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سوره الأحزاب33 :
پاک اهلل فرمايې:
"بيشکه اهلل تعالی غواړي چې اي د ( رسول ) اهلبيتو

له تا سو

نه دې هر قسمه پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف
کړي لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے".
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شيعه
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د پېغمبر اکرم
اهلبېت
اهلبېت

د اهلبېتو

شيعه

څوک دي؟
هماغه بزرګوارې هستۍ دي چې اهلل پاک په

خپل قران پاک کښې د هغوي په حقله فرمائي:
       
  ؛
"خداے پاک غواړي چې اے د (رسول) اهلبېتو له تاسو د

هر قسمه پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف
ولري لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے".

د دې ايت د شأن نزول په حقله له امالمؤمنين حضرت
امسلمه او د پېغمبر اکرم

له اصحابو :عبداهلل بن دعفر

او وارله بن االسقع او عبداهلل بن عباس او د امسلمه زوے
عمر او ابوسعيد خدري او انس بن مالك او له داسې نورو

د پېغمبراکرم

13

روايت نقلوي چې پېغمبر اکرم

شيعه

د اهلبېتو

د ام سلمه په کور کښې

ؤ چې د خداے رحمت يې وليدۀ ،هغه بزرګوار حسن او
حسېن

راوغوڅتل او په خپلو دوو زنګنو يې کښېنول،

او حضرت علي

او فاطمه بي بي

هم ورسره

کښېناستل او يمني عبا (څادر) يې په ټولو واچوله او ټول تر

څادر الندې پټ شول او د سورۀ احزاب دغه ايت  33ايت د

دوي په باره کښې نازل شو.
ته عرض

ام سلمه بهر ناسته وه له بهره يې پېغمبر اکرم

وکړ :ايا زۀ ستا له اهل بېتوڅخه يم؟ پېغمبر اکرم
وفرمايل :تۀ هم په سمه او خېر الره يې او تۀ د پېغمبر اکرم
مېرمن يې و يعنې له اهل بېتو

څخه نۀ يې.

1

 .1دا روايت د يو ايت په تفسير کښې دے په دغو تفسرونو کښوې
تفسووير طبووري ،تفسووير ابوون كريوور او تفسووير سوويوطي او پووه صووحيح
مسووولم کښوووې د فضوووائل اهلبېتو وو

بووواب او پوووه لسوووګونو نوووورو

سندونو کښې راغلي دي د ليکووال يوو بول کتواب حوديث کسوا توه
هم مرادعه کولې ش.،

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

11

شيعه

نو د دغې واضحه او روڅانه وېنا مطابق د پېغمبر اکرم
اهلبيت
حضرت علي
حضرت حسېن

د اهلبيتو

دا کسان دي :په خپله پيغمبراکرم
او بي بي فاطمه

او حضرت حسن

او
او

.

شيعه څوک دي؟

د لغت په کتاب المعجم الوسيط کښې وائي
(شيعه :پيرو کار او ملګرو ته وائي) .د دې تعريف
په بنياد په وروستيو مخونو کښې و د خداے په فضل سره د
شيعه معرفي او پيژنګلو بيانوو.
پروردګار عالم په خپل آخري پېغمبر

د اسالم شريعت

په دوه ډوله وحي سره نازل کړے دے لکه څنګه چې يې
فرمايلي دي.

د پېغمبراکرم

13

د اهلبېتو

شيعه

       
  
  

  
 
   
    
    
 
  
"د نمر له داروتلو (زواله ،ماسپښينه) د شپې د تيرې تر
څرګنديدېدو پورې

3

نمونځ قائم کړه او (په بيله توګه) د

سحر نمونځ بېشکه چې د سهار نمونځ (د شپې او د ورځې د

فرڅتو) د حاضريدو وخت دے".
       
 ؛
 
   
 
    
 
     


    


3

 .1سوره اسرا .73 :
 .3د دلوک الشمس نه مطلب د ماسپښين وخت دے يعنی د ظهر
وخت او له غسق الليل نه مطلب نيمه شپه ده چې په دې وخت
کښې څلور تمونځونه ماسپښين ،ماځيګر ،ماڅام او ماسخښوتن
کښې ادا کياي.
 .3سوره بقره.133 :

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

13

شيعه

"اے هغو کسانو چې ايمان مو راوړے دے په تاسو باندې
روژه فرض شوې ده لکه څنګه چې له تاسو نه په مخکېنو

کسانو فرض شوې وه دې لپاره چې تقوا دار ش( ،ځان له
ګناه وسات".)،

په وړومبي ايت کښې د قرآن له وحي سره د ماسپښين او د

سحر نمونځ د قائمولو حکم شوے دے او په دويم ايت

کښې د روژې د مبارکې مياشتې د روژو نيولو حکم شوے

دے .او له دواړو قراني حکمونو سره سره د دغو دواړو
ايتونو تفسير هم په پېغمبر اکرم

رانازل شوے دے او

هغه دا چې:
په وړومبي آيت کښې د پينځو واړو نمونځونو د رکعتونو

شمېر او د نمانځۀ ذکر او د رکوع او سجدې کيفيت او د
هغو ټول احکام د غېر قراني وحي په وسيله بيانېدل چې
مونا دې دويم قسم وحي ته وحي بياني وايو.

او په دويم ايت کښې هم د روژې د باطل کوونکو څيزونو او
دا چې روژه کله فرض کياي او د روژي نور احکام،په

غيرقراني وحي يعنې بياني وحي سره بيان شوي دي نو د

د پېغمبراکرم

11

خاتم االنبيا

د اهلبېتو

شيعه

په شريعت کښې اسالمي احکام داسې

دوه ډوله وحي (وحي قراني او وحي بياني) سره بيان شوي
دي.
وړومبۍ وحي هماغه قرآن شريف دے هغه ټول الفاظ او
ټکي رب العالمين د دبرائيل په وسيله په پېغمبر اکرم
نازل کړي دي او پېغمبر اکرم

د قرآني ايتونو او

سورتونو بيان ،تشريح او تفسير خپلو هغو اصحابو ته چې

د هغه حضرت خوا و شا ته وو تبليغ کول ،او کومو اصحابو

د ليکلو توان لرۀ نو هغوي به دواړه وحي ګانې ،يعني د
قران شريف متن او د هغۀ تفسير ليکل.
او هم دا رنګ هر څه چې په پېغمبر اکرم

