو په ارتداد عقيده لري.

 هل شيعګانو څخه پوښتو چې ارتداد هل شبهې او يا هم هل شهوت څخه 
راوالړيږي.

وو  ډېر  کې  لومړيو  په  اسالم  د  شبهات  چې  پوهيږي  څوک  هر  دې  په  او 
وروسته نه، چې د اسالم د کمزورتيا په وخت کې د چا ايمان د غر په څېر 
مضبوط وي، لکه يې ايمان په هغه وخت کې کمزوری کيږي چې اسالم په 

عزت او قوت کې وي، بېرغونه يې رپاند او څپاند وي؟!!

يادوئ نو چې خپل کور یلک، د کفر په حالت کې قبيلوي  او که شهوت 
عزت او رشف څوک د اهلل پاک د رضا او د هغه د رسول د خوشحالۍ هل امله 
هل اکراه او جرب پرته پريږدي، ايا وروسته يې بېرته د شهوتونو هل امله ارتداد 

په ګمان کې راتالی يش؟!!

117   شيعګان د صحابه کرامو په عدالت عقيده نه ساتې مونږ وينو چې 
د شيعګانو خپل کتابونه او روايتونه هل شک او شبهې پرته د صحابه کرامو 
عدالت تثبيتوي، شيعګان د نيب  د حجت الوداع خطبه روايت کوي چې 
هغه وايي ]اهلل پاک دې هغه څوک تروتازه لري چې زما خربه واوري او حمفوظه 

يې وسايت او بيا يې هغه چا ته ورسوي چې اورېدلې يې نه وي[ )١(.

د    نه وای، ولې رسول اهلل  باور خلک  قابل  او  که صحابه کرام عدول 

اخلصال: )۱۴۹ - ۱۵۹۰( حديث شمېر: )۱۸۲(.  )١(



هغه پوښتنې چې د شيعګانو د هدايت سبب شوې

93

نه وې  يې ورهل  بلل چې خربې  امانتګر  په رسولو  ته  خپلو خربو هغو چا 
اورېدلې؟!! 

118   هل يو شيعه څخه وپوښتل شول: ايا نيب  د نېکې ښځې غوره کولو 
ته مونږ نه يو هڅويل؟ د ښو خلکو سخرګنۍ ته يې نه يو رادعوت کړي؟

هغه وويل: ولې نه.

په  لور  ته خپله  زنا  ابن  ده چې  پسنده  ته  تا  ايا  وپوښتل شول:  بيا ورڅخه 
نکاح ورکړې؟

هغه وويل: د اهلل پورې ترې زما پناه ده.

بيا ورڅخه وپوښتل شول: ايا تاسو دعوه نه لرئ چې عمر  د »صهاک« په 
نوم زنا اکرې ښځې څخه پېدا و)١(؟ او ستاسو شييع اعلم نعمة اهلل جزائري په 
يب حيا انداز او لوڅ لغړ اسلوب وييل دي چې عمر به د خلکو په اوبو سړېده 
-العياذ باهلل-))( او تاسو دا عقيده نه لرئ چې لور يې هم د پالر په څېر پليته 

او منافقه وه، بلکې اکفره يې بولئ؟!!

 ته څه وايې چې د نيب  سخرانه زنااکران وو؟!!
 ايا نيب  د ځان لپاره فاسده او منافقه ښځه خوښوهل؟!

د  تورنوئ،  ملګري  هغه  د  او    اهلل  رسول  تاسو  چې  اليزال  رب  په  لوړه 
هغوی لپاره ټول هغه څه غواړئ چې د ځانونو لپاره يې پسند نه بولئ.

119   د شيعګانو د دعوې پربنسټ چې که صحابه کرام په دومره الحتاشا 
شمېر رسه د نفاق او ردت خلک وای، بيا نو اسالم په دغه اندازه تریق څنګه 
بيت  رانسکورې شوې؟ ولې  امرپاطورۍ  او روم  فارس  د  وکوىل شوه؟ ولې 

املقدس فتح شو؟

الکشکول: )۲۱۲/۳( د حبراين يلکنه. لقد شّيعين احلسني: )۱۷۷(.  )١(
األنوار انلعمانية: )۶۳/۱(.  )((



هغه پوښتنې چې د شيعګانو د هدايت سبب شوې

94

120   د عيل  اړوند د شيعګانو لوي اعلم »اکشف ال الغطاء« وايي: لکه چې 
هغه هل ځانه وړاندې دوه خليفګان -ابوبکر او عمر- ويلد چې د توحيد 
د لکيم په نرش او اشاعت کې يې څومره زيار وويست، څومره لښکرې يې 
مچتو کړې وې، فتوحات يې تر کومه حده ورسول، پوهه شو چې هغوی ظلم 

او غصب نه دی کړی، په خپله رضا يې وررسه بيعت وکړ)١(.

د  توحيد  د  دواړو  اقوالو څخه جوته شوه چې هغو  د شيعګانو دعلماوو هل 
لکمې د نرشو اشاعت په خاطر د اهلل په الره کې ګڼ شمېر لښکرې مچتو 

کړې وې، د کفر او اکفرانو ډېرې ځمکې يې فتحه کړې وې.

 بيا نو ولې شيعګان يې د کفر او نفاق، زندقت او ردت په تور تورنوي؟ 
 ولې يې خپل منځ کې رسه خربې دومره ردو بدلې دي؟

121   شيعګان په »َيِرُد َعَلَيّ ِرَجاٌل أَْعِرُفُهْم َوَيْعِرْفْوِنْي، َفُيَذاُدْوَن َعِن اْلَحْوِض 
َبْعَدَك«))(. حديث  أَْحَدُثْوا  َما  َلَتْدِرْي  َك  ِإنَّ َفُيَقاُل:  أَْصَحاِبْي!!  أَْصَحاِبْي  َفأَُقْوُل 
باندې ديلل نييس چې د نيب  هل وفات وروسته صحابه کرام مرتد شوي دي.

 هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې حديث خو اعم دی ورپکې د هېڅ چا 
نوم نشته، عمار بن يارس، مقداد بن األسود، سلمان الفاريس  چې د 
شيعګانو په عقيده مرتد شوي نه دي، حیت چې عيل  ترې هم نه يش 

مستثین کېدای!! 
 ولې حديث په ځېنو پورې ځانګړی بولئ؟! د هر چا په زړه کې چې کوم 
صحايب ته بدي او وررسه يې کينه وي، کوالی يش چې اعم تام حديث 

او د هغه د کفر اړوند پرې ديلل ونييس!

122  د عيل  سرت او لوي ملګری مالک بن اشرت -چې شيعه يې په قدر 
او احرتام هم قايل دي- وايي: ای خلکو! اهلل پاک تاسو ته حممد  په زيري 

أصل الشيعة و أصوهلا: )۴۹(.  )١(
خباري: حديث شمېر: )۶۵۸۲(  )((
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او وېرې ورکولو رالېږدوىل دی، داسې کتاب يې پرې نازل کړی دی چې ټول 
حالل او حرام، فرائض او سنن پکې شتون لري، اهلل پاک خپل استازی ځان 
ته په داسې حالت کې واخست چې خپله دنده يې په سمه توګه اجنام کړېوه، هل 
هغه وروسته د خلکو واک ابوبکر واخست، نبوي سريت او سنت يې تګالره 
وه، هل ابوبکر څخه وروسته د واک واګې عمر واخستې او په نفس الره والړ)١(.

مالک بن اشرت په ابوبکر او عمر  باندې ثنا او په ښو صفتونو يې يادوي 
خو ولې بر عکس شيعګان يې په خپلو غونډو او حسينياتو کې هل طعن 

تشنيع، د سپکو سپورو پرته په نور څه نه يادوي! 

اهلل دې ورته هدايت وکړي، اخر ولې دومره ظلم او استبداد؟! 

123  ابن حزم  د عيل  اړوند د شيعګانو په دې عقيده چې شپږ 
مياشتې وروسته يې بيعت وکړ، نيوکې کړي دي چې د عيل  دغه اکر هل 

دوو څخه خايل نه دی:

د بيعت په وروستوايل کې که هغه په حقه و، بيا نو د بيعت په کولو کې خطا 
شوی دی، ولې يې بيعت کو؟

او که د بيعت په کولو کې نه وي خطا شوی، نو په دې کې تېرویت دی چې 
ولې يې بيعت تاخريو؟))(

124  ولې شيعګان د فاطيم  په عصمت عقيده لري او د رقية او ام 
لکثوم چې د فاطمې  په څېر د نيب  د وجود توکړې دي د دواړو لپاره 

نه تثبيتوي؟!

125  که شيعګانو ته وويل يش: ستاسو په عقيده خو د عيل  خالفت 
منصوص دی، بيا نو ولې د نيب  هل مړيين وروسته دخالفت اړوند خاموش 

پایت شو؟!

مالک بن األشرت خطبه وآراؤه: )۸۹(. الفتوح: )۳۹۶/۱( د ابن األعثم يلکنه.  )١(
الفصل یف امللل واألهواء وانلحل: )۲۳۵/۴(.  )((
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شيعګان وايي چې نيب کريم  ورته وصيت کړی و چې هل مړينې وروسته 
يې نه په کومه فتنه کې ګډونوال شې او نه په چا توره پورته کړې.

 مونږ ورڅخه پوښتنه لرو چې بيا نو ولې عيل  په مجل او صفني کې 
توره پورته کړه؟ رسه هل دې چې په دغې جنګونو کې په زرهاو مسلمانانو 

زندګي هل السه ورکړه!!

 او په توره حقدار څوک و؟ لومړی ظالم که څلورم او که لسم ظالم؟! 

126  شيعګان د پېغمربانو او امامانو ترمنځ هېڅ توپري نه ذکر کوي، ددوی 
مذهيب شيخ جمليس د امامانو متعلق وايي: که د خاتم انلبيني خيال نه وای 
نو د دوی او امامانو ترمنځ څه توپري نشته، او نه هم زمونږ عقلونه د نبوت 

او امامت ترمنځ توپري اجيابوي)١(.

