
 

1 

 

 
  د ژباړن رسيزه 

 
 هېڅبې ساری سمبول دی چې  ۍکې د رښتنول په ګرد برشيت  Vنيب کريم

ديرشت اکهل  څه هل پاسهد بې نظريه رښتياو هل مجلې څخه يې يو زر  ،نظري نه لري
خمکې دا لريلد و چې اساليم امت به د هغه تاثراتو هل کبله چې په خپل مبارک 

 حديث کې يې ياد کړي دي درې اويا ډلو ته تقسيميږي . 
ْو ]فرمايي :  Vنيب کريم 

َ
َانِِه أ ْو يلنَِّصِّ

َ
بَوَاهل يلَهوَِّدانِِه أ

َ
لوٍد يلوََلل لََعَ الِْفْطَرةِ فَأ ُّ َمْول ُكل

سَ   [انِهِ يلَمجِّ
پالر  ،هر نو مولود انسان په اساليم فطرت او د اهلل پاک په وحدانيت پېدا کيږي

 يهودي يا نرصاين او يا جمويس جوړوي . ترېمور  او
وګړيز او او ټونلزي  راو مور د انسان پ انه بريښي چې پالرښخه روڅهل حديث 

يش او هل موخې په دې چې خربه راڅخه اوږده نه  ،لري اغېزديين اړخونو مثبت 
کول غواړم چې شيعيت هم يوه هغه ډهل ده  اشارهدېته  ،نه کوږ او لرې والړ نه شم

 د تکفريې نظريېخو د خوارجو  په څېر  –که څه هم ځانونه مسلمان بويل  –
د شننې هل خمې  ههر اړخزي دحقييق کره کتنې په پراخه بنسټ  ېڅېړنزي دپرته 

 څخه هم بدترين اکفر دي .اسالم څخه وتيل او هل يهودانو 
هغه چا غوږونو ته رسول غواړم چې د شيعيت او سنيت ترمنځ د توپري  دا يللک د
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خو لوړه  ،نارې سورې ويه ۍعلم او عبور نه لري او د دواړو خواو د ورورول هېڅ
ا د نفس بشپړ واکدار دی په رب اليزال چې په الس کې يې زما روح ده او زم

نه کوي او نه مو څومره ورته ځانونه نږدې کړئ په وعدو دررسه وفا  چې که هر
َکيَْف َوإِن َيْظَهُروا َعلَيُْکْم اَل يَْرُقبُوا ِفيُکْم إاِلا َواَل ديين خيال سايت ]

ة   ْكََثُُهْم فَاِسُقونَ  ۚ   ِذمَّ
َ
ََبٰ قُلُوبُُهْم وَأ

ْ
فْوَاِهِهْم َوتَأ

َ
 (. ۸[ ) سورت توبه: يُرُْضونَُکم بِأ

څنګه )کېدى يش د دوى لپاره عهد!( حال دا چې که دوى پر تاسو ژباړه: 
باندې الس بري يش )، نو بيا( دوى ستاسو په حق کې نه خپلولۍ ته ګوري او نه 
عهد ته، دوى تاسو په خپلو خولو رسه رايض کوي او د دوى زړونه انکار کوي 

 . او د دوى اکَثه فاسقان دي
او د صحابه  Vطاب کوم چې د نيب کريمپه دې يلکنې کې هغه چا ته خ

رصف يو څو نمونې د يادولو  ،ارزښت نه لري هېڅعزت او ابرو ورته  کرامو
 د حقيقت پلټنې ته دوام ورکړي . نور هر لوستوال بويه چې ،ړ بولمو
الَ اهَِلَ االَّ اهلُل ) لې لکمې دمونږ ته د راښو Vلکمه د نيبديين : د شيعيت  -

ُد رَُّسْوَل اهللِ   . توپري خوريڅخه ( ُُمَمَّ
په دې ټول پوهېږو چې انسان په دې لکمه مسلمانېدای يش او په دې لکمه به 

اقرار پوښتنه دا منځ ته راځي چې څوک هل دې څخه په بله لکمه  ،جنت ته ځي
کوي او د ځان لپاره يې د اسالم کونيج بويل ايا مسلمان ورته ويلې شو ؟ رسه هل 

ْن الَ إََِلَ  ]فرمايي   Vدې چې رسول کريم 
َ
وا أ قَاتَِل انلَّاَس َحَّتَّ يَْشَهدل

ل
ْن أ

َ
مِرْتل أ

ل
أ
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الَةَ، َويلؤْ  َِّ، َويلِقيملوا الصَّ ولل اَّلل ًدا رَسل َمَّ نَّ ُمل
َ
َّل، وَأ ََكةَ، فَإِذَا َفَعللوا َذلَِك إاِلَّ اَّلل تلوا الزَّ

 َِّ ْموَالَهلْم إاِلَّ ِِبَقِّ اإِلْسالَِم، وَِحَسابلهلْم لََعَ اَّلل
َ
 [(1)َعَصملوا مِِّنِّ دَِماَءهلْم وَأ

ما ته امر شوی دی چې تر هغه د خلکو رسه جنګ وکړم تر څو اقرار وکړي چې 
 ،د اهلل استازی دیV ُممدهل اهلل پرته نور څوک د عبادت الئق نشته او 

، که يې دغه اکرونه وکړل هل ما څخه يې نځونه قائم کړي او زاکتونه ورکړيملو
وينه او شتمنۍ ُمفوظ 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 

ايا شيعګان مونږ رسه د دغې لکمې په ويلو  ،کې داخليږيانسان پرې اسالم 
 کې موافق دي ؟ ايا شيعګان په دغه لکمه اقرار کوي ؟

د  ه انګزين او مثبت اغېزه اذان څخه: دمسلمانانو هل مجاعتو څخ -
 شيعګانو اذان بدل دی .

ةَ َسنَة  يې په حق کې فرمايي : ) Vهغه اذان چې نيب کريم ذََّن ثِنََْتْ َعرْشَ
َ
َمْن أ

، َوللُِکِّ إِقَاَمٍة ثاََلثُوَن  ِذينِِه ِِف ُُكِّ يَْوٍم ِستُّوَن َحَسنَة 
ْ
وََجبَْت هَلُ اْْلَنَُّة، َوُکتَِب هَلُ بِتَأ

 ((2)َحَسنَة  
د هرې ورځ په هر اذان به ورهل شپېته  ،څوک چې دولس اکهل اذان وکړيژباړه: 

                                                 

 ( نمرب حديث . ۲۵صحيح ابلخاري : )   (1)

 ( حديث نمرب . ۷۲۸سنن ابن ماجه : )   (2)
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 او په هر اقامت به ورهل دېرش نېکۍ ويللک يش . ،نېکۍ ويللک يش
 پوښتنه دا پېدا کيږي چې ايا شيعګان په دې اذان اقرار کوي ؟

 ايا لکه يې هم په خپلو مسجدونو کې دغه نبوي اذان کړی دی ؟
ته چا چې شيعګان يې په خپلو مسجدونو کې تکراروي ور د اذان دغه لکمات

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

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

 کوو .
 اذان هل کوم صحايب څخه ثبوت لري ؟ ايا د شعيګانو

په مهال د اساليم ارشاداتو هل خمې مسلمانان د اذان  د هر ملونځ وخت د داخلېدو
 لپاره دا لکمات د خلکو ترغوږونو رسوي:

اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أن ال هلإ إال اهلل أشهد أن ال هلإ إال 
اهلل، أشهد أنَّ ُممدا  رسول اهلل أشهد أنَّ ُممدا  رسول اهلل، يح ىلع الصالة يح 

 .الة، يح ىلع الفالح يح ىلع الفالح، اهلل أكرب اهلل أكرب، ال هلإ إال اهللىلع الص
 خو ولې شيعګان وايي: 

اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أن ال هلإ إال اهلل أشهد أن ال هلإ إال 
آشهد أن عليا ويل، اهلل، أشهد أنَّ ُممدا  رسول اهلل أشهد أنَّ ُممدا  رسول اهلل، 
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يح ىلع الصالة يح ىلع الصالة، يح ىلع الفالح يح ىلع أشهد أن عليا حجة اهلل.
 .الفالح، اهلل أكرب اهلل أكرب، ال هلإ إال اهلل

حج او ملونځ د  د شيعګانو : د اساليم دين د حج او ملونځ د رکنونو څخه -
داعګانې او مسنونه طريقه يې هل اسالم رسه هر اړخزي ټکر  ،کيفيت بدل دی

 .خوري
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 ؟

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

فصاحت او بالغت هغه قران کريم چې رب اکئنات پرې د عريب نړۍ ټول د 
هېڅ چا يې تر نن  ،پوښل شوي شاعران تر نن ورځ پورې ګونګ او چاړا کړل

ايا شيعګان  ،ورځ مقابله ونه شوه کړای او تر قيامته به يې مقابله ونه يش کړای
 په دې قران ايمان لري ؟

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

 : په تناسخ األرواح او حلول عقيده لري . -

 خور او ټولو ُمرماتو رسه نکاح حالهل بويل . ،: د مور -
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لږ څه وروسته به يې شعرونه ولولئ او درته به واضحه يش چي شيعيت 
 رسارسي ابايح مذهب دی او په ټولو معناګانو د اسالم رسه ټکر خوري .

متعې په نوم يې زنا رواج او ټوهل ځوانه طبقه هلاکن او جنونې يې : د  -
 پرې اخته کړي دي.

امانو ته بنسټ خپلو ام رد تزوير او دجل پ : خپپلو باور وړ کتابونو کې -
سپيڅيل ارشادات  V، خو د نيب کريممنسوب قولونه روايت کوي

کوي ت يروا ،پکې د ګوتو په شمېر او هغه هم زياتره يې موضويع وي
. 

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

 د الوهيت په عقيده لکک او غوڅه پرېکړه لري. عيل : د -

 کوالی شئ د شيعګانو د مزيد زندقت لپاره دغه شعرونه ولولئ :
يِبْ ـِذ الـخُ  فَّ يَا َهِذهِ َو اْْضِ ْ َهَزارِ  ** دُّ   ثُمَّ اْطُريِبْ كِ َو َغيِني
 َو َجاَء نيَِبُّ بيِِنْ َيْعرُِب   ** مٍ ــاشِ ـْي هَ ـنِ ـيُّ بِ ـبِ ـی نَ َـّ تََول
حَ 

َ
هَ ـاِت مَ ـلَّ ابلَنَ ـأ مَّ

ُ
يِب  ** اِت ـَع األ  َو ِمْن فَْضلِِه زَاَد ِحلُّ الصَّ

يَْعَة َهَذا انلَّيِبْ  ** ـــهُ رْعُ ـی شَ ـَ يِبٍ َمضــللُِکِّ نَ   َو َهِذْي ََشِ
الَةِ َفَقْد َحطَّ َعنَّا فُ  يَاُم َو لَْن َيتَْعِب   ** ُروُض الْصَّ  َو َحطَّ الصِّ

يِبْ  ** اُس َصلُّوْا فاَلَ تَنَْهِضْ ـاِذَا انلَّ  ْ َو اَْشَ  َو اِْن َصاُموْا فلَُُکِ
ْجنيَِبْ  ** ْیَ ـ املْعَزبِ ِك َو الَ َتْمنَِِعْ نََفسَ 

َ
قَْربِْیَ ِمَن األ

َ
 ِمَن األ
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ْيَن َحلَلِْت 
َ
بْعَ فَِمْن أ

َ
ِب  ** ِدْينَ ـلأِل

َ
 َو رِصِْت ُُمِْرَمة  لأِل

سَّ 
َ
لَيَْس الَغَراُس لَِمْن أ

َ
 اُه ِِفْ َزَمِن الُمْجِدِب ـَو َسقَ  ** ـَسـهأ

َماءِ ـُر ااِلَّ َکمَ ـَوَما اخلَمْ  َسْت ِمْن َمْذَهيِبْ  ** اِء السَّ  َفَقد قُِدي
 ږه .ېاو وګډ ( ووايه ېسندراو بلبله دې وغږوه )راواخله  ډول ډبیل ېاى ښځ 
  پيغمربرایغ بين يعرب نيب او اوس د اوتېر شو  نيب والړ بنوهاشمو د . 
 او هل خپل ځانګړي  د مورګانو رسه يې د لورګانو نکاحونه هم حالل کړل

 .  ې يې د هلک رسه لواطت هم روا کړاحسان هل خم
  دين وي او دا زما د ټولو هغو پېغمربانو لپاره چې راغيل دي خپل َشيعت او

 َشيعت او منهج دی.
 ېروژ د او لساقط العمل وګرځيدهم څخه فرض شوي ملونځونه  مونږ هل 

 ساقطه شوه .راڅخه ستړيا هم 
 نو ېنيولې روژ يېچي لکه  او ملونځ ته مه ودرېږهملونځونه کول ته کو خللکه 
 کوه . کښاڅاو کخوراخپل ته 
 منعه کوهمه  ځانخپل د پردو او خپلو بې واده هلاکنو ) لونډانو ( نه . 
 لپاره حرامه  خپل پالر د او ې يېلپاره حالهل شو پردو نه ته د یهل کوم ځا

 ږې ؟يبلل ک
ناهل د لومړي ځل لپاره يې  ېچ ینه د حقدار رېډ کهغه څو ۍايا په نيالګ

 ؟ ورکړي ويهم ورته اوبه  ې يېک ۍپه وچاکل کړي وي او
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 روا ديې زما په مذهب ک دي او څېراوبو په  اسمان د اوَشاب هم لکه د. 
 ،خو که زه هسې د شيعګانو عقيدې ته د لړيلک شلک هم په رسيزه کې ورکړم

چونکه دا کتاب ډېر زيات  .ه د ژباړل شوي کتاب څخه اوږده يششايد رسيز
پښتو ژباړه مې ديين دنده  ،باوری او د عليم حتقيق په اساس يللک شوی دی

 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 .
او  ړياک دې د هغوی په هدايت تمام کهغه ځوانان چې شيعګان دي اهلل پ

زړورتيا په صفت تمام  ښندنې اوسين ځوانانو لپاره دې اهلل دا کتاب د ديين رس
 کړي .

او اهلل دې دا عمل خالص د هغه  ه دې اهلل پاک دا خدمت قبول کړيهل ما څخ
 د رضا په خاطر وګرځوي .

 امی
 صایفځواک 

 
 رسيزه

 

نَّ َهـَذا ِِصَاِِط ملْستَِقيماً   ﴿قائلاحلمد هلل ال
َ
بلَل وَأ فَاتَّبِعلوهل َوالَ تَتَّبِعلواْ السُّ
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ْم َعن َسبِيلِهِ  َق بِكل  خاتم رسوهل ىلع والسالم الصالة و ، [153:  ]األنعام ﴾ َفتََفرَّ
ِ ]  القائل األنبياء مَِِّتْ  ،ْحَدی َو َسبْعِْْيَ مِلَّةً إِ ْْسَائِيَْل اْفََتَقلوْا لََعَ إِ نَّ بَِِّنْ إ

ل
َوتَْفََتِقل أ

لَُّها ِِفْ انلَّارِ  ؛ لََعَ ثاَلٍَث وَ َسبْعِْْيَ مِلَّةً  ِ کل ْوَل اَّللِ َماالْوَاِحَدةل ؟ فَِقيْ  ،الَّ وَاِحَدةً إ َل : يَا رَسل
ْصَحاِبْ 

َ
نَا َعلَْيِه ايلَوْمل َو أ

َ
 .(1)[ قَاَل : َما أ

 أما بعـد:
 وندونو ته ويشیلګپلو او ټلو ډرد برشيت ګ ېهل خم ې ارادِن وْ کَ  ېاهلل پاک د خپل

رسه خپل و بل ته ي ،ين او خواه بدي لريګنو نورو رسه تربيځد  ېلډ نېيځ ،ید
کو يړي اځوايل په مهال رسه خپلمنخيد تاوترجوړوي ونه ډاو پرامنځ کې چل 

به دغسې وختونو انسان  چېند خمالفت کوي ګرڅقول  د دېد اهلل پاک  کې
ٍء فَرلدُّوهل إََِل   ﴿:  ږينبوي سنتو ته ستني د اهلل کتاب اوکې  فَإِن تَنَازَْعتلْم ِِف ََشْ

هِ وَايْلَوِْم اْْلِخرِ  نتلْم تلْؤمِنلوَن بِاللَـّ وِل إِن كل هِ وَالرَّسل   ۚ   اللَـّ
 
ْحَسنل  وَ  َخْير  لَِك َذ

َ
وِ  أ

ْ
 ياًل تَأ

 .( 59النساء: )  ﴾
وي دا  ژمنووايل ته يوحدت او  ېد ټونل چېرخواه ېکبله د امت د هر خ ېهل د

څنګه  چېشمله او احتاد لکه  زهېد خپل توان په اندازه ټونل چېدنده ده  الزيم ېي
دو پیس بشپړ کېشته  و او اخالقا   ا  تعيَش ،دة  يعق ېات کيپه دور ح Vد نيب

 ﴿: ېچ واکر جوړ يشريقول په سمه دمه پ د دېترڅو د اهلل پاک  ،ار وبايسيز
                                                 

(. د حديث د سند او منت اړوند بشپړه شننه د شيخ 2129صحيح ترمذي د ابلاين يلکنه ) (1)
 سليم هاليل په کتاب ) درء االرتياب عن حديث ما أنا عليه و األصحاب ( کې وګوره .
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ِه ََجِيًعا َواَل تََفرَّقلواوَاْعتَِصملوا   .(103آل عمران: )  ﴾ ِِبَبِْل اللَـّ
 مه . ئږېک ېټپل ېاو ډل ئولګو ېمنګول ېلکک ېژباړه : د اهلل پاک په رس

م او نبوي سنت د ېدقرانکر چېړين اړخ ر اېدو رسه به ډېاکر په شته ک د دې
داين ېم چونه اوېکږل ديين ،دعوتونه ید هغواو  ېټپل ېدعوت رسه ټکر ډل

او د مسلمانانو هل مجاعت  ېرسغړونچې خلک يې د حق څخه دي  خدمات
 ال په ښه توګه څرګند يش . دي جمبور کړيدو ته ېڅخه کناره ک

ه يعرش دل شوه ترڅو د اثينا ويليک په بڼه اړتيل پوښتنو ته د ېکبله دغ ېهل د
د عقل  چېد هغه څوک يشا ،يش یکړ ېته وړاند ېبرخ ېعګانو د ډلو ځوانيش

 جوړ يش . ېېه يدومرستن ۍوي حق ته د رسيدګ یاوړېارزښتناک او پ ېي یمز
ي ل کړېد سوچ او فکر پړاو پ کېپوښتنو  ېد هبرخ هځوان هدغچې کوم مهال 

هل عمل کولو پرته نوره  ېاو نبوي سنتو باند قران کريمپه چې ورته به جوته يش 
 د خالصون الره نشته .

 يعيو شيد «!  ربحتُ الصحابة.. ولم أخسر آل البيت »د  ېباور م او یقيات ېر زېپه ډ
کتاب  هق ورپه برخه شوی دی خپپل دغيتوف ۍوريد پ ېالر ېحق د چې(1)ځوان

ره يا ډزم چېده ېوه خربه کړيڅخه د حق مندولو په لور  ۍت هل ګمراهيعيد ش کې
ده ځکه ېکړ ېسمه دمه خربه يې اهلل ثابت قدمه ولري هغه د ،اته خوښه شوهيز

                                                 

دغه ورور ابوخليفة قضييب چي د حبرين تابعيت لري په رياض کې وررسه زما هل نزدې نـه  (1)
 مالقات کې يې زما ډېر زيات درناوی وکړ . يلدل کتل وشول او په
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 لُمبت او مينه لر یو ځايرسه  :صحابه کرامو واعم ت او ديد آل ابل چې
 هدغ، هل بل پلوه نه اچوي ېک ۍناو ستوما ياپه ستړ ېلکه مسلمانه هست هېڅ

د هغه نرصاين سړي  ېته ي ما چېدی ی نوم ورکړ ېته داس ېيلکن ېځوان خپل
په نوم کتاب نوشته «  ولم أخسر عيسىربحتُ محمداً..  »ښود اود ېتن ک ېاسالم ته ي ېچ

 : يياد کړ هغه وايکړ را
ب ياو تورونه ما د نړيوال جال هل دعويت و ېندا پوښت ېښه خرب وي چ ېټول د

 ېد د ،څخه اخسَت دي«  منتدی الدفاع عن السنة» توګه د  ېپاڼو او په ځانګړ
د  چې يد يهغه تورونه نقل کړڅخه کنو نو يلېعګانو د ځيد ش ېره مېبرس

 ېپوښتن ېدغه غونډ ،لوييکثيت تشيعګانو ترمنځ د روزمره خربو اړوند حيش
ار يپه ز ېګد ټول ېواځيدتله  ،ېکړ یپرځا یځا ېقالب ک ويپه  ېاو تورونه م

ته  عګانو ځوانانويد شرسه  ېپه د ېهل اهلل پاک څخه سوال کوم چ ،ميبوخت 
 . کړي ېجوړ يېاين ي او سعادت کوجنرياو د خ ،ده ورسوييګټه او فا

هل  ېپه باطل ک هد شننيقت په اميد حق او حق چېادونه کوم ي ېاو ورته دد
ت په ين او حقانيق دد ح ېچ وه هغه هسَتيعګانو څخه ي، هل شدو بهرت ديېغرق

هل هغه سست او  ېمنګولو لګولو حالت ک ېاو ورباند ۍمرسته او خوشحال
ځان اهل سنت ته منسوبوي په زرهاو چنده بهرت او  ېاکره خلکو نه چ ېناخرب ب
 په جال کېا نه ُمسوسوي او د شبهاتو ين ته اړتيد ېخربه چې ب ېداس ،يغوره د

ْفرلهل َوَمْن َعِمَل  ﴿ يياو حاالنکه اهلل پاک فرما ،وان وييبند َمن َكَفرَ َفَعلَيْهِ كل
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ونَ  ِسِهْم يَْمَهدل نفل
َ
 [.44]الروم:  ﴾ َصاِِلاً فَِِل

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

 .اکرونو ډير ښه پوهيږي 
 

 نا ُممد واهل وصحبه وسلم .يوصیل اهلل ىلع نب
 

 ابومصعب
Alkarashi1@maktoob.com  
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 تورونه

 
خو  ،ده لرييخته عقپه معصوميت لکک باور او رسس د عيل شيعګان    ۱   
ه يزيه او موريزي خپله پالریحس و په اعرتاف هغه د حسن اوشيعګانرته د ېب

څخه  ېهل د (1)ته په نکاح ورکوي عمر بن اخلطاب «ام لکثوم » خور 
 :ه ده ختر ېهل بل هوي چېږي يکمتوجه  ېمونږ دوه پوښتنزو ته شيعګان
اکفر ته  يېستاسو په ګمان  چېباللک معصوم نه دی ځکه  عيل  :لومړی 

 ،اکفر رسه رشته د مذهب بنسټونه نړوي او د ،ورکړې دهخپله لور په نکاح 
 .امام معصوم نه دی هېڅ چېيش  یدکېول يل نهم ورڅخه ديل ېد رپ کېبل

د  کبله خو وررسه عيل ېهل د ح مسلمان دی،يصح سم دم او عمر دوهم :
 . يد ېا وړ پوښتنيد حريانت ېريدواړه ډ، ېوساتل ېنګيټ کېاړي ۍزومول

                                                 

( او  ۱۱۵/  ۶عګانو لويو شيوخو لکه : لکيين په ) الاکِف یف الفروع : شي د ۍ( دغه کور ودان1)
( مناقب آل  ۳۵۶/  ۳( باب عدد النساء ، او االستبصار : )  ۱۴۶/  ۸ذيب األحاکم : طويس په ) ته
/ کتاب  ۱هام : ) األف كاو اعميل په خپل کتاب مسال ،کنه( د مازندراين يل ۱۶۲/  ۳أيب طالب : ) 

(  ۱۲۴/  ۳( ابن اَب احلديد په َشح نهج ابلالغة :  ۱۱۶علم اهلدی په ) الشاِف :  انلاکح ( مرتیض
( او جمليس په  ۸۲–۷۶( شوشرتي په ) جمالس املؤمنی :  ۲۷۷یل په ) حديقة الشيعة : او اردبي

( او د مزيد معلوماتو لپاره کوالی شئ چې د ) زواج عمر بن اخلطاب من أم  ۶۲۱حباراألنوار ) 
 حقيقة ال افرتاء ( د ابو معاذ اسماعييل رسالې ته رجوع وکړئ . –بنت عيل بن أيب طالب لکثوم 
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ا يخو ب ،دواړه اکفران دي dابوبکر او عمر چې يلکک باور لر شيعګان    ۲   
ل ، دا ښاکره ديلعت کوييدواړو رسه په خالفت بهل  ېپرهل پس عيل چېګورو 

رسه ده  چېدوو اکفرانو رسه  ېداس هل چې، ځکه معصوم نه دی عيل چېدی 
بيعت کول او وررسه په ظلم  که څه هم، عت وکړيبغض او تربګين لرهل بيې 

او هل معصوم څخه  ،ږيکېدوه پړقه وررسه هم عصمت  خومرسته کول هم دي 
ا يقت او رښتيدغه کړنه حق عيل ا به دياو  ،ږييصادرلکه نه هېڅاکر  ېدغس

 !وياو دين 
که  ،دي ېد عدل نمون سمبول او وايد رښتح مومنان يدواړه سم صح ايب هځک

هل  یلو او د هغونوتورته په سپکو سپورو او  dيش نو ابوبکر اوعمر دايس
 يکخپل امام څخه ښاکره رسغړون هل شيعګان کې ۍخالفت څخه په خواه بد

 : چېان دريان يو ريمونږ ح ،او لکک خمالفی دي
  :د يې  يا به او وجوړيږمسلک تګالري  د د ابواحلسن عيلبه ا ي

 !ږدوو په پل پل شيعګانرسغړونکو 
 ېاخستپه نکاح  ېيب بيان رېه شمڅوروسته عيل ېهل مړين د فاطيم   ۳  
 : هموه ي يېڅخه  ېهل مجل چېيې ترې پېدا شوي وو ان ير چبېاو ګڼ شم ېو
  « :يباعباس بن عيل بن  ېورهل ي چېوه (1)« بنت حزام بن دارمیأم ابلن 

عثمان بن  ،َب طالبابن  جعفر بن عيل ،َب طالباعبداهلل بن عيل بن  ،طالب
                                                 

 ( د علې أربيل يلکنه . ۶۶/  ۲کشف الغمة یف معرفة األئمة :  )   (1)
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 . وو َب طالب زږويلاعيل بن 
  :َب طالب ابن  بوبکر بن عيلا ،طالب يبابن  داهلل بن عيلير : عبېر په څېت د

 څخه چبيان وو .(1)«يلیل بنت مسعود دارمية»  يې هم د
 س يعم تأسماء بن»   ېي رېر په څېت : د » چېوه  ېهم په نکاح اخست 

 ،َب طالباصغر بن عيل بن ُممد اال ،طالب يبا بن عيل بن یيحي:   ېورڅخه ي
 . (2)دا شول  يَب طالب پابن  عون بن عيل

 چېوه  ېستهم په نکاح اخ «م حبيبة بنت ربيعة ا»  : همدغه شان عيل 
نځه يپه پ چېطالب  يبابن  عمر بن عيل ،طالب يباة بنت عيل بن ي: رقېي
 . (3) دي دی ورهل زږويلی وفات شو کېۍرشت لکنيد
  او رملة الکربی بنت عيل ،يب طالبام احلسن بنت عيل بن ا: همدغه راز د 
 .(4) وه« م مسعود بنت عروة بن مسعود اثلقفية ا» َب طالب مور ابن 
  او سرت  يحتاشا لو ېد خپل با پالر چرته يا چې: پوښتنه دا منځ ته راځي

د عيل بن هم پالر  چېا ال دا ياو ب او خوږ اوالد ږدي ؟ ېدښمن نوم د زړه په توکړ
 ر وي !!ېپه څ طالب  يبا

                                                 

 خمکين مصدر . ( 1)

 خمکين مصدر . ( 2)

 خمکين مصدر . ( 3)

 يلکنه .( د عيل أربيل  ۶۶/  ۲کشف الغمة یف معرفة األئمة : )  ( 4)
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خپپلو  ېول ئدښمنان بول ههغ د ېتاسو ي چېخلکو نومونه  وهغ د عيل ولې
 انو ايښودل ؟؟ېزامنو او چب

  ي ؟!وپه نوم نومخپل ُمبوب د دښمن : ايا هوښيار انسان 
 چېهغه قريش دی  یلومړ عيل بن أيب طالب  چې پوهېږئا تاسو ي: ا 
 ؟ يعمر او عثمان نومونه ايښی د د ابوبکر او ېانو ييلو چبپخپ
 چېکوال ثبتوي يل [نهج ابلالغة ] خورا غوره کتاب د ز ېو په نشيعګاند     ۵   

او َل  ئكړ ېما خوش]  چېلکماتو استعیف ورکړه  ېهل خالفت څخه په د عيل
 [  (1)ئش ېما پرته د بل چا په لټه ك

  : چېاکر  ېو د مذهب بنسټ نړوي ځکه هغه داسشيعګاندا خربه د–  
ولې ترې استعیف غواړي  یدی فرض او الزم کړ اهلل پاک ېپر –ز ېستاسو په ن

 ؟!څخه يې غوښیت هم و ابوبکر او ستاسو په ګومان يې هل
په  د ابوبکر  د زړه توکړه فاطمة  Vد نيب چېروي ېانګ شيعګان    ۶   

هم  ېپه وهلو پوښت يېر ستم هل کبله ېد ډ ،وهې شوريتوهی او حتق ېدور خالفت ک
سوځولو لکک  رد کو ېد هغ کېبل ېبسنه نه وه شو ېپه د ،وه ېماته شو

 ېټېورڅخه د ُمسن په نوم ماشوم هم هل خ ېاو په وهلو ي کړی شوی وهوډ
 . ی وکړ ضائع
 :چرته ؤ ؟؟دغه مهال عيل  ېته راځي چ ېپوښتنه دا خم 

                                                 

 ( . ۳۲۲،  ۳۶۷،  ۳۶۶،  ۱۳۶نهج ابلالغة : )  ( 1)
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 :؟الیونه شو اخست دغه غچ ېرسه هغه ول ۍمثله بهادر ېد شجاعت او ب 
يې رسه  ۍکورن کېد مبار Vد نيب چېنو يمونږ و  ات صحابه کراميز     ۷   

نه  دا ېواځي ،دهېجوړه شويې دي او سخرانه  ېلرل کېازدوايج اړي کېلک
و د اهل السنت او خپلويل ټولو دغو دي او پهوده ويل هم  يېڅخه  دویهل  کېبل

 ېځين ،رښتين دي کېاړي چېده  ېخ پوهانو لککه ګوايه ورکړيو تارشيعګان
 : Vنيب ته ږدم،  ېستاسو خم يې ېلګېب
  لور اعئشة  : د ابوبکر  وه . ېپه نکاح اخستيې 
  لور حفصة  : د عمر  وه . ېنکاح اخستپه يې هم 
 ة او أم لکثوميرق ېدوه لورګان ې: خپلd فه عثمان بن يم خليد اسالم در ېي

 . ېو ېته په نکاح ورکړ نيعفان ذوانلور
 لور طالب يبابان د عبداهلل بن جعفر بن اځوی  : د عثمان بن عفان  «

 وه . ېپه نکاح اخست« م لکثوم ا
  م القاسم بنت احلسن بن احلسن بن ا» د « مروان » : د ابان بن عثمان ځوی

 وه . ېلور په نکاح اخست«   َب طالب اعيل بن 

  « :ېپه نکاح اخست«  ینة بنت احلسيکس» هم «  د بن عمرو بن عثمان يز 
 وه .
  « بن عيل یفاطمة بنت احلس» هم « عبداهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان  »

 وه . ېپه نکاح اخست
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ادولو يپه  ۍهل ذکر پرته د خلفاء راشدينو د کورنيو د سخرګن د نورو صحابه  
نه يڅخه خوشحاهل او م دویت د ياهل ابل چېتر څو څرګنده کړو  ،وکونه بس
خپلولۍ او  ۍسخرګنوررسه ره رضااکرانه انداز ېپه ډ يېکبله  ېهل د ،وويې  يکګر

 (1)کړې وې
مو ويلدل چې د اهل السنت او شيعګانو دواړو مصادر په دې په تېره شننه کې 

 ګواه دي چې اهل ابليت خپلو چبو ته د خلفاء راشدينو نومونه هم ايښي دي .
 یل بنت مسعود نه د يل چېدی  یسړ لومړین کېپه ټولو بين هاشمو  : عيل

مصادر يع يټول شهم  ېد رپ (2)ښودکېد ابوبکر نوم  ېته ي یدا خپل ځويپ
 ورکوي .ګوايه 
 طلحة ،عبدالرمحن ،: ابوبکرپه ي: حسن بن عيل هم خپل څلور واړه چب، 
 .(3)وونومويل  باندېداهلل يعب
  (4)وو دغه نومونه ايښي : حسن بن احلسن بن عيل هم خپلو چبو ته . 

                                                 

که د صحابه کرامو ترمنځ سخرګنۍ اړوند مزيد معلومات چاته دراکر وي کوالی يش  ( 1)
[ کتاب د عالء ادلين امايم يلکنې ته مراجعه وکړي  اَلرر املنثور من تراث أهل ابليتچې ] 

 هلته ډير ښه معلومات نور هم شته .

( د ابوالفرج اصفهاين شييع يلکنه .  ۹۱( د مفيد يلکنه . مقاتل الطابلی )  ۳۵۴االرشاد )  ( 2)
 ( او يعقويب هم شيعه دی . ۲۱۳/  ۲تاريخ ايلعقويب ) 

 ( د مسعودي شييع يلکنه . ۲۶۳اتلنبيه واالَشاف : )  ( 3)

 ( د ابوالفرج اصفهاين شيعيي يلکنه . ۱۸۸مقاتل الطابلی )  ( 4)
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 (1) و ايښیې نوم انتخاب ه د اعئشتلور  ې: مویس اکظم هم خپل. 
 ،ځان مسیم کړی وورهل  يې هنيپه اسم ک چېهم شته  داسې کېتو يپه اهل ب

 .(3)بن مویس ) الرضا ( او عيل (2)ن بن عيليالعابد نيلکه ز
بن  و هم عيليورڅخه  ينومويل د( )عمرپه  ېي يخپل چب چېت يخو هغه اهل ب

په عمر  خپل ځوی يې دايعة نه پيبة بنت ربيام حب هل چېدی  طالب يبا
د عمر اصغر په او شهيد شوی دی  یوځايرسه  او د حسی و مویلکرب نواال

اهلل پاک  چېصغر اعمر  ،و ة وه نومویليصهباء تغلب ېمور ي چې یبل ځويې نوم 
 .(4)وړياث هم ريوه هل خپلو ورونو نه يي م ېدرازه زندګي ورکړ

 ر حسن بن عيل هم خپلو چبو ته د ابوبکر او عمر نومونه ايښي ېر په څې: د ت
 .(5)وو

  (6)وو: عيل بن احلسی بن عيل هم دغه نومونه ايښي. 
                                                 

 ( د اربيل يلکنه . ۲۶/  ۳کشف الغمة  : )  ( 1)

 ( د اربيل يلکنه . ۳۱۷/  ۲کشف الغمة  : )  ( 2)

 ( د ابوالفرج اصفهاين يلکنه . چاپ : داراملعرفة . ۵۶۲ – ۵۶۱مقاتل الطابلی : )  ( 3)

( د خويئ يلکنه . مقاتل  ۵۱/  ۱۳( د مفيد يلکنه . معجم رجال احلديث : )  ۳۵۴االرشاد )  ( 4)
( چاپ :  ۳۶۱( د ابوالفرج اصفهاين يلکنه ، چاپ : بريوت . عمدة الطالب : )  ۸۴الطابلی : ) 

 ( . ۵۷۰طبعة جنف . جالء العيون : ) 

 (  ۲۴۰/  ۱( منتیه اآلمال : )  ۱۹۴االرشاد : )  ( 5)

 ( .  ۲۹۴/  ۲( د مفيد يلکنه . کشف الغمة : )  ۱۵۵/  ۲االرشاد : )  ( 6)
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 د بن عيل هم دغه ي بن زیحس ،مویس الاکظم ،نين العابديز ر عيلې: دغه څ
 . ووار کړي ينومونه اخت

 بن   بن عيلیاو حس ،یر اسحاق بن احلسن بن عيل بن احلسېر په څې: د ت
تو هم يڅخه نورو اهل ب دویهل  ،وو بن احلسن هم ايښي ی بن احلسیاحلس
بسنه  ېوږده نه يش په داخربه رانه  چې ېخو په د ،وی ار کړينومونو اخت ېددغ
 . (1)وکو
 ېدی هل مجلی کړ ېد نوم انتخاب ي ېد اعئش چې ۍتو هغه هستيد اهل ب ېپات

 هم : ېځين يېڅخه 
 يد(3)اهلادي او عيل(2): مویس الاکظم . 