وحي کيدل نو

چې کومو صحابه ؤ د ليکلو توان لرۀ هغو به يې راغوڅتل
او حکم به يې ورته کوۀ چې هر څه چې تيار وي لکه کاغذ يا
د حېواناتو څرمن او پوستکي يا تخته وغېره ..ورباندې
ليکل او بيا به يې هغه په خپل کور کښې محفوظ ساتل.
همدا رنګ له قرآن شريف نه بغېر هر څه چې به په پېغمبر

اکرم

وحي کېدل نو چې کوم مسلمانان هم چې ورسره

د اهلبېتو

د پېغمبراکرم

11

شيعه

وو هغه ته به يې تبليغ کول ځينو اصحابو به هغه حديث
ليکل او خداے تعالیٰ به په دا ډول خپل شريعت په
نازلوۀ او پېغمبر اکرم

پېغمبر اکرم

به هم داسې

تبليغوۀ او په دې عمومي تبليغ او په ځېرتيا سره ليکلو سره
محمدي

شريعت محفوظ پاتے شو.

په دې هر څه سربېره مسلمانانو عملي شريعت د پېغمبر
اکرم

په کردار او چلند کښې په سترګو ليدۀ او همدې

ته مسلمانان د پېغمبر اکرم
داسې وو چې پېغمبر اکرم

سيرت وائي .يا کله به
به يو ديني عمل لکه اودس

يا نمونځ کوۀ او يا به يې بل څه اسالمي کار له اصحابو او
يا خپلو خپلوانو ليدۀ او څه نيوکه به يې پرې نۀ کوله يعني
په هغه کار به راضي ؤ چې د فقهې په اصطالح کښې دې ته

د پېغمبر اکرم

تقرير وائي .د پېغمبر اکرم درې ډوله

عمل يعني فعل (د پېغمبر عمل) او قول (د پېغمبر خبره) او

تقرير(د پېغمبر لخوا په يو کار باندې په خاموشۍ د يو
عمل تائيدول) ته «د پېغمبر اکرم

سنت» وائي لکه د

قرآن شريف په باره کښې د قرآن نص ويلې شي.

11

د پېغمبراکرم

شيعه

د اهلبېتو

نو بس په دې بنياد اسالمي شريعت مشتمل دے د خداے
پاک په کتاب قرآن شريف او د پېغمبر اکرم

په

مبارکوسنتو باندې او ټول مسلمانان د پېغمبر اکرم

له

زمانې راهسې تر اوس مهاله پورې د خداے پاک په کتاب
او د پېغمبر اکرم

په سنتو باندې په عمل کولو د نظر

اتفاق لري.

د مسلمانانو اختالفي ټکي
مسلمانان په دوومسئلو کښې د عقيدې اختالف لري:
وړومبے :د ځينو ايتونو په تفسير او د هغو په معنو کښې
اختالف
وړومبۍ معنا :د دې ايت   
  چې د سورۀ بقره  311ايت دے په معنا کښې
اختالف لري د خلفاؤ د مکتب يوه ډله دا کرسي او تخت
ګڼي چې خداے پاک ورباندې ناست دے.

 .1په تفسير طبري او ابن كرير کښې د ايت تفسير.

1

خو د

د پېغمبراکرم

اهلبېتو

د اهلبېتو

شيعه

شيعيان (پېروکار) ،د پېغمبر اکرم

اهلبېتو امامانو

17

د

د تعليماتو مطابق د کرسي مطلب او

مراد د خداے پاک علم بيان کړے او دا ټکے په عربي لغت
کښې په همدې معنا هم راغلے دے نو د دې تفسير مطابق د

ايت معنا داسې کياي چې
يعنې د هغۀ علم پراخه دے په ټولو اسمانونو او زمکه.
دويمه نمونه :د دې ايت په تفسير کښې اختالف مودود
دے    چې د ځينو سني عالمانو
روايت نقل کړے دے چې د قيامت په ورځ به خداے تعالیٰ

خپله « پَنډۍ» مسلمانانو ته ورڅي ،او هغوي به په دې

وسيلې سره خداے پيژني ،او په هغۀ پسې به دنت ته
روانياي .دا ډله او نورې ټولې د خداے پاک لپاره د داسې

دسم او مکان قايلې دي خو د شيعۀ ؤ عالمان د اهل بېتو
امامانو

په پيروي کښې ،خداے پاک له هر ډول دسم او

مکان څخه پاک او منزه بلي.
دريمه بېلګه :د پېغمبرانو او انبياؤ په عصمت کښې هم د

عقيدې اختالف لري ،ځکه چې سني عالمان پېغمبران او

د پېغمبراکرم

13

د اهلبېتو

شيعه

انبيا يوازې د وحي په تبليغ کښې معصوم ګڼي او له دې نه
بغېر يې معصوم نه ګڼي.
حال دا چې د شيعه و عالمان ټول پېغمبران او رسوالن او د
هغوي وصيان او دانشينان له هر ډول ګناه پاک او معصوم
ګڼي.
او دا دليل راوړي چې پاک اهلل په سورۀ بقره کښې فرمائي:
          
          

 
  
 

1

"او ]ياد کړه[ هغه وخت چې خداے پاک ابراهيم په څو کلمو

وآزمايۀ ،نو هغۀ دغه خبرې پوره کړې] ،خداے[ وفرمايل:
زۀ تا د خلقو لپاره امام ګرځوم ]ابراهيم[ وويل":او له اوالده
مې هم؟ ]امامان وګرځوې[" نو وې فرمايل" :زما عهده

]امامت او رسالت[ ظالمانو ته نه رسي".
 .1سوره بقره.131 :

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

شيعه

19

نو دا چې خداے تعالیٰ وويل چې زما عهده او منصب

ظالمانو ته نۀ رسي او امامت او رسالت او پېغمبري د اهلل

تعالیٰ عهده او منصب دے او کوم کس چې يوه ګناه هم
وکړي هغه ظالم دے او په خپل ځان يې ظلم کړے دے پس

ممکنه نۀ ده چې يو کس معصوم نۀ وي او هغۀ ته دې الهي
عهده او مقام ورکړې شي .نو بس يوازې معصومو کسانو

ته د خداے عهده مالوياي.
دويم :په سنت او له سنتو څخه په تر السه شويو طريقو
کښې اختالف

سني عالمان ټول صحابه عادل ګڼي او د پېغمبر اکرم
سنت له هر هغه کس څخه اخلي چې صحابي نوم لري او په
دې حقله له پېغمبر اکرم
فرمايلي دي:

روايت نقلوي چې هغه
؛

«زما اصحاب لکه د ستورو په شان دي د کوم صحابي

پيروي چې مو هم وکړه نو سمه الره مو ومونده او هدايت
شوئ».