په  معجزاتو  او  تبليغ  پلوه  هل  پاک  اهلل  د  چې  راځي  ته  منځ  دا  پوښتنه   
شمول نور هغه وظائف او ځانګړتياوې چې هل اعمو خلکو څخه پرې انبياء 
کرام  خمصوص شوي دي، د نيب کريم  په وفات او نبوت رس ته نه وي 
رسېدلې او هل هغه وروسته دغه دعويت مهم په نورو دولسو خلکو کې شتون 

ولري، نو د ختم نبوت د عقيدې څه ارزښت پاتې شو؟!

127  د نيب  هل وفات وروسته د عيل  د خالفت په وجوب باندې د 
ْي  شيعګانو يو ديلل دا دی چې هغه ورته د تبوک په غزا کې وييل و ]أَْنَت ِمِنّ

ِبَمْنَزَلِة َهاُرْوَن ِمْن ُمْوَسى[))(

که رښتيا داسې وای ولې ورته نيب  په خپلو نور غزواتو کې د واک واګې 
نه ورکولې؟ ولې يې نورو ته واک ورکو؟ هل هغه څخه خو دا هم ثابت دي 
چې عثمان بن عفان  يې خپپل غياب کې واکوال ګرځوىل و!! ولې يې 

شيعګان هل عيل  پرته نورو ته حکم اعم نه بويل؟!

حبار األنوار: )۲۸/۲۶(.  )١(
خباري: )۴۴۱۶(. مسلم: )۲۴۰۴(.  )((
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128  د »لطف« د قاعدې هل خمې شيعګان د امام په وجوب عقيده لري، د 
حريانتيا وړ خو دا ده چې دولسم امام يې د صباوت او کرشولۍ په موده کې 
هل سرتګو پټ او تر نن ورځ راونه ووت! هل امامت څخه يې مسلمانانو ته څه 

»لطف« ورسېد؟!! 

پېغمربانو  »لطف« د قاعدې هل خمې شيعګان عقيده لري چې د  129  د 
اهلل  چې  وينو  مونږ  دي،  واجب  پاک  اهلل  د  قائمول  امامانو  د  او  راستول 
پاک پيغمربان استوي او په معجزو يې تاييد او مرسته کوي، او هغه څوک 

هالکوي چې پيغمربانو ته د دروغو نسبت کوي.

 مونږ هل شيعګانو نه دا پوښتنه لرو چې ستاسو د امامانو په تکذيبولو او 
وررسه په جنګ کولو کې اهلل پاک د هغوی څه مرسته کړې ده؟! او کوم 
تاييد ورهل کړی دی؟! او پر خمالفينو يې اهلل د غضب داليل څه دي چې 

وررسه شخړې هم کړي دي؟!

130  شيعګان عقيده لري چې امامان يې معصوم دي، خو ولې د سنت او 
تشيع دواړو په اتفاق تارييخ پېښې شيعګان دورغجن بويل د بېلګې په توګه:

 د عثمان بن عفان  د قصاص غوښتونکو رسه جنګ ته عيل  ووت، 
خو ولې زوي )حسن( يې ورڅخه منعه کړ چې مه وځه، او په دې کې 
شک نشته چې دواړو کې به يو په حق او بل به خطا وي، رسه هل دې چې 

دواړه امامان او هل خطا ګناه څخه ستاسو په نېز معصوم دي!!
 د معاوية  رسه په صلح کې حسني د حسن  لکک خمالفت وکړ، او 
په دې کې شک نشته چې يو په حق او بل به خطا وي، رسه هل دې چې 

دواړه امامان او هل خطا ګناه څخه ستاسو په نېز معصوم دي!!
 بلکې د شيعګانو کتابونه روايت کوي چې عيل  فرمايي: ما ته د حق 
ويلو، د نېکې مشورې راکولو څخه ځانونه مه بندوئ، دومره ډاډه نه يم 

چې نه به تېروزم)١(.

الاکيف: )۲۵۶/۸(. حبار األنوار: )۲۵۳/۲۷(.  )١(
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131  د حرمينو علماوو فتوه ورکړېده چې د رضورت هل خمې د کفارو نه د 
مرتدينو په ضد مرسته غوښتیل يش، په دې فتوه شيعګانو اور بل کړی دی 

چې دا د دوی ناوړه عقايد دي.

خو ولې مونږ ګورو چې د شيعګانو د باور وړ دين پوهه ابن املطهر احليل په 
خپل کتاب »منتیه الطلب یف حتقيق املذهب«)١( کې د مذهب شيخ الطويس 
او مفسدينو په ضد هل  پرته د شيعګانو امجاع نقل کوي چي د اهل ابليغ 
په  ذميانو څخه مرسته غوښتل جائز دي، ستاسو خپل مذهب ولې دومره 

تناقض کې دی؟!
132  د شيعګانو د قواعدو هل خمې په اهل بيتو کې امامت د هغه چا حق 
دی چې داسې خوارق العادت راښاکره کړي چې په صدق يې داللت کوي، 
بيا ګورو چې عيل بن زيد د امامت دعوه کوهل خو شيعګان يې امام نه بويل، 
او پټ پناه مهدي يې دعوه نه ده کړې او دوی يې امام بويل!! او نه يې کوم 

خارق العادت څه کړي دي!! د دوی په عقيده..
 133  لکه چې د اهلل پاک دا قول نازل شو: 

)ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ( ]النساء: 58[

اهلل پاک تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ.

نيب کريم  بنو شيبة راوغوښتل او د کعبې کونيج يې ورته ورکړه، او ورته 
يې وويل: ای بنوطلحه! دا کونيج واخلئ تر قيامته به ستاسو رسه وي، که هر چا 

درڅخه واخسته هغه به ظالم وی))(.

چې د کعبې د خدمت په خاطر نيب کريم  دومره په رصاحت رسه خربه کوي 
نو د عيل  د خالفت اړوند يې ولې دومره لککه او غوڅه خربه نه کوهل؟! 

.)۹۸۵/ ۲(  )١(
الزوائد:  املعجم األوسط: حديث شمېر: )۴۸۸(. جممع  الکبري: حديث شمري )۱۱۲۳۴(  املعجم   )((

.)۲۸۵/۳(
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د کعبې د خدمت په پرتله د خالفت مسله ډېره اړينه او مهمه ده چې د ټولو 
مسلمانانو زياتره مصلحتونه پرې والړ دي!!!

َف   134  شيعګانود دروغو حديث جوړ کړی دی چې ]َلَعَن اللُه َمْن َتَخلَّ
 لعن طعن ته الره هواره کړي او دا  ُأَساَمه[)١( تر څو د عمر  َعْن َجْيِش 

ورڅخه هري دي چې هل حديث نه په تاسو دوه شيان الزميږي:
د اسامة  په لښکر کې به عيل  هم تلیل وي او په لښکر کې تلل يې د 
ابوبکر  په امامت اعرتاف دی، ځکه عيل  د داسې چا مامور جوړ 

شو چې ابوبکر  امري کړی دی!!

او که وايي چې په لښکر کې نه و تلیل نو هغه هم په سپورو ستغو کې راځي!!

 135  شيعګان عقيده لري چې د عيل  رسه د قران د نزويل ترتيب رسه 
موافق قراين نسخه ده!

د    عفان  بن  عثمان  د  چې  يش  کېدای  پوښتنه  څخه  شيعګانو  هل   
خالفت نه وروسته چې لکه عيل  واک واخست او خليفه شو ولې يې 

دغه هل نقص څخه سليم او پوره اکمل مصحف نه راويستو؟

هل دې څخه په تاسو دوه شيان الزميږي:

يا خو دغه قران نشته تاسو په عيل  باندې دروغ وايئ.

او يا عيل  د خپل خالفت په اوږدو کې د مسلمانانو رسه دوکه کړېده او 
حق يې ورڅخه پټ کړی دی او مونږ په يقني رسه وايو چې عيل  حق نه 

دی پټ کړی او نه يې دوکه کړېده.

 136  شيعګان د اهل ابليت او د نيب کريم  د کورنۍ رسه د ميين حمبت 
دعوه لري، لکن مونږ وينو چې هغوی په دې دعوه کې دروغژن دي، دوی 

املهذب: )۱۳/۱(. د ابن الرباج يلکنه. االيضاح: )۴۵۴(. دابن شاذان يلکنه. وصول األخبار: )۶۸(   )١(
د اعميل يلکنه.
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د نبوت د کورنۍ ځېنو غړو هل نسب څخه انکار کوي لکه رقية او ام لکثوم 
د نيب  لورګانې، د نيب  تره عباس او چبي يې  او د هغه ترورزی زبري 

بن صفية  دوی ټول يې د نيب  هل کورنۍ نه ويستيل دي.

د فاطمې  زياتره چبو رسه کينه لري بليک کنځاوی ورته کوي لکه: زيد 
بن عيل، حيیي بن زيد، د مویس الاکظم دواړه چبي ابراهيم او جعفر، د حسن 

عسکري ورور جعفر بن عيل او....
او شيعګان عقيده لري چې حسن بن احلسن »املثین« او د هغه زوي عبداهلل 

»املحض« او حممد »انلفس الزکية« مرتد شوي دي.
د ارتداد نفس همدغه عقيده په ابراهيم بن عبداهلل، زکريا بن حممد ابلاقر، 
حممد بن عبداهلل بن احلسني بن احلسن، حممد بن القاسم بن احلسني، حيیي 

بن عمر.... کې هم لري.

 ايا دا د اهل ابليت رسه مينه او حمبت دی؟!! 