 .و بسنه کو باندې dنويخيدوو ش ېپه دغپه نوم او  ېخو دتله د اعئش
که به مړه  چېږي يامامان پوه]  چېذکر کوي  کې په کتاب الاکِف ينيلک   ۸  

 . (4) [ږيكېار مړه يپه خپل اخت دویاو  يږكې
ْن ]  چېث نقل کوي يحد کېنوار ( ا جمليس په خپل کتاب ) حبار االيب لَْم يَكل

                                                 

ددې مزيد تفصيل په ) مقاتل الطابلی ( او د امـايم شـيعګانو پـه نـورو کتـابونو کـې   ( 1)
 ( د عالء ادلين املدرس يلکنه . ۶۹ – ۶۵شتون لري لکه د بېلګې په توګه : ) ادلرر املنثور : 

 ( .  ۲۹۴/  ۲( . کشف الغمة : )  ۲۴۲( . الفصول املهمة : )  ۳۰۲االرشاد : )  ( 2)

 ( .  ۳۱۲/  ۲االرشاد : )  ( 3)

 ( د حر اعميل يلکنه .  ۱۵۵( د لکيين يلکنه . الفصول املهمة : )  ۲۵۸/  ۱اصول الاکِف : )  ( 4)
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ْو َمْسملْوماً 
َ
 [ .اَِمامر ااِلََّماَت َمْقتلْوالً أ

 . (1)یدی شو وژلا په زهرو يالسه او  هلا  د چا ي هېڅ امام نشته مګرژباړه : 
  نو طبعا هغه  يږيبو پوهيا په غيپه قول امام رښت او حر اعميل ينيد لک: که

 کېپه کومو خواړو ، يږېهم پوه رېږي پکېورته راوړل  چېخواړه او څښاک 
د ورڅخه ځان بچ کړي او که په زهرو يشوي وي با چولورته زهر ا چې
 ،ږييخودکيش بلل ک يېا هم ورڅخه ځان ونه ژغوري نو مرګ يږي او بيوپوه

په  قصد رسه د  يېخوراک  هل زهرو څخه باخربه دی نو کېپه خواړو  چېځکه 
ځان چې څوک  ييفرما Vميکر نيب چې ېرسه هل د ،هدف دی ېځان وژن

 به وي . کېپه اور  ووژين
  :او  حکم رايض ېد خپلو امامانو لپاره په د شيعګانا يا چېده  پوښتنه دا

 خوشحاهل دي ؟
 کېوخت  داسېته په  هيهل خپل منصب څخه معاو حسن بن ىلع    ۹   

جنګ جګړه  يېرسه  هيکه معاو چېوکړ  یجوړجاړ يېراښکته او وررسه 
وررسه  لککه مقابله  يې کېالو په شتون يه جنګيغوښته نو د وررسه مرستندو

 داسېته په  ېمقابل يې یورور حس خو بالعکس د حسن ،شوه یکوال
د شمار هل نګاه نه کم او جوړجاړی  ايليوررسه جنګ چېراووت  کېوخت 

 و . هم شون کېکول په 
                                                 

(1 )  (۴۳  /۳۶۴  . ) 
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  :که  ېول ،حق او بل په ناحقه وي و پهيرومرو هدواړو که به  ېپه د
رومرو به هحق او سالمت وي  رکولو پپه  يرسه د جوړجاړ ېد جګړ حسن

 ېد مقابل ېجنګ جګړ د ،هم کم وو يېه يمرستندو چې یحس رورو يې
 . يو وکړ په باطل يېاو جنګ   ،وهم وررسه څوک نه و
رسه  هيمعاو د ید حس ېپه حالت ک ۍا او ناتوانيترکه هل بل پلوه د کمزو

 ېاوړيهم پ ېيقوه  يجنګ چې جنګ ته وتل په حق او سالمت وي نو حسن
 رومرو به په باطل وي !هوکړه  ېي وه او صلح او سال

چې حسد وررسه پرې نه ارزي  يودو دغه تګالره هغه درېځ څرګنشيعګاند 
 او کوي یوځايدوه ضدونه رسه  ،وايي چې مونږ رسارسي په حقه يو یکه هغو

چې حسن ناسم اکر  او که وايي ،نړيږيپه دې رسه يې مذهب هل اصولو څخه 
په   د حسن شيعګانکه  هم باطل وګڼل يش خوبايد امامت يې  ،کړی دی

امامت او  الزميږي چې د عيلد بطالن عقيده ولري نو هل دې څخه امامت 
په  یود د -امامت ته په  ، ځکه چې هغه حسنالړ يشعصمت هم هل منځه 

معصوم  ېواځيعه مذهب په بنسټ معصوم امام ياو د ش ،ت کړی ويوص –زعم
 امام ته وصيت کوالی يش .

هل دې څخه الزميږي چې د  ،اکر او کړنه باطله ده او که وايي چې د حسی
 ،او د ټولو اوالدې په امامت او عصمت يې د بطالن عقيده ولري حسی

او  ،ل اخسیتيڅخه پو امامانو پالر او امامت هل همغه د ټول یځکه چې حس
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 نړيږي .خپله فروع ټول ورباندې بناء شوي نو اصل ونړيد لکه چې 
ابو بصري وايي : زه ابو  :خپپل سند ذکر کوي  ېک (1)خپپل کتاب الاکِف لکيين    ۱۰   

 ېخرب ېکه م،خه قربان شمڅويل : هل تا  ېاو ورته مغلم اته ر عبداهلل
 ځد خپل او بل کور ترمن ابو عبداهلل ،خه لرمڅتنه درښوه پويوک نه اوري څ

 ېتنښه پوګنڅ ېوويل: ابو ُممده ! چ ېا ييوکتل او ب ېکور ته ي ،هړپرده پورته ک
 ګړۍ ږا لي... بخه قربان شمڅما ورته وويل : هل تا  ،یته اجازت د تا ېکو

ته څه  تا ،ید «قران  »مصحف  ېرسه د فاطم ږوويل : مون ېيا يخاموش شو ب
؟ هغه  یه دګنڅقران  ېورته وويل : د فاطم ما ،یه قران دګنڅدغه  ېچ پته ده

 ېزال چيه په رب الړلو ،یچنده د ېقران ستاسو د قران در ېوويل : د فاطم
 ېزال چيه په رب الړما ورته وويل : لو ،نشته ېو حرف هم پکيستاسو د قران 

 ...یعلم د اهغه وويل : هو د ،واييعلم  دې ته

 :ا نيبياV و ؟  د مصحف معلومات و که نه ېته د فاطم 
  : رسه هل  ؟معلومات هل کومه راغلل  هدغ و تهتيبهل اکه معلومات ورته نه و

 . یرسول د تینښد اهلل ر Vُممد ېچ ېد
  : ې؟ رسه هل د لاو پناه کو ټخه پڅهل امت  ېي ېول ،واو که معلومات ورته 
بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل َفَما  ﴿اهلل ورته وايي  ېچ نِزَل إيَِلَْك مِن رَّ

ل
ولل بَلِّْغ َما أ يَُّها الرَّسل

َ
يَاأ

 [ .  ۶۷] املائدة :  ﴾ بَلَّْغَت رَِساََلَهل 
                                                 

  ( . ۲۳۹/  ۱أصول الاکِف : )  ( 1)
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هل اراويانو نومونو او د  ود هغ ېوک کټي ړلوم «الاکِف  »په کتاب  د لکيین    ۱۱   
دغه نومونه  ېينځحديثونه رسوي  Vخلکو ته د نيب ېي ېهل الر ېقوال چابيتو 
 دي :

َمر]  ِل بِْن عل بَانٍ  ،ملَفضَّ
َ
َمر بِْن أ ، عل َلَِِبِّ

ْ
َمَر اِل ْْحََد بِْن عل

َ
َمر ،أ ذَْينَةَ اعل

ل
َمر بِْن  ،بِْن أ عل

َمر ،َعبِْد الَْعزِيزِ  َمربِْن َحنَْظلَةَ  ،ابْرَاهِيَم بِْن عل َمر ،عل َمر ،ملوَسىْْبِ عل [  الَْعبَّاِس بِْن عل
تيا هم د عمر ښکه ر ،یعمر ديې د پالر نوم  هما يخپله او د راوي  ېورئ چګو

 وو . ښپه نوم خو( عمر ) د  ېولبيا نو  ،تاريخ داغ دار و
ابِرِينَ  ﴿اهلل پاک فرمايي     ۱۲   ِ الصَّ ِّ  * َوبَِّشِّ لواْ إِنَّا َّلِل َصاَبتْهلم مُِّصيبَةر قَال

َ
ِيَن إِذَا أ اَّلَّ

ا إيَِلِْه رَاِجعونَ  ولَـئَِك هلمل  * َوإِنَـّ
ل
بِِّهْم َورَْْحَةر وَأ ولَـئَِك َعلَيِْهْم َصلَوَاتر مِّن رَّ

ل
أ

ونَ  ْهتَدل  . [157-155]ابلقرة: ﴾  الْمل
او غم  تلکه هم مصيب ېه چړورک یرېه : هغه حوصله کونکو خلکو ته زړژبا

 ، وي يدونککېته راجع  هو او هغيول د اهلل پاک ټ ږمون ېي وايي چږورته ورسي
 په سمه الره روان خلک دي .  دویي او ړپه دغه خلکو به اهلل پاک رمحتونه وک

ِس  ﴿او اهلل فرمايي  
ْ
َّاء وَِحَْي ابْلَأ َساء والَّضَّ

ْ
ابِرِيَن ِِف ابْلَأ  [177 : ابلقرة ] ﴾ وَالصَّ

په وخت صرب کوي  ګړېج ګاوونو او د جنړپه سختو ک ېه : هغه خلک چړژبا
. 

 ېپه حالت ک ېينړم ته د Vنيب کوي : عيل ذکر ېک «نهج ابلالغة  »په 
او په  ېخه منعه نه وه فرمايلڅتا هل سورو نارو  ېوختونو ک ېوويل : که په داس
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 .  (1)یو ړیتوي ک ېکښاو ېولټ ېبه درباند ږمون ړیامر نه و ک ېصرب کولو د
خپل ورون هم كه چا  ېد مصيب په وخت ككه وايي :  عيل »:  ا ذکر کوييب

 (2)« برباد وي ېول عمل به يټپه الس ووهو 
ه شوي ده ذکر ړژبا ېته ي ېژب ۍعرب ېچ ېک «(3)اآلمال  منتیه »په ژبه  ۍد فارس

! زه  ۍخورک یا »ل يخور  زينب ته وو ېحسی خپل ېپه کربالء ک ېکوي چ
اکيل  لکه زه ووژل شم ېه چږته په اهلل قسم درکوم او زما په قسم لککه ودريدر
زما په شهادت شور  ،شکوهپه نواکنو مه  ېراباند ېمخ د ،روهېڅمه  ېراباند ېد

 . «مه کوه  ېانګاړاو ژ
اک د فرعون بلاس ښتور پو » وايي مري املؤمنیا ېبو جعفر قيم نقل کوي چا
 (4)«مه اچوئ  ېتاسو ي ید
وٍف  ﴿د  تفسري الصاِف  »په  ېت النديا [ 12 : املمتحنة ] ﴾ َواَل يَْعِصينََك ِِف َمْعرل
خمونه به نه  ېو چ ړیعت کيب ېو رسه په دښځد  Vنيب ېذکر کوي چ ېک «

نارو او سورو به  په چغو ،ريويڅه د مصيبت په وخت نه او اکيل ب ېجام ،توروي

                                                 

 (.2/445( مستدرك الوسائل : )576نهج ابلالغة : ) (1)

 (.3/270( وسائل الشيعة )621اخلصال للصدوق : )( 2)
(3( )1/248) . 

( د ابوجعفر ُممد بن بابويه قيم يلکنه . وسائل الشيعة  ۲۳۲/  ۱: )  ( من ال حيرضه الفقيه4)
 ( د حر اعميل يلکنه .2/916)
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 ي .ړژانه 
ته  فاطيم Vنيب ېنقل دي چ ېد لکيين په يلکنه ک «فروع الاکِف  »په 

او  ېريڅاو نه اکيل و ،ېمخ ونه شکو ېشم په نواکنو د ړلکه زه م ېچ ړوصيت وک
 .(1)ړېا شور وکړپه زوره اوازونو ژ ېنه راباند

وايي : د  ېخ ييا شيز قابل باور او د صدوق په لقب برېانو په نګعيردو شګد 
په زوره  ېي باندړپه م:  ېخه دا هم دي چڅ ېلکماتو هل مجل ېد خول  Vنيب

 .(2)یت د دور عمل ديل د جاهلړژ
بروجردي  ،نوري ،تيل او سرت علماء لکه جمليسښانو غګعينه د ش Vد نيب

هلَما اَّللل   » ېروايت کوي چ ْعوَالر ِعْنَد ملِصيْبٍَة َو َصوْتر إِ َصْوتَاِن َملْعلْونَاِن يلبْغِضل
 .(3)« يَْعِِّنْ انلَُّْوحل َو الغِنَاءل  ،نَْغَمةِ ِعْنَد 

ادونه او يفر ېد مصيبت په وخت ک ،ه : دوه اوازونه د اهلل پاک بدي يشړژبا
 انو جبانو اوزاونه پورته کول .ګسندرو په او  ،کول ېانګاړژ

                                                 

(1 )(5/527.) 
: ، احلدائق انلرضة (2/915)وسائل الشيعة  (. 272 – 4/271)ه ( من الحيرضه الفقي2)
( .د حسی بورجردي  ۴۸۸/  ۳): جامع أحاديث الشيعة( د يوسف حبراين يلکنه .4/149)

َاهِلَِيُّةِ »  هم په دې لفظ روايت کړی دی چېُممد باقر املجليس يلکنه .
ْ
 « انلَِّياَحةل َعَملل اْل

 (.8/103)حباراألنوار 

جامع  ( .144–1/143) مستدرك الوسائل (د جمليس يلکنه . 82/103) األنوار ( حبار3)
 .(2/271(.  من ال حيرضه الفقيه )3/488: )أحاديث الشيعة
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 : ېي چږکيمتوجه  ېتنښدا پو ته انوګعيش
 ؟  ید دیليږپه خوهل غ یهغو د ېچ ېنه من ېان هغه حق ولګعي: ش 

 انو علماوو ؟ګعيش او که د Vنيب د ،وړق وکيد چا تصد
اجر او  ېو وهلو کړپيڅکولو او سينه په  ېرس وين ځکه د اعشوراء په ور    ۱۳  

 ؟.(1)انونه نه ويهځ ېان وليانو مالګعينو د ش یثوابونه و
د  و د عيلونو صحابه ګزر ځغدير په ور د ېومان چګانو په ګعيد ش   ۱۴  

و ي هېڅ ېول ېک ونو صحابه کراموګبيا نو په زر ،وو دیلېت اوريخالفت وص
 ېي او سلمان فاريس ،مقداد بن عمرو ،ارسيعمار بن  ېچ صحايب هم حیت

؟ ېدغه حق اخل ېنه ول ابوبکره ! ته د عيل ېد هم راپورته نه شول چييپه تا
د خالفت په  Vورته نيب ځد غدير په ور ېچ رسه هل دې چې ته پوهېږې

 ؟ ید ړیمنصب وصيت ک
 ېشو چ ېخاموش پات ېول عيل ېاندړخه وڅدو کېهل وفات  Vد نيب    ۱۵  

مراه نه ګ ېنه وروسته م ګهل مر ېه ويلکم چڅزه تاسو ته هغه  ېهغه وويل چ
  ده؟ېرېوچا نه نه  هېڅهل اهلل پاک پرته نور هل  عيل ېچ ېرسه هل د ،شئ

 !یطان اکر ديي شګونګد حق د ويلو نه سکوت د  ېده چيهم پوه ېاو هغه په د
 ؟! یروايتونه ضعيف د رېزيات شم «اکِف  »د  ېان نه وايي چګعيا شيا    ۱۶   

 ح کتاب نشته .يصح هېڅرسه  ږهل قران کريم پرته نور مون
                                                 

 ( .184إرشاد السائل : )( 1)
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قران د موجوده  ېکوي چ ېدعوه ول ېد د ۍان په دروغو او دوه خمګعيا نو شيب
ف يضع ېتونه ييزيات روا ېچکې  «اکِف»کتاب  ېاليه تفسريونه په دغ کريم

 دي شتون لري ؟
ََّ فَاْعبلدْ  ﴿اهلل پاک فرمايي  ،ید اهلل پاک حق د ېځک او يوايعبادت    ۱۷    بَِل اَّلل

 . (66 : الزمر)  ﴾
 ه .ړداهلل پاک عبادت وک ځېواي ېه : بلکړژبا
  :عبداالمام ..(  ،عبدالزهراء ،عبد عيل ،ان د ) عبداحلسیګعيبيانو ش ېول

 دي ؟ ږنومونه 
  :دل ؟ ږخپلو چبو او ملسو ته نه  ېامامانو ول یکه دا نومونه دروست وا 
  :یپه خادم احلس د شهادت نه وروسته د عبد احلسی معین اد حسیيا 

 دروسته ده ؟ 
  :او د اک څښ ،خوراک ېته  په قرب ک حسی ېا دا د دروسته ده چيا

 ي ؟ږکه ورته عبداحلسی ويل کيځي نو ړاودس لپاره اوبه راو
 ،ید اهلل پاک هل پلوه نصا  د ېخالفت ي ېده چېه پوهښ ېپه د عيلکه     ۱۸  

 ؟عت کويرسه په خالفت ب  د ابوبکر او عمر او عثمان ېي ېبيا نو ول
اعجز انسان د خالفت د  ېکه چځ ،نوسمه ده ،اعجز و ېچ ئکه تاسو واي

 نه ناتوانه وي . ېياو رسه د مقابلړست
 ېنو نه ي ېشو ه اجنامویلګه توښپه  ېي ېياوړخالفت ست د ېچ ئاو که واي
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 !!یا خيانت دينو دا خو ب ،ېکول
ت ښرعيت سمبالاو نه د  یداړېولواک نه يش جوټمسلمانانو او خائن لکه هم د 

 . یو عيبونو نه پاک دړدوا ېپه عقيده هغه دد ږاو زمون ،يش یکوال
 ؟؟ یه دڅواب ځته ستاسو دروست  ېتښپو ېد
د  ېتر پايه مو تر ېواخست ګېد واک وا عيل ېچ ېهل لکه راهيس   ۱۹  

قران  یخلکو ته نو ېنه ي ،يلدیل ینوعه خمالفت نه د هېڅراشدينو خلفاوو 
په  ېبارها تر ېبلک ،يد يړد کوم راشد خليفه رسه خمالفتونه ک ېاو نه ي ،ودښو

ير غوره ترين ډامت  ېنه وروسته دد Vد نيب ېممرب اوريدل شوي دي چ
 دي . dابوبکر او بيا عمر

 ید ړیاعالن ک وایل د نکاح روا ېد متع ې: نه ي . 
  ید راوسیت ېفدک په شخيص قبضه کيې : نه . 
 ده . ېمتعه حالهل بلل ېپه حج ک ې: نه ي 
 لکمات وييل دي . « خري العمل يح ىلع »د  ېپه اذان ک ې: نه ي 
ي دي .ړک ېلکمات لر «الصالة خري من انلوم  »هل اذان نه د  ې: او نه ي 
  بوبکر او عمرا: کهd ېانو په عقيده يګاو د شيع ،یتيا اکفران واښپه ر 

په  ېي ګېد واک وا ېچ ېرسه هل د ،یو په جرب اخسیت نه هل عيلخالفت 
 ؟ ندو ګرڅدغه ظلم او بربريت خلکو ته نه  ېي ېول ېو ېالس ک

 ؟ادولي ېر به يېصفتونو کول او په خ هغه خو ستاسو برعکس د دواړو ېبلک
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 ید ړیامت رسه خيانت ک هلهغه  ېا به دا وايئ چيپه پل روان شئ او  ېا خو يي
په عقيده  ږاو زمون ،ړیبيان ک یخلکو ته نه د ېدغه ظلم او بربريت ي چې
 . یخه بري دڅتورونو  ېهل  دغ عيل

 : ېخلفاء راشدين اکفران دي بيا نو ول ېان عقيده لري چګعيش     ۲۰   
  ؟  ېورکول ېاکفرانو برياونورو : اهلل پاک ورته په 

تر  ،و اسالم د عزت او َشافت اوج ته رسيدیل ېنو کود خالفت په دور يد هغو
ومره عروج او څهغه وخت په  ېولو مسلمانانو په امجاع اسالم چټنن مهال د 

 . یوو نن نه د ېک ېترق
 فتوحات او َشافت د  ېباوجود دغس ۍګا د اکفرانو او منافقينو د َشمندي: ا

 اهلل پاک د َکْوِن سنت رسه سمون خوري ؟!
رد برشيت لپاره اهلل رمحت ګد  ېبرعکس ستاسو په عقيده هغه معصوم چ د دې

او په  ،لپلو وويشل شوټلو ډخلک په  ېي ېد واک په دور ک ،ید ویلځرګاو فضل 
هل  ېيمنانو ښد اسالم د ېحده چ ېتر د ،ب رسه اخته شولډاخ او  ينځخپلمن

د معصوم په  ټپه بنس ېستاسو د عقيد ،و نه خوند او ذلت اخستړو شخګړج
؟ که عقل  ېپه الس ورغل ېامت ته کوم کوم رمحتونه او مهربان ېخالفت ک
 ئ .ړواب کځتنه ښلرئ بايد پو

ورو ګه څوروسته  ږل ،یاکفر د معاويه ېان لککه عقيده لري چګعيش   ۲۱  
رسه  ،ړعت وکيب ېکته او د هغه رسه يښخه راڅورته هل خالفت  حسن ېچ
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تنه پيدا ښدا پو ېي هل کرداره یز معصوم امام دېپه ن دوید  حسن ېچ ېهل د
 : چېي ږکي
 ېنه يړنو او دا ککې ېي ۍدګاو د واک په  ،ړاکفر ته تنازل وک : حسن 

 !! یمسلمان د معاويه ېا دا چيرسارسي د عصمت ضد ده او 
لکه  Vايا په دغه خاوره نيب ،ويګخاوره سجده ل ېپه حسين ېان چګشيع   ۲۲  

 ؟؟ده ړېهم سجده ک
  ېقسم وي چ ېپه رب مو د ېوايو : د کعب ږنو مون ،وايي : هوشيعګان : که 

 .وايئدروغ  تاسو
  :ېتو چښخه پوڅروږنو مون ،ړېنه ده ک ېپر ېسجده ي ېچ او که وايي : 
 ا د رسول اهللي: اV  ئ ؟ږه پوهيښير ډنه تاسو 

 ېي چږيږغ ېکتابونه په د ثونوحديد انو مرويات او ګعيد ش ېچ ېرسه هل د
 وه . ړېته حسيين خاوره هل کربالء نه راو Vنيب    جربيل

 ېيين وروسته يړهل م Vد نيب ېدعوه لري چ يدولککه عقي انګشيع   ۲۳  
 ري مرتد شوي دي .ګمل
 :ا د نيب کريميا ېي چځته را ځتنه دا منښپوV ېينړري د هغه هل مګول ملټ 

سنيان  »بيا  ېوروسته ي ېينړاو هل م «عقيده لرهل  ېپه دولسو امامانو باند » ېخمک
 شول ؟ ړجو «
 : عرشيه اثین»ېيين وروسته يړوو او هل م «سنيان  »ېيين خمکړاو کنه هل م» 
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 ؟شول ړجو
 . یاو مفهوم د دغه د ارتداد او انقالب معین ېکه چځ
 ،مور ده ېي او فاطمة یوځ د عيل حسن ېي چږوک پوهيڅهر     ۲۴  

ادر څپه خپل  Vنيب ېچ ید ېپه هغه خلکو ک ز حسنېانو په نګاو د شيع
حسن  ،ید هم خهڅ ېنو هل مجلمااو هل معصومينو اما (1)ید یتښرانغ ېا چنپ کي

 . ر ديېڅو ي ېک فضيلت او غوره وايل ېه رسه په دغړدوا dاو حسی 
 :خه څو ړغ امامت هل کورن ېرسه سم ي ېينړم هل د حسن ېبيا نو ول

 ؟ ئيادو ېه پاتګپه مسلسله تو ېپه اوالده ک حسی او د  ،ئبول وتیل
 ۍمرش دحسن ال په حسی  ،ه سيدان ديړدوا ،وه دهي ېمور ي اوو يو پالر ړد دوا

 او پالر ته په نزديکت مرتبه هم لري !!
 !ناعت جواب لرئ ؟ته کوم قابل ق ېتنښپو ېدايا 
معصوم امام  عيل ټپه بنس ېنه وروسته ستاسو د عقيدV که د نيب   ۲۵  

                                                 

يوه ورځ راووت او هل تورو ويښتو څخه  Vد کساء د حديث چنوړ دا دی چې نيب کريم( 1)
رایغ په  رایغ په چنپ کې يې راتاو کړ ، بيا حسی جوړه چنپ يې اچولې وه ، نو حسن

په چنپ  رایغ راغله په چنپ کې يې راتاو کړه ، بيا عيل چنپ کې يې راتاو کړ ، بيا فاطمة
ْهَل ابْلَْيِت ، بيا يې دا ايت ولوست ﴿ ړکې يې راتاو ک

َ
مل الرِّْجَس أ َّل يِللْذهَِب َعنكل إِنََّما يلِريدل اَّلل

مْ  َركل  . [33]األحزاب: ﴾ َتْطِهياً  َويلَطهِّ
ژباړه : ای اهل بيتو ! يقينا  اهلل پاک غواړي چې هل تاسو څخه پليَت لري کړي او پاک او 

 سپيڅيل مو کړي . ] مسلم : کتاب فضائل الصحابة [
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 ځو ملونيخپل امامت خلکو ته ه د مرض په مهال پ Vد نيب ېي ېبيا نو ول ،یوا
 ؟ ړیک یهم نه د

 !...او سرت ديلل وي یامامت لو یامامت خو په کرب یصغر
ولوااکنو د ظلم او بربريت هل کبله په ټ: دولسم امام د  ئان وايګتاسو شيع   ۲۶  

 ګڼانو ګعيدو رسه خو د شېرېد تاريخ په ت ،ید یاو پناه شو ټپ ېرسداب ک
هينو يد بو ،فاطمينو حکومت ،عبيدينو حکومت »شمري دوتلونه لکه د 

معارص شييع  ېپه ايران ک ېي او اخرین ،د صفوينو حکومت ،حکومت
 ېوسين مهال دغه امام ولاران حکومت په يرو وختونو او د اېپه ت ید «حکومت

 يده ؟ځدنه دومره وغټېدغه پ ېي ېي ؟ او ولځته نه را ځمن
ان ګعياو په مليونونو ش ،يش ه دفاع هم کویلښره ډې ېان ترګشيع ېوسمهال چا

 ي !!ځنه راو ېام خپل ارواح قربانوي ولښسهار ما ېتر
 ،بوت یژوند ېان رسه يځ هلو او  یرګد هجرت مل Vد نيب ابوبکر   ۲۷  

ژوبله  ګمر ېنزد ېواچو چ ېپه خپله هغه بسرته ک Vنيب برعکس عيل
 . هو ېه شوړراوال ېتر
 تيا هم د نيبښپه ر که عيل ېي چځته را ځتنه دا منښ: پوV ېول ،وَِِصْ و 

 اچو ؟  ېک ېپه کوم ګمر د ېي
 ېکه نه وه چځخربه  هېڅ و یشو ړو او م بسرته اچویل ېخپپل ېي که ابوبکر

 ېد ژوند په پات ېتنه هم دا ده چښپو ،یه نه تلالځد امامت سلسله به هل من
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 ر اليق و ؟ ېډوک څدو کې
 ېوک چڅه نه يش او که هغه ړغنه هم ال ېقدر ېي ېپه خپه ک ېوک چڅهغه 
 ي ... ؟ړپه بسرته شپه سبا ک ګد مر

تريولو  ېد شپيې  هبسرت ېده نو په دغېپه غيبو پوه ان وايي : عيلګکه شيع
 ؟!. وه څمقصد او هدف 

 . روا کيږيه يتقار هل کبله ډد خوف او    ۲۸  
 : یوهل دډار دوه ډخوف او 

 ان ويره .ځپه  : ړیلوم
 ره .ېخه وڅواو او سپکو سپورځهل کن ،ف او مشقتيهل بدين تکل دوهم :

 : یداليان نه يش ويرځپه  اماماندوو سببونو هل کبله  واړوداو د دغو 
 –ي ځراهغه په اختيار  د ګانو ! ستاسو په عقيده امام ته مرګعيش یا : ړیلوم

 . – یطبييع د ېي ګمر ېعني
د  یهغو ،انو امامان علم لريګعيد ش ېو پنا باندټرو او راروانو پېپه ت دوهم :

 یهغو ېاندړهل اجل و ،نه باخربه وي ېټېت او اجل او نوخهل  ګخپل مر
 ېنفاق او دوه خم ېاو نه د  عوامو رسه په دين ک  ،يږاريډنه نه  ګلکه هل مرهېڅ

 لري .تيا ړته کومه ا
خه څاو او سپکو سپور ځهل کن ،ف او مشقتيهل بدين تکل ول :ډار دوهم ډد 

په تکليف او مشقت او په خورا سختو  ېخو شک نشته چ ېک ېو په دا ،ويره
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و هل څتر  ،شه دهېو اکر او پړد غ ۍد نبوي کورن حاتلونو صرب او زغم د علماوو او
 ي .ړمرسته وک ړېاون پييد د Vخپل نيکه ُممد رسول اهللد  یالر ېدغ
 ! تيا ده ؟ړه اڅتقيه کولو ته نو بيا 

ولو ټهل  ېخاطر وي چ ېپه اساس معصوم امام په د ېعقيد انو دګد شيع    ۲۹  
عدل  ېي یاځويس او پريه ځهل منولونه ډول ټد استبداد خه ظلم او څارونو ښلکو 

 راويل .
 مهاهل په  ېتر د ېباور لرئ چ ې: ايا تاسو په د ېي چځته را ځتنه دا منښ: پو

خه ظلم پورته کوي څهل خلکو  ېمعصوم امام شتون لري چ ېک ارښاو  ېهر لک
 لرئ ؟ ېاو که نه ي

صوم عمی، دی ړدا کياهلل پاک پ ېچ ېار کښپه هر يلک  ېواب مو دا وي چځکه 
 : ېتنه کوو چښخه پوڅنو ستاسو  ،امام شته
  :هم معصوم امام شته ؟  ېارونو کښمرشاکنو په لکو  !! د اکفرانو اوئروتېر تېډ 

 معصوم امام و ؟ ېرسه هم په شام ک د معاوية
هل  ،نائبان او سفريان لري ېارونو کښامام يو وي خو په نورو لکو  ېچ ئاو که واي

 : چېي ځته را ځتنه منښخه دا پوڅ ېد
  :نو برخو ېځپه  ېمکځاو که د  ،دي ېک یاځدغه سفريان او نائبان هر  ايا
 دي ؟ ېک

ر ېډ بيا رېڅپه  ېوايو : د خمک ږمون ،دي ېار کښپه هر يلک او  ېچئ که تاسو واي
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 !!  وتئريت
 ؟وويشل  ځدخلکو ترمنمو  ېتيا لري نو ولړا و معصوم امام تهيول خلک خو ټ
د  ېمکه كځپه  ښځې »ېچ ید ښیلکيين مستقل باب اي ېک «اکِف  »په     ۳۰  

ْرِض َوالَ يَ الَ خه روايت کوي ] څهل ابو جعفر  « مياث حق نه لري
َ
ِرْثَن مَِن األ

 . (1)[ مِْن الْعَِقارِ 
نه يش  ېپه مرياث ک –..هريوغ ټکېمار ،دواکن ،کور–ثوابت  مکه اوځه ښځ

 . اخسیت
نه  ابو عبداَّلل َلما  ] ېخه نقلوي چڅهل ميرس  ېک (2)او طويس په تهذيب

ته به د  ید مياث برخه نشته ؟ هغه وويل : هغوو لپاره ښځا يا ېه چړتنه وكښپو
نه  ېبت په مياث كمکه او ثواځ ،َش و قيمت وركویلګاو د لر ۍاباداو  ېخخت

 [ یَش اختسال
النَِّساءل الَ يَرِْثَن مَِن ]  ېخه روايت کوي چڅ بوجعفراُممد بن مسلم د 

ْرِض َو الَ مَِن العَِقارِ َشىْئا
َ
 .  [ اأْل
 . یلړبييخ مرياث نه يش و ښځېخه څاو نورو ثوابتو  ېمکځهل 

لَىَس لِلنَُِّساءِ ] خه روايت کوي څهل يو  ېو امامانو کړعی په دوااعبدامللک بن 
ْورِ َو الْعَِقارِ َشىْئاً   .[ مَِن اَْلُّ

                                                 

 ( . ۱۲۷/  ۷فروع الاکِف : ) ( 1)

(2)  (۹  /۲۵۴ . ) 
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 . بييخ مرياث نه يش اخستیل ښځې ېپه کورونو او عقار ک
تيا او تقييد ګړانځ څېه رهاو نه د نورو زنانه و لپا ېد فاطم ېروايتونو ک ېپه د

 نشته .
 Vرسول اهلل  د ېحق نه لري چ فاطمه ټد شييع مذهب هل روايت په بنس

 واخيل . ېيا کور په مرياث ک عقار  یشو ېخه پاتڅ
د امام  ید ېښیومره مرياث پرڅ Vنيب ېچ ېد شييع مذهب د روايتونو هل خم

 ېهغه ي ،د عمرو بن شمر نه ېهغه ي ،محد بن ُممد نهاد  بن حيیي ُممد ،یحق د
َخلََق ] فرمايي  Vرسول اهلل ېنه روايت کوي چ بوجعفرا هل هغه ،د جابر نه
ْقَطَعهل اَّللل آَدمَ وَ 
َ
ْنيَا قَِطْيَعةً  أ ْوِل اَّللِ  ،اَْللُّ ْوِل اَّللِ   Vَفَما ََكَن ِْلَدمَ فَلِرَسل َوَما ََكَن لِرَسل

َمَّدٍ  ئَِمِة مِْن آِل ُمل
َ
 .(1)[ َفهلَو لِِْل
 د ادم ،هړورته ورک ېه يټوټيوه  ېمکځد  ړدا کېپ اهلل پاک ادم ېلکه چ

 . د امامانو برخه ده ۍاو زما برخه د ُممد د کورن ،برخه زما ده ېخه پاتڅ
 د فدک په مطابله الئقچې  ید امام عيل یړلوم ېهل خم ېانو د عقيدګد شيع