د پېغمبراکرم

33

شيعه

د اهلبېتو

حال دا چې په اصحابانو کښې داسې کسان هم شته چې و
نعوذ باهلل په پېغمبر

يې تورونه لګول او قران شريف په

دې حقله فرمائي       :
"يقيناً تاسو کښې يوې ډلې لوې تور او تهمت ولګوۀ"...

1

له دې عالوه په سوره توبه کښې په کلې توګه فرمايي:
          
؛
 
 
   

2

"او ستاسو په خواو شا اعرابو کښې ځينې منافقان دي او
ځينې د مدينې خلق (هم) په نفاق عادت دي ،تۀ هغوي نۀ

پيژنې او مونا يې څه پيژنو".
البته پيغمبراکرم

د منافق او مومن پيژندنې لپاره يوه

څکاره او روڅانه نښه بيان کړې وه او هغه عالمت او نښه د

 .1سوره نور.11 :

 .3سوره توبه.131 :

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

اميرالمؤمنين علي

31

شيعه

سره مينه د

مينه وه چې له علي

ايمان نښه ده او له هغۀ سره کينه او دڅمني د نفاق نښه ده.
له همدې امله د اهلبيتو
او د پېغمبر اکرم

1

شيعه (پېروکار) د قران تفسير

سنت د امام علي

له دڅمنانو لکه

معاويه ،عمروعاص او د نهروان له خواردو څخه نۀ اخلي
او له هغو صحابه ؤ يې اخلي چې د اهلبيتو

مينه وال

دي.
پېغمبر اکرم

نه وروسته هم د پېغمبر اکرم

حديرونه او د قران تفسير له دولسو امامانو

اخلي ځکه

چې دا دولس کسان هر څه چې ووائې په سند سره له پېغمبر
اکرم

څخه نقلوي د دولسو امامانو نومونه دا دي:

 .1په دې حقله د پېغمبراکرم

له يولسو اصحابو په صحيح

مسلم او سنن ترمذي او ابن ماده او نسائي او مسند احمد بن
حنبل او د سنيانو په نورو کتابونو کښې هم نقل شوي دي تاسو
کولې ش ،چې زمونا بل کتاب معالم المدرستين وړومبے ټوک ،د
مومن او منافق د پيژندلو بحث ته مرادعه وکړئ.

33

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

شيعه

 .1على بن ابىطالب المرتضی
 .3حسن بن علي ،سبط الرسول
 .3حسين بن على ،سبط الرسول
 .1على بن الحسينالسجاد
 .1محمد بن على الباقر
 .1دعفر بن محمد الصادق
 .7موسى بن دعفر الكاظم
 .3على بن موسى الرضا
 .9محمد بن على الجواد
 .13على بن محمد الهادي
 .11الحسن بن على العسكري
 .13الحجة بن الحسن العسكري
لکه خوشحال بابا هم دغه دولس امامان

د شعر په ژبه

بيان کړي دي او په آخر کښې يې د يو سني مسلمان لپاره د
پاکېدو شرط د دولسو امامانو چې د پېغمبر اکرم

آل

د اهلبېتو

د پېغمبراکرم

شيعه

33

دي منل او ورسره بشپړه او کلک عشق بيان کړے
دے(:شاهين)
د دهوووووان دولووووووس اموووووووام دي
پووووه حديث كښې نام په نام دي
يوووووووو علوووويٰ دويووووووم حسنٰ دے
بووووول حسېنٰ پوووووواكيزه تووون دے
چهوووووارم زېوووون العووووابدينٰ دے
بووول بوووواقووووورٰ ستنووووه د دين دے
بوووول دعووووووفرٰ ورپسوې هوووووم دے
بووووول امووووام موووووسى كاظمٰ دے
بووووول امووووام علوووي رضووووووواٰ دے
محووووموووووود تقووووويٰ بووول بيووا دے
بوووووول اموووووام علووووووي نقوووووويٰ دے
بووووووووول حسنِ عسوووووكووووووووريٰ دے
بووووول اموام ،امووووووام مهوووووديٰ دے

د پېغمبراکرم

31

د اهلبېتو

شيعه

چې د ټوووووول دهووووان هوووادي دے
د بوووووووي بووووي زهووووووووراٰ اوالد دے
پشت پووه پشت داهسې ياد دے
پوووووواک سنوووووووي هغووووووه اّدم دے
چوووووې د آلٰ په عشق محكم دے
دا ټول د شيعۀ و دولس امامان دي چې دې نومونو سره
پيژندلې شي.
د اهلبېتو
اکرم

شيعيان د قران کريم تفسير او د پېغمبر
سنت بلکې ټول عقائداو د اسالمي شريعت

احکام له دغو دولسو کسانو چې د پېغمبر اکرم
وصيان او ځاے ناستي (دانشينان) دي اخلي ،او د دې
خبرې لپاره دوه دليلونه ذکرکوي.

وړومبے دليل :خداے پاک او پېغمبر اکرم
(اهلبېت

) له پېغمبر اکرم

هغوي

وروسته د دې لوے

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

شيعه

31

امانت او دندې اخېستو لپاره ټاکلي دي او تيار کړي يې
دي.
د دې لوے ذمې (د دين تبليغ) اخېستو لپاره د تيارۍ او
زمينه برابروونکې وسيله د پېغمبر اکرم

وړومبے وصي

حضرت امام علي

ؤ.