په دې يې خپلې خربې هم ګواه دي چې: د حسن بن عيل ټول چبې دومره بد 
اعمال لري چې په تقيه يې محل ناسم دی)١(

بلکې هل دې څخه هم ډېر د حريانتيا وړ او د لوې ګناه خربه دا ده چې:

 137  شيعګان په لومړۍ پېړۍ کې د اهل بيتو په کفر عقيده لري، د 
شيعګانو په باور وړ کتابونو او معتمدو اخستنليکونو کې راځي:

 د نيب  هل وفات څخه وروسته د )سلمان، ابوذر، مقداد( دريو پرته نور 
ټول صحابه مرتد شوي دي!! ځينې شيعګان يې شمېر اوو ته رسوي او په 
دغه شمېر کې هل اهل بيتو څخه يو هم شامل نه دی))( العياذ باهلل په ټولو 

يې د کفر او ردت حکم کړی دی.

تنقيح املقال: )۱۴۲/۳(.  )١(
القلوب:  ۹(. حياة   ۲۴۵/۸( الاکيف:  الروضة من   .)۹۲( العامري:  بن قيس  وګوره: کتاب سليم   )((

)۶۴۰/۲( په فارسې ژبه د جمليس يلکنه.
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 138  حسن  د ګڼ شمري مرستندويه باوجود معاوية  ته هل خالفت 
په   د خپلو لږو مرستندويه  تنازل وکړ، خو ولې ورور يې حسني  څخه 
  شمول د يزيد بن معاوية په ضد جنګي پاڅون وکړ، او حسن او حسني
دواړه د شيعګانوپه نېز معصوم امامان دي، که د حسن  اکر پسند اوسم 
  اکر به خطا وي، او که برعکس يې وايئ نو حسن  وي، نو د حسني
به په خطا وي، بلکې د اهل بيتو د خمورو او لوړو هستيو په کفر يې بييخ 

ترصيح کړې ده، لکه د عباس  په هلکه وايي چې 

)ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ( ]اإلسراء: 72[

ايت د عباس د نيب  تره په باره کې نازل شوی دی)١(.
د دې امت لوی متبحر اعلم او د قران ترمجان عبداهلل بن عباس  په باره 

کې په »الاکيف« کې وايي چې هغه اکفر ناپوهه او کم عقل و))(! 
او په »رجال الکيش« کې وايي: )اللهم الَعْن ابَنْي ُفالٍن َواعِم أَْبَصاَرُهَما، َكَما 

َعَمْيَت ُقُلْوَبُهَما()3( 

ای اهلل! د فالن پر دواړو چبو لعنت راويلږه او په سرتګو يې داسې ړانده کړه 
لکه په زړونو چې دې ړانده کړي دي.

ددې داع په تعليق کې د شيعګانو شيخ حسن املصطفوي وايي: هل دې څخه 
عبداهلل بن عباس او عبيداهلل بن عباس مقصد دي )4(.

هل فاطمې  پرته د نيب  نورو لورګانو ته هم د شيعګانو سيين هل حسده 
  خوټکيږي، ځېنو خو يې بييخ هل دې نه انکار کړی دی یچ دوی د نيب

لورګانې وي)٥(.

رجال الکيش: )۵۳(.  )١(
أصول الاکيف: )۲۴۷/۱(.  )((

رجال الکيش: )۵۳(. معجم رجال احلديث: )۸۱/۱۲( د خويئ يلکنه.  )3(
رجال الکيش: )۵۳(.  )4(

کشف الغطا )۵( د جعفر انلجيف يلکنه. دائرة املعارف الشيعية: )۲۷/۱( د حمسن األمني يلکنه.  )٥(
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 ايا دا د نيب کريم  رسه حمبت او مينه ده؟!!!
 139  د ابوبکر  د خالفت په دور کې د مرتدينو ضد جنګ کې عيل 
 هم برخوال و او يوه وينځه يې هم په غنيمت کې اخستې وه چې )حممد 
بن احلنفية( يې زږوىل و، دا په دې داللت کوي چې عيل  يې په خالفت 

قائل و، ورنه په جنګونو کې به يې وررسه ونډه نه اخسته.

 140  په بېالبېلو مسلو هل جعفر الصادق څخه ردو بدلې فتواګانې نقل 
دي، په هره فقيه مسئله کې د هغه دوه يا زيات قولونه دي، د نمونې په توګه: 

په کوم کويه کې چې جناست او پليتې وغورځيږي:

يو ځل وايي: کویه د حبر په څېر دی هېڅ ګنده یش يې نه يش پليتوىل.

بيا وايي: هل کويه به ټولې اوبه راويستل کيږي.

بيا وايي: هل کويه څخه به شپږ يا اووه بوکې اوبه راويستل کيږي.

هل يو شييع اعلم څخه وپوښتل شول چې د داسې متضارب اقوالو څخه به 
خمرج څه ډول وي؟

هغه ځواب ورکړ: جمتهد به د اجتهاد هل خمې راجح قول په ګوته کړي او پاتې 
قولونه به يې په )تقيه( محل کړي!

چا ورته وويل: که د اجتهاد هل خمې بل جمتهد د لومړي جمتهد په ضد قول 
راجح وبويل، پاتې نور اقوالو ته به څه وايي؟

هغه ځواب ورکړ: نفس خربه به کوي چې )تقيه( ده.

چا ورته وويل: که داسې يش نو د جعفر مذهب بيخې هل منځه والړ يش، 
تيق  او غري  تيق  د  نو  لري،  احتمال  تقيې  د  منسوبه مسئله  هره  ځکه چې 

مسئلې ترمنځ يې هېڅ توپري پاتې نه شو!!

 141  د شيعګانو په نزي حديثونو کې:
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الوسائل: د حرم العاميل يلکنه چې په )۱۱۰۴( کې مړ دی.

حبار األنوار دجمليس يلکنه چې په )۱۱۱۱( کې مړ دی.

مستدرک الوسائل د طربيس يلکنه چې په )۱۳۲۰( کې مړ دی.

د باور وړ کتابونه دي، او دغه ټول کتابونه ډېر وروسته يللک شوي دي.

 پوښتنه دامنځ ته راځي چې که دغې يلکواالنو حديثونه د سند او روايت 
هل خمې راغونډ کړي وي، نو ايا د سالم عقل څښنت باوره وي چې يوولس 

يا ديارلس پېړۍ وروسته څنګه ورته الس ريس کېدای يش؟؟!!
 او که هل خمکې نه په کتابونو کې تدوين وای بيا نو څنګه پرې په اخرنو 

وختونوکې وپوهېدل؟!

 خمکنو علماوو يې ولې دغه روايتونه نه دې راغونډ کړي؟!!

 ولې يې په مذکوره کتابونو کې د اصيل اخستنليکونو نومونه نه دي ذکر کړي؟!!

142  د شيعګانو په کتابونو کې هل ال ابليت څخه ډېر داسې روايتونه او 
حديثونه شته چې د اهل سنت د کتابونو رسه يو څري دي، که په عقيده کې 
وي او که د بداعتو څخه په انکار يا نورو بابونو کې وي، لکن شيعګان 
د هغوی نفيس  بنسټ چې  په دې  اړوي  نوم  په  تقيه  د  يې هل ظاهر څخه 

غوښتنو رسه سمون نه خوري!!

د   څخه  هل عيل  ابلالغة(  )نهج  کتاب  معترب  نېز  په  شيعګانو  د    143
ابوبکر او عمر  مدح او ثناء نقلوي، هغه وايي: ابوبکر هل دنيا څخه پاک 
او سپېڅیل چې ډېر کم عيب يې درلود والړ، د دنيا خري يې هل ځان رسه يوړ 

او رش يې پرېښود، اهلل ته په ډېره پېرواکرۍ او په حقه ويره او تقوا وریغ)١(.

شيعګان په دې څېر مدحې ته هک پک او حريان دريان دي چې د هغوی په 
صحابه کرامو کې د طعن عقيدې رسه ضد ده، نو په )تقيه( يې محل کړې ده!!

نهج ابلالغة: )۳۵۰(. حتقيق: صبيح الصالح.  )١(
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وايي: عيل  ځکه دغه وويل تر څو د هغه خلکو زړونه خپل کړي چې د 
ابوبکر او عمر په خالفت يې خپله عقيده سمه پېژنده، تر څو يې د زوړونو 

واکدار يش، يعنې هغه غوښتل صحابه تېر بايس!!

 مونږ هل شيعګانو څخه پوښتو چې ايا عيل  منافق او بوزديله و چې په 
زړه يې يو او په خوهل يې نور و؟!! 

دا خو د هغه د شجاعت او دلېرې او د بياحق رسه ټکراو خربې دي...

امامانو په عصمت عقيده  144  معلومه خربه ده چې شيعګان د خپلو 
لرې، دې عقيدې شيعګان په ستونزه کې اچويل دي چې په مقابل کې يې 
نور روايتونه خپله راوړي دي چې امامان د نورو خلکو په څېر دي، د هغوی 
په څېر سهوه او نسيان پرې راتالی يش، تر دې چې شييع اعلم جمليس خپله 
اقرار کړی دی چې ]مسئله نوره نه ستونزمنه کيږي، ډېر اخبار او ايتونه يې په 

سهو او خطا ښاکره داللت کوي[)١(.

145  د شيعګانو يوولسم امام »حسن عسكري« په داسې حالت کې ومړ 
چې زوي ترې نه دی پاتې، د »عثمان بن سعيد« په نوم سړي دعوه واچوهل چې 
د حسن عسکري نه څلور لکن زوی پاتې دی او هل ويرې څخه پټ شوی 
دی او زه يې وکيل يم دا په دې خاطر چې د امايم مذهب ابادي ونه نړيږي.

 شيعګانو ته حريانتيا په اکر ده چې لومړی وايي: د معصوم قول پرته نور د 
هېڅ چا قول نه مين، او دتله يې د عقيدي په مهمرتينه مسئله کې د اعم 

سړي خربه چې بييخ معصوم نه دی ومنله!!

146  شيعګان د مروان بن احلکم رسه  ډغرې ويه او ډېرې ردې بدې 
پسې وايي، بېرته د خپلو روايتونو هل خمې عقيدوي تناقض په دې پېدا کوي 

چې وايي: حسن او حسني دواړو به ورپسې ملونځونه کول))(.