 ېبلک ،دهړېتنه کښوند غوړد فدک ا نه يېنه ده او  فاطمة  ،یحقدار داو 
د  ،هړد غنمو پاک و ،ړد شهدو پاک چنو یو تیلښغو ېهغه مزيد وايي : که م

لکه  ېتنښخو نفيس غو ،یو ړیان ته الره هواره کځ ېبه م ېاکو کښمو پوېښور
 یلکښخوراکونو ته را ګارنګحرص رن ېلکه ماو  ،يش یداکېاغبله  ېما باند

                                                 

  (1 / 476.)لکها لإلمام لکيين، کتاب احلجة باب أن األرضد ( أصول الاکِف 1)
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لُک طمع نه لري ټ ډۍوډد  ېوک وي چڅ ېداس ېشايد په حجاز او يمامه ک ،يش
 .(1)رسه اشنا وي  تخړاو نه هم د م

لوْ ]  ېويل چ ېي ه کوهل ؟ او داګړج ېول د مرتدينو رسه ابوبکر   ۳۱     ل
ْوِل اَّللِ لََقاتَلْتلهلْم َعلَيْهِ   [ َمنَعلْوِِنْ عَقاالً ََكنلْو يلَؤدُّنَهل لِرَسل

 ېي زه وررسه پرړرانه ک ېته ي و او ماورک ېته په زاکت ک Vنيب ېي يړکه پ
 کوم . ګجن

خلک  ېهل کبله چ ېرېد و عيل ېان عقيده لري چګبرعکس شيع ېخو ول
  Vهل رسول اهلل ېچ ړند نه کګرڅرا ېي قرانمرتدين نه يش هغه مصحف او 

 و . ړینوشته ک ېخه يڅ
انو په عقيده د اليه صفتونو او ګخليفه هم و ! ستاسو د شيع ېچ ېرسه هل د
 نت هم و !! څښتأييدونو 

قران نه شو  يلیلک ېبيا هم د خلکو د ارتداد هل وير ېباوجود ي ېد او د
پايت  ېک ۍالر ېاو ب ۍمراهګخلک په  ېو چ ښخو ېاو په د ، یندوالګرڅ

 ونګمرتدينو رسه د مر هلي په خاطر ړد زاکت د يو پ يش او برعکس ابوبکر
 !!! ېي کولګړج ګجن

 پلو په اتفاق عيلټلو ډولو ټانو د ګولو اهل السنه واْلماعت او د شيعټد   ۳۲  

 ړۍلوم هل ،اريدډنه نه چا  هېڅد اهلل د رضا لپاره د  ،ر شجاع او بهادر وېډخورا 
                                                 

 ( . ۲۱۱/  ۱: نهج ابلالغة : ) ( 1)
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 ېي ېپور ېملح ېتر اخر ګد ابن امللجم په الس د مر ېي ېسېراه ځېور
د شيعيت عقيدي  ،رایلغ یت نه دښکمبود او کم هېڅ ېک ۍشجاعت او بهادر

 . یوِص د Vد نيب عيل ټپه بنس
 ايا د نيب ېي چځته را ځتنه دا منښ: پوV يين وروسته د عيلړهل م 

يې رسه  د ابوبکر ېپه ودريده چټمثاهل بهادري دومره په  ېشجاعت او ب
 ؟ ړبيعت وک

 ؟ ړرسه بيعت وک مباَشة  د عمر ېد کمزورتيا هل خم ېبيا ي
 ؟ ړرسه هم بيعت وک عثمان ېچ هل کبله حیت ېد کمزورت ېيبيا 

د  ځيوه ور ېده موده کږواد خالفت په  ېخه هم اعجزه و چڅ ېهل د ايا عيل
خه خالفت په زوره څهل ما  ېي چړپورته ک ږپه ممرب ورپورته يش او غ Vنيب

 Vد رسول اهلل ېکه چځ ،ید خالفت حقدار دخپله او  ،ید یاخستل شو
 ؟او بس  یوِص د

نه تنه ښمطابله او د خپل حق غو ېي ېول ،ر بهادر او شجاع وېډ ېچ ېرسه هل د
 ير درلودل !!ډهم  ېان ييودجاين مرستن ېچ ېکوهل ؟ رسه هل د

 هل Vنيب ېلور نفر پکڅادونه وشوه ي ېي ېخمک ږل ېحديث چد کساء    ۳۳  
 ېباند ود نورو خلکو ننويستل ېپه تطهري او عصمت ک ،َت ديښان رسه رانغځ

 ؟  یه ديلل دڅقابل قناعت 
د جعفري مذهب مؤسس جعفر الصادق نه  ېعقيدي هل خمانو ګد شيع   ۳۴  
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 [(1)يم ویلږله زځزه ابوبكر دوه وايي ]  ېمقام ک په ړوياهغه د  ېچ یدروايت 
 ي :ږخه رسيڅنسب هل دوو الرو  ېته ي ابوبکر ېکه کوي چځهغه دا خربه 

  يب بکر د مور هل پلوه .ا: د فاطمة بنت القاسم بن 
  د فاطمة  ېخه چڅيب بکر د مور هل پلوه نيا اسماء بنت عبدالرمحن بن ا: د

 يب بکر مور وه .ابنت قاسم بن ُممد بن 
د خپل نيکه په هلکه  هل جعفر ېان په دروغو باندګباوجود بيا هم شيع ېدد

 روايتونه نقلوي ! ۍد ذم او بد
  :هل يو پلوه خپپل نيکه  ېول جعفر صادق ېي چږکيته  ځتنه دا رامنښپو

 ؟ وايي ېستغ ېفخر کوي او هل بل پلوه ورته سپور
ان ګشيع ېنه دي چ ېدا د هغه چا خرب ،دي ېجاهل او ناپوهه خلکو خرب دا د

 ذمد  ېچ و وکڅ ېداس هغه اره امام بويلګخپل عرص خورا متيق او پرهزي د ېي
 يديل دي .ږوک نه دي غڅ هېڅ ېوند يړاو قدح ا

ل ځپه دور او د بل  ل لپاره د عمر بن اخلطابځي ړد لوم قیصامسجد    ۳۵  
 .ید یفتح شو ېد واک په دور ک لپاره د سين قائد صالح ادلين أيويب

  : ي دي ؟ړانو کوم فتوحات کګشيع ېدو کږواد تاريخ په 
 ده ؟ ې په تاريخ کې يې چرته يوه لويشت ځمکه فتحه کړايا 
 سالم دښمن هل حدودو څخه شړیل دی ؟!چرته يې د مسلمانانو او د اايا 

                                                 

 ( . ۳۷۳/  ۲کشف الغمة د اربيل يلکنه : )  ( 1)
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 .بغض او حسد درلود  رسهد عيل شيعګان عقيده لري چې عمر    ۳۶  
مهال د مدينې ګورنر ګمارو چې د بيت املقدس د کوجنيانو د يې هغه بيا نو ولې 

 اخستو لپاره شام ته والړ ؟
به د مسلمانانو  د کوم خطر رسه خمامخ شوی وی عيل رسه هل دې که عمر

 خليفه و !!
ږي او ْضور ده چې کيشيعه علماء وايي چې سجده به په اتهه اندامونو    ۳۷  

دواړه  ،دواړه ورغوي ،پوزه ،وي ) تندی هپيوس اندامونه د ځمکې رسهواړه اتهه 
 (1)دواړه قدمونه ( ،زنګونان

ږي او نه کيهغه څه کول واجب دي چې نه خوړل  بيا وايې چې سجده پر
 . (2)هل همدې کبله د تندي الندې خاوره ږدي ،ږيکياغوستل 

 شيعګان ولې د هر اندام الندې خاوره نه ږدي ؟!
په حکم  « ال داود »مهدي راښاکره يش دلکه يې شيعګان عقيده لري چې   ۳۸  

 به فيصله کوي !
  :ولې د نيبV  رسه هل دې چې په دې رسه ټول ګرد ؟ َشيعت چرته والړ

 !منسوخ شوي دي ؟هم خمکنې اسماين َشيعتونه 
يهودانو او نرصانيانو رسه صلحه او  د شيعګانو مهدي چې رايش ولې به د   ۳۹  

                                                 

 ( د حر اعميل يلکنه . ۵۹۸/  ۳وسائل الشيعة : )  ( 1)

 ( د حيل يلکنه . ۷۰اْلامع للرشائع : )  ( 2)
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 ! دواړ وژين؟به او قريش او عرب ؟  کوي  یجوړ جاړ
 عګانو امامان عرب او قريش نه و؟شياو ستاسو د عقيدي هل خمې  Vايا نيب

او هل شيعګان عقيده لري چې د امامانو محل د مورګانو په اړخ کې وي     ۴۱  
 .ږي کيڅخه پېدا (1)ښۍ ورون

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

مهدي ته خپل  »بوعبداهلل جعفر الصادق نه روايت کوي چې اشيعګان د    ۴۲  
 . (2)« َكفر دی ینوم اخستونك

ته يې  بو ُممد احلسن العسکري نه شيعګان روايت کوي چې د مهدي موراد 
يې نوم وي زما څخه وروسته به ته به نارينه په ْحل اخلې او ُممد به  »وويل 

 (3)« هغه ديِّن امام وي
چې که چا ورته خپپل نوم اواز  يو ځل وايي ؟ايا دا خربې رسه ردو بدلې نه دي

چې حسن العسکري ورته د ُممد نوم  بيا بېرته خپله وايي ،وکړ اکفر به وي
 دی ؟! اخسیت

د دواړو مور  ،جعفر د اسماعيل بن جعفر خپل شقيق ورور وعبداهلل بن    ۴۲  

                                                 

 ( . د مسعودي يلکنه . ۱۹۶اثبات الوصية : ) ( 1)

 ( . ۵۳/  ۲انلعمانية : )  األنوار ( 2)
 ( . ۵۵/  ۲األنوار انلعمانية : ) ( 3)
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 وه . فاطمة بنت احلسی بن عيل بن احلسی بن عيل بن أيب طالب
هل دواړو اړخونو نه هم سيدان  چېستاسو د مفهوم هل خمې عبداهلل او اسماعيل 

 حسيين دي . هم او
په دور کې وفات شو هل مړينې وروسته يې ولې  ۍاسمعيل چې د پالر د زندګ

 عبداهلل هل امامت څخه ُمروم شو ؟!
نه  بوعبداهللامحد بن ُممد په روايت د اکې د  « اکِف »لکيين په   ۴۳  

وَادل ااِلَُّ ِِفْ ثاَلَث : اخللفُّ َو الَعَماَمةل َو  » چېروايت کوي مرفواع   يلْكرَهل الْسَّ
 . « (1)الْکَِساءل 

 .مکروه دي ( او چنپ پرته تور پوښاک استعمال )پګړۍ يکپټ ،زارېژباړه : هل پ
ْولل اَّللِ  » څخه مرفواع  روايت کوي چې Vنيب هل( کې  كتاب الزيپه )  ََكَن رَسل
V  َوَاَد ااِلَّ ِِفْ ثاَلَث  (2)« َعَماَمةل ٍة : اخلَفل وَالْکَِساءل وَاليَْكرَهل الْسَّ

 . هښه نه ګڼ پوښاک پګړۍ پرته تور ،چنپ ،هل درې شيانو : پزيار Vژباړه : نيب
کې د صدوق په روايت د ُممد بن سليمان نه  ( وسائل الشيعة )او حر اعميل په 

ته وويل : په توره ټوپۍ ) خولۍ (  بوعبداهللاما دي چې  مرسال  روايت کړي
اور واال  ا دمه کوه دکې زه ملونځ کویل شم ؟ هغه وويل : په توره خولۍ کې ملونځ 

                                                 

 ( . ۴۴۹/  ۶( . فروع الاکِف د لکيين يلکنه : )  ۱( ، حديث شمري )  ۲۸۷/  ۳الوسائل : )  ( 1)

 ـه. خو دومره ده چې په دې  ۱۳۱۵( . باب لبس السواد ، چاپ : طهران اکل :  ۲۰۵/  ۲الاکِف : )  ( 2)
 چاپ کې هل کساء نه د عمامې د لکمې ذکر خمکې رایلغ دی .
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 .(1)پوښاک دی
العلل مرسال  او په ) نه  مرياملؤمنیا( کې صدوق د  من ال حيَّضه الفقيهپه ) 

دي چې خپلو ملګرو ته يې  ( کې مسندا  ذکر کړي الوسائل( او په )  واخلصال
 دا د فرعون بلاس دی . ،ويل : تور پوښاک مه اچوئ

( کې د حذيفة بن منصور په روايت ورڅخه بل روايت نقلوي چې  الوسائلپه ) 
 پسې رایغبو العباس خليفه استازی اد  ،رسه وم بو عبداهللازه په حريه کې د 

هغه خپل بلاس چې په باراين موسمونو کې د باران نه ځان  ،دېچې غواړي 
 .(2)ژغورنې لپاره استعمايلږي راوغوښت

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

 ( کې مرسال  روايت کوي چې جربيل من ال حيَّضه الفقيهصدوق په ) 
 ،خنجر يې پکې اېښې و ،او مال يې تړلې وه ،ته په تور بلاس کې رایغ Vنيب

                                                 

( ، شلم باب او دريم حديث : أبواب بلاس املصيل . من الحيرضه الفقيه :  ۲۸۱/  ۳الوسائل : )  ( 1)
پوښتنه وشوه چې په توره خولۍ کې ملونځ کيږي ؟ نه  صادق هلايي : ( کې صدوق و ۲۳۲/  ۲) 

هغه ورته وويل : توره خولۍ د اور واال بلاس دی ملونځ پکې مه کوه . د مزيدو معلوماتو لپاره 
 ( وګوره . ۲۸۱/  ۳وسائل الشيعة : ) 

/  ۳( ، او دوهم روايت په ) الوسائل :  ۲۷۸/  ۳( . الوسائل : )  ۲۵۱/  ۱من ال حيرضه الفقيه : )  ( 2)
 ۲۰۵/  ۲( . الاکِف : )  ۲۵۲/  ۲، اووم نمرب حديث ( أبواب بلاس املصيل . من ال حيرضه الفقيه : )  ۲۷۹
. ) 
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ورته وويل : دا ال کوم بلاس دی ؟ هغه ورته وويل : دا ستا د عباس د تره  Vنيب
او ورته يې وويل : ستا هل چبو نه دې زما  عباس ته وریغ Vنيب ،زامنو بلاس دی

هغه ورته وويل : ای د اهلل رسوهل ! ايا نسل مې بند نه  ،د چبو لپاره هالکت وي
 يللُک وي .ږي چې قلم کيکړم ؟ هغه ورته وويل : هغه څه 

خبارو او نصوصو هل ظاهره دا معلوميږي چې د قيامت په ورځ به د ا ود تېر شو
لکه د  ،هميشه لپاره په اور کې فرعون او هغه خلک وي چې د دې پل روان وي

او ددې بې وسه او مرحوم  ،ډلې او قومونه يپه څېر رسغړونک ووعبايس خلفا
 . (1)ې تور بلاسونه به يې اچولامت ګرد اکفران او نور هغه خمکين امتونه چ

( کې خپپل سند د اسمعيل بن  من ال حيَّضه الفقيهد تېر په څېر صدوق په ) 
اهلل خپل يو پېغمرب ته ويح  نه روايت کوي چې مسلم په روايت د صادق

منانو ته ووايه چې نه زما د دښمنانو بلاس واغوندي او نه د هغوی و: م وکړه
ورنه تاسو به مې هم هغسې  ،هغوی په الرو ځي او نه دې د يخوراکونه وکړ

 .(2)لکه هغوی چې مې دښمنان دي ئدښمنان ش
( کې يې همدغه روايت په بل سند  عيون االخبارېر ) ( د کتاب په څ حدائقد ) 

س تور فرمايي : د دښمنانو بلا Vنه روايت کړی دی چې نيب کريم هل عيل

                                                 

 ( . ۲۵۲/  ۲من ال حيرضه الفقيه : )  ( 1)
/  ۲۸،  ۲۹۱/  ۲( . حبار األنوار : )  ۳۸۴/  ۴( . وسائل الشيعة : )  ۲۵۲/  ۱من ال حيرضه الفقيه : )  ( 2)

۴۸ . ) 
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 ،څخه ويستل شوي نشه ي ماده بشوورهل  ،نيش توکې اورسکه يې خوراک  ،دی
( او د ماهيانو نور هغه ډولونه چې زمري )په نوم مایه ،مارمايه ،خاورې خټې

د ګپ  ،يَشاب خور ،دې يې وويل : تهمت تر ،هوسۍ ،ونه لري خاريج پوستیک
 او مومنانو ته پکې ردې بدې ويل هغه جملسونه چې د ائمة ،شپ ناستې

ختريباکرو جملسونه زمونږ د دښمنانو الرې  او د ،ظاملانو ،دګناهګارانو ،کيږي
 .(1)دي

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

  : ؟ ولې يې شيعګان استعمالوي 
  :ي ؟ تردې چې تور بلاس د مرشتابه ددغې بلاس دومره تعظيم ولې کو

 !!خلکو بلاس بويل 
نو د شيعګانو په ګڼ شمري مذهبونو کې  ،که څوک وغواړي چې شيعه يش    ۴۴  

او که  ..، دروزياسماعييل، نصريي، زيدي، د کوم مذهب پېرواکر وي؟ امامېبه 
هغوی په  د ،ومذهب تمثيلو وهل بيتاډهل لکک باور لري چې مونږ د  هاو هر نور ؟

او په دې لکک باوري  ،صحابه کرامو ته سپورې ستغې وايي ،امامت اقرار کوي
ددين هغه خليفه او چې  او داامام دی امامت د دين رکن بويل  دي چې عيل

 .....!!اصل او حقيقت د همدو رسه دی
                                                 

 ( . ۲۶/  ۱عيون األخبار : )  ( 1)
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د کساء حديث ديلل وړاندې کې اثناعرشيه شيعګان د امامت ثبوت     ۴۵  
 کوي . 

 هل دې څخه دا پوښتنه منځ ته راځې چې :
 او ولې  ،ولې يې په امامت اقرار نه کوئ ،هم وه : په کساء کې خو فاطمة

 ؟!ي کيږد شيعګانو د امامانو په لسټ کې د ذکر قابل نه بلل 
يعنې بالغ  ،چې ملکف به وي یشيعګان عقيده لري چې د امام َشط دا د   ۴۶  

 او اعقل به وي .
  : د دویي په نوم کرُممد عساو دا د شيعګانو په کتابونو کې ثابته ده چې 

ولې يې په کم  ،اغئب امام د پنځه يا درې اکلو په موده کې اغئب شوی دی
 کې په امامت قائل دي ؟! ۍعمر

باندې نازل شوي دي  Vکتابونه په نيبداسې  پرته نور قران کريمايا هل     ۴۷  
 ته پرې ځانګړتيا ورکړل شوې ده ؟ چې عيل

روايتونو ته څه ځواب و ېنينازل شوې نو خپلو الند يچې نه د ئکه تاسو واي
 : ئواي

 
 اْلامعة : :  – ۱

ته ُممد وويل : مونږ رسه  ما بو بصري نه روايت دی چې ابو عبداهلل وايياد 
 ؟! کيږي جامعه ده ؟ دوی ته څه پته ده چې جامعه څه ته ويل
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 به ويل Vنيب ،وږده صحيفه دهاپه ګزونو اويا ګزه  Vجامعه د نيبهغه وويل : 
ټول حالل او حرام ورپکې  ،هغه ويناوې يللکې الس د ۍپه خپل ښ عيلاو 

 هم ديت د زخمحیت چې  ،شتون لري کېپهر څه خلکو اړتيا وړ  د ،دي
 (1)...ورپکې شته دی

 ( کې لږ سوچ وکړه چې : د خلکو اړتيا وړ هر څه ورپكې ديپه ) 
  برخې بې ولې فايدو نه يې او : بيا نو ولې پټه پاتې شوېده ؟ او د ورپکې ګټو
 ؟!ې يو پات

 ايا دا د علم پټولو کې نه راځي ؟
 
 د ناموس صحيفه ::  – ۲

هغه  ،د امام مهدي په عالماتو کې روايت کوي ( د عيل بن مویس )الرضا
چې د خپلې ډلې ټولو شيعګانو نومونه او تر  یکتاب دداسې هغه رسه  هل :وايې

 . (2)قيامته پورې د ټولو دښمنانو نومونه پکې دي
 پکې د شيعګانو د ټولو  هده چې تر قيامت : مونږ وايو : دا ال څنګه صحيفه

 دښمنانو نومونه شتون لري ؟!
لک يش کم ازکم سل شيعګانو نومونه پکې ويل وسيناکه په ايران کې د 

                                                 

 ( . ۲۳۹/  ۱الاکِف : )  ( 1)
 (. ۱۱۷/  ۲۵حبار األنوار : )  ( 2)
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 وغواړي !!به ټوکونه خو 
 
 طه صحيفه :ي: د عب - ۳
ما رسه د هل لوړه په رب ال يزال چې  نه روايت کوي چې مري املؤمنیاد 

طه پکې د يوې صحيفې نوم دی يعب ،تو ډېرې صحيفې دييهل بااو د  Vنيب
دا صحيفه  ،یدخوندي پکې ياداشت  وقبيل هاو پليت هته ناپاکيچې د عربانو شپ

 .  (1)هغوی په دين کې هېڅ برخه نه لري اوتمامه ده  سختهعربانو ډېره  رپ
 مونږ وايو : دا روايت هېڅ قابل قبول نه دی او نه يې عقل صحت اجيابوي :، 

لري دا معین ورکوي ه که په رښتيا هم دغه قبيلې د اهلل په دين کې هېڅ برخه ن
 وسمهال هر مسلمان هل دين څخه بې برخې دی !!اچې 

عربان څومره په سختو غوڅو الفاظو کې ياد کړي دي چې د قوميت  دویاو 
 ږي .کيي ترېنه راپورته بدبو

 
 : د ذؤابة السيف صحيفه :  - ۴

نه روايت کوي چې د  بو عبداهللابو بصري د اصحيفې متعلق السيف د ذؤابه 
( هغه حروف )توري ،( کې وړه صحيفه وهد تورې په پورته برخه )موټي Vنيب

 . راوتل ونهفحرنور هر حرف نه يې زر هل پکې و چې 

                                                 

 ( . ۳۷/  ۲۶حبار األنوار : )  ( 1)
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وسه هل دغې حروفو څخه دوه حرفونه ا : ترعبداهلل بيا وويلبو ا: بو بصري واييا
 .(1)ايله بېله راويت دي

 
 !مونږ وايو : نور حروف څه شول ؟ : 
ښه خربه نه ده چې دغه حروف په دې خاطر راوويستل يش چې شيعګان ايا 

 ؟ترې استفاده وکړي 
 ۍپېړ او که نه تر هغه به دغه حروف پټ او پناه وي تر څو مهدي رايش ؟؟!

او دين به رسداب کې بندي پايت  دغه شان هل دين پرته والړ يشبه خلک  ۍپېړ
 وي ؟!

 
 : د عيل صحيفة : - ۵

 الس ته راغلې ده  : څخهموټي  هلد تورې  Vدا بله صحيفه ده چې د نيب
د تورې په موټي کې صحيفه وموندل شوه  V: د رسول اهلل واييبو عبداهللا

 ورپکې يللک شوي و :
 یوړاندې لو د قيامت په ورځ د اهلل پاک پر ،مبسم اهلل الرمحن الرحي »

هغه څوک ويه چې  ،نور وژيل وييې چې هل قاتل پرته  یهغه د یرسغړونک
نو د اهلل  ه که څوک هل نورو رسه دوستانه وپايلهل دوستانو پرت ،چا نه وي وهیل

                                                 

 ( . ۳۷/  ۲۶حبار األنوار : )  ( 1)
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که په دين کې چا  ،کتابونو يې کفر وکړ ينازل شو Vپاک هل پلوه په ُممد
بدعت جوړ کړ يا يې مبتدع ته ځای ورکړ د قيامت په ورځ به ترې اهلل پاک 

 .(1)نېک عملونه قبول نه کړي  هېڅ
 
 : جفر : - ۶

 سور جفر : ،جفر دوه ډوهل لري : سپی جفر
 رسه سپی جفر دی . ماهل : نه واورېدل ويل يي بو عبداهللا هل: ما بو العال واييا

 وويل : په سپی جفر کې  څه دي ؟ما ورته 
 د ابراهيم ،د عيیس اجنيل ،مویس توارت د ،وربهغه وويل : په دې کې د داود ز

 ما رسه سور جفر هم شته .هل  او ،... پکې  ديصحېفې او ټول حالل او حرام
 ما ورته وويل : په سور جفر کې څه دي ؟
د ويين د تويولو لپاره به يې د تورې  ،هغه وويل : په دې کې د هغه سالح ده

 څښنت بېرته کوي .
حسن زو ) د حسن اهلل دې حافظ شه ايا يب ايلعفور ورته وويل : اعبداهلل بن 

 معلومات شته ؟  د دېته چبو ته (   
 ،او ورځ د ورځ په نوم پېژين د شپېشپه چې لکه داسې يې پېژين هغه وويل: هو 

خو که په  ،دي دنياوي غوښتنو او انکار په نه منلو باعث کړي ،ېکين دخو 
                                                 

 ( . ۶۵/  ۲۷حبار األنوار : )  ( 1)
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 .(1)رښتيا يې د حق پېروي کړې وه ډېره به ورهل ښه او پسنده وه 
 د عيیس اجنيل ،مویس توارت د ،ورب: ايا د داود ز ئ: مونږ وايو : لږ غور وکړ، 

 ؟ الل او حرام ټول په دې جفر کې ديصحېفې او ح د ابراهيم 
 يې ولې پټوئ ؟!نو بيا 

 
 : د فاطمې مصحف : - ۷
 نه روايت کوي : بو عبداهللا عيل بن سعيد د : -أ 

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

 .(2)خط او الس يلیلک دی 
 هل يو امام څخه روايت کوي چې : : ُممد بن مسلم -ب 

بلکې د اهلل  ،نه يو مصحف پاتې شوی دی خو موجوده قران نه دی هل فاطمې 
ته لوستیل او هغه يلیلک  عيل Vنيب ،پاک الکم دی او هغې ته يې نازل کړی و

 .(3)دی 
 وايي : بو عبداهلل ايب محزة په روايت ا: د عيل بن  -  ـج

                                                 

 ( . ۲۴/  ۱أصول الاکِف : )  ( 1)

 ( . ۴۱/  ۲۶حبار األنوار : )  ( 2)
 ( . ۴۱/ ۲۶حبار األنوار : )  ( 3)
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مصحف دی چې د موجوده قران يو حرف پکې هم  مونږ رسه د فاطمې هغههل 
 .(1)ته امال کړی او هغه خپپل خط يلیلک دی عيل Vدومره ده چې نيب ،نشته

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

ته امر کړی دی چې ټول نازل شوي  Vرسه هل دې چې اهلل پاک خپل رسول
نزَِل إيَِلَْك مِن يَا  ﴿اهلل پاک فرمايي  ،احاکم برشيت ته ورسوه

ل
ولل بَلِّْغ َما أ يَُّها الرَّسل

َ
أ

بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت رَِساََلَهل   . [۶۷ : ]املائدة ﴾ رَّ
  وروسته نيبهل نزول : ايا د دې ايتV  د ټولو مسلمانانو نه دغه قران پټ

 ساتیل دی ؟ 
  :چې هل خپلو شيعګانو يياو هل هغه نه وروسته امامانو رسه دا ښا ايا د عيل 

 نه دغه قران پټ وسايت ؟!
  :؟! کيږييا دا په امانت کې خيانت نه بلل ا 

 
 زبور : ،اجنيل ،: تورات - ۸
ات او زبور په رسيانې ژبه تور ،نقلوي چې هغه به اجنيلڅخه  بو عبداهللا هل

 .(2)لوستل

                                                 

 ( . ۴۸/  ۲۶حبار األنوار : )  ( 1)
 ( . ۲۲۷/  ۱أصول الاکِف : )  ( 2)
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 اجنيل  ،او ورڅخه وروستين امامانو تورات : مونږ وايو : امري املؤمنی عيل
 ؟ او زبور  ولې رسه الس په الس يو هل بله اخستل

 ؟ او د پټ لوستلو موخه يې څه وه  
د ټول قران په شمول ټول  چې عيل ویدرسه هل دې چې شييع روايتونه تايي

بيا نو تورات او اجنيل او  ،اسماين کتابونه او صحېفې په يادو ضبط کړې وې
؟ او په ځانګړي توګه چې ال په دې هم عقيده ولرو  ېدهکزبور ته څه اړتيا يلدل 

 دي . ګرد خمکنې اسماين کتابونه نسخ شوي قران کريمچې په 
  

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

 په کتابونو کې هم خورا څرګند دي . يېځانګړنه ده او دا 
ولې ځان په څپېړو ونه وهو چې ابراهيم زوي يې وفات  Vهغه مهال نيب   ۴۸  

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

 وهو ؟!
ژبه نه  ۍد شعيګانو زياتره علماء او په ځانګړي توګه د ايران علماء په عرب   ۴۹  

هغوی د اهلل د کتاب او نبوي سنتو څخه څنګه کوالی يش د احاکمو  ،پوهيږي
 باطات وکړي ؟! ناست
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 ژبې علم لرل د اعلم هل اړتياو څخه يوه اړتيا د ه . ۍهېره دې نه وي چې په عرب
ا اکفران يشيعګان عقيده لري چې د لږ شمري پرته نور ټول صحابه منافقی    ۵۰  
 .وو
 :نو دغې ډېرو اکفرانو په لږ شمري چې د نيب يکه رښتيا هم داسې وV  رسه
 ولې هل منځه نه وړل ؟! ،وو

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

 : لپاره اقدام نه  در د نيست او نابوېبيا نو دغې ډېرو خلکو ولې په پاتو لږ شم
 و ؟ونيکونه او پلرونه  يېترڅو حالت بېرته هغه څېر يش په کوم چې  ،کو
ايا عقل اجيابوي چې نيب :V او ؟ رایلغ دیلګرو په غورچاڼ کې پاتې د م

 اکمياب رایلغ دی ؟! برعکس مخيين د ملګرو په غور چاڼ کې
 (1)( تهذيب األحاکمد شيعګانو د څلور ګونې کتابونو هل مجلې څخه د )     ۵۲  

جعفر ُممد بن احلسن  بوانوم کتاب په مقدمه کې د شيعګانو خورا لوي اعلم 
 ،دی ورلره محد او ثنا دهحق پروردګار چې د محد او ثنا مستحق الطويس وايي : 

د  ووزمونږ د علما ،باندې دې درودونه وي Vپه غوره خملوق ُممد ههغ او د
ري ټکراو اړوند رارسه يو ملګ و منځينروايت کړي حديثونو ترمنځ خمالفتونو ا

کړې چې زمونږ مرحومينو سلفو چې څومره حديثونه روايت  کېيخربې َش
                                                 

 ( . ۴۵/  ۱تهذيب األحاکم : )  ( 1)
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هېڅ متفق بينهما حديثونه  ،شته ْضور يې په مقابل کې ضد او ټکر کړي دي
راباندې خمالفينو لککې نيوکې او په مذهب کې يې هل دې کبله  ،يشتون نه لر

 لوي طعن بلیل دی.... .
کې وايي : هل  (1)ساس األصولااثناعرشي شييع سيد ددلار عيل لکهنوي په 

حديث  هېڅ ،لري ډېر اختالف ثور حديثونه رسه خپلمنځیناو څخه مامامان
هېڅ خرب نشته مګر په مقابل کې هرومرو بل خرب  ،لري نشته مګر ضد او ټکر

و افرادو هل شيعيت څخه ستنېدل غوره ددې اختالفاتو هل کبله ځينې ناقص ،لري
 کړل .

لوي څيړنپوهه حسی بن شهاب  ،مکيد شيعګانو لوي اعلم او سرت ُمقق او ح
کې   (2) (األبرار اَل طريق األئمة األطهار) هداية په خپل کتاب  يدوادلين کر

کې يې ذکر کړي دي چې دغه  مقدمهوايي : په دې موخه چې د تهذيب په 
د احاديثو او اخبارو ترمنځ تناقض او خمالفتونو هل کبله نويشته کړ يې کتاب 

 ته اړ کړل . ودغې تضادونو  زيات وګړي د تشيع مذهب پرېښود
 : ووتناقض باندې خو يې علما مونږ وايو : د شيعيت د مذهب خپلمنځين 

َولَْو ََكَن مِْن  ﴿او اهلل پاک هم د باطل په باره کې وايي  (3)خپله غوڅ اقرار وکړ

                                                 

 ( . چاپ : لکهنو هند . ۵۱أساس األصول : )  ( 1)

  ـه. ۱۳۹۶( لومړی چاپ  ۱۶۴هداية األطهار : )  ( 2)
 ( . ۴۱۸/  ۱أصول مذهب الشيعة االمامية االثنې عرشية : د قفاري يلکنه : )  ( 3)
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ِّ لَوَجَ  واْ فِيِه اْختاِلَفاً َكثِيِعنِد َغْيِ اَّلل  [.82]النساء: ﴾ اً دل
د بل چا هل اړخه وای نو دوی به پکې ډېر منځين  قران کريمژباړه : که 

 اختالفات او تضادونه يلدیل وی .
 شيعګان وايي : په حسی وېر او ژړا کول مستحب دي !     ۵۳  
 بنا دی ؟ ۍ: ايا دغه استحباب په ديلل بنا دی که په هواپرست 
 ديلل کوم دی ؟ ،: که په ديلل بنا وي 
 وېر یبولئ چا پکې په حس چې تاسو يې ځانونه پريواکر همئهل بيت هغه ااد 

 او ژړا کړې ده ؟!
نه غوره او بهرته د خپل ځوي حسی شيعګان عقيده لري چې عيل   ۵۴  

په مړينه د وېر او  که رښتياهم دغه ستاسو عقيده وي بيا نو ولې د عيل ،دی
 لکه د هغه په ځوي چې يې کوئ ؟! ،ژړا ماتمونه نه کوئ

 هل دغې دواړو نه بهرت او غوره نه و ؟  Vنيب ايا
 باندې ولې ژړاګانې نه کوئ ؟! Vپه نيب

انو واليت په رښتيا هم ديين رکن ياو ورڅخه وروسته يې د چب که د عيل   ۵۵   
چې که څوک يې په واليت عقيده ونه لري ايمان يې لغوه دی او د خپل  ،یو

اګر که د اهلل پاک په  ،تل لپاره ويکفر هل کبله به په جهنم کې د هميشه او 
او زاکت هم  وکړيملونځ هم  ،ورکړيپه رسالت ګوايه هم V الوهيت او د ُممد

 نييس او حج هم کوي نو :وروژه هم  ،رکړيو
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  ترصيح ولې نشته ؟! پرې کې  قران کريم: په 
دی لکه :  اراکنو او واجباتو غږېدیل وخو هل دغې پرته په نور قران کريمبلکې 

 مباحاتو هم غږيدیل دی لکه : ښاکرحیت قرانکريم په  ،حج ،روژه ،زاکت ،ملونځ
 .کول د مثال په توګه 

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

 ټونله د حسد او د  د شيعګانو په عقيده که رښتيا هم د صحابه کرامو   ۵۶  
بل رسه په کرکه او نفرت بنا وه او هر چا غوښتل چې واک او خالفت څنګه  يو

بيا نو ولې مونږ  ،کم شمېر خلک پکې په ايمان والړ وو او بس ،ترالسه کړي
ګڼ شمري  ،وينو چې دغه مهال اسالم د َشافت او جمد په خورا لوړه رتبه کې و

په دور کې په  فتوحات يې ترالسه کړل او په زرهاو خلکو د صحابه کرامو
 ؟اسالم مرشف شول ؟

ِيَن آَمنلوا إِذَا نلودِي   ﴿اهلل د مجعې د ورځې د ملونځ باره کې فرمايي    ۵۷    يَُّها اَّلَّ
َ
يَا أ

ْم إِن  ْم َخْير لَّكل وا ابْلَيَْع ذَلِكل َِّ وَذَرل َعِة فَاْسَعوْا إََِل ذِْكِر اَّلل لمل اَلةِ مِن يَوِْم اْلْ لِلصَّ
نتلْم   .[9 : اْلمعة ] ﴾ تَْعلَملونَ كل

ژباړه : ای هغه خلکو چې ايمان مو راوړی دی چې د مجعې د ورځې لپاره لکه 
و هر ډول ا ،رسه والړ شئ ۍاذان وکړی يش نو د اهلل پاک ياد او ذکر ته په تېز

 دا ستاسو لپاره بهرته ده که چرته تاسو پوهيږئ . ،پرېږدئ او پېر پلور
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د ورځې په ملونځ غوڅه ترصيح رایلغ ده  ېعپه دې ايت کې د مُج  ېد سورت مجع
 شيعګان ولې د مجيع د ورځې ملونځ نه کوي؟!