له پېغمبر اکرم

نه پس د تبليغ ذمه وارۍ لپاره امام

علي

د زمينې برابرول

د پېغمبر اکرم

له بعرته مخکې په مکه مکرمه کښې

سخت اوچکلي (قحطي) شوه .حضرت ابوطالب چې د

قرېشو مشر ؤ په هغو کلونو کښې د حاديانو د مېلمستياو

او خدمتونو په وده غريب او محتاج شوے ؤ .او د غټې

کورنۍ خرچې پورا کول ورته ډېر سخت شوي وو .او له بلې

خوا پېغمبر اکرم

چې کله له بي بي خديجې سره وادۀ

وکړ نو مالي حالت يې څۀ شوے ؤ ،او دغه شان د پېغمبر
اکرم

ترۀ عباس هم يو سوداګر او شتمن کس ؤ نو د

حضرت ابوطالب د خرچې کمولو په نيت دواړو له هغۀ

وغوڅتل چې يو يو بچے ترې واخلي چې يې ورله وساتي او

31

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

شيعه

په دا ډول د هغۀ د کور خرچه او بوج کم شي ،چې دا خبره

حضرت ابو طالب ومنله نو عباس د ابو طالب زوے دعفر

کورته بوتلۀ 1او پېغمبر اکرم

د ابوطالب بل زوے

يعني حضرت علي کور ته راوستۀ.
حضرت علي په دې اړه فرمائي:3.
« زۀ چې ماشوم وم نو پېغمبر اکرم

به له خپل ځان سره

کښينولم او زۀ به يې له ځان سره غاړه باسلم او له خپلې

سينې سره به يې دوختولم او خپلې بسترې کښې يې زۀ اودۀ

کولم ،ما د هغۀ د بدن خوږ بوي بويوۀ زۀ دومره ورکوټے ؤم
چې ډوډې به يې په خپله خوله کښې نرموله او بيا به يې

ماته په خوله کښې راکوله .هغۀ له ما نه چرته بده خبره او

دروغ وانۀ وريدل او ناروا او ناوړه عمل يې ونۀ ليد.پېغمبر

اکرم

له هغه وخت څخه چې کله (له تي پرې) شو نو

 .1په صحيحينو،د حاکم مستدرک ،ټوک،3مخ171؛ سيرۀ ابن
هشام ټوک ،1مخ ،311د مصر چاپ.1371 ،
 .3د نهج البالغې د قاصعه خطبې ته مرادعه وکړئ.

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

شيعه

37

خداے ورسره يوه لويه فرڅته (دبرائيل)ملګرې کړه چې شپه
او ورځ هغۀ ته د بزرګوارۍ،شرافت او د نېک سيرت
الرڅونه کوي .زۀ به هر وخت له پېغمبر اکرم

سره وم

داسې لکه د اوڅې بچے چې په مور پسې وي .هغۀ به هره
ورځ د څو اخالقو نوې نښې نښانې ما ته څرګندولې او راته

به يې حکم راکوۀ چې يې پېروي وکړم .د خداے ګران رسول
به هر کال څه وختونه په غار حرا کښې تيرول او زۀ
يوازنے کس ؤم چې هغه به مې ليدۀ او بل چا به نۀ ليدۀ ،هغه

مهال اسالم يوازې په يو کور کښې ؤ او هغه کور هم د
پېغمبر اکرم

او بي بي خديجې ؤ او دريم کس ورسره

زه ؤم ،ما د وحي نُور په خپلو سترګو سره ليدۀ ،او د نبوت

بوي به مې هم محسوسوۀ ...د وړومبنۍ وحي د نازلېدو په

وخت مې چغې او فريادونه واوريدل او په دې حقله مې له
پېغمبر اکرم

نه پوڅتنه وکړه هغۀ راته وفرمايل چې دا

د شېطان چغې او فريادونه دي چې خيال کوي چې له وحي

نه ورسته به څوک د هغۀ پيروي نۀ کوي او دا يې د نااميدۍ

چغې دي بيا يې وفرمايل :اے علي! تۀ هر هغه څه اورې چې

زۀ يې اورم او هر هغه څه وينې چې زۀ يې وينم .خو فرق دا

د پېغمبراکرم

33

د اهلبېتو

شيعه

دے چې تۀ پيغمبر نۀ يې بلکې په رسالت کښې زما وزير او
مرستندويه يې او د خېر په الره روان يې».
کله چې حضرت علي

لوے شو نو شپه او ورځ به يې هغه

څه له پېغمبر اکرم

زده کول کوم څه چې له قرانه او

اسالمي احکامو نازل شوي وو او کالسونه يې دا ډول وو
چې پخپله فرمائي:
ته ورتلم او د

«زۀ به هره ورځ سهار وختي پېغمبر اکرم
دروازې شا ته به اودريدم او ويل به مې چې
که پېغمبر اکرم

به ورو غوندې ټوخے کوۀ

نو بيا به کور ته بېرته ستنېدم ګني ورننوتم به په دغو

کالسونو کښې به يې هر هغه څه چې له مخکېني کالس
وروسته به نازل شوي وو ما ته رازده کول».
په دغو کالسونو کښې پېغمبر اکرم

1

دخپل ترۀ زوے

 .1سنن نسائي ،بو اب التنحونح فوى الصوالس؛ سونن ابون مادوه ،بواب
اسوووتئذان كتووواب االدب؛ مسوووند احمووود ،ټووووک ،1مخونوووه  13او
.137

د پېغمبراکرم

علي

د اهلبېتو

39

شيعه

ته حکم ورکړ چې وليکه او وې فرمايل :هر څه چې

درته وايم وليکه حضرت علي
اهلل

ورته وويل :اے رسول

! تۀ دا فکر کوې چې هسې نه چې دا مې هير شي؟

(ځکه وليکم) وې فرمايل نه له خدايه مې غوڅتي چې ستا

حافظه داسې قوي او طاقتوره کړي چې هيڅ کله هم څه هېر

نۀ کړې ،دا د ليکلو حکم مې ځکه درکړ چې له ځانه ورسته
د نورو امامانو لپاره وليکې او امام حسن ته يې اشاره وکړه

او وې فرمايل چې دا د نورو امامانو وړومبنے کس دے او د
حسېن

په حقله يې وفرمايل چې له دۀ ورسته به امامان

ټول د حسين له اوالده وي.
د حضرت علي

1

هغه ليکل چې پېغمبر اکرم

ورته

امال ويله د يو کتاب په شکل کښې شو چې نوم يې
«دامعه» ؤ .دا کتاب ،سره د قران د تفسير د پېغمبر اکرم
په کور کښې ؤ چې د ميراث په توګه د پېغمبر اکرم
دولسو واړو وصيانو ته رسيدلے دے.