حبار األنوار: )۳۵۱/۲۵(.  )١(
حبارا األنوار: )۱۳۹/۱۰(. انلوادر: )۱۶۳(. د رواندي يلکنه.  )((
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د حريانتيا وړ خو ال دا ده چې معاوية بن مروان بېرته د عيل  لور »رمله« 
هم په نکاح اخستې وه او د دې خربې تاييد نسب پوهانو ذکر کړی دی)١(.

د حسن »مثین« لور زينب هم د مروان مليس ويلد بن عبدامللک))( په نکاح 
اخستې وه، او ويلد ته نفيسة بنت زيد بن احلسن بن عيل په نکاح ناسته وه)3(.

147  شيعګان عقيده لري چې امام به بالغ وي)4( خپله دغه قاعده يې 
بېرته د حممد بن عيل الرضا په امامت ماته کړه، ځکه چې د عيل الرضا د 

مړيين په مهال يې ال بيخې ځوي حممد »اجلواد« بلوغ ته نه و رسېدیل.

١48  د اغئب مهدي اړوند شيعګان خپپلو ډېرو قصو کې دعوه لري چې 
هغه لکه پېدا شو نو هل ]اسمان نه پرې ماراغن راښكته شول بدن او مخ يې ورهل 
او  ورياده کړه، هغه وخندل  ته ورهل چا دغه خربه  پالر  خپپلو وزرو مسح کړ! 
او د  نه بلكې هل اسمان څخه مالئکې راښكته شوي دي  ويويل: دغه ماراغن 
برکت حاصلولو لپاره يې هل دغې مولود څخه ګټه پورته کړې، دا چې لکه رايش 

دغه مالئک به يې مرستندويه وي![)٥(.

 پوښتنه دا منځ ته راځي چې مالئکې يې مرستندويه وي ولې دومره 
ويره!! او ولې تر اوسه په رسداب کې پټ دی؟!

149  شيعګانو د امام لپاره څه شمېر رشطونه ايښې دي، يو رشط يې دا 
دی چې د پالر مرش زوي به وي، غسل به ورته امام ورکوي 	، د نيب  زغره 
به يې په بدن پوره وي، هل خلکو څخه به ډېره پوهه لري، احتالم او جنابت 

به پرې نه راځي او په غيبو به پوهيږي...!!

نسب قريش: )۴۵( د مصعب الزبريي يلکنه. مجهرة أنساب العرب: )۸۷(.  )١(
نسب قريش: )۵۲(. مجهرة أنساب العرب: )۱۰۸(.  )((

عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب: )۱۱۱( د ابن عنبة شييع يلکنه. طبقات ابن سعد: )۳۴/۵(.  )3(
الفصول املختارة: )۱۱۲ - ۱۱۳(.د مفيد يلکنه.  )4(

روضة الواعظني: )۲۶۰(.  )٥(
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د همدې رشوطو هل خمې بېرته په مشقت کې واقع شول!!

مونږ وينو چې د شيعګانو ځېنې امامان د پالر مرش زامن نه دی لکه مویس 
الاکظم او حسن عسکري او ځېنې نور دايس دي چې امام ته يې غسل نه 
دي ورکړي لکه مویس الاکظم ته خپل ځوي عيل الرضا غسل نه دي ورکړي 
ځکه چې د پالر د مړيين په حالت کې هغه په کور نه و، حیت چې حسني 
بن عيل ته هم خپل ځوي عيل زين العابدين غسل نه دي ورکړي، ځکه چې 

تر منځ يې د ابن زياد عسکرې مانع پرتې وې.

او په ځېنو نورو امامانو يې د نيب  زغر نه ده برابره لکه حممد اجلواد، ځکه 
چې د پالر د مړيين په مهال اته لکن هم نه و، همدارنګه هل حممد څخه ځوي 

)عيل( هم ماشوم پاتې شوی دی او هغه ومړ.

او ځېنې نور امامان يې هل خلکو څخه ډېر نه پوهېدل لکه هغه امامان چې ال 
ماشومان وو، او ځېنې نور امامان يې داسې دي چې د شييع روايتونو هل خمې 
.  به ورته جنابت او احتالم رسيده لکه عيل او دواړه چبي حسن او حسني

حسن،  فاطمة،  عيل،  ]زه،  فرمايي    اهلل  رسول  چې  کوي  روايت  شيعګان 
حسني پرته هېڅ چا ته د دې جواز نشته چې په دې مسجد کې جنب يش[)١(. 

او د علم غيب رشط خو هل دروغو پرته نور هېڅ نه دی، رد هم نه ارزي که په 
علم غيب پوهېدل نو په زهرو مړه کېدل؟!دغه مهال يې علم غيب چرته و؟!

150  شيعګان دعوه لري چې امامت بايد منصوص وي.
که خربه هم دغسې رښتيا وي په امامت کې به د شيعګانو ډلو ټپلو دومره 

اختالفات نه کول، هره ډهل د امامت نص په خپل امام تطبيقوي.
 په کوم خرييت يوه ډهل هل بلې په نسبت بهرتي لري؟! 

د نمونې په توګه کيسانيه دعوه لري چې د عيل  نه روسته امام حممد بن 
احلنفية دی او داسې نور...

عيون أخبار الرضا: )۶۰/۲(.  )١(
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151  د اهل االفک په څېر شيعګان هم په اعيشې  باندې تورونه لګوي 
-العياذ باهلل-

ولې  وي  دروست  تور  ستاسو  که  چې  لرو  پوښتنه  څخه  شيعګانو  هل   
ورباندې نيب  حد نه قائمه و؟

رسه هل دې چې هغه وايي: لوړه په رب اليزال چې که فاطمة هم غال وکړي الس 
به ترې غوڅ کړم؟!)١(

ولې ورباندې عيل  حد نه قائمه و؟! 
او هغه د اهلل په باره کې هل هېڅ چا هم نه يرېده!!

ولې پرې حسن  د خپل واک په دور کې حد نه قائمه و؟!

152 شيعګان عقيده لري چې ټول علم د هغوی امامانو رسه خزانه دی، 
هغوی ته په مرياث کې دومره علم او کتابونه پاتې شوي دي چې بل چا به 
دغومره په مېراث کې نه وي اخسیت، د امامانو رسه »صحيفة اجلامعة، کتاب 
عيل، عبيطة، ديوان الشيعة، جفر« دي، په دغې کتابونو کې ټول هغه څه دي 

چې خلک ورته اړتيا لري.

 د حريانتيا وړه دا ده چې که هل دغې کتابونو څخه يو هم شتون درلود نو 
د تاريخ مخ به يې بدهل کړی و!!

 چرته به هم د شيعګانو امامان هل خالفت څخه پاتې نه وو راغيل.
 چرته به پرې هم دغومره ستونزمن حاالت نه راتلل.
 چرته به هم د چا په الس او يا په زهرو نه مړه کېدل.

 د قتل او اغتيال هل وېرې او ډار څخه به هېڅلکه هم په رسداب کې امام 
پناه نه اخسته!!

153  هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې دغه مصادر اوسمهال چرته دي؟
خباري: )۳۴۷۵(.  )١(
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 ستاسو مهدي نور د څه په انتظار دی چې خلکو ته يې نه ورکوي؟ 
 ايا خلک هل ديين نګاه نه دغې کتابونو ته اړتيا نه لري؟ 

 که اړتيا ورته لري ولې اساليم امت د مهدي د پټېدو څخه راپدېخوا د 
يوولسو پېړيو څخه هم زياته موده د هدايت هل دغې مصادرو څخه لرې 

او نا خربه دی؟!! 
 د دې خلکو څه ګناه ده چې هل دغې خمزون علم څخه بې بريخ دي؟ 

 که امت ورته اړتيا نه لري ولې دومره دعواګانې کوئ؟ 
 ولې شيعګان د قران او حديث د هدايت د حقييق مصادرو څخه اړول 

کيږي او بنديږي؟
154  شيعګان په خپلو کتابونو کې ذکر کوي چې لکه حسني  کوفې 
د  اکرونه  دغه  کړ،  يې  مړ  او  کړه  ونه  مرسته  هېڅ  يې  هغوی  او  والړ  ته 

دريوخلکو پرته د ردت سبب جوړ شو.

 که هغوی په علم غيب پوهېدل ولې د کوفې په لور ټپېدل؟!!!

155  شيعګان عقيده لری چې دولسم امام د وېرې هل کبله په رسداب 
کې پټ شوی دی.

 مونږ هل شيعګانو څخه پوښتنه کوو: هل دې څخه خمکې چې د خالفت په 
ځمکه کوم امامان ميشت وو هغوی ولې چا نه مړه کول؟! 

 رسه هل دې چې هغوی ورڅخه لوي وو، دا به د ماشومتوب په حالت کې 
چا څه مړ کړی و؟!!

شيعګان دعوه لري چې دوی هغه حديثونه باور وړ بويل چې د اهل بيتو څخه 
په صحيح سند رسه ثبوت ولري)١( خو دا خالص او سوچه دروغ دي، دوکه او 
پراډ دی، دوی خپل امام د نيب  مساوي بويل چې د ويح پرته هل ځانه خربې 
  نه کوي، د امام قول د اهلل د قول په څېر حيثيت لري، هل همدې کبله د نيب

أصل الشيعة و أصوهلا: )۸۳(. دحممد حسني ال اکشف الغطا يلکنه.  )١(
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حديثونه يې په مصادرو کې ډېر لږ تر سرتګو کيږي، کوم اقوال چې ورته د 
امامانو څخه رایلغ وي په هغه بسنه کوي.

د تېر په څېر هغوی د ټولو اهل بيتو څخه راغيل قولونو باندې باور لرل هم 
دورغ دي، بلکې هغه اقوال د اعتماد وړ بويل چې يواځې د امامانو څخه 

نقل وي، هل دې کبله د حسن  هل چبو څخه روايت نه قبلوي.

د تېر په څېر مونږ شيعګانو ته وايو: ستاسو د عقيدې هل خمې بيا هم تاسو د 
اهل ابليت څخه راغلې نصوصو رسه رسه جتاوزات کوئ، هل عيل  پرته بل 

هېڅ چا د تمزي په حالت کې رسول اهلل  نه دی يلدیل. 