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

  :روا کوي چې دومره لوي ديين  امونږ وايو : ايا ستاسو دغه انتظار تاسو ته د
 امر وروسته کوئ ؟! 

د بې يې هل سلګونو زرو نه زيات شيعګان مړه شوي دي او دغه لويه ديين شعريه 
 .بنسټه شيطاين عذر هل کبله پرېښه ده 

په الس د قرانکريم په  dشيعګان عقيده لري چې د ابوبکر او عمر   ۵۸  
 . هد ېيې بيخې حذف شو ه برخهنې نوريکې تغيري او ځ ايتونو

ته ولې  بوجفعر نه روايت کوي چې ورته وويل شول : عيلا هله لکپه دې ه
 ږي ؟کيمرياملؤمنی ويل ا

َخَذ  ﴿اهلل په قرانکريم وايي  ،مري املؤمنی وييل دياهغه وويل : اهلل ورته 
َ
َوإِذْ أ

يَّتَهلْم  رُِّ
هلورِهِْم ذل نَّ َربَُّك مِن بَِِّن آَدمَ مِن ظل

َ
ْم وَأ ُّكل

ِ لَْستل بَِرب
َ
ِسِهْم أ نفل

َ
ْشَهَدهلْم لََعَ  أ

َ
وَأ
مِْيل الْملْؤمِنِْْيَ 

َ
نَّ َعلِيُّاً أ

َ
ْوِِلْ َو أ َمَّداً رَسل  (1) ﴾ ُمل

                                                 

َخَذ َربَُّك ِمن بيَِن آ َوإِذْ  ﴿( . او صحيح ايت داسې دی  ۴۱۲/  ۱أصول الاکِف : )   ( 1)
َ
َدَم ِمن أ

لَْسُت بَِربِيُکمْ 
َ
نُفِسِهْم أ

َ
ٰ أ ْشَهَدُهْم ىلَعَ

َ
يَّتَُهْم َوأ ن َتُقولُوا يَْومَ الِْقيَاَمِة إِنَّا   ُظُهورِِهْم ُذِري

َ
قَالُوا بیََلٰ َشِهْدنَاأ

َذا اَغفِِلیَ  ـٰ  ( . ژباړن . ۱۷۲[) سورت أعراف : ﴾ُکنَّا َعْن َه
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ِيَن آَمنلواْ بِهِ  ﴿ايت په تفسري کې فرمايي دې  لکيين د هغه خلک چې ايمان  ﴾ فَاَّلَّ
نزَِل ﴿ورباندې لري ) يعنې په امام باندې ( 

ل
َِي أ وهل وَاتَّبَعلواْ انلُّوَر اَّلَّ وهل َونََِّصل رل وََعزَّ

ونَ  ْولَـئَِك هلمل الْملْفلِحل
ل
) يعنې هغه خلک چې د جبت او طاغوت هل  (1) ﴾َمَعهل أ

مراد  یاو فالنک یهل جبت او طاغوت نه فالنک ،ژغوريځان څخه عبادت 
 (2)دي (

 (3)بوبکر او عمر مراد دي ( انه  ياو فالنک يجمليس وايي : ) هل فالنک
 –نعو ذ باهلل  –طانان هم وايي يکبله شيعګان دواړو ته ش ېهل  همد

يَْطانِ  ﴿دې قول  شيعګان د اهلل پاک د  ۲۱] سورت نور :  ﴾ اَل تَتَّبُِعوا ُخُطوَاِت الشَّ
 يفالنکهل نه مراد  طانيخطوات الش هل چېقسم په اهلل [ په تفسري کې وايي : 

 . (4)رسه مينه ده ياو فالنک
 ﴿وايي : دا ايت داسې نازل شوی دی   بو عبداهللاشيعګان روايت کوي چې 

ئِمَّةِ مِْن بَْعِدهِ فََقْد فَازَ فَْوزاً َعِظيًْما َوَمْن يل 
َ
ْوََلل ِِفْ واِلَيَةِ َعيِلٍّ وَ واِلَيَةِ األ ِطِع اَّللَ َورَسل

﴾ (5) 

                                                 

 ( ۱۵۷سورت أعراف : )  ( 1)

 ( . ۴۲۹/  ۱أصول الاکِف : )  ( 2)

 ( . ۳۰۶/  ۲۳حباراألنوار : )  ( 3)

 ( . ۹ ۲۴۲/  ۱( . تفسري الصاِف : )  ۲۱۴/  ۱تفسري العيايش : )  ( 4)

 ( . ۴۱۴/  ۱أصول الاکِف : )  ( 5)
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ته دا ايت  Vنيب يلوايي : جربنه روايت کوي چې هغه بو جعفر اشيعګان د 
هل ِِفْ  ﴿داسې نازل کړی دی  نَزَل اللَـّ

َ
وا بَِما أ ن يَْكفلرل

َ
نفلَسهلْم أ

َ
بِئَْسَما اْشََتَوْا بِِه أ

ََ َبْغيًا  (1)﴾ َعيِلٍ
ته دا ايت داسې راوړی  Vرسول اهلل يل: جربي واييهل جابر څخه روايت د

ا  ﴿و  مَّ ْوَرةٍ مِْن مِثْلِهِ َوإِن كلنتلْم ِِف َريٍْب ِمُّ تلوْا بِسل
ْ
َََُّ فَأ نْلَا لََعَ  َعبِْدنَا ِِفْ َعيِلٍ  (2)﴾ نَزَّ

دا ايت داسې نازل  يلته جرب Vنه نقلوي چې نيب بو عبداهللاشيعګان د 
نْلَا ِِفْ َعيِلٍّ نلْورَاً  ﴿کړی و  ْوتلوْا الِْکتَاَب آمِنلوْا بَِما نَزَّ

ل
ْْيَن أ يَُّهااَّلَّ

ل
 (3) ﴾ ملبِىْناً يَا أ

نه نقلوي چې په خمطوط کتاب کې   ُممد بن سنان د عيل بن مویس ) الرضا (
وْهلْم  ﴿دا ايت داسې دی  َ لََعَ الْملِّْشِكِْْيَ بِواِلَيَِة َعيِلٍّ َما تَْدعل َمَّدل إِ َكُبل يَلِْه يَا ُمل

 .(4) ﴾ٍ ٍواِلَيََة َعيِلُّ 
نه شيعګان روايت کوي چې هغه وايي : لوړه په رب اليزال چې  بو عبداهللاد 

َل َسائِلر بَِعَذاٍب وَّاقٍِع *  ﴿ته داسې راوړی و  Vدا ايت نيب کريم جربيل
َ
َسأ

 (5)﴾ لِلاَْکفِرِيَْن بِواِلَيَِة َعيِلٍّ لَىَْس ََلل َدافِعر 

                                                 

 (  . ۴۱۷/  ۱أصول الاکِف : )   ( 1)

 ( . ۶۶/  ۷َشح أصول الاکِف : )  ( 2)

 ( . ۶۶/  ۷َشح أصول الاکِف : )  ( 3)

 ( . ۳۰۱/  ۵َشح أصول الاکِف : )  ( 4)

 ( . ۴۲۲/  ۱أصول الاکِف : )  ( 5)
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دا ايت داسې  جربيل Vپه نيب کريم بو جعفر څخه روايت کوي چېاد 
ِْي قِيَْل لَهلْم  ﴿نازل کړی و  هلْم قَْوالً َغْيَ اَّلَّ َمٍَّد َحقَّ ِيَن َظلَملوْا آَل ُمل َل اَّلَّ  فَ َفبَدَّ

َ
نَْزنْلَا لََعَ أ

ْونَ  قل َماءِ بَِما ََكنلوْا يلْفسل هلْم رِْجزاً مَِن السَّ َمٍَّد َحقَّ ِيَن َظلَملوْا آَل ُمل  (1)﴾ اَّلَّ
 Vپه نيب کريم جعفر څخه روايت دی چې : جربيلأبوشيعګان وايي: هل 

ِ  ﴿باندې دا ايت داسې نازل کړی و :  ِن إ هلْم لَْم يَكل ٍد َحقَّ َمَّ ِْيْن َظلَملوْا آَل ُمل نَّ اَّلَّ
ِ اَّللل يِلَْغِفَر لَهلْم َو الَ يِلَْهِديَهلْم َطِريْقاً *   . ﴾ الَّ َطرِيَْق َجَهنَّمَ إ

 يَا ﴿بيا يې وويل 
َ
مپْ ِِفْ واِلَيَِة يلَُّها أ بِكل َقِّ مِْن رَّ

ْ
ْولل بِاِل ْم الرَّسل انلَّاسل قَْد َجاَء كل

ْم وَ  ِ َعيِلٍّ  فَآمِنلوْا َخْياً لَّكل وْا بِواِلَيَِة َعيِلٍّ فَ إ رل َموَاِت َو َما ِِفْ إِ ْن تَْكفل نَّ َّلِلِ َما ِِفْ السَّ
ْرِض 

َ
 .(2)﴾األ

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

 ته دوه سخرتينې پوښتنې متوجه کيږي : : دتله شيعګانو 
دغه ايتونه حتريف او  تبديل  dبوبکر او عمراکه په رښتيا  لومړۍ پوښتنه :

دغه خربه نه  ېد خپل واک او خالفت په دور کې ول عيل یو یکړ
 یبيان کړبايد ، و؟! يا کم ازکم دغه ايتونه چې څنګه نازل شوي و څرګندوهل

 !ی او يې
                                                 

 ( . ۴۲۳/  ۱أصول الاکِف : )  ( 1)

 ( . ۴۲۴/  ۱أصول الاکِف : )  ( 2)
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ی و د خالفت په دور کې قرانکريم په هغه څېر پاتې شو  نابلکې د عيل
په دور   Vپه دور خالفت کې او څنګه چې د نيب وو خلفاکينچې څنګه د خم

حفاظت ذمه واري خپله اهلل پاک  ده چې د قرانکريم د وجه دا ،حيات کې و
نْلَا اَّلِّْكرَ َوإِنَّا  ﴿اهلل پاک فرمايي  ،خو شيعګان عقل نه لري ،اخستې ده إِنَّا ََنْنل نَزَّ

ونَ   [. 9 : احلجر ] ﴾ ََلل َِلَافِظل
حفاظت او  خپله مونږ يېکر ) قران کريم ( نازل کړی دی او ژباړه : مونږ ذ

 ساتنه کو .
 ايتونه چې شيعګانو د شيعګانو ته دا متوجه کيږي چې کوم:  دوهمه پوښتنه

خپله په ډاګه هل ايتونو څخه  ،دي امامت د ثبوت لپاره حتريف کړي د عيل
 کيدای !!شته لکه نه يش هېڅبريښي چې 

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

ِْي قِيَْل لَهلْم  ﴿ هلْم قَْوالً َغْيَ اَّلَّ َمٍَّد َحقَّ ِيَن َظلَملوْا آَل ُمل َل اَّلَّ  فَ َفبَدَّ
َ
ِيَن أ نَْزنْلَا لََعَ اَّلَّ

ْونَ  قل َماءِ بَِما ََكنلوْا يلْفسل هلْم رِْجزاً مَِن السَّ ٍد َحقَّ َمَّ  ﴾ َظلَملوْا آَل ُمل
  : هل بيتاعيل او  چې قرانکريم خرب د داسې حق مطابله لکه کوي

 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 

 نه وروسته خليفه وي ؟!  Vاهلل
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  :د ال ُممدV په ايت کې  ،چې خالفت غصبول دي رسه د ظلم او استبداد
 ؟ لکه رایلغ دیمذکوره عذاب په ظاملانو 

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

بو احلسن څخه شيعګان د اهلل پاک په دې قول کې روايت کوي چې اهل      ۵۹  
فْوَاهِِهمْ   ﴿

َ
َِّ بِأ وا نلوَر اَّلل وَن يِللْطِفؤل  ﴾ يلرِيدل

او هل منځه يويس  هد خولو په پوکو باندې ختم) رڼا ( غواړي چې د اهلل نور  یدو
. 

مري امراد د [ نه  نلْورهل ] : په ايت کې يل دي يابو احلسن و: شيعګان وايي 
 املؤمنی واليت دی .

ِ  ﴿او  َّل ملتِمُّ نلورِه ځکه  ،پوره کويبه يې نه مراد امامت دی چې اهلل پاک  ﴾ وَاَّلل
نَزنْلَا ﴿چې اهلل پاک بل ځای کې فرمايي 

َ
ِي أ وَِلِ وَانلُّورِ اَّلَّ َِّ َورَسل  ] ﴾ فَآمِنلوا بِاَّلل

 [ 8 : اتلغابن
هغه رڼا باندې ايمان راوړئ چې مونږ نازهل پر رسول او  پر ههغ اهلل پاک او د پر

 ده .ې کړ
[ نه مراد د نبوت د  نلْور دوي وايي چې ابواحلسن وييل دي : قسم په اهلل چې هل ]

 .(1)کورنۍ امامان دي
                                                 

 ( . ۱۴۹/  ۱الاکِف : )  ( 1)
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  پوښتنه دا منځ ته راځي چې ايا اهلل پاک خپله رڼا د اسالم په نرش و :
ورکولو هل بيتو ته په واليت او وصايت او خالفت په اکه او اشاعت بشپړه کړه 

 باندې ؟!
عيل او  بنسټ مونږ يواځي دوه امامان رپ ېعقيد شيعګانو ستاسو د   ۶۰  

په نورو لسو امامانو باندې د نور او  ،ګورو چې خالفت يې کړی دی dحسن
  ؟!رڼا اتمام هل کومه رایغ

 :کوي چې  د شيعګانو کتابونه روايت61    
   : بوبکر او عمرابو جعفر څخه د ايوې ښځې هلd  اړوند وپوښتل چې ايا

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

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

 . (1) هغه ورته وويل : هو ما ورته ياد کړه
  : په صديق ياد  بوبکراستاسو کتابونه دا هم روايت کوي چې امام باقر
 ته هم ورته صديق وایي ؟!!ملګري يې ترې تعجب وکړ چې  ،کړ

په اخرت ته صديق نه وايي  بوبکراڅوک چې  ،هغه ورته وويل : هو صديق

                                                 

 ( . ۱۰۱/  ۸روضة الاکِف : )  ( 1)
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 . (1)درغجن کړيکې دې اهلل 
  اړوند څه وايي ؟  بوبکرا: اوس نو شيعګان د 

 كشف الغمه »ربيل په ااو  صفهايناالفرج  بواکې  (2)« مقاتل الطابلْي »په    ۶۲   
په کربالء کې د دي چې  کې ذکر کړي (4)« جالء العيون »جمليس په  ،کې (3)«

بوبکر بن اطالب او ځوي يې  يبابوبکر بن عيل بن ارسه خپل ورور  حسی
 صغر هم وژل شوي وو .بوبکر ُممد االاو ااحلسی 
  :ماتم  پرته ولې په ځانګړي توګه په حسی ووشيعګان هل مذکوره شهدا

 کوي او د نورو بييخ نوم نه يادوي ؟!
 بوبکر ( وو .اد ورور او ځوي نومونه )  چې د حسی ید المل دا

شيعګان نه غواړي چې مسلمانان او د هغوی شيعه پريواکر هل دې څخه خرب 
او دروغ يې شهيدانو نومونه يادول شيعګان په ټپه َشموي  وځکه ددغ ،يش

ال ابليت او د صحابه کرامو ترمنځ چې په رس کې  خلکو ته څرګندوي چې د
شيعګانو په عقيده رښتيا  که د  ،واقع دی هېڅ ډول عداوت نه و بوبکرايې 

بيت به هل نو ا ،حق غصب کړی وای يا يې د عيل ،هم هغه اکفر يا مرتد وای

                                                 

 ( . ۳۶۰/  ۲کشف الغمة : )  ( 1)

 ( چاپ بريوت . ۱۸۸،  ۱۴۲،  ۸۸مقاتل الطابلی : )  ( 2)

 (. ۶۶/  ۲کشف الغمة : )  ( 3)

 ( . ۵۸۲جالء العيون : )  ( 4)
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 يې نومونه خپپلو چبو نه کېښودل !
 پريواکر وي ولې په خپلو چبو د ) dکه شيعګان په رښتيا د عيل او حسی

 ( نوم نه ږدي ؟!ابوبكر 
په ختم نبوت عقيدې لرلو باندې د هغه په ژوند او مړينه  Vد رسول اهلل  ۶۳  

 يکه د چا په زړه کې دا عقيده و ،دواړو حاتلونو کې هدف ترالسه کېدای يش
اماکن په د او پېرواکري يې واجب ده  ،د اهلل رښتین پېغمرب دی Vچې ُممد

که په دې عقيدې هغه جنت ته ځي نو د  ،صورت کې يې د هغه تابعداري وکړه
 Vامامت هل مسئلې څخه غين او ورته هېڅ اړتيا نه لري او نه هم د رسول اهلل

نت ته اغړه ږدي او که څوک ورته ووايي چې ج ۍڅخه د بل چا پېرو ۍهل پېرو
ضد  ايتونونو دا د قراين  ،ه لرېپه امامت عقيده ون تر څو ته تر هغه نه شې تلیل

کې اهلل پاک په غوڅو الفاظو  ايتونود قرانکريم په ګڼ شمېر  ،خربه ده او ټکر
د  ههغ وييل دي چې جنت ته هغه څوک تالی يش چې د اهلل پاک او د

پورې نه  ۍجنت ته ننوتل اهلل پاک د امام د پېرواکر ،سم دم پېرواکر وي Vرسول
وَل ﴿د بېلګې په توګه اهلل پاک فرمايي  ،دي معلق کړي َّ وَالرَّسل َوَمن يلِطِع اَّلل

اِِلَِْي  َهَداء وَالصَّ يِقَْي وَالشُّ دِّ ُّ َعلَيِْهم مَِّن انلَّبِيَِّْي وَالصِّ ْنَعَم اَّلل
َ
ِيَن أ ْولَـئَِك َمَع اَّلَّ

ل
فَأ

ولَـئَِك رَفِيقاً 
ل
َن أ  . [ 69 : النساء ] ﴾وََحسل

پېروي چې هر څوک وکړي هغوی به د  Vد رسول ههغ او دژباړه : د اهلل پاک 
ضل کړی نګړی فچې اهلل پاک ورباندې انعام او ځا هغو خلکو په ملتيا کې وي
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د نېک او صاحله خلکو رسه به  ،د شهيدانو ،نيو خلکود رښتي ،د پېغمربانو ،دی
 د ملګرتيا په حلاظ دوی ډېر زيات ښه دي .وي او 

وََلل يلْدِخلْهل َجنَّاٍت ََتْرِي مِن ََتْتَِها  ﴿او اهلل پاک فرمايي  َّ َورَسل َوَمن يلِطِع اَّلل
نَْهارل َخاَِلِيَن فِيَها وَذَلَِك الَْفْوزل الَْعِظيمل 

َ
 [. 13 : النساء ] ﴾ األ

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

 وي او دغه جنتونو ته تلل ډېره لويه اکميايب ده .
يعګانو په عقيده د دين هغه رکن ش يا د ،یيمان يا کفر اصل وکه امامت د ا

کې به يې د نورو  ايتونو ونو په دغ ،ی چې پرته يې اهلل پاک هېڅ عمل نه قبلويو
رسه هل دې چې اهلل پاک په دې پوهېده چې د  ،په څېر په تاکيداتو ذکر کړی وی

که ګومان نه کوم  ،خلکو ترمنځ به ورپکې منځين اختالفات هرومرو راځي
 د اهلل پاک او د ايتونود امامت ذکر د مذکوره داسې څوک به هم وي چې ووايي 

ځکه دغسې خربې د ايت په  ،په ترڅ کې شته ۍد پېرواکر Vد رسول ههغ
د ناروا او بطالن لپاره يې هم دومره بسنه کوي چې د  ،ا دهتفسري کې ظلم او تعدي 

د اهلل پاک اطاعت دی او بيا هم اهلل پاک د رسول  پېرواکري خپپله Vنيب
بلکې مستقل ذکر يې  ،کې ونه ننويست ۍخپل اطاعت او پريواکر پهاطاعت 

د رسول اهلل اطاعت (  د ،) د اهلل اطاعتورهل په دې خاطر وکړ چې دواړه 
پريواکري يې د اهلل پاک د  Vنيب خو د ،اساليم عقيدي دوه مهم رکنونه دي
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 ځکه چې نيب ،د خول َشط په څېر ګرځولۍ ده پريواکرۍ نه وروسته جنت ته د

V نو د رسول خربه داسې شوه لکه د اهلل پاک خربه  ،د  اهلل پاک هل پلوه مبلِّغ دی
ثبوت شته چې د  د دېنه وروسته د بل چا لپاره  Vاو نه هم د رسول اهلل ،منل

خربې منلو پرته  د هر چا د ،وياهلل پاک هل پلوه خلکو ته مبلِّغ او راستول شوی 
د اطاعت او د هغه  Vاهلل پاک جنت ته تلل او په جنت فائز کېدل د رسول اهلل

 .دي  پېروۍ کولو رسه معلق کړيد 

 په دور حيات کې داسې صحابه کرام شتون لري چې يو Vد نيب کريم   ۶۴  
دي او په دې کې  ځل يې ايله بيله يلدیل او بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي

دهغه د چبو د واليت اړوند هېڅ  او نه د عيل Vشک نشته چې دوی د نيب
 ناقص دی ؟ دين دوی پوښتنه دا ده چې ايا د ،هم نه دي  اورېديل

 که تاسو وايئ چې ايمان يې ناقص دی مونږ وايو : د نيب :V  ډېر الئق رسه
خلکو اسالم تصحيح کړی وی او ورته  ودغ چې لومړی يې د هاو مناسب دا و

خو مونږ  ،يې د دوی د امامت په بشپړه توګه توضيحات او ترشحيات کړی وی
 دغه اکرونه نه دي کړي . Vوينو رسول اهلل

په  يچې ټول شيعګان يې په احرتام قايل دکې کتاب  « ابلالغةنهج  »په     ۶۵  
 معاويه ته يوه يلکنه دا وه : د امرياملؤمنی کې راغيل دي :

 ،عمر ،ابوبكر َلكړی دی چا چې  بيعتخلکو په خالفت  وْسه هغ ماَل  »
حارض ْسه نه ښايي چې بل څه اختيار كړی او  ،كړی وو بيعتْسه   عثمان
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خُبه د مهاجرينو او انصارو ترمنځ سال او  ،اغئب ْسه نه ښايي چې انكار وكړي
 ،په چا راغونډ َش او امام يې وګماري دا به د  اَّلل رضا ويچې دوي  ،مشوره ده

عت څخه څوک د طعن تور يا د بدعت َل الرې ووځې دوی به يې په يكه َل ب
حق  او كه يې غوڅ انكار َكو د ،بيته راستنويته وګه او ښه رويه حق نېکه ت

 په پېروۍ به ورْسه جنګ كوي .
وګورې او َل هوا پرستۍ څخه ځان وژغورې  ! كه لږ په غور او سوچای معاوية

په وينه كې هېڅ الس نه لرم او زه دغه مهال  درته به جوته َش چې د عثمان
 و ،خو كه هسې لېونتوب كوې نو ستا خوښه ده ،َل عثمان څخه لرې او پناه وم

 .(1)« السالم
 دا نص په دې داللت کوي چې :

  : اراکنو رسه امامت هېڅ ډول  د ديين ،امام ټاُك به مهاجرين او انصار کويد
 لکه کومه دعوه چې شيعګان کوي . نه لري ېاړيک
 عمر او عثمان ،: په کوم ډول چې د ابوبکر په هغه  ،عت شوی ويرسه ب

 دی . یعت شويرسه هم ب ډول د عيل
 دا د  ،مشورې او سالګانې کوي ۍلمنځ: مهاجرين او انصار به رسه خپ

هغوی په بهرتۍ او غوره وايل سرت داللت کوي برعکس دا قول يې د شيعګانو د 
 لري .هم نګ خمالفت يمذهب رسه هل بل پلوه لکک تعارض او ټ

                                                 

 ( . ۵۹۳صفوة َشوح نهج ابلالغة : )  ( 1)
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  رايض او خوښ شول دا معین ورکوي  بيعت: مهاجرين او انصار چې د چا په
جوته شوه چې هېڅلکه  ،خوشحاهل او خوښ دیشخص  هچې اهلل پاک هم په دغ

 ،لکه شيعګان چې کومې دعوې کوي ېهم د امامت حقوق نه دي غصب شو
 ورنه بيا څنګه اهلل پاک په دغې رايض او خوښ ګڼیل يش ؟!

 ورته په هېڅ  ته سپکې سپورې وايي خو ولې عيل ويه: شيعګان معا
 ويلې . ياو سپورې ستغې نه د ېيلک کې هم کنځاو

عمر او  ،بوبکراشيعګان هېڅلکه هم انکار نه يش کوالي چې   ۶۶  
 کړی .نه دی  بيعترسه  Vد ونې الندې رسول اهلل  عثمان

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

 کوي او د ايت ضد عقيده لري ؟
ای اهلل ! مونږ چې پرې څومره  داسې بريښي چې دوي ګنې اهلل پاک ته وايي :

 العياذ باهلل . ،خرب يو دومره پرې ته نه پوهېږې
خلفاء  ېنونه اهلل پاک ته د صحابه کرامو چې په رس کې يشيعګان ځا   ۶۷  

برعکس هېڅ سين هم  ،کوي ېنزد تشنيعراشدين واقع دي په کنځاو او طعن 
نونه نزدې ارسه په مينه ُمبت اهلل پاک ته ځ دوی ېت ونه کنځل بلکياهل ب

                                                 

ْؤِمنَِْي إِْذ   ﴿اهلل پاک فرمايي ( 1) َّل َعِن الْمل َجَرةِ َفَعلَِم َما ِِف لََقْد َرِِضَ اَّلل يلَبايِعلونََك ََتَْت الشَّ
ْم َفْتحاً قَِريباً  ثَاَبهل

َ
ِکيَنَة َعلَْيِهْم وَأ نَزَل السَّ

َ
 .[18]الفتح:   ﴾ قلللوبِِهْم فَأ
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 او هل دې څخه شيعګان حیت په دروغو هم انکار نه يش کویل . ،کوي
دان کې ياړوند شيعګان بار بار تکراروي چې د جنګ په م د حسی  ۶۸  

اوبه هل دې کبله د اوبو په ټېنکيو يليک چې ]  ،او سپور ستوین مړ شوی دی یتږ
 [ . وڅښته خو د حسْي تنده راياده كړه

  په بنسټ  ېعقيد د شيعګانو د –: پوښتنه دا پېدا کيږي چې امامان خو– 
ته د  نو د جنګ په روانه لړۍ کې حسی ،پناه اکرونو پوهيږيبو او پټو يپه غ

لې يې د جنګ ؟! و ؟! چې هل تندې څخه به مړ کيږيخپلې تندې معلومات نه و
 ن رسه د اړتيا وړ اوبه نه وړلې ؟!ځا هلمېدان ته 

 هغوی ته د جنګ په دروان کې اوبه ورکول د اسبابو استعمال نه و ؟! 
َيِْل  ﴿او اهلل پاک خو فرمايي 

ْ
بَاِط اخل ٍة َومِن رِّ واْ لَهلم مَّا اْستََطْعتلم مِّن قلوَّ ِعدُّ

َ
وَأ

مْ  وَّكل ِّ وََعدل  [. 60 : األنفال ] ﴾ تلرْهِبلوَن بِِه َعْدوَّ اَّلل
د  اوژباړه : ستاسو د توان په اندازه د مسلمانانو لپاره جنګي وسايل او اسباب 

 اسونو ځغلول مچتو کړئ چې خپل او د اهلل پاک دښمنان پرې ويروئ .
مْ ﴿د اهلل پاک د دې قول په اساس    ۶۹    ْم دِينَكل ْكَملْتل لَكل

َ
]سورت  ﴾ايْلَوَْم أ

 [  3مائدة :  
 ستاسو لپاره مې ستاسو دين نن پوره او مکمل کړی دی .ژباړه: 

هل مړيين او وفات څخه وروسته راپېدا شوی دی  Vاو د شيعګانو مذهب د نيب
. 
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براءت نازل کړی  شېيد افک په خورا مشهوره واقعه کې اهلل پاک د اع   ۷۰   
نعوذ  –خو برعکس شيعګان يې  ،ده ګڼلېې پاکه يديل تور څخه يلګ هلدی او 

 کې هم Vپه نيب دا او هل بل پلوه (1)تر نن ورځ پورې په خيانت تورنوي –باهلل 
او په پېغمرب کې طعن د اهلل پاک په ذات کې چې په ګردو غېبو يې  ،طعن دی
ويح نه ده کړې چې  د دېچې هغه خپل رسول ته  ،طعن اقرار دید علم دی 

 .ښځې يې وررسه خيانت کړی دی 
البرش بې بيانو او امهات املؤمنينو ريڅومره بد او ناوړه مذهب دی چې د خ

 .باندې پکې تورونه لګول کيږي 
 ټولو داسې خوارق اعدت اکرونه لرل چې د dکه عيل او دواړو چبو يې   ۷۱   

ده رسوي لکه د شيعګانو کتابونه چې يې ي او فاريمرګ نه وروسته هم ورته خ
 ؟ او فايده نه رسوهل ريته خ ولې يې په ژوندينه خپلو ځانونو ،روايت کوي

او خپله هم  په اضطراباتو کې و څخه فتنوهل ته ځېر شو خالفت يې  که عيل
 د بل هل السه ومړ .

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

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

                                                 

 ( . ۳۵۸/  ۴( .  الربهان د حبراين يلکنه : )  ۳۷۷/  ۲تفسري القيم : )  ( 1)
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 ! امامت عقيده لري
 ولې فايده ونه رسوهل ؟!! وهغوی ته خارق اعدات

بهرتي او په  چې د شيعګانو د روايتونو هل خمې د عيل انګرييشيعګان    ۷۲  
 امامت نصوص متواتر دي .

  ُنه دي چې مرې څخه : مونږ وايو : هغه شيعګان چې د صحابه کرامو هل ز
که صحابه کرامو  ،ديل ديېيلدیل دی او نه يې ورهل خربې اور Vنه خو يې نيب

 ،ګرد روايتونه يې مرسل منقطع دي ،ته خپل روايتونه مسند ذکر نه کړي
اقرار کوي څه  ېبرعکس هغه صحابه کرام چې شيعګان يې په صحېح عقيد

او هل هغوی څخه هېڅ چرته هم متواتر  ،پاسه لس يا زيات او کم صحابه دي هل
 نقل ثبوت نه لري !

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

شيعګان عقيده لري چې هغه صحابه چې قرانکريم يې صفتونه او مدح که 
درواغجن او علم يې پټ کړی دی بيا نو دغه لږ صحابه چې  ،بيان کړې ده

هم دروغجن او هم  تاسو يې په عقيدوي سالمت قايل ياست ډېره اویل ده چې
 علم پټ کړی وي !!يې 

ځانګړې موخه  او عثمان ،عمر ،بوبکراشيعګان عقيده لري چې د    ۷۳  
 د ظلم زيايت کولو هل الرې ترالسه کړه . ټولوايک وه چې په نورو يې
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  مونږ هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې هغوی خو واک او اختيار د ترالسه :
او نه يې وررسه شخړې کړي ، ینه د ډبویل لکه هم مسلمان وهیلهېڅکولو لپاره 

هغوی خو کرسا  ،ووان وېکفارو رسه مشت ګر بلکې هغوی خو مرتدين او ،دي
د  ،ټول فارس يې فتحه او اسالم يې پکې دستور قائم کړ ،کړلرص مات ياو ق

 ،کفر او اکفران يې تيت و پرک کړل ،ايمان او مومنانو سرت مرستندويه وو
 ،کې هم کم دی ۍڅخه په رتبه او بهرت dچې هل ابوبکر او عمر عثمان

د  نه خو عثمان ،د چور چپاول خلک پرې راغلل او د هغه وژنه يې موخه وه
او نه يې کوم مسلمان د خپل واک او اختيار د برقرار  ،مسلمانانو رسه جنګ وکړ

 . ساتلو هل امله مړ کړی دی
 د او دی یکه شيعګان عقيده لري چې دوی واک په ظاملانه توګه تر السه کړ

 کې هم ولري !! . بايد نفس عقيده په عيل ،سرت دښمنان وو Vنيب
اکفر وبلل شول چې د خپل مذهيب رسبراه په نبوت قاديانيان هل دې کبله    ۷۴  

غمربانو په ځانګړتياو قايل يشيعګان چې خپلو امامانو لپاره د پ ،يې عقيده ولرهل
 د دواړو خواو ترمنځ عقيدوي توپري څه دی ؟! ،دي
  خپلو  امامانو لپاره د نبوت خصوصيتونو ثبوت د کفر  شيعګانو د: ايا

 عقيده نه ده ؟!
  ايا شيعګان کوالی يش چې د امام او رسول ترمنځ بنسټزي  توپريونه :

 څرګند کړي ؟!
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 ايا نيب کريم :V  لپاره راستول شوی و چې د دولسو داسې  د دېمونږ ته
راته راوړي چې ګرد اقوال او افعال به يې په بشپړه توګه په  یامامانو زېر

 عصمت کې د هغه د اقوالو او افعالو مساوي او يو څېر وي ...؟!
په کفر او نفاق  العياذ باهلل تاسو شيعګان چې ګرانه مور اعئشة  ۷۵  

 :تورنوئ 
  :ولې يې رسول کريمV  !په خونه کې خاور ته سپارل کيږي ؟ 
  : دا د نيباياV مينې ُمبت سرت ديلل نه دی ؟! د هغې رسه  هل 

په بنسټ دواړه  ېچې ستاسو د عقيد dد تېر په څېر : او ابوبکر او عمر  ۷۶  
 ؟!  يل شوي دخاورو ته سپارتر څنګ  Vنيب کريمد  اکفر دي ولې

ولې دفن  Vنيب ،ترمنځ به مسلمان نه يش خخېدای ورسه هل دې چې د اکفران
 شوی دی ؟! 