 .1امالي شېخ طوسي ،ټوک ،3مخ.11

د پېغمبراکرم

33

د اهلبېتو

دامعه نومې کتاب ته د اهلبېتو امامانو

شيعه

مرادعه

امام دعفر صادق

فرمائي« :دامعه کتاب مونا سره دے:

د پېغمبر اکرم

داسې امال ده چې د هغه حضرت له
هغه په

مبارکې خولې څخه ليکلې شوې ده او امام علي

خپل الس ليکلې ده ،حالل او حرام او هر هغه څه چې خلق
ورته ضرورت لري په هغه کتاب کښې مودود دي».
يو کس له امام دعفر صادق

1

يوه پوڅتنه وکړه او هغه

حضرت هم ورته ځواب ورکړ هغه کس وويل :ستاسو په نظر

که خبره داسې وي نو بيا مو رايه او نظريه څه ده؟ هغه

حضرت ورته وفرمايل :غلے شه کوم ځواب مې چې درکړ دا
د پېغمبر اکرم

ځواب دے 3.خداے تعالیٰ ټول حالل او

حرام او د قران تفسير او تأويل خپل پېغمبر

 .1كافى ،مخونه  119 ،113او .111
 .3كافى ،ټوک ،1مخ.13

ته

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

31

شيعه

وروڅائل او هغه حضرت هغه ټول حضرت علي
کړل.

ته ورزده

1

د اهلبيتو دولسو واړو امامانو

به خپلو اصحابو او

ملګرو ته د خداے حکمونه له دامعه کتابت څخه نقلول او
له هغه تفسيره چې د پېغمبر اکرم

په کور کښې ؤ

حديرونه نقلول ،او د امامانو اصحابو به چې کوم څه له

دوي زده کول هغه به يې ځان سره ليکل او هماغه ليکنې يا

کتابونه د علم حديث په اصطالح کښې «اصل» نومياي.

چې په يوې زمانې کښې د هغو شمير تقريباً څلور سوه
«اصل» ته رسيدۀ او څلورو کتابونو لکه اصول كافي ،من
اليحضره الفقيه ،استبصار او تهذيب ،خپل ټول حديرونه

له هغو څلور سوه اصولو نقل کړي او له هغه ورسته به د

اهلبيتو

پېروکارو علماو هغو کتابونو ته مرادعه کوله

لکه په النديني ددول کښې روڅانه دي.

 .1بصائر الدردات ،مخ.393

د پېغمبراکرم

33

د اهلبيتو

د اهلبېتو

شيعه

په مکتب کښې د روايتونو سند
امال (چې حضرت علي

د پېغمبر اکرم
دامعه ،د امام علي

له پېغمبر اکرم

د اهل بيتو دولسو امامانو

ليکله)

ليکلي مطالب.

روايتونه

د حديرونو اصول او واړۀ کتابونه (چې څلور وسوو ته رسي)
له هغو اصولو دوړ شوي کتابونه :الفقيه ،التهذيب،
االستبصار ،كافي
د اهل بيتو

د مکتب فقهي کتابونه

دويم دليل :هغه روايتونه دي چې له پېغمبر اکرم
اهلبيتو

د

په حقله رارسيدلي دي.

او مونا دلته د نمونې په توګه هغه روايتونه نقلوو چې د

خلفاو پيروکارو (سني وروڼو) په معتبرو او مشهورو
کتابونو کښې راغلي دي.

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

33

شيعه
1

رسول اهلل

وفرمايل« :زۀ تاسو ته دوه درانه او

ارزڅتناک څيزونه پريادم :يو د خداے کتاب (قران) او بل
زما اهلبيت

 ،که چرې په دې دوو مو منګولې ولګولې

نو هيڅ کله به له ما وروسته بې الرې نه ش ،،او دا دوه به له

يو بله ددا نه شي ان تر دې چې د حوض (کورر) په غاړه ما ته
راورسياي».

اوس هغه روايتونه بيانوو چې له پيغمبر اکرم

څخه د

وړومبي امام حضرت علي بن ابيطالب په حقله راغلي دي.
د بعرت په دريم کال کله چې پيغمبراكرم

د اهلل تعالیٰ

لخوا مامور شو چې خلقو ته د اسالم بلنه ورکړي او دا ايت

( .1صحيح مسلم ۷ ،ټوک ۲۱۱ ،مخ ،سنن دارمووووي ۱ ،ټوک،
 ۲۳۱مخ ،مسند احمد ۳ ،ټوک۱۲ ،۲۷ ،۲۲ ،او  ۹۵مخونه۲ ،
ټوک ۳۲۲ ،او  ۳۷۲مخونه ۹ ،ټوک ۲۸۱ ،مخ ،مستدرك
حووووووووواكووم ۳ ،ټوک ۲۲۸ ،۲۰۵ ،او  ۹۳۳مخونه ،او نور)....

31

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

شيعه

 1 خپلوان دې (د خداے له

   
  
   
 
  
   
عذابه) وويروه ».نازل شو ،نو پېغمبر اکرم

د خپل ترۀ

زوے علي بن ابي طالب ته حکم وکړ چې ډوډۍ تياره کړي،
او د عبدالمطلب اوالد يې راوغوڅت ،له ډوډۍ خوړلو نه

پس د پېغمبر اکرم
او پېغمبر اکرم

ترۀ ابو لهب خبرې اترې شروع کړې
يې خبرو ته پري نۀ څود ،او دا دعوت

ګډ وډ شو ،پېغمبر اکرم

يو ځل بيا ټول ډوډۍ ته

راوبلل او د خوړو نه پس يې هغوي ته د اسالم بلنه ورکړه او
د اسالم په تبليغ کښې يې له هغوي مرسته وغوڅته او

داسې يې فرمايل:

؛
«په تاسو کښې به څوک په دې کار کښې زما مرسته کوي
چې هم زما ورور او وصي او په تاسو کښې زماخليفه

وګرځي».

 .1سوره شعرا .311 :

د اهلبېتو

د پېغمبراکرم

31

شيعه

ټولو له دغه تجويز څخه مخونه واړول او هغه يې ونۀ منل خو

حضرت علي بن ابيطالب چې له ټولو ورکوټے او کم عمره ؤ د
پېغمبر اکرم

په ځواب کښې وويل :زۀ په دې کار کښې ستا

وزير او مرستندويه يم يا رسول اهلل

ې

ښې

!.
خپل الس د علي بن

ې

ابي طالب په سر کيښود او وې فرمايل:
؛
«دې په تاسو کښې زما ورور ،زما وصي او زما خليفه دے

د دۀ حکم واورئ او د دۀ پيروي او اطاعت وکړئ».