 ګرد سنت نقل  پېړيو ته د نيب کريم   کوىل يش ورستنيو   ايا عيل 
کړي؟!

 هغه به دا څنګه وکوالی يش چې په ځېنو وقتونو کې به نيب  هل ځان 
نه وروسته امري ګمارو، حیت ستاسو په اعرتاف به يې لکه د څه يش لپاره 
بل ځای ته يلږدو، هغه ټول عمر د نيب  په څنګ کې نه دی تېر کړی.
 د تېر په څېر هغه به څنګه وکوالی يش چې د نيب  کورين احوال نقل 

کړي چې هل يب بيانو پرته يې نور هېڅ چا ته معلومات نشته؟!

 ټول   لکه هم نه يش کوالی چې تاسو ته د نيب  جوته شوه چې عيل 
سنت روايت کړي.

او  علم  ته  قلمرو  زيات  اسالم  د  لرو چې:  پوښتنه  تاسو څخه  هل    156
عرفان د عيل  هل روايت پرته د نورو صحابه کرامو په روايتونو نقل شوی 
دی او په اعمه توګه دغه علم د اهل بيتو پرته نورو رسوىل دی، نيب  مدينې 
ته زرارة بن اسعد  واستو چې خلکو ته اسالم ښوونه وکړي، انصارو ته 

قران کريم ورزده کړي او په دينې مسائلو يې و پوهوي.

عالء بن احلرضيم  يې د دعوت لپاره حبرين ته استوىل و، معاذ او ابومویس 
اشعري  يې يمن ته استويل وو، عتاب بن اسيد  يې مکې ته استوىل و.
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د شيعګانو د دې دعوې حقيقت په کومه والړ چې هل نيب  نه به هل اهل 
بېتو پرته نور څوک روايت نه يش کوالی؟!!

157  د تېر په څېر شيعګان خپپلو کتابونو کې دعوه لري چې هغوی ته 
د حاللو او حرامو علم او د حج مناسک يواځې د ابوجعفر ابلاقر د روايت 
هل خمې رسيديل دي، دا په دې داللت کوي چې عيل  نه ورته هېڅ هم نه 

دي رسيديل!!

رسه هل دې چې د دوی اسالفو به د نيب  څخه صحابه کرامو روايت کړي 
حديثونو باندې عمل درامد درلود!!

د حج  وړاندې شيعګانو  راتګ  ابو جعفر هل  د  وايي:  کتابونه   د شيعګانو 
مناسک او د حاللو او حرامو متعلق هېڅ هم نه پېژندل، چې لکه هغه رایغ 
خلکو ته يې حالل او حرام او د حج مناسک وروښودل که څه به هم خلکو 

هل دې نه خمکې هل نورو نه پوښتنې کولې خو بيا به دې ته راتلل)١(.

په  چا  هغه  د  بدلې خربې کوي،  ردو  منځ کې  158  شيعګان رسه خپپل 
صداقت او عدالت پرېکړه کوي چې ګومان کوي ګنې دوی مهدي يلدیل دی.

د شيعګانو شيخ مامقاين وايي: هل پټېدو وروسته که د حجت )مهدي( په يلدو 
څوک مرشف شوی وي، مونږ ګوايه ورکوو چې دغه يلدونکی د عدالت 

په لوړه درجه کې دی))(.

 مونږ هل شيعګانو څخه پوښتو چې ولې د دې حکم وړ هغه خلک نه 
بولئ چې رسول اهلل  يې لېدیل وي؟ رسه هل دې چې ستاسو د امام نه په 

عظمت او درجه کې هم باال دی؟!!

159  په دې کې هم شيعګان تناقض کې دي چې د هغه چا روايت نه 
أصول الاکيف: )۲۰/۲(. تفسري العيايش: )۲۵۲/۱ - ۲۵۳(. الربهان: )۳۸۶/۱(. رجال الکيش: )۴۲۵(.  )١(

تنقيح املقال: )۲۱۱/۱(.  )((
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قبلوي چې د دوی په امامانو عقيده نه لري، ل دې کبله يې د صحابه کرامو 
روايتونه ترديد کړي دي، خو ولې نفس قاعده په هغه چا نه جمرا کوی چې 
اعلم  شيعګانو  د  دی!!  کړی  انکار  څخه  اسالفو  شييع  يې  امامانو  خپلو 
حر العاميل ډېر تاکيد کړی دی چې اماميه ډلې د فطحيه)١(، واقفيه))( او د 

ناووسيه)3( ډلو په روايتونو عمل درامد درلود.

دا درېواړه ډيل د اثنې عرشيه شيعګانو ځېنې امامان هم نه مين، خو بيا هم ځينې 
راويان يې ثقه بويل)4(، خو ولې شيعګان دغه رويه د نيب  د ملګرو رسه نه کوي!!

160  د شيعګانو زيات علماء عقيده لري چې د لکيين کتاب )الاکيف( کې 
په ډېر  او موضويع حديثونه هم شتون لري خو شيعګان  صحيح، ضعيف 
ته وړاندې کړی شو، هغه  امام اغئب )مهدي(  باور وايي چې دغه کتاب 

وويل: زمونږ شيعه لپاره دا کتاب بسنه کوي)٥(.

 مونږ پوښتنه لرو چې مهدي ولې په موضويع حديثونو نيوکې نه کولې؟!

161  په »مصباح الفقيه« کې د شيعګانو اعلم »همداين« وايي: امجاع د ټولو 
شيعګانو په نېز حجت نه بلکې د متأخرينو رايه ده، حیت چې متاخرين هم 
ورباندې په يوه زمانه کې نه دي راټول شوي بلکې د اټلک هل خمې د معصوم 

رايه يې معلومه کړې ده)6(. 

 ايا هغوی کوالی يش چې د امام اغئب رايه په امجاع رسه اټلک کړي؟!

دوی د عبداهلل »أفطح« بن جعفر الصادق پلويان دي.  )١(
دوی هغه خلک دي چې د مویس بن جعفر په امامت کې يې توقف وکړ، نه يې ترې انکار   )((

وکړ او نه يې امام وبولو.
دوی د ناووس يا د ابن انلاووس پېرواکر دي او عقيده لري چې جعفر بن حممد نه دی مړ   )3(

شوی او مهدي هم جعفر بن حممد دی نور څوک نه دي.
د بېلګې په توګه کوالی شئ چې )رجال الکيش: ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۷۰، ۶۱۲، ۶۱۶، ۵۹۷، ۶۱۵( خمونه وګورئ.  )4(
يلکنه.  خوانساري  د   )۱۰۹/۶( اجلنات:  روضات  يلکنه.  عيل  حسني  د   )۲۵( الاکيف:  مقدمة   )٥(

الشيعة: )۱۲۲( د حممد صادق صدر يلکنه.
مصباح الفقيه: )۴۳۶(. االجتهاد واتلقليد: )۱۷(.  )6(
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 د شيعګانو دې تناقض ته ځېر شئ چې خپل ختمينات او اټلکونه عمده 
بويل خو ولې د سلفو امجاع ته په جوهريت قايل نه دي!!

162  خپپله شيعګان د خپل لوي اعلم او د مذهب د باور وړ کتاب »من 
ال حيرضه الفقيه« يلکوال ابن بابويه القيم په تناقض کالم اقرار کوي چې 
لکه هم په مسئله کې د امجاع دعوه وکړي، بيا يې برخالف مسئله کې هم 
امجاع نقلوي)١( تر دې چې يو شيعه اعلم يې اړوند وايي: د امجاع په دعوه 
کې چې د چا دا حال وي په روايتونو به يې څه اعتبار او باور وکړای يش))(.

163  په شيعګانو کې د حريانتيا وړ خربه دا ده چې لکه هم په مسئله کې 
قائل جمهول وي، دوی  بل قول  د  او  قائل معلوم  يو قول  د  قولونه رايش  دوه 
پکې د جمهول قائل خربه په دې مين چې کېدای يش د کوم معصوم امام 
قول وي، په دې مذهيب تګالره يې »حر العاميل« د ډېرې حريانتيا په مقام کې 
نيوکه کړې ده، هغه وايي: په مسئله کې د شيعګانو دا رشط چې د جمهول 

النسب قول بايد پکې هرومرو وي د ډېر تعجب وړ او نا اشنا خربه ده!! 

په جهالت رسه څنګه پوهېدای شو چې رښتيا دا د معصوم قول دی او که 
ګوماين نسبت دی)3(؟!

164  د شيعګانو مذهيب شيخ »جمليس« وايي: د امامانو د زيارتونو رسه د 
دوو رکعتونو د اداء په مهال قرب ته مخ ګرځول الزيم سنت دي ولو که کعبې 

ته شاه هم رايش)4(!!

 های های!! هل قربونو څخه مسجدونه او قبلې جوړول د دوی په کتابونو 
ده، خو دوی ظاملان يې د خپل  نه نيه وارد  امامانو  ال ابليت هل  د  کې 
خبيث اعدت رسه سم چې قولونه يې د نفيس خواهشاتو رسه سمون ونه 

خوري په )تقيه( محل کوي!!

جامع املقال فيما يتعلق بأحوال احلديث والرجال: )۱۵( د طرييح يلکنه.  )١(
تنقيح املقال فيما يتعلق بأحوال احلديث والرجال: )۱۵(.  )((

مقتبس األثر: )۶۳/۳(.  )3(
حبار األنوار: )۳۶۹/۱۰۱(.  )4(
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ُرُكُم اللَه ِفْي أَْهِل َبْيِتْي«)١(  165  شيعګان زياتره د »غدير« حديث او »ُأَذِكّ
حديثونه باربار ذکر کوي خو دا يې هېر دي چې د لومړي ځل لپاره يې د 
دغې نبوي وصيتونو څخه رسغړونه کړې ده چې د زياتره ال ابليت رسه يې 

دښمين اعالن کړه!!