هل اکفرانو څخه ونه اهلل پاک هم ستاسو د عقيدې په بنياد د مړينې په حالت کې 
 ...ژغورو
  :وراستونزمن اکر مقاومت ونه خ د دېولې هغه ؟ چرته و دا مهال عيل

 ی ؟! شو کړ
اهلل  ،دواړه مسلمانان وو dبوبکر اوعمراووايئ : يا په تاسو دا الزميږي چې 

 –ده هم دا حق او سمه خربه  –ته ډېر ګران او ُمبوب وو  Vپاک او د هغه رسول

او  –مداهنت کړی دی  ديين اکر کې عيل هاو يا به دا وايئ چې په دغ
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 . –هل دې صفت څخه پاک او مربا دی  عيل
ورنه څنګه کېدای يش چې د پېغمرب تر څنګ دې فاجر او اکفر ډوهل خلک دفن 

 يش ؟!!
په خالفت باندې قراين ايتونو شتون  د عيلده لري چې يشيعګان عق   ۷۷  

 . دييپناه کړ و پټ اوکرامو درلود خو صحابه 
د  خپله يېچې بيا يې هغه حديثونه ولې نه پټول چې ده دا دعوه ځکه باطله 

 په فضيلت کې روايت کړي دي؟!  عيل
ْوَن مِْن ملوَْس لکه دا حديث شو چې ]  ْ بَِمْْنِلَةِ َهارل [ هل دې پرته نور هغه  اَنَْت مِِّنِّ

 نه پټول ؟!يې ولې لري  حديثونو چې دېته ورتوایل
و او په حقانيت يې  وروسته بر حق خليفه ابوبکر Vهل رسول اهلل   ۸۸  

 سرت ديلل دا دی چې :
 په ځان منلې  يټولو يې پېرواکر ،صحابه کرام پرې راغونډ او متفق وو : ټول
که په رښتيا هم  ،چا پرې بد نه ويل هېڅ ،وويې لکک پابند څخه نواهيو د او 

او ولې يې ورهل پرېښوده  پر عهدې خالفت د يې بيا نو ولې ،خليفه نه و رښتین
سرتې  په ديانت او عقيده کې د ،رسه هل دې چې په زهد او تقوا ،خربې منلې

چا نه  هېڅد حق او حقيقت په ويلو هل اهلل پرته نور هل  ،مرتبې څښتنان وو
 .ارېدل ډ
 خپپله يې ورڅخه نه رسغړونه کړې او نه يې وررسه د جنګ اعالن  عيل
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 دا خربه هل دې څخه خايل نه ده چې يا خو هغه د : ،کړی دی
 ډارېدهۍ فتنې هل َش څخه جګړو شخړو او د خپلمنځ . 
 . يا يې هل مقاومت څخه بې وسه او بې کسه و 
 . او پا په دې پوهېده چې ابوبکر په حقه توګه خليفه دی 

 ،وي یې شخړو هل کبله يې پرېښاشون دي چې هل فتنې او د خپلمنځدا خو ن
چې ګڼ  ېوکړ ېرسه داسې خونړيزې معرک معاويه هلځکه چې وروسته يې 

ما هل  چونکه هغه په دې پوهه و چې حق ،الړلشمېر خلک پکې هل منځه 
 او ريطلحه او زبيې د  ۍفتنې او د نورو نظرونو څخه په رصف نظررسه دی نو د 

 جنګ وکړ .په دغه باب رسه   يشياع
 ځکه چا چې د معاويه ،او دا هم ناشون دي چې مقاومت يې نه شو کوالی

د  ،عمر د خليفه کېدو په ورځ د ،په ضد وررسه ملتيا کوهل د سقيفې په ورځ
په ضد  ولې يې د ابوبکر ،شوری د تعيی په ورځ هم هغوی مسلمانان وو

 ؟وررسه مقاومت ونه شو کوالی 
 په جنګ او قتال ډېر اویل و ؟!څخه ابوبکر رسه هل دې چې هل معاوية

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

که رښتيا هم داسې ، اکفر او مرتد و هلري چې معاوي شيعګان عقيده   ۷۹  
او  ،په کفر هم عقيده ولري  dهغه ځوي حسن عيل او د د بايد شيعګان يو
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 هغه داسې چې :
  :ټول واک د  او حسن ،پاتې رایغ د مرتدينو په ضد جګړه کې عيل

 د خو برعکس وينو چې د ابوبکر ،مرتدينو رسمرش ته الس په الس ورکړ
لپاره د سرت ځواک  ۍد مرتدينو د بېخ کن خالفت په دور کې خادل بن الويلد

څخه اهلل پاک خادل بن  معنا دا شوه چې هل عيل ،ست او نابود کړليهل خمې ن
او اهلل پاک د  ،ته د اکفرانو ضد جګړو کې سرتې برياوې ورکړي دي الويلد

طبعا  خادل بن  نو ،ظلم او زياتې نه کوي هېڅدواړو ترمنځ عدل واال ذات دی د 
بلکې په ټوهل کې پرې د  ،راځي اهلل پاک په وړاندې بهرت ترې د الويلد

په ګڼ شمېر  يې جهادي لښکرې چې په کفارو  عمر او عثمان ،بوبکرا
چې د مرتدينو رسه هل په پرتله  معرکو کې برياوې ترالسه کړي دي د عيل

 !!هم غوره راځي ید جنګ اعجزه رایلغ
ْعلَْوَن إِن كلنتلم  ﴿د تېر په څېر اهلل تعایل فرمايي 

َ
نتلمل األ

َ
َوالَ تَِهنلوا َوالَ ََتَْزنلوا وَأ

 .  [139 : آل عمران ] ﴾ مُّْؤمِنِْيَ 
 که چرته مومنان ياست . يئتاسو رسلوړي  ،او مه خفه کېږئ مه سستېږئ

ْم فاََل تَِهنلوا  ﴿ی کې فرمايي ااو بل ځ َّل َمَعكل ْعلَْوَن وَاَّلل
َ
نتلمل اأْل

َ
لِْم وَأ وا إََِل السَّ َوتَْدعل

مْ  ْعَمالَكل
َ
ْم أ  .[35:  ُممد ] ﴾ َولَن يََِتَكل

اهلل پاک  ،تاسو رسلوړي ياست ،مه سستېږئ او مه روغې جوړې ته بلنه ورکوئ
 دررسه دی هېڅ عملونه درهل نه بربادوي .
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هل  د خپل خالفت هل سمبالولو څخه پاتې رایغ ورستيو کې چې لکه عيلپه 
به چې هر يو  لوغوښت او په دې رسه رضا شو یڅخه يې جوړ جاړ معاوية

 . ويخپلې منطقې باچا  د
 :او وررسه ملګري يې مرتدين  که د شيعګانو په عقيده رښتيا هم معاويه

رسه د ملګرو يواځې مومنان وای او يواځې رسلوړي وای ولې د  وای او عيل
 واقعيت ضد جوړېدل ؟!

ده چې  ېاْلماعت رسه ملګرې نه يش ناشون هل السنت واعګان د يشکه    ۸۰  
ځکه که شيعګانو ته خوارج يا نور  ،لپاره ايمان او عدالت ثابت کړي د عيل

اکفر يا فاسق بويل ووايي : لکه څنګه چې شيعګان د  هغه خلک چې عيل
 مونږ هم د عيل په کفر او ظلم عقيده لري همدغسې dبوبکر او عمرا

  که شيعګان دتله د ابوبکر او عمر او عثمان ،په کفر او ظلم عقيده لرو
 لپاره نه يش ثابتوالی . لکه يې د عيلهېڅپه ايمان او عدالت عقيده ونه لري 

  : هجرت او  ،په اسالم هد ايمان او عدالت لپاره د هغ شيعګان د عيلکه
عمر او  ،جهاد په تواتر ديلل ونييس نو په تواتر رسه دغه صفتونه هل ابوبکر

ګردو  په شمول د نه هم ثبوت لري بلکې په تواتر رسه د معاوية عثمان
 روژې د کفارو رسه جهادونه هم لکک او غوڅ ثبوت لري !!  ،ملونځ ،امويانو اسالم

 : خارجې کوالی  ،که شيعګان په مذکور هر صحايب کې د نفاق دعوه لري
کې هم ثابت کړي او که يش چې د هغوی په نفس ديلل نفاق په عيل
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 یشيعګان يې په نفاق په شبهاتو ديللونه نيسې خاريج به يې هل هغوی نه په لو
 نه پسې لوي شبهې ديلل ونييس .!!

 :  بوبکر او عمراکه شيعګان وايي چېd  او د نيب په باطن کې منافقان
نفس  ،دينونه فاسد کړيدي او په دې رسه يې خپل ودښمنان ولوي  Vکريم

خپل متعلق کوي او وررسه مزيد به وايي چې  دغه خربه به خاريج هم د عيل
 ،کينه پېل او کورنۍ دښمين يې وررسه َشوع کړهرسه يې (  Vد تره زوي ) نيب

اړه د دريود هغه او  ،فساد په ګوته کړي ديين ېيغوښتل يې چې خلکو ته 
واک په دور کې ونه توانېد اخر يې هم د دريم خليفه د  په ژوند او د ووخلفا

باالخره  ،مرګ او اغتيال لپاره دسيسه جوړه کړه او د فتنې اور يې په ملبو کړ
ګڼ شمېر خلک د حسد او يې د ملګرو او امت څخه  Vوتوانېد چې د ُممد

په باطن کې د منافقانو دوست و چې د الوهيت او هغه  ،هل خمې قتل کړل ۍدښمن
چونکه دين يې ) تقيه ( وه په زړه يې يو او په خوهل  ،ساتلهورهل نبوت عقيده يې 

لري چې دوي دعوه  ،اکر ديهل همدې کبله يې ګرد باطنيان ډهل او پېرو ،يې نور و
 او د عقيدوي بنسټ هل خمې ترې باطنې علم نقلوي !!!ررسه دی راز و د عيل
 :  ايمان او عدالت  د عيلکې او که شيعګان د قرانکريم په نصوصو

 دا پوښتنه ورته متوجه کيږي چې : ،ثابتوي
  پرته ديلل  ويې په حق کې هل نور ايتونه قران کريم: قرانکريم خو اعم دی د

په متعلق هر ايت  که شيعګان د عيل ،کې وړاندې کول ښه خربه نه ده
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همدغه او په څېر يې نور ډېر ايتونه د به خاريج  ،خصوص کې وړاندې کوي
 ؟ ئڅه کوبه په خصوِص توګه تثبيت کړي بيا کې حق  dابوبکر او عمر

متعلق خو  dاو عمر نو د ابوبکر يو ېکه هل ديلل پرته د دعواګانو دروازه شون
 بييخ ډيره ممکنه ده .

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

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

نو د  ،په روايتونو اعتماد لري  کې د صحابه کرامو ۍپه بهرت عيل او که د
 . حابه کرامو څخه تر هر چا ډېر ديمتعلق روايتونو هل ص dابوبکر او عمر

او  غوروايل دپه ګردو صحابه کرامو  چې د عيل شيعګان عقيده لري   ۸۱  
 بهرتۍ د ثبوت هل کبله په امامت او خالفت ډېر حقدار و .

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

 .دا چې د بې سارې علم او پرهېزګارې څښنت و 
  : عبداهلل بن عمر او د نورو  ،عبدالرمحن بن عوف ،وقاصيب اايا د سعد بن

په مقابل کې دغه صفتونه په حسن او  مهاجرينو او انصارو صحابه کرامو
 کې و ؟!dحسی
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لکه هم شيعګان په دواړو کې د دغې صفتونو ثبوت نه يش وړاندې هېڅ
او د نص دعوه هر څوک کوالی  ،ځې وررسه د نص دعوه پاتې شوهايو ،کوالی

لپاره په دجل او درواغو د خالفت  د معاوية اموياند مثال په توګه که  ،يش
ځکه اهلل پاک  ،او واليت د نص دعوه کړې وه نو هل شيعګانو يې دعوه پياوړې وه

لْْسِف ِفِّ الَْقتِْل إِنَّهل ََكَن  ﴿فرمايي  لَْطاناً فاَلَ ي َوَمن قلتَِل َمْظللوماً َفَقْد َجَعلْنَا لَِويِلِّهِ سل
وراً   .[33]اإلرساء: ﴾ َمْنصل

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

 رسه مدد کړی شوی دی .ددغې مرياث خور 
مراد دی او  ( لکمې نه عثمان مظلوم)  هلويیل وای : په ايت کې  یکه هغو

د ويين بدل  په دې کې مرستندويه دی تر څو د عثمان اهلل پاک د معاوية
 واخيل!!

 ؟؟لريواب ځې ته څه نشيعګان دې پوښت
څخه خالفت په  هل عيل dبوبکر او عمراشيعګان عقيده لري چې    ۸۲   

 دی . زور او د چل پراډ هل خمې اخسیت
  : ولې د شورا غړی جوړ  واياست نو عمرمونږ پوښتو : که تاسو حقيقت 
 ؟ و 

په څېر يې هل شورا څخه ويستیل وای او يا يې هم ورهل  سعيد بن زيد که د
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 غړيتوب بل چاته ورکړی وای نو بيا به هم چا پرې نيوکه نه کوهل ؟!
يې په ډاګه شوه چې صحابه و ته يې قدر او ماکنت معلوم و او دغه ماکنت 

مغاالت او زيایت کړی دی او نه يې هم ورهل په حق نه يې پکې  ،ورکړی دی
حقدار  او حقدار دپه پرهل پسې توګه يې غوره د غوره پسې  ،کې کیم کړی دی
 او په همدغه تګالره مخ په وړاندې تليل دي . وو پسې ځنځري کړي

هل شهادت  خربې په حقانيت ديلل دا دی چې د عثمان بن عفان د دې
 .رسه مهاجرينو او انصارو په چټکه توګه بيعت وکړ  وروسته د عيل

  :ايا کوم صحايب ورته د ابوبکر يا عمر او يا عثمان  رسه د بيعت نه
 اعتذار کړی دی ؟!

  : کوم صحايب توبه ويستې ده ؟ نکاراپه يا يې د امامت هل نصوصو څخه 
  :اړوند د امامت نص هل ما عيليا کوم صحايب چرته وييل دي چې د 

 ر شوی و  او تا راياد کړ ؟ېڅخه ه
رسه د خولې تاو ترخيوایل  د ابوبکر په خالفت باندې ټولو انصارو   ۸۳  

دغه مهال  ،خالفت ته خلک راوبلل وکړ او برخالف يې د سعد بن عبادة
په  ،کور کې کښېناست او په دواړو خواو کې يې د يو پلوي هم ونه کړه عيل

 د انصارو راټولېدل هل النديين الملونو څخه خايل نه دي : ابوبکر
ن تابع کړل .: يا خو يې په زور ځواک د ځا 
 :باالخره يې حق دی  يا انصار په دې وپوهېدل چې خالفت د ابوبکر
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 ته تن کېښود .ور
 :َب معنا پېل کړه . ياکرواو يا يې ورهل پېر 

 صورت نه پاتې کيږي . هېڅڅلورم المل ته پکې 
 نو دا بييخ  ،ون تابع کړي ون وايي چې په ځواکمنه قوه يې د ځا: که شيعګا

سپکې ستغې  ،وهل ډبول ،راز جنګ جګړه هېڅځکه چې دغه مهال  ،دروغ دي
 .نه دي اکرول شوې سالح اسلحه او 

ځکه چې هغوی ټول دوه زره داسې  ،وواو د انصارو ګواښول هم ناشون 
يې هل هر چا  يريبهادري او دل ،شاهسواران وو چې هل يو ټاټويب او ټرب څخه وو

ګردو  هلاته اکهل په پرهل پسې توګه يې په خپل ټاټويب کې  ،څخه خوراڅرګنده وه
د جنګ په ډګر کې دومره اموخته وو  ،وعربانو رسه په خرپ ترپ تېر کړي و

هل هر چا  ،چې د روم قيرص ته يې په مؤته او نور غزاګانو کې درسونه ورکړي وو
يې د دوه  ناشون ده چې ابوبکر اشنايي لرهلډېره د مرګ رسه څخه يې 

يې هم لره غالمان او هېڅ مال او جائيداد  ،کسانو په ملتيا چې قبيلوي مالتړ
نا  ،رسغړونې راستانه شوي ويهل د ډار هل خمې  يا هم انصار دې او ،وډاروي

 کړی دی . بيعتبلکې د چون چرا پرته يې وررسه په خوښه او مينه 
  : او دا هم ناسمه ده چې خالفت د انصارو حق و خو د خپل حق او د تره د

ځکه د دومره ګن شمېر تعداد د خوف او  ،څخه تېر شول بيعتځوي رسه هل 
ولېدل ټرا مال او جاه په نه امېد په ابوبکر د ،د طمع توقع نه بغېر ،خطر پرته
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چې خپل واک او اختيار داسې چا ته سپاري چې د جنګ جګړې  يناشونې د
 ،او پېره نه لري ۍڅوک هېڅد کور په دروازه  ،مالتړ او قبيلوي افراد نه لري کورین
 .او غالمان لري  ماڼۍاو نه 
ټولو شکونو او شبهاتو په ازاهل رسه په پوره يقی او عقيده ويالی شو چې  د دې

بلکې  ،ټلک هل خمې نهاکوم اجتهاد او  خالفت ته د د ابوبکر ټول انصار
 و . یڅخه يې غوڅ ثبوت درلود تن اېښ Vد صحيح ديلل هل خمې چې د نيب

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

 خالفت ثابت نص نه انکار وکړي ؟
د  عيل او دا هم ناممکن دي چې د ټولو انصارو نظر د ظاملانو په مرسته او د

 حقوقو په غصبولو کې يو څېر وي .
د واک او  چې د عيل dبوبکر او عمراهل خمې  ېد شيعګانو د عقيد   ۸۴  

د دواړو د خالفت په موده کې د  ،اختيار څخه په ګوښه کولو کې اکمياب شول
 ؟دي چې پرې بريايل شوي دي  ېشخيص کومې الس ته راوړن یهغو
 په واک نه ګمارل ؟! ولې يخپل چب په څېر ابوبکر : د عيل 
 په واک وصيت نه کو ؟!لو چبو ته په څېر خپ ولې د عيل : او عمر 

مور فاطمة   وينو چې د ُممد بن عبداهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان   ۸۵  
او نيکه يې  ،وه او نيا يې فاطمه ،وه يب طالبابنت احلسی بن عيل بن 
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 دی . عثمان
 ګانو ته دا پوښتنه متوجه کيږي چې ايا دا سمه کېدای يش چې د : شيع

 ون وي ؟!لعملسو کې دې م فاطمة
عګانو په عقيده د ُممد بن عبداهلل بن عمرو بن عثمان په شمول ټول يځکه د ش
 . (1)په نص ) شجره ملعونه ( ده قران کريمامويان د 

تقيه دواړو عقيده لري  شيعګان د خپلو امامانو په حق کې په عصمت او   ۸۶  
 لکه نه يوځای کيږي .هېڅضد دي رسه او دا دواړه 

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

 ؟!
ِ  كِ ةِ َكتَارِ اَلُّقيَ  كل تَارِ تاسو شيعګان چونکه تقيه د ملونځ برابر بولئ چې ]  الَة  الْصَّ

 . پرېښودونکي برابر دید تقيې پرېښودونکی د ملونځ  (2)[
يِْن اَلُِّقيُّةل او يا دا چې ]  ْعَشارِ  اَلُّ

َ
 ين په لسو کې نهه برخې تقيه ده .د (3)[ تِْسَعةل أ

مونږ په يقی رسه ويالی شو چې ستاسو امامانو لسو کې په نهو برخو عمل کړی 
 ! هد عصمت ضد د يېدی او دا 

                                                 

 ( . ۳۶۲قيس : ) ( . کتاب سليم بن  ۷/  ۵الاکِف : )  ( 1)

 ( . ۲۵۴/  ۱۲( . مستدرک الوسائل : )  ۴۲۱/  ۷۵حبار األنوار : )  ( 2)

 ( . ۴۳۲/  ۷۵( . حبار األنوار : )  ۲۱۷/  ۲أصول الاکِف : )  ( 3)
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 ،په حديث باندې شيعګان د خپلو امامانو په امامت ديلل نييس (1)د ثََقلَْی   ۸۷  
وينو چې شيعګان هغه څوک اکفر بويل چې په ثقل اصغر ) نبوي کورنۍ ( کې 

( باندې تور  قران کريمطعن لګوي خو ولې هغه اکفر نه بويل چې په ثقل اکرب ) 
ه نه لګوي بس دومره وايي چې په اجتهاد کې خطا شوی دی خو ولې اکفر ورت

 وايي .
ده لري چې د نهايت زيات اوو کسانو پرته نور ټول صحابه يشيعګان عق  ۸۸ 

 مرتد شويدي .
  جعفر او عيل هلايا : هل شيعګانو څخه پوښتو چېd  پاتې اهل بيت هم نه

 مرتد شوي دي ؟!
ْنيَا ااِلُّ يَوْمر  ﴿د مهدي په حديث کې راځي   ۸۹   َل اَّللل لَْو لَْم يَبَْق مَِن اَلُّ لََطوَّ

ْهِل بَىِِْتْ يلوَاِطئل اسملهل اسِِمْ وَاْسمل اَبِيْهِ اسمل 
َ
ذَلِکَ ايْلَوْمَ َحَّتُّ َيبَْعَث فِيْهِ رَجلالً مِْن أ

 (2) ﴾ اَِبْ 
وږده اورځ هم پاتې يش اهلل پاک به دغه ورځ دومره يوه بقاء که د دنيا ژباړه: 

راواستوي چې نوم او د پالر نوم به کړي چې زما هل کورنۍ نه به پکې يو سړی 

                                                 

ْ تَارِ  ﴿نيب صیل اهلل عليه وسلم فرمايي  ( 1) ِِتْ كر اِِّنِّ ْم اْْلََّقلَْْيِ : كَِتاَب اَّللِ َوِعَْتَ ْهَل بَىِِْتْ  فِْيكل
َ
 ﴾ أ

 ( . زه په تاسو کې دوه شيان پرېږدم : د اهلل کتاب او  خپله کورنۍ . ۳۲۹ – ۳۲۸/  ۵) ترمذي : 

[ کې صحيح وييل  ۵۱۸۰( . او ابلاين هم ورته په ] صحيح اْلامع :  ۱۰۶/  ۴سنن ايب داود : )  ( 2)
 دي .
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 نوم رسه توافق خوري . يې زما د نوم او زما د پالر د
او د  ،نوم ُممد او د پالر نوم يې عبداهلل و Vده چې د نيبه معلومه خرب

 پالر نوم يې حسن دی ؟  شيعګانو د مهدي نوم ُممد او د
 !!؟ده نه دا ډېره سخته ستونزه ايا 
 ،عجيب ځواب ويیل دی يو مال دې پوښتنې ته غريب اودې کبله د شيعګانو  هل

 هغه وايي :
 بو ُممد احلسن او ابو عبداهلل احلسی .ا:  ودوه مليس و Vد نيب

يې د  Vچونکه امام مهدي د ابو عبداهلل احلسی هل نسب څخه دی نو نيب
او په  ،تر څو د پالر نوم رسه يې سمون وخوري ،نيه وکړنوم اطالق په اسم ک

 . (1)عربۍ کې په نيکه باندې د پالر اطالق هم کيږي
 
 د شيعګانو د مهدي په ژوند کې سرت تناقضات :    ۹۰   
 

  :؟ د مهدي مور څوک ده 
هغه مور يې ؟ او که نه وه( په نوم وينځه ايا د مهدي مور د نرجس )نرګس

( په نوم  مليکة د )يې او که نه مور  ؟( نوم يې درلود صقيل وينځه ده چې د )
( وي  سوسن ( يا ) رحيانة( يا )  حکيمة( يا )  مخطاو يا به يې مور )  ؟وينځه وه

                                                 

 يلکنه .( د اربيل  ۲۲۸/  ۳کشف الغمة ِف معرفة األئمة : )  ( 1)
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 ( وي او دا ازاده ښځه وه . مريميا به يې مور )  او وې ټولې وينځې ااو د
 

  :؟ مهدي که پېدا شوی دی 
پېدا شوی دی او که نه د  وروسته ايا مهدي د پالر هل وفات څخه اته مياشتې

 ( اکل کې پېدا شوی دی ؟ ۲۵۲پالر هل وفات څخه خمکې په ) 
( که  ۸ ذي القعدې په ) که د ( کې او ۲۵۷( کې او که په )  ۲۵۶ايا مهدي په ) 
 ؟؟( پېدا شوی دی  ۸د شعبان په ) 

 ( د رمضان پېدا شوی دی ؟!!  ۱۵( د شعبان او که په )  ۱۵ايا مهدي په ) 
 

  :مور يې په مهدې ْحل څنګه واخست ؟ 
ايا په مهدي باندې يې مور د اعمو زنانه و په څېر محل واخست ؟ او که هل نورو 

 ( کې محل کړ ؟! خترګښځو څخه ردو بدل يې په ترخ ) 
 

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

 څخه وزږول شو ؟ (ورون)هل يې څخه ردوبدل مو ښځو اع
 

  :؟ مهدي څنګه لوي او راوټوكېد 
په يوه ورځ کې دومره ( ءاوصيا)شيعګان هل ابواحلسن څخه روايت کوي : مونږ 
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 يږي !ينور چې په يو ه اوونۍ کې لو يږو لکهيلو
ږي لکه يبيا ورڅخه نقلوي : زمونږ په ماشوم چې يوه مياشت تېره يش دومره لوي

 يږي !ينور چې په اکل کې لو
بل روايت ورڅخه نقلوي : مونږ امامان په يوه ورځ کې دومره لوييږو لکه نور 

 . (1)يږييخلک چې په اکل کې لو
 

  : ؟ وسيږيامهدي به چرته 
بيا  ،کې به وي( جبل رضوي )  روحابيا وايي : په  ،کې به وي طيبه لکه وايي : په

 کې به وي . سامرابيا وايي : په  ،کې به وي ( مکه)  ذي طویوايي : په 
  : وايييې  ېتردې چې ځېن

په  ،مکه به درته ځای درکوي... کومه خاوره او ځنه پوهېږم چې چرته به يې
وادي ... د يمن په او که په نورو عالقو کې به يې ویذي طاو که په  رضوي

 . (2)او که په تکه شنه جزيره کې به يې شمروخ
 
  : به ځوان او كه د بوډاتوب په حالت كې راځي ؟مهدي 

صادق نه وپوښتل : مهدي به ځوان او که د سپی ګريتوب په  هلمفضل وايي ما 

                                                 

 ( د طويس يلکنه . ۱۶۰ – ۱۵۹الغيبة : )  ( 1)

 ( . ۱۰۸/  ۱۰۲حبار األنوار : )  ( 2)
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 حالت کې راځي ؟
چې څنګه او کوم کيفيت  ،هغه دا حاتلونه څه پېژين ،سبحان اهلل هغه وويل :

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

 .(2)راښاکره يش
 .(3)په بل روايت کې دي : مهدي به د يوپنځوس اکلو په عمر کې رايش

په بل روايت کې راځي : مهدي به د ديرشو اکلو په عمر کې د ځوان په او 
 .(4)کيفيت ظهور وکړي 

 
  :د مهدي دواک دور به څومره وي ؟ 

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

 .(5)سوچ او فکر کې اچويل دي
وايت کې راځي : ، په بل ر( اکهل وي ۱۹څوک وايي چې د مهدي د واک دور به ) 

                                                 

 ( . ۷/  ۵۳حبار األنوار : )  ( 1)

 ( . ۳۶۰تاريخ ما بعد الظهور : )  ( 2)

 ( . ۳۶۱تاريخ ما بعد الظهور : )  ( 3)

 ( . ۳۶۱تاريخ ما بعد الظهور : )  ( 4)

 ( . ۴۳۳تاريخ ما بعد الظهور : )  ( 5)
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وږدې کړي اورځې او شپې به پکې اهلل پاک دومره  ،اکهل وي اووهواک به يې 
د واک ټوهل موده به  ،د لسو اکلو رسه سمون خوري سوچې د هغه وخت يو اکل ستا

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

 ( اکهل پاتې وي . ۳۰۹هغوی په څېر به مهدي هم )  د ،شول
 

  :ت به مهدي َل سَتګو څخه پناه وي ؟څومره وخ 
څخه روايت کوي : دومره موده به مهدي اغئب وي چې  شيعګان هل عيل

 ،ځېنې قومونه به پکې د هدايت او ځېنې نور به پکې په ضاللت ریه يش
يا شپږ  ،ېهغه وويل : شپږ ورځ ؟پوښتنه ترې وشوه چې څومره وخت به نه وي

 .(2)يا شپږ اکهل ،مياشتې
او د مهدي د قتل : د نفس الزکية ) ُممد بن احلنفية ( هل ابو عبداهلل څخه نقلوي

 (  ـهکې کړېوه [.۱۴۰پنځلس شپې دي .] يعنې دا خربه يې په )ترمنځ به د راتګ 
د تارييخ  -بنسټ کتاب د تګالرې په  -روايت اړوند ُممد الصدر وايي :  د دې

مون په د ثعلبة بن ميکې  « االرشاد »مفيد په  ،ثبوت لپاره دا د باور وړ خرب دی
او  ،صالح بن ميتم اْلمال نه روايت کوي هغه يې د ،روايت د شعيب احلداد نه

                                                 

 ( . ۴۳۶تاريخ ما بعد الظهور : )  ( 1)

 ( . ۳۳۸/  ۱الاکِف : )  ( 2)
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 .(1)دي ۍدغه ټول راويان رښتنې او لويې هست
نو دوهم روايت رایغ  ،وخت کې يې ظهور ونه کړ روايت ښوديل يچونکه لومړ

د  ،چې : ) ای ثابته ! اهلل پاک به مهدي په اويايم اکل کې راڅرګندوي
د مرګ رسه اهلل پاک په غصه شو او د مهدي ظهور يې يوسل او  حسی

 ،( کې به مهدي راځي ۱۴۰څلوښتم اکل ته وځنډو او درته ومو ويل چې په ) 
کړه نو اهلل پاک يې نور مونږ ته ه مو رپچونکه تاسو خربه امانت ونه ساتله او خ

 .(2)وخت راونه ښود
هغه وايي  ،بيا هل ابوجعفر الصادق نه رایلغ روايت ټول خمکين روايتونه تکذيبوي

ِ كَ : ]  ُِّ َذَب الوَقُّاتلْونُّ ا ْهَل ابْلَيِْت الَ نلوَق
ُّ
 [(3)تل نُّا أ

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

لْستَْقبَلل  ،َما وَقُّتَنَا فِيَْما َمَض ] په بل روايت کې راځي   [ (4) َوالَ نلوَقُّتل فِيَْما ي
 . ښوویل دیاو نه مو ورهل وروسته ښودیل و مونږ نه خمکې د مهدي لپاره وخت 

                                                 

 ( . ۱۸۵تاريخ ما بعد الظهور : )  ( 1)

( د طويس يلکنه  ۲۶۳( د نعماين يلکنه . الغيبة : )  ۱۹۷( . الغيبة : )  ۳۶۸/  ۱أصول الاکِف : )  ( 2)
 ( . ۱۱۷/  ۵۲. حبار األنوار : ) 

 ( د نعماين يلکنه . ۱۹۸( . الغيبة : )  ۳۶۸/  ۱أصول الاکِف : )  ( 3)

 .( ۱۰۳/  ۵۲( د طويس يلکنه . حبار األنوار : )  ۲۶۲الغيبة : )  ( 4)
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خپلو ملګرو ته د خفګان په حالت کې  شيعګان روايت کوي چې عيل   ۹۱  
ويل : څه به کوئ که په تاسو هغه وخت رايش ېو ،وکړراووت او اوږد تنفس يې 

خلک  ،خلک به پکې مايل پانګونې کوي ،چې د اهلل حدود پکې نه تنفيذيږي
 ؟به پکې د اهلل دوستانو رسه دشمين او د اهلل دشمنانو رسه دوسَت کوي 

 ؟ه وخت راباندې رايش بايد څه وکړو! که دغیهغوی وويل : امرياملؤمن
په دار  ،هغوی په تن اره کړی شول ،د ملګرو په څېر شئ هغه وويل : د عيیس

په معصيت کې هل ژوند څخه بهرت مرګ د اهلل  ۍاکرود اهلل په پېر ،وځړول شول
 .(1)دی

 باوجود شيعګان ولې په تقيه عمل کوي ؟! د دې
 هجرت کولو ته څه اړ کړی و ؟ یرسه يوځا Vنيب د  ابوبکر    ۹۲  

کفارو هل ولې د خپل قوم  ،په رښتيا منافق و په عقيده ابوبکر وشيعګان که د
 رسه هل دې چې په مکه کې زور ځواک هم د دوی و ؟ ؟ه څخه تښتېد

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

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

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

 ( . ۶۳۹/  ۲نهج السعادة : )  ( 1)
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 تصديقوهل !!
 ،صحابه کرامو ثنا ويلې ده کې اهلل پاک پر ايتونوپه ګڼ شمري  قران کريمد    ۹۳  

وَن َويلْؤتلوَن  ﴿اهلل پاک فرمایي  ِيَن َيتَّقل ْكتلبلَها لَِّلَّ
َ
ٍء فََسأ َّ ََشْ َورَْْحَِِت وَِسَعْت ُكل

ِيَن هلم بِآيَاتِنَا يلْؤمِنلونَ  َكـاةَ وَاَّلَّ ِي  الزَّ َّ اَّلَّ ِّمِّ
ل
وَل انلَِِّبَّ األ ِيَن يَتَّبِعلوَن الرَّسل اَّلَّ

ونَهل  وِف َويَنَْهاهلْم َعِن  ََيِدل رلهلم بِالَْمْعرل مل
ْ
ِيِل يَأ

ْ
َمْکتلوباً ِعنَدهلْم ِِف اَلَّْورَاةِ وَاإِلْن

ْغالََل 
َ
َبَآئَِث َويََضعل َعنْهلمْ إِِْصَهلمْ وَاأل

ْ
َرِّمل َعلَيِْهمل اخل يِّبَاِت َوحيل ِلُّ لَهلمل الطَّ الْملنَکرِ َوحيل

ِي نزَِل َمَعهل الَِِّت ََكنَْت َعلَيِْهْم فَاَّلَّ
ل
َِي أ وهل وَاتَّبَعلواْ انلُّوَر اَّلَّ وهل َونََِّصل رل َن آَمنلواْ بِِه وََعزَّ

ونَ  ْولَـئَِك هلمل الْملْفلِحل
ل
 . [ 157 –156 : األعراف ] ﴾ أ

زه به خپله پريزو په هغه چا زر  ،هر څه ته پراښه دهزما رمحت او پېرزو ژباړه :
زاکتونه ورکوي او هغه خلک چې زمونږ په ايتونو  ،وکړم چې هل اهلل څخه ډاريږي

پېغمرب پريواکري کوي چې په  ايم دوې هغه خلک دي چې د ايمان لري 
په نيکو اکرونو ورته امر  او هل بدو  ،نوم يلدیل دیيې ورهل تورات او اجنيل کې 

مزېدار خواړه ورته حالل بويل او ناوړه خوراکونه پرې حرام  ،څخه يې رابندوي
پېغمرب يې ايمان  ههغه خلک چې په دغ ،ترې ږدي دينونو سختوایل ود تېر ،بويل

 ي( پېرواکراو د ورته نازل شوي نور )رڼا ،راوړ او نرصت او مرسته يې ورهل وکړه
 يې هم وکړه نو دوي په حتقيق رسه اکمياب دي .

َصابَهلمل الَْقْرحل  ﴿فرمايي او اهلل پاک 
َ
وِل مِن بَْعِد َما أ ِّ وَالرَّسل ِيَن اْستََجابلواْ َّلِل اَّلَّ

ْجرر َعِظيمر 
َ
ْحَسنلواْ مِنْهلْم وَاتََّقواْ أ

َ
ِيَن أ ِيَن قَاَل لَهلمل انلَّاسل إِنَّ انلَّاَس قَْد ََجَعلواْ  لَِّلَّ اَّلَّ
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ُّ َونِْعَم الَْوكِيلل  لواْ َحْسبلنَا اَّلل ْم فَاْخَشوْهلْم فَزَاَدهلْم إِيَماناً وَقَال  : آل عمران ]  ﴾ لَكل
172، 173]. 
پاک او يې بيا هم اهلل و رسه رسېدد تکليف او مشقت هغه خلک چې ژباړه: 

 اجر دی  یمتيق دواړو لره ډېر لو استجابت وکړ د هغوی ُمسن او رسول ته
هغه خلک چې خلکو ورته وويل : ستاسو پرضد درته خلک يو شوي دي 

په دې خربې رسه د هغوی ايمان الپسې زيات شو او ويويل :  ،ورڅخه وډار شئ
 زمونږ لپاره اهلل بس دی او هغه ډېر ښه ذمه وار دی .