خپلوان) له خپل ځايه پاڅېدل او

نو ټول(د پيغمبراکرم

په خنده او سپکاوي سره يې ،ابو طالب ته چې مشر

او سپين ږيرے ؤ (په طنز کښې) وويل :چې ورارۀ
(محمد

) درته حکم درکړ چې د خپل زوے حکم به منې

او د هغۀ اطاعت به کوې.

1

 .1دا واقعووه پووه توواريخ طبووري ،چووې پووه يووورپ کښووې چوواپ شوووے
دے ،ټوووووک ،1مخونووووه  1171او1173؛ ابوووون اريوووور ،ټوووووک،3

31

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

او دا وړومبے ځاے ؤ چې پېغمبر اکرم

شيعه

د خپل رسالت

دعوت او بلنه اعالن کړه ،او د مکې مکرمې په هماغه

وړومبي دعوت کښې يې خپل وصي او خليفه وټاکۀ او له
دې پس يې هم په ځلونو په مختلفو ځايونو کښې ،علي
خپل وصي او خليفه معرفي کړے دے او څو اصحابو په

دې حقله هغه څه چې اوريدلي يې دي نقل کړي دي.

سلمان فارسي
سلمان فارسي نقلوي چې پېغمبر اکرم

ته مې عرض

وکړ چې :هر يو پېغمبر وصي لرۀ ستا وصي څوک دے؟ هغه

وخت يې ځواب رانۀ کړ او څه موده پس يې زۀ وليدم نو راته
يې غا وکړ:

مووخ333؛ پووه توواريخ ابوون عسوواكر د امووام علووي

د ژونوود ليووک

تردمه او د خلفاؤ د مکتوب (سوني) داسوې نوورو سورچينو کښوې هوم
راغلو وې ده پوووه دې اړه هوووم زموووونا بووول کتووواب معوووالم المدرسوووتين،
ټوک .1باب ،اهتمام الرسول بالتعيين ولى االمر من بعده،

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

37

شيعه

اے سلمانه! زۀ زر زر هغۀ ته ورغلم او لبيک مې ورته
ووايۀ.
وې فرمايل :خبر يی چې د موسیٰ وصى څوک ؤ؟
ورته مې وويل :هو ،يوشع بن نون د موسی ٰ وصي ؤ.
وې فرمايل :هغه ولې وصى ؤ؟
ومې ويل :ځکه چې د هغه علم او پوهه له ټولو نه زياته وه.
وې فرمايل :زما وصىّ او خليفه او هغه غوره کس ،چې پس
له ما به ،زما ژمنې او وعدې پوره کوي او زما پور او قرض
به ادا کوي ،هغه علي بن ابىطالب دے.

1

ابوسعيد خدري انصاري
روايت نقل کړے چې رسول اللّه

وفرمايل« :زما وصى

او زما د رازونو ساتوونکے او هغه بهترين کس چې له ځانه

 .1معجوووم كبيووور ،طبرانو وي ،ټووووک ،1موووخ331؛ مجموووع الزوائووود،
ټووووووک ،9موووووخ113؛ او پوووووه دې اړه نوووووورې سووووورچينې د معوووووالم
المدرستين ،ټوک .1بحث

ته مرادعه و کړئ.

د پېغمبراکرم

33

شيعه

د اهلبېتو

وروسته يې پريادم چې زما وعدې پوره او پورونه او
قرضونه ادا کړي هغه على بن ابىطالب دے».

انس بن مالك انصاري
روايت کړے چې :پيغمبر اکرم

وضو (اودس) وکړ او

دوه رکعته نمونځ يې ادا کړ او وې فرمايل :هغه کس چې

وړومبے دې دروازې ته راننوځي هغه د متقيانو امام او د
مسلمانانو سيد او آقا او مشر او خاتم الوصيّين دے.
نو وړومبے کس علي

وفرمايل:

راغے پېغمبر اکرم

اے انسه! څوک راغے؟
ما ورته وويل :علي

 .نو پېغمبر اکرم

او پاڅېد او الس يې د علي

د نبي اکرم

په شا کيښود.

خوشحال شو
1

وزير

مشهور صحابي سعد وقّاص روايت کوي چې پېغمبر اکرم

 .1تاريخ ابن عسواكر ،ټووک ،3موخ131؛ حليوة االوليوا  ،ټووک،1
مخ.13

د پېغمبراکرم

علي

د اهلبېتو

39

شيعه

ته وفرمايل:
1

«آيا تۀ په دې خوشحاله نۀ يې چې ستا نسبت ماسره داسې

وي لکه چې له موسیٰ سره د هارون نسبت ؤ خو يوازې يو
فرق لري چې له ما وروسته بل پېغمبر نيشته(او زۀ وروستے

پېغمبر يم)».
د پېغمبر اکرم

دا وېنا د كليم اللّه ،موسىٰ بن عمران

دې قول ته اشاره ده چې کله يې خداے ته وفرمايل:

 .1صوووحيح مسووولم ،ټووووک ،7موووخ133؛ سووونن ترموووذي ،ټووووک،13
مووخ171؛ مسووتدرك صووحيحين حوواكم ،ټوووک ،3مخونووه  133او
.139

د پېغمبراکرم

13

د اهلبېتو

شيعه

         
   ؛
     
       
  

1

"زما له اهلبېتو يو کس هارون زما وزير او مرستيال

وګرځوې او په هغۀ سره زما مال مضبوطه کړې او د رسالت
په چارو کښې هغه زما شريک وګرځوې".
هم علي

پېغمبر اکرم

خپل وزير وټاکۀ لکه چې

څرنګه د حضرت موسىٰ خپل ورور هارون وزير ؤ ،بې له

نبوته(،يعني هارون وزير ؤ او پېغمبر هم شو خو ته زما وزير
يې خو پيغمبر نۀ يې) ځکه چې پېغمبر اکرم

پيغمبرانو

د

خاتم(آخري) دے (يعني پس له هغه حضرته

نور پېغمبران نيشته).
له هم دې امله پېغمبر اکرم

سره د علي

مقام بالکل

هماغه شان دے لکه څنګه چې موسی بن عمران سره د
هارون مقام دے.
 .1سوره طه.33 - 39 :

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

د حضرت علي

شيعه

په حقله د پېغمبر اکرم

11

حديرونه ډېر

زيات دي خو دلته يوازې د غدير حديث په بيانولو بسنه
کوو.