166  شيعګانو ته وايو: که صحابه کرامو په رښتيا د عيل  د امامت 
نص پټ او پناه کړی وای نو د هغه په فضيلت او بهرتې کې راغيل حديثونه 

به يې هم پټ کړی وای کنه؟!

امامت نصوص وای  او دا د واقعيت رسه هم ټکراو لري، جوته شوه که د 
لويه  د نص شتون  باندې  په خالفت  وای، ځکه چې  نقل کړی  به  هغوی 
مسئله ده او د داسې سرتو مسائلو ويل او مشهورول پکار وي تر دې چې 

خمالف اوموافق دواړه يې وپېژين.

امام  اغئب  دوی  د  عسکري«  »حسن  چې  کوي  روايت  شيعګان    167
»مهدي منتظر« پالر هل ثقاتو پرته د »منتظر« د حديث په نه تشهريولو امر کړی 
دی، بېرته خپلې خربې په دې ماتوي چې که څوک امام ونه پېژنې نو د غري 

اهلل عبادت کوي او که پر دغه حالت ومړ مرګ يې د کفر او نفاق دی))(!!

168  هل هغې شيعګانو څخه چې عقيده لري چې اهلل پاک د دوی »مهدي 
منتظر« عمر سلګونه اکل اوږد کړی دی ځکه چې خلک ورته اړتيا لري، 

بلکې ټوهل نړۍ ورته په احتياج کې ده!! 

مونږ پوښتنه کوو چې:

 که د خلکو د اړتيا هل کبله اهلل پاک د چا عمر په سلګونو لکنو اوږده 
و، نو ولې يې د رسول اهلل  زندګي نه اوږدوهل چې ټول خلک ورته په 

اړتيا کې دي؟!!

صحيح مسلم: )۳۶( حديث. )ژباړڼ(  )١(
أصول الاکيف: )۱۸۱/۱ - ۱۸۴(.  )((
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169  شيعګان د حسن عسکري د دوی د امام د ورور جعفر خربه نه 
مين، او حاالنکه هغه وايي چې د حسن عسکري نه زوي نه دی پاتې شوی، 
بېرته  منو)١( خو  نه  يې خربه  نو ځکه  دی  نه  معصوم  وايي جعفر  شيعګان 
حسن عسکري د زوي په شتون د عثمان بن سعيد چې هغه هم معصوم نه 

دی خربه يې مين، دا څومره لوي تناقض دی؟!! 

170  وړاندې په مقدمه کې تېر شول چې د شيعګانو د خورا مشهورو 
په نوم عقيده ده، د عقيدې چنوړ دا دی چې  يوه »طينه«  عقيدو څخه هم 
شيعګان اهلل پاک د ځانګړې خټې څخه او سنيان يې هل نورې خټې څخه 
پېدا کړي دي او په معلومه بڼه رسه خاوره خټه ګډه وډه شوه، په شيعګانو د 
ګناهونو بنسټېز المل د سنيانو د خاورې رشيکېدل دي اوپه سنيانو کې د 
صالح او د امن امان بنسټزي المل د شيعګانو د خاورې اثر دی، د قيامت 
په ورځ به د شيعګانو ګناهونه او زساګانې دواړه په سنيانو او دسنيانو نيک 

عملونه به شيعګانو ته ورکړل يش!!

خو ولې هل شيعګانو څخه هېر دي چې دا عقيده يې په قضا او قدر او د 
افعال العباد کې د شييع عقيدې رسه رسارس ټکراو او خمالفتونه لري، ځکه 
ددې عقيدې مطلب خو دا شو چې انسان خپپل اکرونو جمبور دی او هېڅ 
اختيار نه لري، ځکه د انسان فعل د خاورې په بنسټ چې دا ورڅخه پېدا 
شوی دی منځ ته راځي، رسه هل دې چې دوی او معزتهل رسه يو مذهب لري 

چې انسان د خپل فعل خالق دی!!!

171  اثين عرشيه شيعګان بار بار تکراروي چې انصارو د عيل بن ايب 
ډېر  کې  صفني  په  يي  کبله  دې  هل  درلوده،  مينه  سارې  بې  رسه    طالب 

پلويان هم دوی و. 

 مونږ ورڅخه پوښتنه کوو چې ولې يې په لومړي ځل د ابوبکر  پر 
ځای دې ته خالفت نه ورکو؟! 

الغيبة: )۱۰۶ - ۱۰۷(.  )١(
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هېڅلکه هم شيعګان دې پوښتنې ته تسيل خبش او قناعت وړ جواب نه يش ويالی.

زمونږ هل نظرونو څخه د انصارو او هل دوی څخه وړاندې د مهاجرينو نظر 
او رايه ډېره پياوړې او حق ته نزدې وه، د انصارو دغه باايمانه او باورې ډهل 
بس دومره وه چې د خالفت او د نبوت د کورنۍ رسه مينه ګرکې اړيکو 

ترمنځ يې لږ توپېر ته نظر و.

هل همدې کبله د شيعګانو هغه کتابونه چې د صفني په ورځ د عيل  په 
مالتړ کې صفتونه کوي نفس هغه کتابونه دي چې د سقيفې په پيښه کې 

يې په ردت او کفر تورنوي!!

 د نيب کريم  صحابه کرام د حريانتيا وړ ترازو باندې تلل کيږي!! 

  په ملتيا کې وي نيک او ښه خلک وي، خو که د عيل  که چرته د عيل
  رسه په کومو چارو کې ټکراو ولري او يا هم د هغه چا مل وي چې د عيل

رسه ضد وي نو اکفر، مرتد، خود غرضه او منافقني يش؟!

 د   که شيعګان دا وايي: د ردت پرېکړه پرې ځکه کوو چې د عيل 
خالفت هل نص څخه منکر او په شا تليل دي.

غدير  د  چې  لري  نه  عقيده  دا  شيعګان  عرشيه  اثين  ايا  وايو:  ورته  مونږ 
حديث متواتر او په سلګونو صحابه وو روايت کړی دی؟ 

انکار هل کوم ځای څخه رایغ؟!

ٌي َمْوَلُه«)١( خپپله ژبه ووايم نو انکار هل کومه  زه چې لکه »َمْن ُكْنُت َمْوَلُه َفَعِلّ
رایغ؟!

 که شيعګان وايي: هغوی د حديث هل لفظ نه نه بلکې د معین نه منکر وو.

مونږ ورته وايو: د حديث په تفسري کې ستاسو په حقانيت ديلل څه دی؟ 

جامع الرتمذي: )۳۷۱۳(. )ژباړڼ(  )١(
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ايا د نيب کريم  د صحابه کرامو څخه د عقل او فهم هل نګاه تاسو بهرت 
ياست؟!! 

او که نه هل هغوی څخه تاسو په عربيت ښه پوهه لرئ چې هغوی د حديث 
په مغز دومره ښه نه پوهېدل لکه تاسو چې پوهېږئ)١(؟!!

172  زمونږ خمې ته شيعګان دوه ډلې دي:
يو ډول هغه شيعګان دي چې د اهلل د کتاب د حتريف او تبديل په تور لکک 
اتوو  حديثونو  د  شيعګانو  د  عرشيه  اثين  د  يې  کې  رس  په  چې  لري  درېځ 
باورو رسچينو کې د يو کتاب »مستدرک الوسائل« يلکوال دی، هغه د »فصل 

اخلطاب يف اثبات حتريف رب األرباب« په نوم خپل کتاب کې وايي:

د قران په حتريف يو ديلل دا دی چې ځېنې فقرات يې د بالغت په انتها کې 
دي خو ولې نور ځېنې فقرات يې په نهايت زيات سخافت او د بې معنا په 

درجه کې دي))(.

د  دواړو خواو  د  تغيري کې  او  په حتريف  قران  د  وايي:  سيد عدنان حبراين 
نهايت زيات اخبارو د نقل چې د تواتر هل حد څخه هم جتاوز لري او نور ګڼ 
شمېر حديثونه پرې هم راغيل دي، حیت چې د صحابه وو او د تابعينو په نېز 
هم پکې حتريف رایلغ دی او شيعګانو خو پرې اتفاق کړی دی او په قران 

کې د حتريف مسئله يې د د ين د رضورياتو هل مجلې څخه ګرځولې ده)3(.

يوسف ابلحراين وايي: زمونږ پر درېځ روايت شوي اخبار واضحه او غوڅ 
په روايت شوي حديثونو کې  باوجود  انتشار  او  داللت کوي، که د کرثت 
طعن ته پام وکړو شايد هل دې کره کتنې هل خمې به د اساليم رشيعت ډېر 
او  استاذان  راويان،  سندونه،  اصول،  يش،  الړ  منځه  هل  هم  نور  حديثونه 

ثم أبرصت احلقيقة: )۲۹۱ - ۲۹۲(.  )١(
فصل اخلطاب یف اثبات حتريف کتاب رب األرباب: )۱۲(.  )((

مشارق الشموس ادلرية: )۱۲۶(.  )3(
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مشائخ ټول يو دي، خو سوګند په رب ال يزال چې د قران په تبديل او تغيري 
عقيده نه لرل مې د استبداد او ظلم په ټولوااکنو حسن ظن نه نه وبايس، که 
څه هم هغوی په امامت کربی کې خيانت نه دی کړی خو ولې په نورو 
امانتونو کې ترې خيانت څرګند بريښي چې دين ته ترې خاروخنډ ستونزه 

راوالړه ده)١(.

دې خواوې په قران کريم د حتريف ښاکره ښاکره نظرونه ورکړيدي!!

دوهمه خواوې »صحابه کرام« دي، د دوی هغه ګناه چې شيعګان يې پرې نه 
بښي دا ده چې د عيل  پر ځاې يې خالفت ولې ابوبکر  ته ورکړی دی؟!