يََّدَك بِنَِّْصِهِ َوبِالْملْؤمِنِْيَ ﴿ او اهلل پاک فرمایي
َ
َِي أ لََّف َبْْيَ قلللوبِِهْم لَْو  هلَو اَّلَّ

َ
وَأ

لََّف بَىْنَهلْم إِنَّهل 
َ
َّ أ لََّفْت بَْْيَ قلللوبِِهْم َولَـِكنَّ اَّلل

َ
ْرِض ََجِيعاً مَّا أ

َ
نَفْقَت َما ِِف األ

َ
أ

 . [ 63 ،62 : األنفال ] ﴾ َعزِيزر َحکِيمر 
اهلل پاک هغه ذات دی چې په خپلې مرستې او مومنانو يې ستا تاييد وکړ ژباړه: 
خو که تا د هغوی د يووايل لپاره په ځمکه  ،د هغوی زړونه يې رسه يو کړل

يو کړي خو اهلل پاک رسه خپل ر څه نفقه کړی وی دوی به دې نه وو کې ټول ه
 دی . اهلل پاک اغلب او حکيم ذاتپه يقی رسه چې  ،منځ کې يو کړل

ُّ َوَمِن اتَّبََعَك مَِن الْملْؤمِنِْيَ ﴿او اهلل پاک فرمایي  يَُّها انلَِِّبُّ َحْسبلَك اَّلل
َ
]  ﴾ يَا أ

 . [64 : األنفال
 ای پېغمربه ! ستا لپاره اهلل پاک او ستا پېرواکر مومنان بسنه کوي .ژباړه: 
ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿فرمايي او اهلل 

ل
مٍَّة أ

ل
وِف َوتَنَْهْوَن َعِن كلنتلْم َخْيَ أ وَن بِالَْمْعرل ملرل

ْ
تَأ
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 ِّ  . [110]آل عمران: ﴾ الْملنَکرِ َوتلْؤمِنلوَن بِاَّلل
ياست  يتاسو غوره امت ياست د خلکو لپاره په دې خاطر راويستل شوژباړه: 

کړئ او په اهلل پاک  بندچې په نيکو اکرونو ورته امر وکړئ او هل بدو څخه يې را
 به لکک ايمان لرئ . 

 هل دې پرته نور ډېر ايتونه ...
په دور حيات کې د صحابه کرامو په ايمان عقيده  Vد نيبهم شيعګان که څه 

لري خو ولې شک کوي چې هل مرګ څخه يې وروسته بېرته هل دين نه مرتد 
بېرته کفر  رانتيا وړ ده چې هل مرګ څخه يې څنګه په يو ډولېد ح ،شوي دي

 ؟وکړ 
 ؟!! و  او ولې اکفران شول ؟ المل يې څه

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

 غوره کړ ؟!!
او خالفت الندې  ۍد مرش يا خو به دا وايئ چې د ابوبکر !ای شيعګانو
 دی . ارتدادراټولېدل يې 

 ټول صحابه کرام ولې د د کې هل تاسو څخه پوښتنه لرو چې : په دې مور
 ټولېدل ؟ ار بيعتپه  ابوبکر 

 څخه ډارېدل ؟!  هل ابوبکرايا  ؟حلاظکوم په 
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 بيعتپه صحابه کرامو باندې په زورځواک کې بهرتي لرهل چې  ايا ابوبکر
 اړايستل ؟!يې ټول ته 

 وپلوه بنو تيمد افرادو هل کې غړی دی او په قريشو  ېم د قبيليبنو ت د ابوبکر
په قريشو کې د افرادي قوت او د غړيزي  ،مالتړ درلودوکړيزتر هر چا لږترين 

 . او بنو خمزوم وو  ،بنو عبدادلار ،مالتړ لوي خاندانونه د بنو هاشم
ټول صحابه کرام په جربي توګه بيعت کولو ته نه دي اړ  چې لکه ابوبکر

مرستې او  ،ايمانونه ،خپل جهادونه بيا نو ولې صحابه کرامو ،ايستیل
 دی ؟!! چې هغه ابوبکر لکومکونه هل بل څخه زار او قربان کړ

صحابه هل مرګ وروسته  Vستاسو په عقيده که رښتيا هم د نيب شيعګانو!  ۹۴ 
 ،طليحة بن خويدل ،بيا يې ولې د مسيلمة ،يڅخه مرتد شوي وهل دين کرام 

 ؟  لکو ونهسود عنيس او د سجاح په شمول مرتدينو رسه جنګا
د جنګ پر  ،او تر هغه وررسه وجنګېدل چې بېرته يې اسالم ته راستانه کړل

يا يې د ارتداد په صورت کې ولې نه  ولې وررسه مرسته نه کوهل ؟!  يې ځای
 رښتيا هم ستاسو په عقيده صحابه اکفران وای ؟!!! پرېښودل ؟! که

طبقه خلک د پېغمربانو انډيواالن  ههل خمې بهرتين ود َکْوِن او َشيع سنت    ۹۵ 
که د هر ملت هل پېرواکر څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسو په  ديانت کې  ،دي

 غمربانو ملګري .يغوره ترين څوک دي ؟ هغوی به ځواب وايي : د پ
يهودانو څخه پوښتنه ويش چې ستاسو په ديانت کې غوره ترين خلک که هل 
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 .ملګري  څوک دي ؟ هغوی به ووايي : د مویس
؟ ستاسو په دين کې غوره خلک څوک ديکه هل نرصانيانو څخه وپوښتل يش 

 .ملګري  ارومرو وايي : د عيیسبه هغوی 
 ...وود تېر په څېر داسې د نورو انبيا

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

 دانش لري .
 ورته د ګرد برشيت د : پوښتنه دا پېدا کيږي چې زمونږ پېغمرب چې اهلل پاک 

د  ،او نرما نرم َشيعت يې ورکړی دی ناسان دي ،رسالت ځانګړنه ورکړې ده
 ،لپاره اهلل پاک ډېر پېغمربان او رسوالن خمکې راستويل دي رسولدې دين او 

ستاسو د شيعګانو په عقيده  ،خمکنو ډېرو اسماين کتابونو پرې زيري ورکړيدي
عزت او احرتام يې ورهل  ،هغه ملګري چې د هغه مرستندويان وو Vپرې د نيب

 ې اکفران دي ؟!ايا هغوی پر ،وکړ
د خصوِص ملګرو صحابه کرامو د ارتداد او تکفريولو وروسته تاسو  Vد نيب

په دين کې کومه خويب پرېښوده ؟ او دغه اسماين رسالت مو په کومه ترازو وتلو 
 ؟!

چبي او ښځې  ،د پېغمرب د مرستې لپاره خپل کورونه چا چې –هل دوی څخه 
خپلو پالرانو او ورونو باندې توره پورته  پهچا چې يې په مالتړ کې  ،وې ېښېپر
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او په ښه ديين اسلوب او  ،قران ،چا چې يې هل وفات څخه وروسته په علم ،کړېوه
ترې چې وروسته  –وبيا په توره باندې د کفر او َشک قالونه فتحه کړي و

 ؟!هغوی خو به سوچه او خالص اکفران او مرتدين وي ايا څوک راځي 
او لږ څه  ،په سختو ځايونو کې هم تقيه نه ده کړې Vنيب مونږ وينو چې   ۹۶ 

او  ،وړاندې تېر شول چې شيعګان عقيده لري چې دين نهه برخې ټوهل تقيه ده
په دريځ نه  Vد دوی امامان ولې د خپل نيکه ،ډېرو امامانو يې هم تقيه کړېده

 . دي تليل
حیت  ،اکفر نه دي وييل يې تهجنګجو  هېڅته وګورو خپل ضد  که عيل  ۹۷ 

خو  هغوی ورته اکفر هم وويل ،وررسه جنګ هم وکړ خوارج هم چې عيل
 نه دي تکفري کړي . عيل

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

امجاع بذاته حجت نه يش بلل کېدای بلکې د شيعګان عقيده لری چې    ۹۸ 
چې معصوم  ،دا د شيعګانو چټيات دي (1)معصوم امام په وجود منځ ته راځي

 امجاع ته څه اړتيا پاتې شوه ؟نو رایغ 
زيديه د اهل چې رسه هل دې  ،اکفر بويلهم زيديه شيعګان خپل شيعګان    ۹۹ 

                                                 

ر حيل يلکنه . املرجعيية ادلينية العليا : )  ۷۰تهذيب الوصول : )  ( 1) ( د حسی  ۱۶( د ابن مطهي
 معتوق يلکنه .
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ز ېد شيعګانو په نږي چې يهل دې څخه جوت ،بيتو رسه مواالت او مينه هم لري
، و صاحلينو رسه بغض او حسد کول ديجوهري خربه د صحابه کرامو او سلف

 .(1)رسه ُمبت د شيعګانو په نزي معيار نه دی واهل بيتورنه د 
په زياتره قضيو کې يې په دې بهانه چې د معصوم  مونږ شيعګان وينو چې   ۱۰۰ 

( په حکيمةبيا وروسته ګورو چې د ) ،قول پکې نشته د امت امجاع رد کړې ده
د خپل منتظر مهدي په قضيه کې   –اهلل يې په حال ښه خرب دی  –نوم ښځې

 قول قبول کړی دی !!
ْ بَِمْْنَلَِة  »ګان عقيده لری چې د يعش  ۱۰۱  نَْت مِِِّنُّ

َ
ْوَن مِْن ملوَْس أ حديث  «(2)َهارل

خو که وګورو هل  ،هل مړيين وروسته د خالفت حقدار و Vد نيب هل خمې عيل
 پاتې دی . نه بلکې يوشع بن نون وروسته هارون مویس

شيعګانو خپل پېرواکر د رنګارنګ جرائمو او کبېرو په ارتکاب زړه ور    ۱۰۲ 
ه چې معصيت ورته ُمبت داسې نييک دد عيل ْسه ) په دې دعوه چې  ،کړي دي

همېشه لپاره خلکو ته ډار  قران کريم ( د داسې دعواګانو نه زيان نه َش رسویل
وک رسغړونې او د اهلل پاک نوايه هېڅورکړی دی چې تش د دعوا په بنسټ به 

                                                 

په نوم د عيل (  تكفي الشيعة لعموم املسلمْي شئ چې د ) د مزيد معلوماتو لپاره کویل ( 1)
عګانو په شمول يې ټول هغه څوک ذکر کړيدي چې شيعګان ، د زيديه شيالعماري کتاب ولولئ

 يې اکفر بويل .

 ( حديث شمېر .۲۴۰۴( حديث شمېر . مسلم : ) ۱۴۱۶خباري : ) ( 2)
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ْهلِ  ﴿اهلل پاک فرمايي  ،نه د خپو الندې کوي
َ
َماِِّنِّ أ

َ
ْم َوال أ َمانِيِّكل

َ
 لَّىَْس بِأ

ِّ َويِلُّاً َوالَ نَِصياً  َْز بِِه َوالَ ََيِْد ََلل مِن دلوِن اَّلل وءاً َيل ]  ﴾  الِْکتَاِب َمن يَْعَمْل سل
 [ . 123النساء : 

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

 ونه مويم .به 
بيا دعوه کوي چې  ،( عقيده لري بداءشيعګان د اهلل پاک په حق کې په )    ۱۰۳ 

عظمت  ايا امامان هل اهلل پاک څخه لوي او د ،بو پوهيږييغ رپ مامانزمونږ ا
 صفتونه لري ؟

 ،لکه يهودانتاريخ ګواه دی چې شيعګان د تل لپاره د اسالم د دښمنانو    ۱۰۴ 
ګانو کې د مسلمانانو پر ضد ر غزاېمرشکينو رسه په ګڼ شم نرصانيان او
هل ټولو څرګند يې بغداد د مغولو په منګولو کې  ،ثابت شوي دي مرستندوي

 .د دوی په مرسته قدس د نرصانيانو په الس کې ولويد  ،اچول و
  :مسلمان ددوی په څري اکرونه کوي ؟!  ايا رښتین 
  : څخه رسغړونه کوي چې د يهودانو او نرصانيانو  ايتونو وغههل ايا مسلمان

 رسه دوستانه يې په لککو الفاظو غندلې ده ؟! 
  : کړي دي ؟! ېچا داس ېي ملیسيا کوم ايا عيل يا کوم زوي 

او چبي يې په سپورو ستغو  dډېر شيعګان داسې دي چې حسن بن عيل   ۱۰۵  
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 .تو څخه هم دی ياو هل اهل ب (1)رسه هل دې چې امام يې هم بويل ،يادوي
ه جوته کيږي چې ترهر چا زيات کولو ورستکې هل لږ غور  وپه شيعګان   ۱۰۶ 

زيات تاوترخيوایل او په لږ او نزدې وختونو کې  خپلمنځی ،مذهيب تقسيم لري
نې نمونې په دې ډول يهل خورا څرګندو بېلګو څخه يې ځ ،رسه يو بل اکفر بويل

 د يادولو وړ بولو :
  : ( په نوم د فريق بنسټ شيخيةحسايئ د )امحد اد شيعګانو لوي ديين اعلم

( په نوم يې د بلې كشفيه( رایغ او د )َكظم رشِتلږ وروسته يې شاګرد ) ،کېښود
ُممد کريم خان راوالړ شو او د  هل دې وروسته د اکظم شاګرد ،ډلې تاداو کېښود

قرة د کريم ښځېنه شاګردې ) ،( په نوم يې بله ډهل منځ ته راوستوهكريمخانيه)
( په نوم مريزا عيل شريازي هابلابيد ) ،( په نوم بله فرقه جوړه کړهقرتية( د )العْي

( په نوم ډلې ته ملن هابلهائياو مريزا حسی عيل يې د ) ،هم نوی بنياد کېښود
 ووهله .
د شيعګانو څومره ډلې راوالړې  په نزدې ورځو کې چې په يو وخت کېوګورئ 

ْم َعن َسبِيلِهِ  ﴿اهلل پاک رښتيا وييل دي  ،شوې َق بِكل بلَل َفتََفرَّ  ] ﴾ َوالَ تَتَّبِعلواْ السُّ
 [.163-153 : األنعام
د نورو الرو پېروي مه کوئ ورنه د حق هل الرې څخه به مو بېالبېل ژباړه : 
 کړي .

                                                 

 ( . ۲۱۲/  ۲۷( . حبار األنوار : )  ۲۸۸( . ُسليم بن قيس : )  ۲۶/  ۱أعيان الشيعة : )  (1)
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 ،کور ُمارصه کړ نو د عثماناييس چې رسغړونکو باغېهل لکه راه   ۱۰۷ 
خپل دواړه چبي هر يو  ،ورڅخه دفاع کوهل او خلک يې ورڅخه وشړل عيل

دفاع لپاره  يې د عثمان (1)حسن او حسی او وراره عبداهلل بن جعفر
هل خلکو څخه وغوښتل چې خپلو کورونو ته والړ  خو ولې عثمان ،واستول

 . ئکيږد ېاو اسلح ئش
عداوت او  هېڅترمنځ   دا په دې ښاکره ديلل دی چې د عثمان او اهل بيتو

 تربګين نه وه .
څخه په ډېرو  هل عيل سين او شيعه دواړه په دې متفق دي چې عمر  ۱۰۸ 

 که ستاسو په عقيده په رښتيا هم عمر (2)اکرونو کې سال مشورې اخستې
نه حق ځکه چې ظالم  ،ی د اهل حق څخه به يې مشورې نه اخستېظالم و

 حق پلو وي.غواړي او نه 
په مدائن  سلمان فاريس(3)په دور کې د دواړو خواو په اتفاق د عمر  ۱۰۹ 

ګورنران ګمارل شوي وو او شيعګان عقيده لري  (4)په کوفه او عمار بن يارس

                                                 

/  ۲( د ابن أيب احلديد يلکنه ، چاپ ايران. تاريخ املسعودي : )  ۵۸۱/  ۱۰َشح نهج ابلالغة : )  (1)
 ( . چاپ بريوت . ۳۴۴

 ( ، حتقيق : صبيح صالح . ۳۴۰،  ۳۲۵نهج ابلالغة : )  (2)

 ( ، د امام ذهيب يلکنه . ۵۴۷/  ۱سري أعالم انلبالء : ) ( 3)

 ( . ۴۲۲/  ۱سري أعالم انلبالء : )  (4)
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 ،ظالم که په رښتيا عمر ،وو انيلکک پلو د عيل dچې سلمان او عمار
ولې ترې دواړو ګورنري قبلوهل ؟! ولې دواړو د ظاملانو او  ،یبايغ او مرتد و

 مرتدينو مرستو ته اوږه ورکوهل ؟! 
مل انلَّارل  ﴿ پاک فرمايي حاالنکه اهلل كل ِيَن َظلَملواْ َفتََمسَّ  ﴾َوالَ تَْرَكنلواْ إََِل اَّلَّ

 [.113]هود:
 ظاملانو ته مه ورکږېږئ ورنه اور به درته ورسيږي .ژباړه : 

 ،وسمهال موجود دیاچې امامان يې معصوم او مهدي  شيعګان عقيده لري   ۱۱۰ 
وروسته  نهل دې ګوما ،د شيعه مذهب ديرشت نفرو وررسه يلدل کتل شوي دي

 ؟ته راغلې  بيا ولې په شيعيت کې ډلې ټپلې منځ
نزدې ده چې  ،فرقو او ډلو کې نه تر سرتګو کيږيدومره ډلې چې په نورو 

 !!نګړې ډهل ولري کې هر جمتهد او ديين مرجع ځايعيت وسمهال په شا
رسه هل دې چې شيعګان عقيده لري چې د يو امام شتون واجب دی تر څو په 

که  ،خلکو ديلل قائم يش او هل مهدې پرته نور څوک دغه امام نه يش جوړېدای
بيا د نورو  ،امام يې حاْض او شته دی وررسه مباَشې اړيکي لري څه هم

 ولې شيعګان ګڼ شمېر ډلې تشکيلوي ؟!خلکو په پرتله 
چې جمليس په دې حديث راوړی دی چې که څوک وايي ما امام  ال دا هم وايي

همدا ستاسو د  ،يلدیل دی هغه دروغجن دی بلکې امام څوک نه يش يلدالی
څو څو وار مهدي يلدیل  ووشيعګانو په کتابونو کې بېرته وينو چې ستاسو علما
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 دی ؟!
چې دنيا به هل داسې چا ياست  يتاسو باور شيعګانو څخه پوښتنه لرو :هل     ۱۱۱ 

نه وي خايل چې په خلکو د اهلل حکمونه تطبيقوي او هغه يواځي امام دی او 
( روا تقيهخې تشکيلوي او د امام لپاره هم )ن نهه بريد د( تقيهچونکه ) ،بس

بيا خو هغه هل هر  ،بلکې د هغه لپاره بهرتي او فضيلت دی ،بلکې مندوبه ده ،ده
 په خلکو به يې حجت څنګه بشپړ يش ؟! ،چا څخه متيق دی

 . يَشط د لصحت لپاره د امامانو پېژند شيعګان عقيده لري چې د ايماين   ۱۱۲ 
  : پوښته دا منځ ته راځي چې د دولسو امامانو هل بشپړېدو خمکې چې څوک

 فوت شوي دي هغوی څه حکم لري ؟
 خپله امام هم وي د پوښتنې ځواب څه کېدای يش ؟! حیت که ميت

او نه ستاسو امامانو ته پته وه چې وروسته به ترې د امامت واګې څوک اخيل ! 
 ؟او که نهاوس څه ارزيايب کوئ چې د ايمان لپاره د امامت معرفت َشط دی 

چې ته راپور ورسېد  يلکوال روايت کوي چې عيل « نهج ابلالغة »د   ۱۱۳ 
ويل : تاسو ورته ولې دا ديلل ېچې امامت به په دوي کې وي و فکر لريانصار 

َْسَن ] خو وايي  Vنه واياست چې نيب کريم ْن حيل
َ
َعْن  اََِل ُمِْسنِِهْم َو يَتََجاَوزَ أ

 [ ملِسىْئِِهمْ 
 . بد اکر څخه يې معاِف اعالن کړئنيکو اکر رسه يې پسنده رويه او هلژباړه : 

 : دا څنګه په انصارو ديلل کېدای يش ؟خلکو ورته وويل 



 هغه پوښتنې چې د شيعګانو د هدايت سبب شوې

108 

 

 ؟ (1)کې وی نو وصيت به يې پرې نه کو هغه وويل : که امامت په انصارو
 هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې نيب کريم :V  [ خپپل دې حديث

مل اَّللَ  ذَكُِّرلكل
ل
ْهِل بَىِِْتْ  أ

َ
که امامت د دوی  ،[ کې خپپل اهل وصيت کړی دی ِِفْ أ

 وصيت کو ؟! Vځانګړی حق وي ولې پرې نيب
نيکو اکر  قائد د  داسې  ،يو مومن که چرته چې که درڅخه وپوښتل يش   ۱۱۴ 

د  ،خلکو مرشي په اغړه ولري چې ځينې يې مومنان او ځينې نور يې اکفران وي
او د دې باوجود  ،نګړې مهربانې د خربو اترو هل خمې منافقان پېژينااهلل پاک په ځ

د واک او اختيار ته لږ ګړۍ وروسته منافقانو  ،مرشتابه د ښو خلکو پلوي وکړي
بلکې تر دې حده ځان منافقانو  ،واګې ورکړي او په خلکو يې مرشان وګماري

ته نزدې کړي چې د خپل ځان سخرانه يې جوړه کړي توبه ونه بايس او 
 حکم وي ؟!به څه او قائد ته څه وايې چې دغه مرش  ،خوشحاهل ترې مړ يش

 !!شيعګانو عقيده ده  کې دا د Vپه رسول اهلل
وْا ﴿د    ۱۱۵   »ايت الندې شييع اعلم [  10 ]املمتحنة: ﴾ بِعَِصِم الَْکوَافِرِ  َوالَ تلْمِسکل

يليک : هل اسالم پرته د بل دين ښځه ) اکفره ( که د چا په نکاح  «احلر العاميل 
که  ،کې وي او خاوند يې مسلمان وي بايد ښځې ته د اسالم پلو دعوت ورکړي
اهلل  ،يې اسالم ومنو ښځه يې ښځه ده او که يې و نه منو ښځه ورڅخه بېزاره ده

                                                 

 ( . ۹۷نهج ابلالغة : ) ( 1)
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 . (1) پاک منعه فرماييل ده چې په نکاح به يې د ځان رسه نه سايت
نو د قراين  ،ياکفره او مرتده و ګانو په عقيده که اعئشةيعالعياذ باهلل د ش

هل نفاق يې  Vد حريانتياوړ ده چې رسول اهلل ،هل خمې يې طالق واجب و ايتونو
 !! يد ياو شيعګانو ته معلومات شو ،او ردت څخه نا خربه و

عقيده لري چې د جعفر الصادق هل مړيين  « خطابية »د شيعګانو په ډلو کې    ۱۱۶ 
د شيعګانو علماء پرې رد کوي چې  ،دی « اسمعيل »وروسته امام د هغه ځوي 

امام نه  لکه د ژوندوهېڅاسمعيل د پالر په ژوند کې وفات شوی دی او مړی 
 (2)يش جوړېدای....

 په واليت په دې  ه لرو چې تاسو خپپله د عيلن: هل شيعګانو څخه پوښت
 ] حديث 

َ
ْوَن مِْن ملوَْس أ ْ بَِمْْنَلَِة َهارل ديلل نيسئ او ټول پوهيږي چې  [ نَْت مِِِّنُّ

او ستاسو په اعرتاف  ،څخه وړاندې وفات شوی دی د مویس هارون
 !!لکه هم خليفه نه يش جوړېدایهېڅد ژوندو لپاره  یمړ

ْمرل َعزِيْزاً ] په    ۱۱۷ 
َ
ِ الَ يَزَالل األ لُّهلْم مِْن قلَريٍْش  ََل اْثَِّنْ إ او بل  [ َعِّْشَ َخليَْفٍة کل

ْونل ا] روايت  مِْياً يَكل
َ
ْمرل انلَّاِس ]  او په دريم روايت کې ید [ ْثنَا َعِّْشَ أ

َ
الَ يَزَالل أ

الً  په دې حديثونو شيعګان  ،الفاظ راغيل دي (3)[  َماِضياً َما َويِلَهلْم اْثنَا َعِّْشَ رَجل

                                                 

 ( . ۵۴۲/  ۲۰وسائل الشيعة : ) ( 1)

 ( . ۱۰۵کمال ادلين و تمام انلعمة : ) ( 2)

 ( . ژباړن .۱۸۲۱( شمېر په دېته ورته الفاظو راوړی دی . مسلم : ) ۷۲۲۲خباري : )  ( 3)
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 د خپلو امامانو په امامت ديلل نييس .
  په  «امراء  »او  « خلفاء »: هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې دغه روايتونه د

او هر څوک پوهيږي چې هل  ،نوم د خلکو په دولسو امامانو باندې ترصېح کوي
حديث چرته  ،پرته نور هېڅ چا خالفت او امارت نه دی کړی dعيل او حسن

 او شيعګان چرته ؟! 
 ...!!ېويل يچا ته خليفه نه د هېڅحیت چې د تاريخ کتابونو هم هل دوو پرته 

وروسته شيعګان د لږ شمېر خلکو  ېهل مړين Vمعلومه خربه ده چې د نيب  ۱۱۸ 
 په ارتداد عقيده لري . وپرته د صحابه کرام

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

و وروسته وپه دې هر څوک پوهيږي چې شبهات د اسالم په لومړيو کې ډېر او 
 ،چې د اسالم د کمزورتيا په وخت کې د چا ايمان د غر په څېر مضبوط وي ،نه

هغه وخت کې کمزوری کيږي چې اسالم په عزت او قوت کې  لکه يې ايمان په
 بېرغونه يې رپاند او څپاند وي ؟!! ،وي

د کفر په حالت کې قبيلوي عزت او  ،او که شهوت يادوئ نو چې خپل کور یلک
هل امله هل اکراه او  ۍَشف څوک د اهلل پاک د رضا او د هغه د رسول د خوشحال

ايا وروسته يې بېرته د شهوتونو هل امله ارتداد په ګمان کې  ،جرب پرته پريږدي
 !!راتالی يش ؟
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شيعګان د صحابه کرامو په عدالت عقيده نه ساتې مونږ وينو چې د   ۱۱۹ 
شيعګانو خپل کتابونه او روايتونه هل شک او شبهې پرته د صحابه کرامو عدالت 

 ]د حجت الوداع خطبه روايت کوي چې هغه وايي  Vشيعګان د نيب ،تثبيتوي
اَّلل پاک دې هغه څوک تروتازه لري چې زما خُبه واوري او ُمفوظه يې وسايت 

 . (1)[  وي نهاورېدلې يې او بيا يې هغه چا ته ورسوي چې 
د خپلو  Vولې رسول اهلل ،که صحابه کرام عدول او قابل باور خلک نه وای

 ؟!! ېاورېدل ېته په رسولو امانتګر بلل چې خربې يې ورهل نه و خربو هغو چا

د نېکې ښځې غوره کولو ته  Vشيعه څخه وپوښتل شول : ايا نيبيو هل     ۱۲۰ 
 مونږ نه يو هڅويل ؟ د ښو خلکو سخرګنۍ ته يې نه يو رادعوت کړي ؟

 هغه وويل : ولې نه .
بيا ورڅخه وپوښتل شول : ايا تا ته پسنده ده چې ابن زنا ته خپله لور په نکاح 

 ورکړې ؟
 پورې ترې زما پناه ده .هغه وويل : د اهلل 

په نوم  « صهاک »د  چې عمر ئبيا ورڅخه وپوښتل شول : ايا تاسو دعوه نه لر
 ؟  (2)اکرې ښځې څخه پېدا و زنا

او ستاسو شييع اعلم نعمة اهلل جزائري په يب حيا انداز او لوڅ لغړ اسلوب وييل 
                                                 

 ( . ۱۸۲( حديث شمېر : )  ۱۵۹۰ – ۱۴۹اخلصال : ) ( 1)

 ( . ۱۷۷( د حبراين يلکنه . لقد شييعين احلسی : )  ۲۱۲/  ۳الکشکول : ) ( 2)
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تاسو دا عقيده  ايا او (1)–العياذ باهلل  -ه اوبو سړېده  پدي چې عمر به د خلکو 
 ؟!!ئبلکې اکفره يې بول ،چې لور يې هم د پالر په څېر پليته او منافقه وه ئلرنه 
  :ته څه وايې چې د نيبV !!سخرانه زنااکران وو ؟ 
  :ايا نيبV !د ځان لپاره فاسده او منافقه ښځه خوښوهل ؟ 

د هغوی  ،تورنوئي ملګرد هغه او  Vلوړه په رب اليزال چې تاسو رسول اهلل
 لپاره ټول هغه څه غواړئ چې د ځانونو لپاره يې پسند نه بولئ .

د شيعګانو د دعوې پربنسټ چې که صحابه کرام په دومره الحتاشا شمېر    ۱۲۱ 
ندازه تریق څنګه وکویل بيا نو اسالم په دغه  ا ،رسه د نفاق او ردت خلک وای

د فارس او روم امرپاطورۍ رانسکورې شوې ؟ ولې بيت املقدس فتح  شوه ؟ ولې
 شو ؟

 وايي : لکه چې « َكشف ال الغطاء »اړوند د شيعګانو لوي اعلم  د عيل   ۱۲۲ 
ويلد چې د توحيد د  –ابوبکر او عمر  –هل ځانه وړاندې دوه خليفګان  هغه
څومره لښکرې يې مچتو  ،په نرش او اشاعت کې يې څومره زيار وويست ېلکم

پوهه شو چې هغوی ظلم او غصب  ،فتوحات يې تر کومه حده ورسول ،وېکړې 
 .(2)په خپله رضا يې وررسه بيعت وکړ ،نه دی کړی

دواړو د توحيد د لکمې د  شوه چې هغو هل اقوالو څخه جوته وود شيعګانو دعلما
                                                 

 ( . ۶۳/  ۱األنوار  انلعمانية : ) ( 1)

 ( . ۴۹أصل الشيعة و أصوهلا : )  (2)



 

113 

 

د  ،کړې وې ګڼ شمېر لښکرې مچتونرشو اشاعت په خاطر د اهلل په الره کې 
 رانو ډېرې ځمکې يې فتحه کړې وې .کفر او اکف

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

ْعرِفلهلْم وَ َيْعرِفْْوِِنْ ] په شيعګان   ۱۲۳ 
َ
قلْولل  ،يَرِدل َعيَلَُّ رَِجالر أ

َ
َوِْض فَأ

ْ
َفيلَذادلْوَن َعِن اِل

ْصَحاِبْ !! َفيلَقالل : 
َ
ْصَحاِبْ أ

َ
ِ أ  إ

ْحَدثلوْا بَْعدَ  َك نَّ
َ
باندې ديلل  حديث(1) [ كَ الَتَْدرِْي َما أ

 هل وفات وروسته صحابه کرام مرتد شوي دي . Vد نيبچې نييس 
  چا  هېڅ: هل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې حديث خو اعم دی ورپکې د

چې د    سلمان الفاريس ،مقداد بن األسود ،عمار بن يارس ،نوم نشته
مستثین  ترې هم نه يش حیت چې عيل ،شيعګانو په عقيده مرتد شوي نه دي

 کېدای !! 
  :کې چې کوم ؟! د هر چا په زړه  ولې حديث په ځېنو پورې ځانګړی بولئ

ه کوالی يش چې اعم تام حديث او د هغ ،صحايب ته بدي او وررسه يې کينه وي
 د کفر اړوند پرې ديلل ونييس !

چې شيعه يې په قدر  او  –سرت او لوي ملګری مالک بن اشرت  د عيل   ۱۲۴ 
په زيري او  Vوايي : ای خلکو ! اهلل پاک تاسو ته ُممد –احرتام هم قايل دي 

داسې کتاب يې پرې نازل کړی دی چې ټول حالل  ،ورکولو رالېږدویل دی ېرېو
                                                 

 (۶۵۸۲خباري : حديث شمېر : ) ( 1)
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په  خپل استازی ځان تهاهلل پاک  ،فرائض او سنن پکې شتون لري ،او حرام
هل هغه  ،داسې حالت کې واخست چې خپله دنده يې په سمه توګه اجنام کړېوه

هل  ،نبوي سريت او سنت يې تګالره وه ،بوبکر واخستاوروسته د خلکو واک 
 .(1)عمر واخستې او په نفس الره والړ ابوبکر څخه وروسته د واک واګې

صفتونو يې يادوي خو  ښو باندې ثنا او په dشرت په ابوبکر او عمرامالک بن 
 ،تشنيعاو حسينياتو کې هل طعن  پنډځايونوولې بر عکس شيعګان يې په خپلو 

 پرته په نور څه نه يادوي !  ود سپکو سپور
 اخر ولې دومره ظلم او استبداد ؟!  ،اهلل دې ورته هدايت وکړي

اړوند د شيعګانو په دې عقيده چې شپږ مياشتې  د عيل i ابن حزم   ۱۲۵ 
دغه اکر هل دوو څخه  د عيلنيوکې کړي دي چې  ،يې بيعت وکړ وروسته

 خايل نه دی :

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

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

 dم لکثوماپه عصمت عقيده لري او د رقية او  ولې شيعګان د فاطيم   ۱۲۶ 
                                                 

 ( د ابن األعثم يلکنه . ۳۹۶/  ۱( . الفتوح : )  ۸۹مالک بن األشرت خطبه وآراؤه : ) ( 1)

 ( . ۲۳۵/  ۴الفصل یف امللل واألهواء وانلحل : )  (2)
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 لپاره نه تثبيتوي ؟! ود وجود توکړې دي د دواړ Vپه څېر د نيب چې د فاطمې
خالفت  د عيلخو عقيده  ستاسو پهکه شيعګانو ته وويل يش:    ۱۲۷ 

خالفت اړوند خاموش  هل مړيين وروسته د Vبيا نو ولې د نيب ،منصوِص دی
 شو ؟! پایت

ورته وصيت کړی و چې هل مړينې وروسته يې  Vشيعګان وايي چې نيب کريم
 نه په کومه فتنه کې ګډونوال شې او نه په چا توره پورته کړې .

 توره کې ل او صفی مجپه  : مونږ ورڅخه پوښتنه لرو چې بيا نو ولې عيل
هل  يپورته کړه ؟ رسه هل دې چې په دغې جنګونو کې په زرهاو مسلمانانو زندګ

 السه ورکړه !!
  :لورم او که لسم ظالم ؟په توره حقدار څوک و ؟ لومړی ظالم که څ او ! 