د غدير خم حديث
په مسند احمد بن حنبل ،سنن ابن ماده ،صحيحينو او د
حاکم په مستدرک کتابونو او همداسې د خلفاؤ د مکتب په
نورو حديري او تفسيري سرچينو کښې راغلي دي چې

پېغمبر اکرم | کله له حجة الوداع څخه راستانيدۀ او د
غدير خم مقام ته ورسيد نو دا ايت ورباندې نازل شو:

          

   
  
 
 
   
       
  
    
  
  
 

1

"اے پيغمبره! هغه څه چې په تا باندې د خپل رب لخوا نازل
شوي دي ورسوه او که ودې نه رَسَوَل نو داسې ده لکه چې

رسالت دې نۀ وي پوره کړې او خداے به تا د خلقو له (فتنې
 .1سوره مائده.17 :

13

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

شيعه

او شره) ساتي بېشکه خداے پاک د کافرانو ټولي ته سمه
الر نه څيي".
او په وحي بياني سره يې د
يعني حضرت علي
ورسوه نو پېغمبر اکرم

يې بيان کړ ،چې د علي واليت
په هغه صحرا او دڅته کښې له

اوڅه کوز شو او وې فرمايل چې کوم حاديان مخکښې

تللي دي هغوی راستانۀ کړئ او کوم چې وروسته پاتې دي

هغوي ته صبر وکړئ چې روارسياي کله چې ټول راغونډ

شول نو ماسپښين د نمانځۀ نه پس د اوڅانو له کجاو نه يې
يو منبر دوړ کړ او په هغه وختۀ او داسې خطبه يې ورکړه:
«زۀ تاسو ته دوه درانۀ او ارزڅتناک څيزونه پريادم :يو د
خداے کتاب (قران) او بل زما اهلبيت

 ،که چرې په دغو

دواړو مو منګولې ولګولې نو هيڅ کله به له ما وروسته بې

الرې نۀ ش ،،او دا دواړه به يو له بله ددا کياي نه ان تر دې

چې د حوض (کورر) په غاړه ما ته راورسياي ،له دغو دواړو

وړاندې الړ نۀ ش ،ګني هالک به ش ،او له دوي دواړو
ورسته هم پاتې نۀ ش ،چې بيا به هم هالک او ګمراه ش ،او

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

13

شيعه

دوي ته څه مۀ ورزده کوئ ځکه چې د دوي علم او پوهه له
تاسو ډيره زياته ده ».بيا يې وفرمايل« :آيا خبر ي ،چې زۀ د

مومنانو په نفسونو او مالونو له هغوي نه زيات حق او
وړومبيتوب لرم؟ »
خلقو په اوچت غا سره وويل :هو ،يا رسول اللّه
نو دغه وخت پېغمبر اکرم

 ،علي

!

منبر ته وخيژوۀ او

د هغۀ الس يې ونيوّۀ او اوچت يې کړ دومره يې د علي
الس اوچت کړ چې د دواړو د ترخونو الندې ځايونه
راڅکاره شول نو بيا يې وفرمايل:
« :خداے تعالیٰ زما موال
دے او زۀ تاسو موال يم او زۀ چې د چا موال يم نو دا علي هم
د هغۀ موال دے».
پس له دې يې د دعا لپاره السونه اوچت کړل او وې فرمايل:
«خدايه د علي منوونکي سره مينه ولرې
او د هغۀ له دڅمن سره دڅمني وکړې ،او څوک چې د علي

د پېغمبراکرم

11

د اهلبېتو

شيعه

مرسته کوي له هغه سره تۀ مرسته وکړې او څوک چې علي
پريادي او له علي مخ اړوي نو هغه ذليل او خوار کړی».
د پېغمبر اکرم
علي

د دانشين او د واليت په مقام د

له ټاکلو نه پس په پېغمبر اکرم

دا ايت نازل

شو:
       
  ؛
"نن 1مې ستاسو دين بشپړ (کامل) کړ او خپل نعمتونه مې
په تاسو تمام کړل او اسالم مې ستاسو لپاره د دين په توګه

خوښ کړ".

 .1هغه ورځ وه چې دين کامل شو او کافران نااميده او مايوس
شول او خداے پاک د مسلمانانو لپاره اسالم دين خوښ کړ،
کومه خبره چې د پېغمبر

د کورنۍ له امامانو

رسيدلې ده

او ټول ورباندې يوه خُوله دي هغه دا ده چې دا د پيغمبر

د

آخري حج په کال د ذوالحجې د مياشتې په اتلسمه نيټه وه کله

د اهلبېتو

د پېغمبراکرم

بيا پېغمبر اکرم

11

شيعه

خپله توره عمامه (دستار) چې نوم يې

«سحاب» ؤ او د مکې د فتحې په شان خصوصي دستورو
کښې به يې په سر اېښوده ،هغه يې نن د علي

په سر

وتړله.
نو دلته وه چې د پېغمبر اکرم
علي

صحابي عمر بن خطاب

ته داسې مبارکي وويله:
؛

«مبارک دې شه! مبارک دې شه! اے علي! چې له نن نه تۀ
زما او د ټولو مومنانو او مومناتو موال شوې».
په بل تاريخ کښې دي چې پېغمبر اکرم

چې پېغمبراکرم

وفرمايل:

له حجه مدينې ته واپس راتلۀ نو په الره

کښې په يو ځاے کښې چې د حاديانو الرې له يو بله ددا کېدې
چې غدير خم نومياي ،رسول اهلل
د علي

علي

منبر ته وخيژؤ او

الس يې اوچت کړ او اعالن يې وکړ:
د چا چې زۀ موال يم د هغۀ علي موال دے.

11

«علي

د پېغمبراکرم

له ما دے او زۀ له علي

تبليغ نۀ کوي مګر زۀ او علي

«زۀ د علم څار يم او علي

د اهلبېتو

شيعه

يم زما لخوا څوک

» او بيا يې وفرمايل:

د هغه څار دروازه ده څوک هم

چې وغواړي د علم څار ته راننوځي نو بايد د دروازې له
الرې راننوځي».
او په خپله يې حضرت علي

ته وفرمايل:

له ما وروسته که زما امت په يو څه کښې اختالف وکړي نو
تۀ به ورته هغه بيانوې (او اختالف به ورله ختموې)
او هم دا رنګ پېغمبر اکرم

له ځانه پس د خپلو ځاے

ناستو (دانشين) او خليفه ګانو شمير دولس تنه معين کړې

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

17

شيعه

او فرمايلي يې وو چې پس له هغوي به دنيا ړنګه او غرقه
شي.
څه چې پيغمبر اکرم

فرمايلي دي نو هغه په دغو دولسو

کسانو اطالق او تطبيق کياي چې وړومبے پکې حضرت
علي

او د هغه يولس اوالد چې دولسم امام پکې حضرت

امام مهدي

دے چې د خداے ګران پېغمبر

د هغۀ

په حقله هم فرمايلي دي چې:
«مهدي

زمونا له اهلبېتو دے».