لومړي خواوې چې د اهلل پاک په کتاب کې په حتريف قايل دي اثين عرشيه 
شيعګان ورهل نهايت زيات معذرت په دې لکماتو چې ]تېرويت دي، دا دهغوی 
افسوس  های  کوي،  او...[  يو  نه  موافق  وررسه  مونږ  دی،  تاويل  او  اجتهاد  خپل 
راهيسې  لکه  هل  عقيده  حتريف  نه  يا  حتريف  د  کريم  قران  په  چې  افسوس 

اجتهادې مسئله جوړه شوېده؟!! 

د دغې جمرم انسان په دې قول ]خو ولې نور ځېنې فقرات يې په نهايت زيات 
سخافت او د بې معنا په درجه کې دي[ کې اجتهاد چرته دی؟!! 

لوړه په رب اليزال چې دا لوي مصيبت دی!!!

په قران کې د حتريف قائلينو ته مونږ د اثين عرشيه شيعګانو ځغلند نظر د 
بېلګې په توګه څه نمونه ږدو:

د اوسمهاهل اثين عرشيه شيعګانو لوي اعلم سيد عيل ميالين په خپل کتاب 
»عدم حتريف القران: ۳۴« کې د مريزا نوري طربيس څخه په دفاع کې وايي:

مريزا نوري د لوي حمدثينو هل مجلې څخه دی، مونږ د مريزا نوري زيات قدر 
او احرتام کوو، مريزا نوري زمونږ په علماو کې سرت اعلم دی، مونږ د هغه 

ادلرر انلجفية: )۲۹۸( د يوسف حبراين يلکنه، نرش: مؤسسة ال ابليت الحياء الرتاث.  )١(
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په حق کې لږ تر لږه جتاوز هم نه کوو او نه مونږ ته د دې جواز شته بلکې 
تعدی ورباندې حرامه ده، هغه زمونږ لوي حمدث دی!!)١(

دا څومره لوي تناقض دی!!

173  اهلل پاک فرمايي: 
)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]األعراف: 3[

دا ايت د نيب  پرته د هر چا پېرواکري باطله بويل، د امام او خليفه اړتيا دا 
ده چې د اهلل پاک مونږ ته رارسېدلې فرمانونه تنفيذ کړي، نه دا چې خلکو 
ته نوی دين راوړي او يا د هغه څه اجيادات وکړي چې خلک وررسه نا اشنا 
  په راوړي دين کې يې ثبوت هم نه وي، مونږ ګورو چې عيل  او د نيب
لکه هم قراين پرېکړې ته دعوت شو نو اغړه يې ورته کېښوده او دا يې هم 

وويل چې په قران فيصله حق او دروست اکر دی.

که د عيل  قول رښتيا او سم وي زمونږ همدغه مذهب دی او پرې والړ يو او 
که پرېکړه يې بنسټ نه لري باطله وي نو باطلې خربې هغه بييخ کوي نه او 
که د امام په شتون کې په قران پرېکړه ناسمه وي بيا به عيل  وييل و چې: په 
قران ولې پرېکړې ته اغړه ږدئ حاالنکه زه د نيب  هل اړخه تاسو ته مبّلغ يم؟

 که شيعاکن وايي: د نيب کريم  وروسته امام ته اړتيا يلدل کيږي تر څو 
دين ورسوي.

مونږ وايو: دا باطله او بې ديلله خربه ده، په صحت يې هېڅ ديلل شتون نه 
لري، ټول د ځمکې خلک يواځې د نيب  بيان او تبليغ ته شديده اړتيا لري، 
که څوک يې په حضور کې وو، که نه وو او که وروسته ترې راغيل دي، خو 
چې نيب کريم  هر څه ووايي هغه به تل لپاره بايق او د ځمکې د ټولو ميشتو 

خلکو لپاره به بيان وي.

ثم أبرصت احلقيقة: )۲۹۴(.  )١(
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د تېر په څېر: شيعګان وايي چې د تل لپاره د امام شتون ته اړتيا ده، که رښتيا 
داسې وي نو دعوه يې ځکه ماته ده چې د ځمکې په لروپرتو سيمو کې چې 
څوک امام رسه نزدې حضور نه لري څه کوي، د ځمکې ټول ميشت خلک، 
د نادار او فقري پورې، د ښځې، د ناجوړه او د ژوند په دندو بوخت خلکو 
پورې، د ختيځ او لويدېځ خلکو پورې هېڅلکه نه يش کوالی چې امام براه 

راست وويين، هغوی ته خو هم تبليغ زيات اړين دی؟!

که هل امام څخه تبليغ اړين وي نو هل رسول اهلل  څخه خو تبليغ او دين رسونه 
په طريقه اوىل اړينه ده او هېڅلکه هم خلک هل هغه څخه جال کېدای نه يش)١(.

174  هغه راويان چې په روايتونو يې شييع دين والړ دی، د شيعګانو په 
کتابونو کې په ډېر لعن او مذمت ياد شوي دي، که څه يې هم شيعګان د 
خپلو شيوخو په خولو بد يادوي خو بيا هم رایلغ مذمت يې نه مين، )دا ځکه 
که مذمت يې پکې ومنو سنيان ترې جوړيږي( تر څو د راغيل مذماتو خمه 
ونييس په تقيه يې محل کړي دي، هل اندکې وجې نه پکې د امام د قول هل رد 
نه نور څه نشته خو که په شييع مذهب کې د امام هل نص څخه منکر اکفر 

وي نو شيعګان خو د انکار هل خمې رأسا هل دين څخه وتيل دي!

د شيعګانو د معارصو شيوخو څخه حممد رضا املظفر خپپله اعرتاف کړی 
الفاظو سختې  په  مذمت  د  باندې  راويانو  په ځېنو  ائمو څخه  هل  دی چې 
نيوکې شوي دي او خپپله د شيعګانو کتابونو دغه مذمات روايت کړيدي، 
حممد رضا املظفر زياتوي د هشام بن سالم اجلوايليق په ذم کې زياتوي »په 
هشام ګڼ شمېر د مذمت په صفاتو نيوکې شوي دي، هل دې پرته د اهل بيت په 
لويو لويو مرستندويه او د هغوی د باور وړ په راويانو هم دغسې نيوکې چې د 
روايت د رد المل جوړيږي شوي دي، خو ولې جواب هل دغې نيوکو څخه په دې 

کېدای يش چې )تقيه( ده« ))(.

الفصل يف امللل واألهواء وانِلَحل: )۱۵۹/۴ - ۱۶۰(.  )١(
االمام الصادق: )۱۷۸( د حممد حسني املظفر يلکنه.  )((
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بيا وايي: »د اهل بيتو خالفت او حق دين د همدغو راويانو په نصوصو والړ دی، 
نو څنګه په دغې سرتو هستيو کې قدح سمه وبولو«؟!)١(

وګورئ چې تعصب په انسان باندې څه کوي خپپله بېرته هل هغه چا نه دفاع 
کوي چې د اهل بيتو هل پلوه يې مذمت بيان شوی دی او بېرته د اهل بيتو هل 
پلوه د قدحې او مذمت صفتونه هل راويانو څخه ردوي، دا هغه صفتونه دي 
چي د شيعګانو کتابونو روايت کړي دي دا بييخ داسې برېښي چې دوی هم 
د اهل بيتو تکذيب کوي او د دجل او افرتاء، د درواغو او تهمتونو امامان 
چې اهل بيتو غنديل دي دوی يې تصديقوي، په دې اټلک چې امامانو دغه 
قدحه د تقيه په شلک کړې ده، جوته شوه چې شيعګان د اهل بيتو د هغو 
اقوالو پريواکري نه کوي چې د سنت رسه سمون خوري، بلکې د اهل بيتو د 
دښمنانو په پل روان او د هغوی پېرواکر دي او د خپلو امامانو ټول د جرحې 

اقوال په تقيه محل کوي.
175  اعم او خاص ته په تواتر معلومه ده چې نيب  رسه د ابوبکر، عمر 
او عثمان  ځانګړی نزديکت و او ټولو خلکو نه يې وررسه ځانګړي 
يا  په لويه کچه مينه درلوده او د ټولو وررسه منځنۍ اړيکي هل سخرګنۍ 
زومولۍ څخه جوړې وې، د هغه هم وررسه ډېره مينه او حمبت و، تل يې 

پرې ثنا او د مدحې لکمات وييل دي.
 پوښته دا لرو چې د نيب  په ژوند او هل مرګ وروسته به يا دوی ظاهرا 
او باطنا په سمه وي او يا به نه وي، خو که د دومره نزدې اړيکو رسه رسه 

بيا هم هغوی په ناسمه وي دوه خربې ترې الزميږي:
	يا خو نيب کريم  د دوی په احوالو بييخ ناخربه و.

او يا يې وررسه مداهنت کو.
او د نيب کريم  په حق کې دغه دواړه اکرونه يو هل بل څخه په قدح او 

مذمت کې پورته دي، خو عريب شعر دی چې:

االمام الصادق: )۱۷۸( د حممد حسني املظفر يلکنه.  )١(
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َوِإْن كنت تَْدِرْي َفالُْمِصيَْبُة أَْعَظُمَفِإْن ُكنَْت الَ تَْدِرْي َفِتلَْك ُمِصيَبٌة
ژباړه: مصيبت دا دی چې ته پوهېږې نه او چې پوهېږې او بيا هم انکار کوې نو 

مصيبت خو ال هم پسې نور لوی دی.

او که چرته هغوی په دين کې هل استقامت وروسته ديين احنراف کړی وي 
لويو  په  هغه  د  او  ځانګړو  په  امت  د    نيب  د  پلوه  هل  پاک  اهلل  د  خو  دا 
ملګرو باندې د رشمولو معین ورکوي، په نورو اديانو چې څوک خپل دين 

باال غواړي څنګه يې خاص ملګري مرتد کېدای يش؟

دا او دې ته ورته نورو تورونو شيعګان د نيب  په شان کې ګوستايخ کوي.

  امام ابو زرعة وايي: دا خلک )شيعګان( غواړي چې هل دې الرې د نيب
ګوستايخ وکړي د دې لپاره چې خلک ووايي: حممد  ناوړه هسيت وه ځکه 
يې ملګري هم ناوړه وو، که نېک سريته انسان و، نو ټول ملګري به يې نيک 

او صاحلان وو.