ددوی مذهيب  ،توپري نه ذکر کوي هېڅشيعګان د پېغمربانو او امامانو ترمنځ   ۱۲۸ 
شيخ جمليس د امامانو متعلق وايي : که د خاتم انلبيی خيال نه وای نو د دوی او 

او نه هم زمونږ عقلونه د نبوت او امامت ترمنځ  ،امامانو ترمنځ څه توپري نشته
 .(1)توپري اجيابوي

  پوښتنه دا منځ ته راځي چې د اهلل پاک هل پلوه تبليغ او معجزاتو په شمول :
 نور هغه وظائف او ځانګړتياوې چې هل اعمو خلکو څخه پرې انبياء کرام

او هل  ېپه وفات او نبوت رس ته نه وي رسېدل Vد نيب کريم ،خمصوص شوي دي
                                                 

 (. ۲۸/  ۲۶حبار األنوار : )   ( 1)
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نو د ختم  ،هغه وروسته دغه دعويت مهم په نورو دولسو خلکو کې شتون ولري
 بوت د عقيدې څه ارزښت پاتې شو ؟!ن
د خالفت په وجوب باندې د شيعګانو  هل وفات وروسته د عيل Vد نيب  ۱۲۹ 

ْ بَِمْْنَلَِة ] يو ديلل دا دی چې هغه ورته د تبوک په غزا کې وييل و  نَْت مِِِّنُّ
َ
أ

ْوَن مِْن ملوَْس   (1)[ َهارل
نه په خپلو نور غزواتو کې د واک واګې  Vکه رښتيا داسې وای ولې ورته نيب

دا هم ثابت دي چې  ؟ ولې يې نورو ته واک ورکو ؟ هل هغه څخه خوورکولې
ولې يې شيعګان هل  !!يې خپپل غياب کې واکوال ګرځویل و عثمان بن عفان

 پرته نورو ته حکم اعم نه بويل ؟! عيل
د  ،د قاعدې هل خمې شيعګان د امام په وجوب عقيده لري « لطف »د   ۱۳۰ 

په موده کې هل  ۍحريانتيا وړ خو دا ده چې دولسم امام يې د صباوت او کرشول
! هل امامت څخه يې مسلمانانو ته څه ورځ راونه ووت سرتګو پټ او تر نن

  ورسېد ؟!! «لطف»
د قاعدې هل خمې شيعګان عقيده لري چې د پېغمربانو راستول او  « لطف »د   ۱۳۱ 

مونږ وينو چې اهلل پاک پيغمربان استوي  ،د امامانو قائمول د اهلل پاک واجب دي
او هغه څوک هالکوي چې پيغمربانو ته د  ،او په معجزو يې تاييد او مرسته کوي

 دروغو نسبت کوي .
                                                 

 ( . ۲۴۰۴( . مسلم : )  ۴۴۱۶خباري : ) ( 1)
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  مونږ هل شيعګانو نه دا پوښتنه لرو چې ستاسو د امامانو په تکذيبولو او :
وم تاييد ؟! او ککړې دهوررسه په جنګ کولو کې اهلل پاک د هغوی څه مرسته 

او پر خمالفينو يې اهلل د غضب داليل څه دي چې وررسه  ورهل کړی دی ؟!
 شخړې هم کړي دي ؟!

خو ولې د سنت او تشيع  ،شيعګان عقيده لري چې امامان يې معصوم دي  ۱۳۲ 
 :بېلګې په توګه د  دواړو په اتفاق تارييخ پېښې شيعګان دورغجن بويل

ووت د قصاص غوښتونکو رسه جنګ ته عيل : د عثمان بن عفان، 
او په دې کې شک  ،ځهو( يې ورڅخه منعه کړ چې مه خو ولې زوي )حسن

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

رسه هل دې چې دواړه  ،دې کې شک نشته چې يو په حق او بل به خطا وي
 خطا ګناه څخه ستاسو په نېز معصوم دي !! هل او ناماما
 ته د حق  ما فرمايي : : بلکې د شيعګانو کتابونه روايت کوي چې عيل

دومره ډاډه نه يم چې نه  ،د نېکې مشورې راكولو څخه ځانونه مه بندوئ ،ويلو
 . (1)به تېروزم

کفارو نه د  دفتوه ورکړېده چې د ْضورت هل خمې  وود حرمينو علما  ۱۳۳ 
                                                 

 ( . ۲۵۳/  ۲۷( . حبار األنوار : )  ۲۵۶/  ۸الاکِف : )  (1)
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په دې فتوه شيعګانو اور بل کړی دی چې  ،مرتدينو په ضد مرسته غوښتیل يش
 دوی ناوړه عقايد دي .د دا 

خو ولې مونږ ګورو چې د شيعګانو د باور وړ دين پوهه ابن املطهر احليل په خپل 
کې د مذهب شيخ الطويس پرته د  (1)« منتیه الطلب یف َتقيق املذهب »کتاب 

د اهل ابليغ او مفسدينو په ضد هل ذميانو څخه چي شيعګانو امجاع نقل کوي 
 ستاسو خپل مذهب ولې دومره په تناقض کې دی ؟! ،مرسته غوښتل جائز دي

د شيعګانو د قواعدو هل خمې په اهل بيتو کې امامت د هغه چا حق دی چې   ۱۳۴ 
بيا ګورو  ،داسې خوارق العادت راښاکره کړي چې په صدق يې داللت کوي
او پټ پناه  ،چې عيل بن زيد د امامت دعوه کوهل خو شيعګان يې امام نه بويل

او نه يې کوم خارق العادت  !!نه ده کړې او دوی يې امام بويل مهدي يې دعوه 
 څه کړي دي !! د دوی په عقيده ..

َمانَاِت  ﴿لکه چې د اهلل پاک دا قول نازل شو   ۱۳۵ 
َ
ن تلؤدُّواْ األ

َ
ْم أ ملرلكل

ْ
َّ يَأ إِنَّ اَّلل

ْهلَِها
َ
 .[58 : النساء ] ﴾ إََِل أ

 پاک تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ .اهلل ژباړه: 
او ورته يې  ،بنو شيبة راوغوښتل او د کعبې کونيج يې ورته ورکړه Vنيب کريم

چا  كه هر ،به ستاسو ْسه وي های بنوطلحه ! دا كونيج واخلئ تر قيامتوويل : 

                                                 

(1 )  (۲  /۹۸۵ . ) 
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 .(1)درڅخه واخسته هغه به ظالم وی
دومره په رصاحت رسه خربه کوي  Vکريمچې د کعبې د خدمت په خاطر نيب 

 د خالفت اړوند يې ولې دومره لککه او غوڅه خربه نه کوهل ؟!  نو د عيل
د ټولو  چېد کعبې د خدمت په پرتله د خالفت مسله ډېره اړينه او مهمه ده 

 مسلمانانو زياتره مصلحتونه پرې والړ دي !!!
لََعَن اَّللل َمْن خَتَلََّف َعْن ] د دروغو حديث جوړ کړی دی چې  شيعګانو  ۱۳۶ 

َساَمه
ل
لعن طعن ته الره هواره کړي او دا ورڅخه  تر څو د عمر (2)[ َجىِْش أ

 هري دي چې هل حديث نه په تاسو دوه شيان الزميږي :
 د  په لښکر کې تلل يېوي او تلیل هم  به عيل کېلښکر  په : د اسامة

د داسې چا مامور جوړ شو  ځکه عيل ،په امامت اعرتاف دی ابوبکر
 امري کړی دی !! چې ابوبکر

  او که وايي چې په لښکر کې نه و تلیل نو هغه هم په سپورو ستغو کې راځي :
!! 
نزويل ترتيب رسه موافق  رسه د قران شيعګان عقيده لري چې د عيل  ۱۳۷ 

                                                 

( . جممـع ۴۸۸يث شـمېر : ) ( املعجم األوسـط : حـد۱۱۲۳۴املعجم الکبري : حديث شمري )  (1)
 ( . ۲۸۵/  ۳الزوائد : ) 

( . دابـن شـاذان يلکنـه .  ۴۵۴( . د ابـن الـرباج يلکنـه .  االيضـاح : )  ۱۳/  ۱املهذب : ) ( 2)
 ( د اعميل يلکنه . ۶۸وصول األخبار : ) 
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 قراين نسخه ده !
 د خالفت  : هل شيعګانو څخه پوښتنه کېدای يش چې د عثمان بن عفان

واک واخست او خليفه شو ولې يې دغه هل نقص  نه وروسته چې لکه عيل
 ؟څخه سليم او پوره اکمل مصحف نه راويستو 

 هل دې څخه په تاسو دوه شيان الزميږي :
 باندې دروغ وايئ . : يا خو دغه قران نشته تاسو په عيل 
د خپل خالفت په اوږدو کې د مسلمانانو رسه دوکه کړېده او  : او يا عيل

حق نه دی  حق يې ورڅخه پټ کړی دی او مونږ په يقی رسه وايو چې عيل
 پټ کړی او نه يې دوکه کړېده .

رسه د ميين ُمبت دعوه  ۍد کورن Vشيعګان د اهل ابليت او د نيب کريم  ۱۳۸ 
دوی د نبوت د  ،لکن مونږ وينو چې هغوی په دې دعوه کې دروغژن دي ،لري

 Vکورنۍ ځېنو غړو هل نسب څخه انکار کوي لکه رقية او ام لکثوم د نيب
او د هغه ترورزی زبري بن   تره عباس او چبي يې Vد نيب  ،لورګانې

 هل کورنۍ نه ويستيل دي . Vد نيبټول يې  یدو dصفية
وی ورته کوي لکه : زيد بن رسه کينه لري بليک کنځاياتره چبو ز د فاطمې

د حسن  ،د مویس الاکظم دواړه چبي ابراهيم او جعفر ،حيیي بن زيد ،عيل
 عسکري ورور جعفر بن عيل او...

 »او د هغه زوي عبداهلل  «املثین  »او شيعګان عقيده لري چې حسن بن احلسن 
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 مرتد شوي دي . «انلفس الزکية  »او ُممد «املحض 
ُممد  ،زکريا بن ُممد ابلاقر ،نفس همدغه عقيده په ابراهيم بن عبداهللد ارتداد 

 حيیي بن عمر... ،ُممد بن القاسم بن احلسی ،بن عبداهلل بن احلسی بن احلسن
 کې هم لري .

  : هل ابليت رسه مينه او ُمبت دی ؟!! ا هل ايا دا 
چبې دومره بد  د حسن بن عيل ټول م ګواه دي چېپه دې يې خپلې خربې ه

 (1)ل لري چې په تقيه يې محل ناسم دیاعما
 ګناه خربه دا ده چې : ېبلکې هل دې څخه هم ډېر د حريانتيا وړ او د لو

 ود شيعګان ،په لومړۍ پېړۍ کې د اهل بيتو په کفر عقيده لريشيعګان   ۱۳۹ 
 په باور وړ کتابونو او معتمدو اخستنليکونو کې راځي :

  :د نيبV  ( پرته نور ټول صحابه مقداد ،بوذرا ،سلمانوروسته د )هل وفات
اوو ته رسوي او په دغه شمېر کې هل شمېر مرتد شوي دي !! ځينې شيعګان يې 
ردت العياذ باهلل په ټولو يې د کفر او  (2)اهل بيتو څخه يو هم شامل نه دی

 حکم کړی دی .
ته هل خالفت څخه  د ګڼ شمري مرستندويه باوجود معاوية حسن  ۱۴۰ 

                                                 

 ( . ۱۴۲/  ۳تنقيح املقال : ) ( 1)

( . حيـاة  ۹ ۲۴۵/  ۸( . الروضة من الـاکِف : )  ۹۲وګوره : کتاب سليم بن قيس العامري : )  (2)
 ( په فارسې ژبه د جمليس يلکنه . ۶۴۰/  ۲القلوب : ) 
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زيد يلږو مرستندويه په شمول د د خپلو  خو ولې ورور يې حسی ،تنازل وکړ
دواړه د شيعګانوپه  dاو حسن او حسی ،بن معاوية په ضد جنګي پاڅون وکړ

اکر به خطا  د حسینو  ،اکر سم وي که د حسن ،نېز معصوم امامان دي
بلکې د اهل بيتو د  ،به په خطا وي او که برعکس يې وايئ نو حسن ،وي

په  لکه د عباس ،خمورو او لوړو هستيو په کفر يې بييخ ترصيح کړې ده
َضلُّ َسبِيالً  ﴿هلکه وايي چې 

َ
ْعََم وَأ

َ
ْعََم َفهلَو ِِف اْلِخَرةِ أ

َ
 ] ﴾ َوَمن ََكَن ِِف َهـِذهِ أ

 . (1)تره په باره کې نازل شوی دی Vايت د عباس د نيب [ 72 : اإلرساء
په باره کې  dمتبحر اعلم او د قران ترمجان عبداهلل بن عباس یامت لو د دې

 !  (2)ناپوهه او کم عقل وکې وايي چې هغه اکفر  «الاکِف»په 
بَْصارَهلَماامهلل الَعْن ابَِّنْ فلالٍن کې وايي : )  « رجال الکيش »او په 

َ
َكَما  ،وَاعِم أ

  (3)(َعَميَْت قلللْوبَهلَما
دواړو چبو لعنت راويلږه او په سرتګو يې داسې ړانده کړه لکه  رای اهلل ! د فالن پ

 په زړونو چې دې ړانده کړي دي .
ددې داع په تعليق کې د شيعګانو شيخ حسن املصطفوي وايي : هل دې څخه 

                                                 

 ( . ۵۳رجال الکيش : )  (1)

 ( . ۲۴۷/  ۱أصول الاکِف : )  (2)

 ( د خويئ يلکنه . ۸۱/  ۱۲( . معجم رجال احلديث : )  ۵۳رجال الکيش : )  (3)
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 .(1)عبداهلل بن عباس او عبيداهلل بن عباس مقصد دي 
نورو لورګانو ته هم د شيعګانو سيين هل حسده  Vپرته د نيب هل فاطمې

 Vځېنو خو يې بييخ هل دې نه انکار کړی دی یچ دوی د نيب ،خوټکيږي
 .(2)ويلورګانې 
 ايا دا د نيب کريم :V !!!رسه ُمبت او مينه ده ؟ 

هم  ضد جنګ کې عيل ود خالفت په دور کې د مرتدين د ابوبکر  ۱۴۱  
او يوه وينځه يې هم په غنيمت کې اخستې وه چې ) ُممد بن احلنفية (  برخوال و

ورنه په  ،يې په خالفت قائل و دا په دې داللت کوي چې عيل ،يې زږویل و
 اخسته .نه جنګونو کې به يې وررسه ونډه 

 ،فتواګانې نقل دي ېهل جعفر الصادق څخه ردو بدلکې په بېالبېلو مسلو   ۱۴۲  
د نمونې په توګه : په  ،قولونه دي تهغه دوه يا زيا هلفقيه مسئله کې  ېپه هر

 کوم کويه کې چې جناست او پليتې وغورځيږي :
  یلپليتويش يې نه  څهګنده  هېڅ: يو ځل وايي : کویه د حبر په څېر دی . 
 . بيا وايي : هل کويه به ټولې اوبه راويستل کيږي : 
 . بيا وايي :  هل کويه څخه به شپږ يا اووه بوکې اوبه راويستل کيږي : 

                                                 

 ( . ۵۳رجال الکيش : )  (1)

( د ُمسن األمی  ۲۷/  ۱( د جعفر انلجيف يلکنه . دائرة املعارف الشيعية : )  ۵کشف الغطا ) ( 2)
 يلکنه .
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خمرج به قوالو څخه اشييع اعلم څخه وپوښتل شول چې د داسې متضارب يو هل 
 ډول وي ؟ څه

هغه ځواب ورکړ : جمتهد به د اجتهاد هل خمې راجح قول په ګوته کړي او پاتې 
 قولونه به يې په ) تقيه ( محل کړي !

: که د اجتهاد هل خمې بل جمتهد د لومړي جمتهد په ضد قول راجح چا ورته وويل 
 پاتې نور اقوالو ته به څه وايي ؟ ،وبويل

 کوي چې ) تقيه ( ده .هغه ځواب ورکړ : نفس خربه به 
 ،هل منځه والړ يش يخيببه که داسې يش نو د جعفر مذهب :  چا ورته وويل

نو د تيق او غري تيق مسئلې  ،ځکه چې هره منسوبه مسئله د تقيې احتمال لري
 !!ترمنځ يې هېڅ توپري پاتې نه شو 

 د شيعګانو په نزي حديثونو کې :   ۱۴۳ 
  :( کې مړ دی . ۱۱۰۴کنه چې په ) : د حرم العاميل يل الوسائل 
  :( کې مړ دی . ۱۱۱۱کنه چې په ) دجمليس يل  ِبار األنوار 
  :( کې مړ دی . ۱۳۲۰د طربيس يلکنه چې په )  مستدرک الوسائل 

 او دغه ټول کتابونه ډېر وروسته يللک شوي دي . ،د باور وړ کتابونه دي
 يلکواالنو حديثونه د سند او روايت منځ ته راځي چې که دغې  : پوښتنه دا

وولس يا ينو ايا د سالم عقل څښنت باوره وي چې  ،هل خمې راغونډ کړي وي
 ديارلس پېړۍ وروسته څنګه ورته الس ريس کېدای يش ؟؟!!
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  څنګه پرې په اخرنو په کتابونو کې تدوين وای بيا نو نه : او که هل خمکې
 وختونوکې وپوهېدل ؟!

 يې ولې دغه روايتونه نه دې راغونډ کړي ؟!! وو: خمکنو علما 
  ولې يې په مذکوره کتابونو کې د اصيل اخستنليکونو نومونه نه دي ذکر :

 کړي ؟!!
ت څخه ډېر داسې روايتونه او حديثونه يعګانو په کتابونو کې هل ال ابليد ش  ۱۴۴ 

د  که که په عقيده کې وي او ،شته چې د اهل سنت د کتابونو رسه يو څري دي
لکن شيعګان يې هل ظاهر څخه  ،بداعتو څخه په انکار يا نورو بابونو کې وي

نفيس غوښتنو رسه سمون نه نوم اړوي په دې بنسټ چې د هغوی  د تقيه په
 خوري !!

څخه د ابوبکر او  ( هل عيل نهج ابلالغةد شيعګانو په نېز معترب کتاب )   ۱۴۵ 
ا څخه پاک او سپېڅیل نيابوبکر هل دهغه وايي :  ،مدح او ثناء نقلوي dعمر

ې يځان رسه يوړ او َش  هلد دنيا خري يې  ،چې ډېر کم عيب يې درلود والړ
 . (1)ه حقه ويره او تقوا وریغپاهلل ته په ډېره پېرواکرۍ او  ،پرېښود

شيعګان دې څېر مدحې ته هک پک او حريان دريان دي چې د هغوی په 
 نو په ) تقيه ( يې محل کړې ده !! ،رسه ضد ده ېصحابه کرامو کې د طعن عقيد

ځکه دغه وويل تر څو د هغه خلکو زړونه خپل کړي چې د  وايي : عيل
                                                 

 ( . حتقيق : صبيح الصالح . ۳۵۰نهج ابلالغة : )  (1)
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د زوړونو يې تر څو  ،ابوبکر او عمر په خالفت يې خپله عقيده سمه پېژنده
 بايس !! رېهغه غوښتل صحابه تيعنې  ،واکدار يش

 منافق او بوزديله و چې په زړه  : مونږ هل شيعګانو څخه پوښتو چې ايا عيل
 او په خوهل يې نور و ؟!!  هيې يو

 ې دي...ټکراو خرباو د بياحق رسه خو د هغه د شجاعت او دلېرې دا 
دې  ،خپلو امامانو په عصمت عقيده لرې معلومه خربه ده چې شيعګان د  ۱۴۶ 

عقيدې شيعګان په ستونزه کې اچويل دي چې په مقابل کې يې نور روايتونه 
د هغوی په څېر سهوه او  ،خپله راوړي دي چې امامان د نورو خلکو په څېر دي

تر دې چې شييع اعلم جمليس خپله اقرار کړی دی  ،نسيان پرې راتالی يش
يې په سهو او خطا  ايتونهډېر اخبار او  ،مسئله نوره نه ستونزمنه كيږيچې ] 

 (1) [ښاکره داللت كوي
په داسې حالت کې ومړ چې  «عسکريحسن »د شيعګانو يوولسم امام   ۱۴۷ 

دعوه واچوهل چې د په نوم سړي  «عثمان بن سعيد»د  ،زوي ترې نه دی پاتې
پاتې دی او هل ويرې څخه پټ شوی دی او  یزوحسن عسکري نه څلور لکن 

 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 :

او دتله يې د عقيدي په مهمرتينه مسئله کې د اعم سړي  ،چا قول نه مين هېڅ
                                                 

 ( . ۳۵۱/  ۲۵األنوار : ) حبار ( 1)
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 خربه چې بييخ معصوم نه دی ومنله !!
رې ويه او ډېرې ردې بدې پسې ډغشيعګان د مروان بن احلکم رسه   ۱۴۸ 

: تناقض په دې پېدا کوي چې وايي وي، بېرته د خپلو روايتونو هل خمې عقيدوايي
 .(1)ه کوله ورپسې ملونځونبحسن او حسی دواړو 

هم « رمله»لور  د حريانتيا وړ خو ال دا ده چې معاوية بن مروان بېرته د عيل
 .(2)ربې تاييد نسب پوهانو ذکر کړی دیپه نکاح اخستې وه او د دې خ

په نکاح (3)هم د مروان مليس ويلد بن عبدامللک زينبلور  «مثین»د حسن 
ناسته هم ن احلسن بن عيل په نکاح ، او ويلد ته نفيسة بنت زيد باخستې وه

 .(4)وه
بېرته د يې خپله دغه قاعده (5)ده لري چې امام به بالغ وييشيعګان عق   ۱۴۹ 

د مړيين په مهال د عيل الرضا ځکه چې ، بن عيل الرضا په امامت ماته کړه ُممد
 بلوغ ته نه و رسېدیل . «اْلواد»يې ال بيخې ځوي ُممد 

خپپلو ډېرو قصو کې دعوه لري چې هغه لکه  اړوند شيعګاند اغئب مهدي    ۱۵۰ 
                                                 

 ( . د رواندي يلکنه . ۱۶۳( . انلوادر : )  ۱۳۹/  ۱۰حبارا األنوار : ) ( 1)

 ( . ۸۷( د مصعب الزبريي يلکنه . مجهرة أنساب العرب : )  ۴۵نسب قريش : ) ( 2)

 ( . ۱۰۸رة أنساب العرب : ) ه( . مج ۵۲نسب قريش : ) ( 3)

( د ابن عنبة شييع يلکنه . طبقات ابن سـعد ۱۱۱طالب : )  عمدة الطالب ِف أنساب آل أيب( 4)
 ( :۵  /۳۴ . ) 

 ( .د مفيد يلکنه . ۱۱۳ – ۱۱۲الفصول املختارة : )  (5)
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اسمان نه پرې ماراغن راښکته شول بدن او مخ يې ورَل خپپلو هل ]پېدا شو نو  
: ته ورَل چا دغه خُبه ورياده كړه، هغه وخندل او ويويل ! پالروزرو مسح كړ

او د بركت  ي ديدغه ماراغن نه بلکې َل اسمان څخه مالئكې راښکته شو
، دا چې که راَش دغه ېحاصلولو لپاره يې َل دغې مولود څخه ګټه پورته كړ

  (1)[ !مالئک به يې مرستندويه وي
  پوښتنه دا منځ ته راځي چې مالئکې يې مرستندويه وي ولې دومره ويره :

 ؟!پټ دی وسه په رسداب کېا!! او ولې تر 
ې دا دی چې ، يو َشط يڅه شمېر َشطونه ايښې دي هشيعګانو د امام لپار   ۱۵۱ 

زغره به يې په  V، غسل به ورته امام ورکوي ، د نيبد پالر مرش زوي به وي
، احتالم او جنابت به پرې نه بدن پوره وي، هل خلکو څخه به ډېره پوهه لري

 !!بو به پوهيږي...يراځي او په غ
 د همدې َشوطو هل خمې بېرته په مشقت کې واقع شول !!

نه دی لکه مویس  زامنمونږ وينو چې د شيعګانو ځېنې امامان د پالر مرش 
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 

 ته یت چې حسی بن عيل، حوچې د پالر د مړيين په حالت کې هغه په کور نه 
ې د ځکه چې تر منځ ي ،غسل نه دي ورکړي عيل زين العابدين هم خپل ځوي

                                                 

 ( . ۲۶۰روضة الواعظی : )  (1)
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 .عسکرې مانع پرتې وېجنګي ابن زياد 
ځکه  ،زغر نه ده برابره لکه ُممد اْلواد Vاو په ځېنو نورو امامانو يې د نيب
ځوي څخه ُممد  هل، همدارنګه نه و لکن همچې د پالر د مړيين په مهال اته 

 .ماشوم پاتې شوی دی او هغه ومړهم ( )عيل
لکه هغه امامان چې ال ډېر نه پوهېدل  هل خلکو څخه يېاو ځېنې نور امامان 

به  او ځېنې نور امامان يې داسې دي چې د شييع روايتونو هل خمې ،ماشومان وو
  لکه عيل او دواړه چبي حسن او حسی ورته جنابت او احتالم رسيده

 ،حسن ،فاطمة ،عيل ،هز ]فرمايي  Vاهلل شيعګان روايت کوي چې رسول
 .  (1)[جواز نشته چې په دې مسجد كې جنب َش د دېته  چا هېڅحسْي پرته 

 رد هم نه  ارزي که په ،ینه د هېڅعلم غيب َشط خو هل دروغو پرته نور  او د
 ؟!لم غيب چرته ودغه مهال يې ع ېدل نو په زهرو مړه کېدل؟!علم غيب پوه

 دعوه لري چې امامت بايد منصوِص وي .عګان يش    ۱۵۲ 
عګانو ډلو ټپلو دومره يا وي په امامت کې به د شيکه خربه هم دغسې رښت

 .ډهل د امامت نص په خپل امام تطبيقوي  ههر ،اختالفات نه کول
  : بلې په نسبت بهرتي لري ؟!  هلپه کوم خرييت يوه ډهل 

نه روسته امام ُممد بن  د نمونې په توګه کيسانيه دعوه لري چې د عيل
 او داسې نور ... یاحلنفية د

                                                 

 ( . ۶۰/  ۲عيون أخبار الرضا : ) ( 1)
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 -باندې تورونه لګوي  شېيهل االفک په څېر شيعګان هم په اعاد   ۱۵۳ 
 -العياذ باهلل 

 څخه پوښتنه لرو چې که ستاسو تور دروست وي ولې ورباندې  : هل شيعګانو
 ؟حد نه قائمه و  Vنيب

اليزال چې كه فاطمة هم غال وكړي الس لوړه په رب رسه هل دې چې هغه وايي : 
 (1)؟! به ترې غوڅ كړم
 حد نه قائمه و ؟!  ولې ورباندې عيل

 !چا هم نه يرېده ! هېڅاو هغه د اهلل په باره کې هل 
 واک په دور کې حد نه قائمه و ؟!د خپل  حسن پرېولې 

هغوی  ،لري چې ټول علم د هغوی امامانو رسه خزانه دیشيعګان عقيده   ۱۵۴ 
ته په مرياث کې دومره علم او کتابونه پاتې شوي دي چې بل چا به دغومره په 

 ،عبيطة ،کتاب عيل ،صحيفة اْلامعة »امامانو رسه  هل ،مېراث کې نه وي اخسیت
ټول هغه څه دي چې خلک ورته کې په دغې کتابونو  ،دي «جفر  ،ديوان الشيعة

 اړتيا لري .
  : د د حريانتيا وړه دا ده چې که هل دغې کتابونو څخه يو هم شتون درلود نو

 !!ی وبه يې بدهل کړ تاريخ مخ
  :چرته به هم د شيعګانو امامان هل خالفت څخه پاتې نه وو راغيل. 

                                                 

 ( . ۳۴۷۵خباري : ) ( 1)
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  :حاالت نه راتلل  چرته به پرې هم دغومره ستونزمن. 
  : 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
 چرته دي ؟ مهالوساهل شيعګانو څخه پوښتنه لرو چې دغه مصادر     ۱۵۵ 
  : ستاسو مهدي نور د څه په انتظار دی چې خلکو ته يې نه ورکوي ؟ 
  :لري ؟  نه ايا خلک هل ديين نګاه نه دغې کتابونو ته اړتيا 
  : 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 ؟!! 

  : دغې خمزون علم څخه بې بريخ دي ؟ هل د دې خلکو څه ګناه ده چې 
  :ئ ؟ ا نه لري ولې دومره دعواګانې کويکه امت ورته اړت 
  : ولې شيعګان د قران او حديث د هدايت د حقييق مصادرو څخه اړول

 کيږي او بنديږي ؟
کوفې ته والړ  یشيعګان په خپلو کتابونو کې ذکر کوي چې لکه حس  ۱۵۶ 

خلکو پرته د  د دريودغه اکرونه  ،او مړ يې کړ او هغوی يې هېڅ مرسته ونه کړه
 . لردت سبب جوړ شو

  : علم غيب پوهېدل ولې د کوفې په لور ټپېدل ؟!!!که هغوی په 
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شيعګان عقيده لری چې دولسم امام د وېرې هل کبله په رسداب کې پټ    ۱۵۷ 
 .شوی دی 

  :څخه پوښتنه کوو : هل دې څخه خمکې چې د خالفت په  ومونږ هل شيعګان
 ځمکه کوم امامان ميشت وو هغوی ولې چا نه مړه کول ؟! 

  : دا به د ماشومتوب په حالت کې  ،څخه لوي ووورهغوی رسه هل دې چې
 !!؟چا څه مړ کړی و 

واهل بىت چې د باور وړ بويلهغه حديثونه  عګان دعوه لري چې دویي: ش 
دوکه  ،خو دا خالص او سوچه دروغ دي (1)څخه په صحيح سند رسه ثبوت ولري

ځانه  هلويح پرته  دمساوي بويل چې  Vدوی خپل امام د نيب ،او پراډ دی
هل همدې کبله  ،د اهلل د قول په څېر حيثيت لرييې د امام قول  ،خربې نه کوي

کوم اقوال چې  ،ډېر لږ تر سرتګو کيږيکې مصادرو په  يېحديثونه  Vد نيب
 ورته د امامانو څخه رایلغ وي په هغه بسنه کوي .

هغوی د ټولو اهل بيتو څخه راغيل قولونو باندې باور لرل هم دورغ  د تېر په څېر
هل  ،يواځې د امامانو څخه نقل ويچې بلکې هغه اقوال د اعتماد وړ بويل  ،دي

 هل چبو څخه روايت نه قبلوي . دې کبله د حسن

دې هل خمې بيا هم تاسو د ي: د تېر په څېر مونږ شيعګانو ته وايو : ستاسو د عق
چا  هېڅپرته بل  هل عيل ،ابليت څخه راغلې نصوصو رسه جتاوزات کوئهل ا

                                                 

 ال اکشف الغطا يلکنه .( . دُممد حسی  ۸۳أصل الشيعة و أصوهلا : )  (1)
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 نه دی يلدیل .  Vد تمزي په حالت کې رسول اهلل
 ړيو ته د نيب کريمکویل يش ورستنيو پې : ايا عيلV  ګرد سنت نقل کړي

 ؟!
 هغه به دا څنګه وکوالی يش چې په ځېنو وقتونو کې به نيب :V ن نه هل ځا

ی ته اف به يې لکه د څه يش لپاره بل ځاحیت ستاسو په اعرت ،ګمارووروسته امري 
 په څنګ کې نه دی تېر کړی . Vهغه ټول عمر د نيب ،يلږدو
 هغه به څنګه وکوالی يش چې د نيب : د تېر په څېرV   کورن احوال نقل

 ته معلومات نشته ؟! چا هېڅکړي چې هل يب بيانو پرته يې نور 
ټول سنت  Vلکه هم نه يش کوالی چې تاسو ته د نيب جوته شوه چې عيل

 روايت کړي .
د اسالم زيات قلمرو ته علم او عرفان د :  هل تاسو څخه پوښتنه لرو چې   ۱۶۰  

هل روايت پرته د نورو صحابه کرامو په روايتونو نقل شوی دی او په اعمه  عيل
مدينې ته زرارة بن  Vنيب ،رسویل دی وهل بيتو پرته نوراتوګه دغه علم د 

ورزده  قران کريمانصارو ته  ،واستو چې خلکو ته اسالم ښوونه وکړي سعدا
 په دينې مسائلو يې و پوهوي .او کړي 

معاذ او ابومویس  ،يې د دعوت لپاره حبرين ته استویل و عالء بن احلرضيم
 يې مکې ته استویل و . سيداعتاب بن  ،يې يمن ته استويل وو dشعريا

اهل بېتو  هلنه به  Vشيعګانو د دې دعوې حقيقت په کومه والړ چې هل نيبد 
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 پرته نور څوک روايت نه يش کوالی ؟!!
حاللو  د تېر په څېر شيعګان خپپلو کتابونو کې دعوه لري چې هغوی ته د   ۱۶۱ 

جعفر ابلاقر د روايت هل خمې  او حرامو علم او د حج مناسک يواځې د ابو
هم نه دي رسيديل  هېڅنه ورته  دې داللت کوي چې عيل دا په ،رسيديل دي

!! 
څخه صحابه کرامو روايت کړي  Vد نيببه  واسالف یدورسه هل دې چې د 

 حديثونو باندې عمل درامد درلود !!
 د ابو جعفر هل راتګ وړاندې شيعګانو د حج : : د شيعګانو کتابونه وايي

چې لکه هغه رایغ  ،هم نه پېژندل هېڅاو د حاللو او حرامو متعلق  مناسک
خلکو هل به هم خلکو ته يې حالل او حرام او د حج مناسک وروښودل که څه 

 .(1)ښتنې کولې خو بيا به دې ته راتللدې نه خمکې هل نورو نه پو
هغه چا په صداقت او  ، ده خپپل منځ کې ردو بدلې خربې کويشيعګان رس  ۱۶۲ 

 .مهدي يلدیل دی ویګنې د عدالت پرېکړه کوي چې ګومان کوي
( په يلدو د شيعګانو شيخ مامقاين وايي: هل پټېدو وروسته که د حجت )مهدي

د عدالت په  یڅوک مرشف شوی وي، مونږ ګوايه ورکوو چې دغه يلدونک

                                                 

(. رجـال  ۳۸۶/  ۱(. الربهـان : )  ۲۵۳ – ۲۵۲/  ۱: ) (. تفسـري العيـايش ۲۰/  ۲أصول الاکِف: ) ( 1)
 ( . ۴۲۵:  ) الکيش
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 .(1)لوړه درجه کې دی
 مونږ هل شيعګانو څخه پوښتو چې ولې د دې حکم وړ هغه خلک نه بولئ :

ه په عظمت او رسه هل دې چې ستاسو د امام ن يې لېدیل وي؟ Vچې رسول اهلل
 ؟!!درجه کې هم باال دی

چې د هغه چا روايت نه قبلوي چې د  ټکر لريپه دې کې هم شيعګان   ۱۶۳ 
دې کبله يې د صحابه کرامو روايتونه ترديد  هل ،دوی په امامانو عقيده نه لري

کړي دي، خو ولې نفس قاعده په هغه چا نه جمرا کوی چې خپلو امامانو يې 
!!د شيعګانو اعلم حر العاميل ډېر تاکيد  شييع اسالفو څخه انکار کړی دی

روايتونو  پهډلو  (4)او د ناووسيه (3)واقفيه (2)د فطحيه يه ډلېکړی دی چې امام
 . درامد درلودعمل 

 نېخو بيا هم ځي ،اثنې عرشيه شيعګانو ځېنې امامان هم نه ميند دا درېواړه ډيل 
ملګرو رسه نه  هل Vخو ولې شيعګان دغه رويه د نيب (5)يې ثقه بويل نروايا

                                                 

 ( . ۲۱۱/  ۱تنقيح املقال : ) ( 1)

 بن جعفر الصادق پلويان دي .« أفطح » دوی د عبداهلل ( 2)

په امامت کې يې توقف وکړ ، نه يې ترې دوی هغه خلک دي چې د مویس بن جعفر  ( 3)
 انکار وکړ او نه يې امام وبولو .