176  په صحابه کرامو کې د شيعګانو د تکفريي مذهب څخه د عيل 
 کفر هم الزميږي ځکه چې د اهلل پاک په امر يې عمل نه دی کړی.

دا هم پرې الزميږي چې اساليم رشيعت يې هل عمل څخه ساقط کړی و 
په عقيده راويان يې مرتدين دي، هل دې  باطل يې ګرځوىل و ددوی  بلیک 
د  ته  مونږ  قران  چې  ځکه  الزميږي،  هم  قدحه  کې  کريم  قران  په  څخه 
ابوبکر، عمر، عثمان او د نورو صحابه کرامو هل الرې نقل شوی دی، او هل 

دې خربو څخه د شيعګانو موخه هم دا ده بله نه ده.

177  شيعګان وايي: »امامت واجب دی، ځكه چې امام د اساليم رشيعت او 
مسلمانان په اساليم الر روانولو کې، هل کمې او زيادت څخه د اساليم احاکمو 

خوندي ساتلو کې د نيب  نائب دی«)١(.

الشيعة يف اتلاريخ: )۴۴ - ۴۵(.  )١(
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شيعګان مزيد وايي: د اهلل پاک هل اړخه د امام تعيني رضوري دی، ټوهل نړۍ 
امام ته اړينه ده هېڅ راز فساد پکې هم نشته، معلومه شوه د امام تعيني 

واجب دی)١(.

د تېر په څېر وايي: امامت ځکه واجب دی چې لورينه ده...امامت د اهلل هل 
لورينې څخه لورينه ده، لکه چې خلک داسې مرشتابه ولري چې خربې يې 
مين، د نيکۍ الرښوونې ورته کوي، چپاولګر هل استبداد څخه قابو کوي، د 
خري په اکرونو يې جمبوروي، د رش او په ناسمو اکرونو يې رټي، دغه مهال به 
خلک خېر ښېګړې ته نزدې او هل ختريب اکرۍ څخه به لري وي، دېته لطف 

او پېرزو ويلې يش))(.

پرته ستاسو دولسو    پوښتنه کو چې هل عيل   مونږ هل شيعګانو څخه 
امامانو کې هېڅ چا هم د دين او دنيا اعمې چارې نه دي سمبال کړې او 
نه ېې کوم ظالم په ظلم او ختريب رټیل دی، نه يې د خري په اکرونو خلک 
باعث کړي دي او نه يې هل رش او فساد څخه قابو کړي دي، تاسو يې په 

حق کې ولې خيايل دعواګانې کوئ چې هېڅ واقعيت نه لري؟!

هل بل پلوه که تاسو شيعګان لږ غور وکړئ ستاسو په مفهوم دغه عقيده د 
هل  دعوه کوئ  يې  تاسو  پېرزوينه چې  او  لطف  هغه  ده، ځکه  امامانو ضد 

امامانو څخه نه ده صادره شوې.

178  په »نهج ابلالغة« کتاب کې راغيل دي چې عيل  به اهلل پاک رسه 
په دې داع مناجات او جرګه کوهل ]اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن 
عدَتُ َفُعد علّي باملغفرة، اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم جتد له وفاء 
عندي، اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم ألفه قلبي، اللهم اغفر 

لي رمزات األحلاظ وسقطات األلفاظ، وسهوات اجلنان وهفوات اللسان[)3(

منهاج الکرامة: )۷۲ - ۷۳(.  )١(
أعيان الشيعة: )۲/۱ /: ۶(.  )((

رشح نهج ابلالغة: )۱۷۶/۶(. د ابن أيب احلديد يلکنه. ژباړه: ای اهلل! هغه ګناه مې راته وبښه چې هل ما   )3(
څخه پرې ته ښه اعلم يې، که هل ماڅخه ګناه بيا وشې ته يې راته بيا مغفرت وکړه، ای اهلل! که ما 
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هغه چې خپله د اهلل پاک څخه د خپلو ټولو ګناهونو او سهوې د بښنې سوال 
کوي، ايا ستاسو د عصمت د عقيدې رسه لکک تضاد او ټېنګ خمالفت نه لري!

179  شيعګان عقيده لري چې ټولو پيغمربانو د عيل  واليت ته دعوتونه 
کړي دي)١(! بلکې د شيعګانو شيخ )طهراين( دومره غلو کړې ده چې د عيل 
 واليت ټولو شيانو ته وړاندې کړی شو، څه يش چې ومنو تر وسه نېک 

دی، او څه يش چې و نه منو د فساد رسه مخ شوی دی!!))(.

 مونږ شيعګانو ته وايو: د ټولو انبياؤ  دعوت توحيد او په عبادتونو کې 
اخالص ته و، نه د عيل  واليت ته لکه تاسو چې يې دعوه لرئ.

اهلل پاک فرمايي: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀڀڀڀ  ٺٺ( ]األنبياء: 25[

ژباړه: مونږ ستا نه خمكې هېڅ پېغمرب نه دی يلږیل مګر دا ويح مو ورته کړې وه 
چې زما پرته بل معبود نشته، او زما عبادت وکړئ.

پېغمربانو  ټولو  د   واليت رښتيا هم  ستاسو د دعوې رسه سم که د عيل 
په صحيفو کې يللک شوی وای، بيا نو ولې هېڅ چا ته پته نشته او يواځې 

شيعګانو دغه روايتونه کړيدي؟!

 نورو ديانتونو ته ولې دغه پته نشته؟! 
 د نورو دينونو واال ډېرو خلکو ايمان راوړی دی خو هېڅ چا هم د واليت 

اړوند څه نه دي وييل.
واليت  د  پکې  ولې  دی  ساتونکې  کتابونو  ټولو  په  چې  کريم  قران   

متعلق يوه مسئله هم نشته؟!

وعده کړي وي او وفاء پرې رانه نه وي شوې ته يې راته خبشش کړه، ای اهلل! ماته مې هغه ګناه وبښه 
چې په ژبه مې درته ځان درنزدې کړی وي او په زړه کې مې خمالفت وي، ای اهلل! ما ته زما د سرتګو 

يلديل ګناهونه او د بيهوده الفاظو ګناه راوبښې، ای اهلل! د زړه سهوه او د ژبې خمالفتونه مې وبښې.
حبار األنوار: )۶۰/۱۱(. املعالم الزلیف: )۳۰۳(.  )١(

ودائع انلبوة: )۱۵۵(. د طهراين يلکنه.  )((
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180  ايا امامانو متعه کړې ده؟! 
 هل متعې څخه يې کوم چبي پېدا دي؟!

181  شيعګان وايي: په ټولو شيانو چې شوي دي او که کيږي امامان پرې 
پوهيږي، او عيل  د علم دروازه ده، که رښتيا هم دعلم دروازه وه ولې يې د 
مذي د حکم پېژندلو لپاره نور څوک نيب کريم  ته استول تر څو د متعلق 

مسئلې حکم وپېژين؟!

182  د شيعګانو د عقيدې په بنسټ د صحابه کرامو  لويه رسغړونه 
دا ده چې د عيل  هل واليت څخه يې احنراف کړی دی او واليت يې ورته 
نه دی تسليم کړی، د شيعګانو په نېز د دې ترصف هل کبله يې عدالت هل 

منځه والړ.

 که عدالت په دغه څېر ترصفاتو هل منځه ځي بيا نو د »فطحيه، واقفه«او 
د نورو شيعګانو ډلو اړوند ولې دغه حکم نه صادروي چې د امامانو 
ديلل  راويانو  په  ډلو  دغې  د  برعکس  بلکې  کوي،  انکار  غوڅ  څخه 

نييس او تزکيه يې کوي)١(؟ 
 شييع مذهب ولې دومره منځین تناقض لري؟!

183  د امامانو او وغېره نورو خلکو په تقيه د شيعګانو ټول اخستنليکونه 
يوه خوهل دي، چې لږ خمکې يې ذکر هم وشو او تقيه دېته ويل کيږي چې امام 

په خوهل هغه څه ووايي چې په زړه يې نه وي او لکه پکي ناحق هم ووايي.

څوک چې تقيه استعمال نه کړي امام هم نه يش جوړېدای، ځکه چې هغه 
به خاخما دروغ وايي او دورغ ګناه ده!!

184  لکيين نقل کوي چې عيل  ته خپلو ځېنو ملګرو وويل: خمکين 
د مثال په توګه وګوره: رجال الکيش: )۲۷، ۲۱۹، ۴۴۵، ۴۶۵(. رجال انلجايش: )۲۸، ۵۳، ۷۶، ۸۶، ۹۵،   )١(

۱۳۹(. جامع الرواة: )۴۱۳/۱(. د أردبييل يلکنه.
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دغه    عيل  کړه،  اصالح  هغه  دي  کړي  فسادات  څومره  چې  خلفاوو 
مشوره په دې ناسمه وبلله چې هیس نه لښکرې ترې تري تم يش)١( رسه هل 
دې چې خمکين خلفاء )ابوبکر، عمر او عثمان ( ته متوجه تورونه د 

قران کريم او نبوي سنت خمالفتونو ته هم شامل دي.

 ايا عيل  د عصمت رسه موافق چې دوي پکې دعوه لري دغه خمالفتونه 
پرېښودل؟!!

185  عمر  هل خپلې مړينې وروسته د شورا شپږ غړي انتخاب کړي 
وو، لومړې ترې درېو نفرو ځانونه ګوښه کړل، بيا ترې عبدالرمحن بن عوف 

ځان ګوښه کړ، عثمان او عيل  دواړه پاتې شول.

 هل پيل څخه نه ويل چې ما ته په خالفت باندې وصيت   ولې عيل 
شوی دی؟!!

 ايا د عمر هل مړيين وروسته بيا هم هل چا ويرېده؟!!

  

الروضة: )۲۹(. د لکيين يلکنه.  )١(
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