مد نه دی مړ دوی د ناووس يا د ابن انلاووس پېرواکر دي او عقيده لري چې جعفر بن ُم( 4)
 جعفر بن ُممد دی نور څوک نه دي .شوی او مهدي 

(  ۶۱۵،  ۵۹۷،  ۶۱۶،  ۶۱۲،  ۵۷۰،  ۵۶۵،  ۵۶۳) رجال الکيشـ : د بېلګې په توګه کوالی شئ چې( 5)
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 کوي !!
( کې  الاکِف ماء عقيده لري چې د لکيين کتاب )د شيعګانو زيات عل  ۱۶۴ 

ور شتون لري خو شيعګان په ډېر باهم ، ضعيف او موضويع حديثونه صحيح
: ( ته وړاندې کړی شو، هغه وويل مهدي وايي چې دغه کتاب امام اغئب )

 .(1)ونږ شيعه لپاره دا کتاب بسنه کويزم
  موضويع حديثونو نيوکې نه کولې؟!: مونږ پوښتنه لرو چې مهدي ولې په 

: امجاع د ټولو وايي « همداِّن »کې د شيعګانو اعلم  « مصباح الفقيه »په    ۱۶۵ 
، حیت چې متاخرين هم يه دهاز حجت نه بلکې د متأخرينو رېشيعګانو په ن

ټلک هل خمې د معصوم رايه ابلکې د  يورباندې په يوه زمانه کې نه دي راټول شو
 .  (2)يې معلومه کړې ده

  : ؟امجاع رسه اټلک کړييه په اهغوی کوالی يش چې د امام اغئب رايا! 
  ټلکونه عمده بويل ا: د شيعګانو دې تناقض ته ځېر شئ چې خپل ختمينات او

 !!و امجاع ته په جوهريت قايل نه ديخو ولې د سلف
من ال حيَّضه  »خپپله شيعګان د خپل لوي اعلم او د مذهب د باور وړ کتاب   ۱۶۶ 

                                                                                                            

 .خمونه وګورئ

کنـه. ( د خوانسـاري يل۱۰۹/  ۶: )( د حسی عيل يلکنه. روضات اْلنات۲۵: )مقدمة الاکِف (1)
 ( د ُممد صادق صدر يلکنه .۱۲۲: )الشيعة

 ( . ۱۷: ) (. االجتهاد واتلقليد ۴۳۶مصباح الفقيه: )   ( 2)
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م په يلکوال ابن بابويه القيم په تناقض الکم اقرار کوي چې لکه ه «الفقيه
 (1)برخالف مسئله کې هم امجاع نقلوي ، بيا يېمسئله کې د امجاع دعوه وکړي

د اَجاع په دعوه كې چې د چا دا حال : اړوند وايي ېتر دې چې يو شيعه اعلم ي
 .(2)ه يې څه اعتبار او باور وكړای َشبوي په روايتونو 

په شيعګانو کې د حريانتيا وړ خربه دا ده چې لکه هم په مسئله کې دوه   ۱۶۷ 
، دوی پکې د معلوم او د بل قول قائل جمهول ويقولونه رايش د يو قول قائل 

، په دې وي جمهول قائل خربه په دې مين چې کېدای يش د کوم معصوم امام قول
په مقام کې نيوکه کړې ده، ريانتيا د ډېرې ح « حر العاميل »مذهيب تګالره يې 

په مسئله كې د شيعګانو دا رشط چې د جمهول النسب قول بايد : هغه وايي
 !! ډېر تعجب وړ او نا اشنا خُبه ده پكې هرومرو وي د

او که  یپه جهالت رسه څنګه پوهېدای شو چې رښتيا دا د معصوم قول د
 ؟! (3)ګوماين نسبت دی 

: د امامانو د زيارتونو رسه د دوو وايي « جمليس »د شيعګانو مذهيب شيخ   ۱۶۸ 
رکعتونو د اداء په مهال قرب ته مخ ګرځول الزيم سنت دي ولو که کعبې ته شاه 

                                                 

 ( د طرييح يلکنه . ۱۵املقال فيما يتعلق بأحوال احلديث والرجال : )  جامع( 1)

 ( . ۱۵تنقيح املقال فيما يتعلق بأحوال احلديث والرجال : )  (2)

 ( . ۶۳/  ۳مقتبس األثر : ) ( 3)
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 ! (1)هم رايش
 هل قربونو څخه مسجدونه او قبلې جوړول د دوی په کتابونو : های های !!

خو دوی ظاملان يې د خپل خبيث  ،نيه وارد دهنه  امامانو هل ل ابليتاکې د 
خواهشاتو رسه سمون ونه خوري په اعدت رسه سم چې قولونه يې د نفيس 

 !!)تقيه( محل کوي
ْهِل بَىِِْتْ ] حديث او  « غدير »شيعګان زياتره د   ۱۶۹ 

َ
مل اَّلَل ِِفْ أ ذَكُِّرلكل

ل
 (2)[ أ

دغې  د يېر دي چې د لومړي ځل لپاره ېحديثونه باربار ذکر کوي خو دا يې ه
ال ابليت رسه يې دښمين تونو څخه رسغړونه کړې ده چې د زياتره ينبوي وص

 !!اعالن کړه
د امامت نص پټ او  ا د عيلي: که صحابه کرامو په رښتشيعګانو ته وايو   ۱۷۰ 

ې هم پټ په فضيلت او بهرتې کې راغيل حديثونه به ي هپناه کړی وای نو د هغ
 !کړی وای کنه؟

جوته شوه که د امامت نصوص وای هغوی به  ،لري واقعيت رسه هم ټکر هلاو دا 
ځکه چې په خالفت باندې د نص شتون لويه مسئله ده او د  ،نقل کړی وای

موافق  داسې سرتو مسائلو ويل او مشهورول پکار وي تر دې چې خمالف او
 دواړه يې وپېژين .

                                                 

 ( . ۳۶۹/  ۱۰۱حبار األنوار : ) ( 1)

 ( حديث . ) ژباړڼ ( ۳۶صحيح مسلم : )  (2)
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مهدي  »د دوی اغئب امام  « حسن عسکري »شيعګان روايت کوي چې    ۱۷۱ 
، حديث په نه تشهريولو امر کړی دی د « منتظر »پالر هل ثقاتو پرته د  « منتظر

اهلل  څوک امام ونه پېژنې نو د غريکه بېرته خپلې خربې په دې ماتوي چې 
 !! (1)حالت ومړ مرګ يې د کفر او نفاق دی هدغ رعبادت کوي او که پ

 مهدي منتظر »شيعګانو څخه چې عقيده لري چې اهلل پاک د دوی  وهل هغ  ۱۷۲ 
بلکې ټوهل  ،ا لرييوږد کړی دی ځکه چې خلک ورته اړتاعمر سلګونه اکل  «

 نړۍ ورته په احتياج کې ده !! 
 مونږ پوښتنه کوو چې :

 نو  ،ووږده اا هل کبله اهلل پاک د چا عمر په سلګونو لکنو ي: که د خلکو د اړت
ا کې دي يزندګي نه اوږدوهل چې ټول خلک ورته په اړت Vرسول اهلل ولې يې د

 ؟!
او  ،د امام د ورور جعفر خربه نه مين یشيعګان د حسن عسکري د دو   ۱۷۳ 

شيعګان  ،حسن عسکري نه زوي نه دی پاتې شوی هلهغه وايي چې  حاالنکه
خو بېرته حسن عسکري د  (2)وايي جعفر معصوم نه دی نو ځکه يې خربه نه منو

دا  ،زوي په شتون د عثمان بن سعيد چې هغه هم معصوم نه دی خربه يې مين
 څومره لوي تناقض دی ؟!! 

                                                 

 ( . ۱۸۴ – ۱۸۱/  ۱أصول الاکِف : )  (1)

 ( . ۱۰۷ – ۱۰۶الغيبة : ) ( 2)
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خورا مشهورو عقيدو  هلوړاندې په مقدمه کې تېر شول چې د شيعګانو    ۱۷۴ 
دی چې شيعګان اهلل  دا د عقيدې چنوړ ،په نوم عقيده ده « طينه »څخه هم يوه 

دي او  ځانګړې خټې څخه او سنيان يې هل نورې خټې څخه پېدا کړي پاک د
په شيعګانو د ګناهونو بنسټېز المل  ،خټه ګډه وډه شوه هپه معلومه بڼه رسه خاور

په سنيانو کې د صالح او د امن امان  د سنيانو د خاورې َشيکېدل دي او
شيعګانو د قيامت په ورځ به د  ،بنسټزي المل د شيعګانو د خاورې اثر دی

سنيانو نيک عملونه به شيعګانو ته  ګناهونه او زساګانې دواړه په سنيانو او د
 ورکړل يش !!

افعال  پهخو ولې هل شيعګانو څخه هېر دي چې دا عقيده يې په قضا او قدر او 
ځکه ددې  ،او خمالفتونه لري کې د شييع عقيدې رسه رسارس ټکر العباد

اختيار نه  هېڅپل اکرونو جمبور دی او عقيدې مطلب خو دا شو چې انسان خپ
ځکه د انسان فعل د خاورې په بنسټ چې دا ورڅخه پېدا شوی دی منځ  ،لري

رسه هل دې چې دوی او معزتهل رسه يو مذهب لري چې انسان د خپل  ،ته راځي
 فعل خالق دی !!!

 يبابار تکراروي چې انصارو د عيل بن  اثين عرشيه شيعګان بار   ۱۷۵ 
هل دې کبله يي په صفی کې ډېر پلويان  ،رسه بې سارې مينه درلوده طالب

 هم دوی و . 
  پر  د ابوبکر يې په لومړي ځل: مونږ ورڅخه پوښتنه کوو چې ولې
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 ځای دې ته خالفت نه ورکو ؟! 
لکه هم شيعګان دې پوښتنې ته تسيل خبش او قناعت وړ جواب نه يش هېڅ

 ويالی .
انصارو او هل دوی څخه وړاندې د مهاجرينو نظر او زمونږ هل نظرونو څخه د 

د انصارو دغه باايمانه او باورې ډهل بس  ،رايه ډېره پياوړې او حق ته نزدې وه
ړيکو ترمنځ يې ه ګرکې ارسه مين ۍدومره وه چې د خالفت او د نبوت د کورن

 لږ توپېر ته نظر و .
په مالتړ  ورځ د عيلهل همدې کبله د شيعګانو هغه کتابونه چې د صفی په 

کې صفتونه کوي نفس هغه کتابونه دي چې د سقيفې په پيښه کې يې په ردت 
 او کفر تورنوي !!

  :د نيب کريمV  وړ ترازو باندې تلل کيږي د حريانتيا څومره صحابه کرام
 !! 

 خو که د عيل ،په ملتيا کې وي نيک او ښه خلک وي که چرته د عيل
رسه  هم د هغه چا مل وي چې د عيل ولري او يا رسه په کومو چارو کې ټکر

 !خود غرضه او منافقی يش؟ ،مرتد ،ضد وي نو اکفر
 د  : که شيعګان دا وايي : د ردت پرېکړه پرې ځکه کوو چې د عيل

 او په شا تليل دي . منکرخالفت هل نص څخه 
عقيده نه لري چې د غدير حديث  ايا اثين عرشيه شيعګان دامونږ ورته وايو : 
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 متواتر او په سلګونو صحابه وو روايت کړی دی  ؟ 
 انکار هل کوم ځای څخه رایغ ؟!

ر َمْوالَهل زه چې لکه ]  خپپله ژبه ووايم نو انکار هل کومه  (1)[َمْن كلنْتل َمْوالَهل َفَعيِلُّ
 رایغ ؟!
  : معین نه منکر وو که شيعګان وايي : هغوی د حديث هل لفظ نه نه بلکې د

. 
 مونږ ورته وايو : د حديث په تفسري کې  ستاسو په حقانيت ديلل څه دی ؟ 

د صحابه کرامو څخه د عقل او فهم هل نګاه تاسو بهرت ياست  Vايا د نيب کريم
 ؟!! 

حديث په  او که نه هل هغوی څخه تاسو په عربيت ښه پوهه لرئ چې هغوی د
 ؟!! (2)چې پوهېږئ نه پوهېدل لکه تاسوښه مغز دومره 

 زمونږ خمې ته شيعګان دوه ډلې دي :   ۱۷۶ 
  حتريف او تبديل په تور  د کتابد : يو ډول هغه شيعګان دي چې د اهلل

اتوو  نوه د شيعګانو د حديثويلکک درېځ لري چې په رس کې يې د اثين عرش
فصل  »هغه د  ،يلکوال دی « مستدرک الوسائل »رسچينو کې د يو کتاب  وباور

 په نوم خپل کتاب کې وايي : « ِف اثبات َتريف رب األرباب اخلطاب
                                                 

 ( . ) ژباړڼ ( ۳۷۱۳جامع الرتمذي : ) ( 1)

 ( . ۲۹۲ – ۲۹۱ثم أبرصت احلقيقة : )  (2)
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  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 

 . (1)درجه کې دي
 د  : سيد عدنان حبراين وايي : د قران په حتريف او تغيري کې د  دواړو خواو

ګڼ لري او نور هم جتاوز  ارو د نقل چې د تواتر هل حد څخهنهايت زيات اخب
حیت چې د صحابه وو او د تابعينو په نېز هم  ،راغيل ديهم شمېر حديثونه پرې 

پکې حتريف رایلغ دی او شيعګانو خو پرې اتفاق کړی دی او په قران کې د 
 . (2)ْضورياتو هل مجلې څخه ګرځولې ده  دحتريف مسئله يې د د ين 

  روايت شوي اخبار واضحه او غوڅ  پر درېځ: يوسف ابلحراين وايي : زمونږ
که د کَثت او انتشار باوجود په روايت شوي حديثونو کې طعن ته  ،داللت کوي

هل دې کره کتنې هل خمې به د اساليم َشيعت ډېر حديثونه نور هم  پام وکړو شايد
خو  ،استاذان او مشائخ ټول يو دي ،راويان ،سندونه ،اصول ،هل منځه الړ يش

استبداد  ه لرل مې دبديل او تغيري عقيده نسوګند په رب ال يزال چې د قران په ت
که څه هم هغوی په امامت کربی  ،حسن ظن نه نه وبايسهل ظلم په ټولوااکنو  او

کې ترې خيانت څرګند  امانتونوکې خيانت نه دی کړی خو ولې په نورو 

                                                 

 ( . ۱۲فصل اخلطاب یف اثبات حتريف کتاب رب األرباب : ) ( 1)

 ( . ۱۲۶مشارق الشموس ادلرية : ) ( 2)
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 . (1)بريښي چې دين ته ترې خاروخنډ ستونزه راوالړه ده 
 د حتريف ښاکره ښاکره نظرونه ورکړيدي !! قران کريمدې خواوې په 

 پرېعګان يې يد دوی هغه ګناه چې ش ،دي « صحابه كرام »دوهمه خواوې 
 کړی دیته ور پر ځاې يې خالفت ولې ابوبکر نه بښي دا ده چې د عيل

 ؟!
خواوې چې د اهلل پاک په کتاب کې په حتريف قايل دي اثين عرشيه  لومړي

هغوی  دا د ،تېروِت ديشيعګان ورهل نهايت زيات معذرت په دې لکماتو چې ] 
های افسوس  ،[ کويمونږ ورْسه موافق نه يو او...  ،ويل دیاخپل اجتهاد او ت

يسې افسوس چې په قران کريم د حتريف يا نه حتريف عقيده هل لکه راه
 اجتهادې مسئله جوړه شوېده ؟!! 
خو ولې نور ځېنې فقرات يې په نهايت زيات د دغې جمرم انسان په دې قول ]

 [ کې اجتهاد چرته دی ؟!!  سخافت او د بې معنا په درجه كې دي
 لوړه په رب اليزال چې دا لوي مصيبت دی !!!

په قران کې د حتريف قائلينو ته مونږ د اثين عرشيه شيعګانو ځغلند نظر د 
 : ږدو  ېنمون وڅبېلګې په توګه 

 »په خپل کتاب  سيد عيل ميالِّنوسمهاهل اثين عرشيه شيعګانو لوي اعلم اد  
 کې د مريزا نوري طربيس څخه په دفاع کې وايي : « ۳۴:  عدم َتريف القران 

                                                 

 ( د يوسف حبراين يلکنه ، نرش : مؤسسة ال ابليت الحياء الرتاث . ۲۹۸) ادلرر انلجفية : ( 1)
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مونږ د مريزا نوري زيات قدر او  ،ُمدثينو هل مجلې څخه دیمريزا نوري د لوي 
مونږ د هغه په حق  ،کې سرت اعلم دی ومريزا نوري زمونږ په علما ،احرتام کوو

جواز شته بلکې تعدی  د دېکې لږ تر لږه جتاوز هم نه کوو او نه مونږ ته 
 (1)هغه زمونږ لوي ُمدث دی !!  ،ورباندې حرامه ده

 !!دا څومره لوي تناقض دی 
ْم َوالَ تَتَّبِعلواْ مِن دلونِِه  ﴿اهلل پاک فرمايي   ۱۷۷  بِّكل م مِّن رَّ نزَِل إيَِلْكل

ل
اتَّبِعلواْ َما أ

ْويِلَاء
َ
 . [3]األعراف: ﴾ أ

د امام او خليفه اړتيا دا ده  ،پرته د هر چا پېرواکري باطله بويل Vدا ايت د نيب
نه دا چې خلکو ته نوی  ،فرمانونه تنفيذ کړي تويلرارسد اهلل پاک مونږ ته چې 

 Vراوړي او يا د هغه څه اجيادات وکړي چې خلک وررسه نا اشنا او د نيب ندي
لکه هم قراين  مونږ ګورو چې عيل ،ثبوت هم نه وييې په راوړي دين کې 

ه کېښوده او دا يې هم وويل چې په قران تاغړه يې ورنو پرېکړې ته دعوت شو 
 فيصله حق او دروست اکر دی .

 قول رښتيا او سم وي زمونږ همدغه مذهب دی او پرې والړ يو او که د عيل
نو باطلې خربې هغه بييخ کوي نه او که  پرېکړه يې بنسټ نه لري باطله وي که

په قران  چېو وييل  د امام په شتون کې په قران پرېکړه ناسمه وي بيا به عيل
 هل اړخه تاسو ته مبليغ يم ؟ Vنيب دزه دئ حاالنکه ولې پرېکړې ته اغړه ږ

                                                 

 ( . ۲۹۴ثم أبرصت احلقيقة : )  (1)
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 : د نيب کريم : که شيعاکن واييV  وروسته امام ته اړتيا يلدل کيږي تر څو
 دين ورسوي .

 ،ديلل شتون نه لري هېڅپه صحت يې  ،دا باطله او بې ديلله خربه ده :مونږ وايو
که  ،بيان او تبليغ ته شديده اړتيا لري Vټول د ځمکې خلک يواځې د نيب

خو چې نيب  ،راغيل ديکه وروسته ترې او که نه وو  ،ې په حضور کې وويڅوک 
هر څه ووايي هغه به تل لپاره بايق او د ځمکې د ټولو ميشتو خلکو  Vکريم

 لپاره به بيان وي .
که رښتيا  ،شيعګان وايي چې د تل لپاره د امام شتون ته اړتيا ده د تېر په څېر :

داسې وي نو دعوه يې ځکه ماته ده چې د ځمکې په لروپرتو سيمو کې چې 
 ،د ځمکې ټول ميشت خلک ،کويبه امام رسه نزدې حضور نه لري څه  څوک

 ،او د ژوند په دندو بوخت خلکو پورې ناجوړهد  ،د ښځې ،د نادار او فقري پورې
امام براه راست  لکه نه يش کوالی چېهېڅد ختيځ او لويدېځ خلکو پورې 

 ه خو هم تبليغ زيات اړين دی ؟!هغوی تاو حاالنکه  ،وويين
رسونه  څخه خو تبليغ او دين Vاړين وي نو هل رسول اهللکه هل امام څخه تبليغ 
 . (1)لکه هم خلک هل هغه څخه جال کېدای نه يشهېڅاو په طريقه اویل اړينه ده 

د شيعګانو په کتابونو  ،دين والړ دیهغه راويان چې په روايتونو يې شييع   ۱۷۸ 
عګان د خپلو شيوخو يکه څه يې هم ش ،کې په ډېر لعن او مذمت ياد شوي دي

                                                 

 ( . ۱۶۰ – ۱۵۹/  ۴الفصل ِف امللل واألهواء وانلَِحل : )  (1)
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) دا ځکه که مذمت يې  ،په خولو بد يادوي خو بيا هم رایلغ مذمت يې نه مين
ه ونييس په تقيه يې پکې ومنو سنيان ترې جوړيږي ( تر څو د راغيل مذماتو خم

هل اندکې وجې نه پکې د امام د قول هل رد نه نور څه نشته خو  ،محل کړي دي
ه منکر اکفر وي نو شيعګان خو د خکه په شييع مذهب کې د امام هل نص څ

 انکار هل خمې رأسا  هل دين څخه وتيل دي !
خپپله اعرتاف کړی دی  ُممد رضا املظفرد شيعګانو د معارصو شيوخو څخه 

و باندې د مذمت په الفاظو سختې نيوکې شوي مو څخه په ځېنو راويانئاچې هل 
ُممد رضا املظفر  ،دي او خپپله د شيعګانو کتابونو دغه مذمات روايت کړيدي

په هشام ګڼ شمېر د  » زياتوي د هشام بن سالم اْلوايليق په ذم کې زياتوي
و په لويو لويو َل دې پرته د اهل بىت ،مذمت په صفاتو نيوكې شوي دي

راويانو هم دغسې نيوكې چې د روايت د رد  هغوی د باور وړمرستندويه او د 
كېدای َش  خو ولې جواب َل دغې نيوكو څخه په دې ،المل جوړيږي شوي دي

 (.1) « چې ) تقيه ( ده
 ،راويانو په نصوصو والړ دی ود اهل بىتو خالفت او حق دين د همدغ» بيا وايي : 

 (2)؟!«  نو څنګه په دغې سَتو هستيو كې قدح سمه وبولو
نه دفاع  وګورئ چې تعصب په انسان باندې څه کوي خپپله بېرته هل هغه چا

                                                 

 ( . د ُممد حسی املظفر يلکنه . ۱۷۸االمام الصادق : ) ( 1)

 املظفر يلکنه .( د ُممد حسی  ۱۷۸االمام الصادق : ) ( 2)
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رته د اهل بيتو هل پلوه ېکوي چې د اهل بيتو هل پلوه يې مذمت بيان شوی دی او ب
دا هغه صفتونه دي چي د  ،د قدحې او مذمت صفتونه هل راويانو څخه ردوي

شيعګانو کتابونو روايت کړي دي دا بييخ داسې برېښي چې دوی هم د اهل 
د درواغو او تهمتونو امامان چې اهل  ،بيتو تکذيب کوي او د دجل او افرتاء

ټلک چې امامانو دغه قدحه د تقيه اپه دې  ،ويتصديقدوی يې بيتو غنديل دي 
اقوالو پريواکري نه و جوته شوه چې شيعګان د اهل بيتو د هغ ،په شلک کړې ده

بلکې د اهل بيتو د دښمنانو په پل روان او  ،کوي چې د سنت رسه سمون خوري
 د هغوی پېرواکر دي او د خپلو امامانو ټول د جرحې اقوال په تقيه محل کوي .

عمر او  ،رسه د ابوبکر Vاعم او خاص ته په تواتر معلومه ده چې نيب   ۱۷۹ 
ې وررسه ځانګړي په لويه او ټولو خلکو نه ينزديکت و  یځانګړ عثمان

اړيکي هل سخرګنۍ يا زومولۍ څخه  ۍاو د ټولو وررسه منځن هدرلودکچه مينه 
ثنا او د مدحې  پرېتل يې  ،هم وررسه ډېره مينه او ُمبت ود هغه  ،جوړې وې

 لکمات وييل دي .
 پوښته دا لرو چې د نيب :V  په ژوند او هل مرګ وروسته به يا دوی ظاهرا  او

خو که د دومره نزدې اړيکو رسه رسه بيا هم  ،باطنا  په سمه وي او يا به نه وي
 هغوی په ناسمه وي دوه خربې ترې الزميږي :

 يا خو نيب کريمV . د دوی په احوالو بييخ ناخربه و 
 . او يا يې وررسه مداهنت کو 
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حق کې دغه دواړه اکرونه يو هل بل څخه په قدح او مذمت په  Vاو د نيب کريم
 خو عريب شعر دی چې : ،کې پورته دي

  ملِصيبَةر َك ْن كلنَْت الَ تَْدرِْي فَتِلْ إِ فَ 
ِ وَ   ْعَظمل إ

َ
نَْت تَْدرِْي فَالْملِصْيبَةل أ  ْن كل

پوهېږې او بيا هم انکار کوې  چېمصيبت دا دی چې ته پوهېږې نه او ژباړه: 
 دی . یخو ال هم پسې نور لو نو مصيبت

او که چرته هغوی په دين کې هل استقامت وروسته ديين احنراف کړی وي دا خو 
ملګرو باندې د د امت په ځانګړو او د هغه په لويو  Vد اهلل پاک هل پلوه د نيب
نورو اديانو چې څوک خپل دين باال غواړي څنګه يې  رپَشمولو معین ورکوي، 

 خاص ملګري مرتد کېدای يش ؟
 په شان کې ګوستايخ کوي . Vدا او دې ته ورته نورو تورونو شيعګان د نيب

 Vدا خلک ) شيعګان ( غواړي چې هل دې الرې د نيب :ييامام ابو زرعة وا
وه ځکه يې  هسَتوړه نا Vد دې لپاره چې خلک ووايي ُممد ګوستايخ وکړي

نو ټول ملګري به يې نيک او  ،ک سريته انسان وېکه ن ،ملګري هم ناوړه وو
 صاحلان وو .

 په صحابه کرامو کې د شيعګانو د تکفريي مذهب څخه د عيل  ۱۸۰  
 کفر هم الزميږي ځکه چې د اهلل پاک په امر يې عمل نه دی کړی .

عمل څخه ساقط کړی و بلیک دا هم پرې الزميږي چې اساليم َشيعت يې هل 
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قران هل دې څخه په  ،باطل يې ګرځویل و ددوی په عقيده راويان يې مرتدين دي
عثمان  ،عمر ،ځکه چې قران مونږ ته د ابوبکر ،کې قدحه هم الزميږي کريم

هل دې خربو څخه د شيعګانو  او ،او د نورو صحابه کرامو هل الرې نقل شوی دی
 .بله نه ده  موخه هم دا ده 

ځکه چې امام د اسالِّم رشيعت او  ،امامت واجب دی »: شيعګان وايي   ۱۸۱  
مې او زيادت څخه د اسالِّم َل كاو  مسلمانان په اسالِّم الر روانولو كې

 (1)« نائب دی Vد نِباحاکمو خوندي ساتلو كې 
امام  ۍټوهل نړ ،: د اهلل پاک هل اړخه د امام تعيی ْضوري دی د وايييشيعګان مز
معلومه شوه د امام تعيی واجب دی  ،راز فساد پکې هم نشته هېڅته اړينه ده 

(2). 
امامت د اهلل هل  ...امامت ځکه واجب دی چې لورينه ده:  د تېر په څېر وايي

 ،مينيې لکه چې خلک داسې مرشتابه ولري چې خربې  ،لورينې څخه لورينه ده
 په ريد خ ،چپاولګر هل استبداد څخه قابو کوي ،کويورته الرښوونې  ۍنيک د

دغه مهال به خلک خېر  ،د َش او په ناسمو اکرونو يې رټي ،اکرونو يې جمبوروي
دېته لطف او پېرزو ويلې  ،څخه به لري وي ۍته نزدې او هل ختريب اکر ېښېګړ

                                                 

 ( . ۴۵ – ۴۴الشيعة ِف اتلاريخ : ) ( 1)

 ( . ۷۳ – ۷۲منهاج الکرامة : ) ( 2)
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 . (1)يش 
 پرته ستاسو دولسو  : مونږ هل شيعګانو څخه پوښتنه کو چې هل عيل

چا هم د دين او دنيا اعمې چارې نه دي سمبال کړې او نه ېې  هېڅامامانو کې 
نه يې د خري په اکرونو خلک باعث کړي  ،کوم ظالم په ظلم او ختريب رټیل دی

تاسو يې په حق کې ولې  ،قابو کړي ديڅوک دي او نه يې هل َش او فساد څخه 
 واقعيت نه لري  ؟! هېڅچې  ئخيايل دعواګانې کو

ستاسو په مفهوم دغه عقيده د امامانو  ئهل بل پلوه که تاسو شيعګان لږ غور وکړ
ځکه هغه لطف او پېرزوينه چې تاسو يې دعوه کوئ هل امامانو څخه نه  ،ضد ده

 . ېشوه صادره د
اهلل پاک رسه په هل به  کتاب کې راغيل دي چې عيل « نهج ابلالغة »په    ۱۸۲ 

َ لامهلل اغفر يل ما أنت أعلم به مِّن، فإن عدَت ] دې داع مناجات او جرګه کوهل 
من نفيس ولم َتد َل وفاء عندي، امهلل  يتأد عيلُّ باملغفرة، امهلل اغفر يل ما وعل فَ 

اغفر يل ما تقربت به إيلك بلساِّن ثم ألفه قلِب، امهلل اغفر يل رمزات األِلاظ 
 (2)[ ، وسهوات اْلنان وهفوات اللسانوسقطات األلفاظ

                                                 

 ( . ۶/ :  ۲/  ۱أعيان الشيعة : )  (1)

( . د ابن أيب احلديد يلکنه . ژباړه : ای اهلل ! هغه ګنـاه مـې  ۱۷۶/  ۶َشح نهج ابلالغة : ) ( 2)
، که هل ماڅخه ګناه بيا وشې ته يـې راتـه بيـا راته وبښه چې هل ما څخه پرې ته ښه اعلم يې 

ې راتـه يـ مغفرت وکړه ، ای اهلل ! که ما وعده کړي وي او وفاء پرې رانه نـه وي شـوې تـه



 هغه پوښتنې چې د شيعګانو د هدايت سبب شوې

152 

 

هغه چې خپله د اهلل پاک څخه د خپلو ټولو ګناهونو او سهوې د بښنې سوال 
 لري !نه رسه لکک تضاد او ټېنګ خمالفت  ېستاسو د عصمت د عقيدايا  ،کوي

 واليت ته دعوتونه کړي شيعګان عقيده لري چې ټولو پيغمربانو د عيل  ۱۸۳ 
 ( دومره غلو کړې ده چې د عيل طهراِّنبلکې د شيعګانو شيخ )  ! (1)دي

او  ،څه يش چې ومنو تر وسه نېک دی ،واليت ټولو شيانو ته وړاندې کړی شو
 . (2)څه يش چې و نه منو د فساد رسه مخ شوی دی!! 

 د ټولو انبياؤ: مونږ شيعګانو ته وايو :  دعوت توحيد او په عبادتونو کې
 واليت ته لکه تاسو چې يې دعوه لرئ . عيل نه د ،اخالص ته و

وٍل إاِلَّ نلوِِح إيَِلْهِ  ﴿اهلل پاک فرمايي  رَْسلْنَا مِن َقبْلَِك مِن رَّسل
َ
نَا  َوَما أ

َ
نَهل اَل اََِلَ ااِلُّ أ

َ
أ

ْون  [.25 : األنبياء]  ﴾ فَاْعبلدل
وه  پېغمرب نه دی يلږیل مګر دا ويح مو ورته کړې هېڅژباړه : مونږ ستا نه خمکې 

 او زما عبادت وکړئ . ،چې زما پرته بل معبود نشته
واليت رښتيا هم د ټولو پېغمربانو په  ستاسو د دعوې رسه سم که د عيل

                                                                                                            

خبشش کړه ، ای اهلل ! ماته مې هغه ګناه وبښه چې په ژبه مې درته ځان درنزدې کړی وي 
يلديل ګناهونه او د بيهوده الفاظو ته زما د سرتګو  او په زړه کې مې خمالفت وي ، ای اهلل ! ما

 ګناه راوبښې ، ای اهلل ! د زړه سهوه او د ژبې خمالفتونه مې وبښې .

 ( . ۳۰۳( . املعالم الزلیف : )  ۶۰/  ۱۱حبار األنوار : )   ( 1)

 ( . د طهراين يلکنه . ۱۵۵ودائع انلبوة : )  (2)
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چا ته پته نشته او يواځې شيعګانو  هېڅبيا نو ولې  ،صحيفو کې يللک شوی وای
 نه کړيدي ؟!دغه روايتو

  :ولې دغه پته نشته ؟!  ته نورو ديانتونو 
  : چا هم د واليت  هېڅد نورو دينونو واال ډېرو خلکو ايمان راوړی دی خو

 اړوند څه نه دي وييل .
  :يت متعلق چې په ټولو کتابونو ساتونکې دی ولې پکې د وال قران کريم

 يوه مسئله هم نشته ؟!
 ايا امامانو متعه کړې ده ؟!    ۱۸۴ 
  :متعې څخه يې کوم چبي پېدا دي ؟! هل 

: په ټولو شيانو چې شوي دي او که کيږي امامان پرې شيعګان وايي   ۱۸۵ 
د يې که رښتيا هم دعلم دروازه وه ولې  ،د علم دروازه ده او عيل ،پوهيږي

ته استول تر څو د متعلق  Vمذي د حکم پېژندلو لپاره نور څوک نيب کريم
 ؟!مسئلې حکم وپېژين 

لويه رسغړونه دا ده  په بنسټ د صحابه کرامو ېد شيعګانو د عقيد  ۱۸۶ 
هل واليت څخه يې احنراف کړی دی او واليت يې ورته نه دی  چې د عيل

 دې ترصف هل کبله يې عدالت هل منځه والړ .د د شيعګانو په نېز  ،تسليم کړی
  او  « هيواقف ،فطحيه »: که عدالت په دغه څېر ترصفاتو هل منځه ځي بيا نو د

د نورو شيعګانو ډلو اړوند ولې دغه حکم نه صادروي چې د امامانو څخه 
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بلکې برعکس د دغې ډلو په راويانو ديلل نييس او تزکيه يې  ،غوڅ انکار کوي
 ؟  (1)کوي
  : تناقض لري ؟!منځین شييع مذهب ولې دومره 

يوه د امامانو او وغېره نورو خلکو په تقيه د شيعګانو ټول اخستنليکونه  ۱۸۷ 
ذکر هم وشو او تقيه دېته ويل کيږي چې امام په يې چې لږ خمکې  خوهل دي

 وايي .وخوهل هغه څه ووايي چې په زړه يې نه وي او لکه پکي ناحق هم 
ځکه چې هغه به  ،څوک چې تقيه استعمال نه کړي امام هم نه يش جوړېدای

 خاخما دروغ وايي او دورغ ګناه ده !!
 ووخمکين خلفا :ته خپلو ځېنو ملګرو وويل لکيين نقل کوي چې عيل ۱۸۸ 

دغه مشوره په دې  عيل ،هغه اصالح کړه دي چې څومره فسادات کړي
 رسه هل دې چې خمکين (2)ناسمه وبلله چې هیس نه لښکرې ترې تري تم يش

او نبوي  قران کريم( ته متوجه تورونه د  عمر او عثمان ،بوبکراخلفاء ) 
 سنت خمالفتونو ته هم شامل دي .

 دعوه لري دغه خمالفتونه  د عصمت رسه موافق چې دوي پکې : ايا عيل
 !پرېښودل؟

                                                 

 ۵۳،  ۲۸( . رجال انلجايش : )  ۴۶۵،  ۴۴۵،  ۲۱۹،  ۲۷د مثال په توګه وګوره : رجال الکيش : )  (1)
 ( . د أردبييل يلکنه . ۴۱۳/  ۱( . جامع الرواة : )  ۱۳۹،  ۹۵،  ۸۶،  ۷۶، 
 ( . د لکيين يلکنه . ۲۹الروضة : ) (2)
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 ،هل خپلې مړينې وروسته د شورا شيږ غړي انتخاب کړي وو عمر  ۱۸۹ 
بيا ترې عبدالرمحن بن عوف ځان  ،ترې درېو نفرو ځانونه ګوښه کړل یلومړ

 دواړه پاتې شول . dعيل عثمان او ،ګوښه کړ
 هل پيل څخه نه ويل چې ما ته په خالفت باندې وصيت شوی  : ولې عيل

 دی ؟!!
  : يرېده ؟!!وهل چا  بيا همايا د عمر هل مړيين وروسته 
 

 وصیل اهلل وسلم ىلع خري خلقه ُممد و ىلع آهل و أصحابه أمجعی
           

 