«مهدي

زما له کورنۍ او د فاطمې بي بي

له نمسيو

څخه دے».
«که د دنيا يوازې يوه ورځ هم باقي پاتې وي او امام
مهدي

ظهور او پاڅون نه وي کړے نو اهلل تعالی به هغه

ورځ دومره اوږده کړي چې زما له زوزاته يو کس چې زما نوم
به لري ،پاڅون وکړي(دامام مهدي نوم هم محمد دے)».
د ابن كرير په تاريخ کښې راغلي دي چې :کوم تورات چې د

يهوديانو په السو کښې دے په هغه کښې راغلي دي چې د

13

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

شيعه

ابراهيم زوے اسماعيل له نسله به دولس کسان ظهور کوي
او دا چې ابن تيميه ويلي دي چې دا هماغه دولس کسان دي

چې پېغمبر اکرم

په خپل حديث کښې فرمايلي دي.

او ابن تيميه دا هم ويلي دي چې:
ډېر هغه يهوديان چې مسلمانان شوي دي ،عقيده لري چې
دا دولس کسان هماغه دولس کسان دي چې شيعه يې مني.
د پېغمبر اکرم

د دولسو خليفه ګانو د تعيين او

تشخيص په حقله د سني عالمانو سرګرداني او حېرانتيا
د پېغمبر اکرم

د دولسو دانشينانو په حقله روايتونه

او دا چې له دوي وروسته به دنيا ختمياي ،دا ټول روايتونه

د سنيانو په مختلفو کتابونو لکه صحيح بخاري ،صحيح

مسلم ،مستدرك حاكم ،فتح البارى په شرح بخاري کښې او
هم دا رنګ په سنن ابو داؤد ،ترمذي ،مسند طيالسي او

مسند احمدبن حنبل او داسې نورو سني کتابونو کښې
راغلي دي.

د سنن ترمذي شرح کوونکے ابوبکر ابن عربي وائي :مونا
چې کله له رسول د خداے

نه وروسته خليفه ګان

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

19

شيعه

وشمېرل نو ومو ليدل چې :ابوبكر ،عمر ،عرمان ،على
حسن

،

او معاويه ،يزيد ،معاويه بن يزيد ،مروان،

عبدالملك مروان ،وليد ،سليمان ،عمربن عبدالعزيز ،يزيد

بن عبدالملك ،مروان بن محمد بن مروان ،سفاح

وغېره...دي چې اويا (کسان) دوړياي ،خو که د خليفه معنا

په نظر کښې وساتو نو بيا يوازې وړومبي خليفه ګان او
عمر بن عبدالعزيز نو دا خو پينځه شول بيا وروسته وائي

چې د حديث په معنا پوهو نۀ شوم.
هم دا ډول د خلفاو د مکتب نور عالمان هم د دې دولسو
کسانو په معين کولو کښې سرګردان او ګوته په خوله دي.

او دا حېرانتيا يې ځکه ده چې د پېغمبر اکرم

دولس

دانشينان کوم چې په صحيح حديرونو کښې راغلي دي په
هغو خليفه ګانو ،چې پس له پېغمبر اکرم

نه تر بني

عباسو پورې يې حکومت وکړ ،صدق او اطالق نۀ کياي او
له بلې خوا هغوي دا هم نۀ قبلوي چې د پېغمبر اکرم
مراد هم ،هغه د اهل بيتو
علي

دولس امامان دي يعني امام

او د هغۀ يولس اوالد چې شيعه يې پيروي کوي،

د پېغمبراکرم

13

د اهلبېتو

شيعه

نو ځکه سني عالمان سرګردان او حېران دي خو شيعه د دې
شاعر د قول مصداق دي چې وائي:

«پيروى وکړئ د هغه چا ،چې د هغو ګفتار او حديث دا دے

چې وائي زمونا نيکۀ (رسول اهلل) له دبرائيل او هغۀ له پاک
اهلل نقل کړې دي».
او دا حقيقت خوشحال بابا په بل شکل کښې بيان
کړےدے( :شاهين)
که پکار دې وي د خداے پېژندګلي
پېروي د محمد کړه د عليٰ
کوم آيت چې به راتلۀ پاسه له عرشه
ال په عرش به ؤ عليٰ ؤ متلي
محمدٰ چې هغه راز يې په معراج کړ
يکايک ؤ و عليٰ وته دلي
په محشر به هغه تور مخونه پاڅي

د پېغمبراکرم

د اهلبېتو

11

شيعه

چې يې نه دي تورې خاورې د تلي
محمدٰ عليٰ چې دوه وينې په سترګو
په دا کار کښې احولي ده احولي
د زړۀ زنګ په بل صېقل نه لرې کياي.
په دوستۍ يې د عليٰ ده مصقلي
بس دا هومره ويل کا ورته رخصت دے
محمدٰ دے پېغمبر عليٰ ولي
د عليٰ د آل دوستی د ايمان زړۀ دے
څوک دې شک په دا په زړۀ نۀ راولي
د عليٰ د آلٰ په مدحه کښې دنت دے
د خوشحال خټک په دا ده تسلي
هو ،مونا ټول شيعه له پېغمبر اکرم
اهلبيتو

نه پس د

پيروي کوو.

او په همدې وده مونا ته د اهلبېتو

شيعه ويل کياي ،او

په همدې اساس زمونا په زړونو کښې د پېغمبر اکرم
او د هغۀ د اهلبيتو

مينه مودوده ده او له همدې امله له

د پېغمبراکرم

13

د اهلبېتو

شيعه

پاک ربه اميد لروو چې د قيامت په ورځ به مو له پېغمبر
اکرم

او د هغه حضرت له اهلبيتو

سره محشور

کړي .ځکه چې پخپله پېغمبر اکرم فرمايلي دي چې:
که د چا له يو کاڼي سره هم مينه
وي نو خداے پاک به يې په قيامت کښې له هغۀ سره

محشوروي(.يعني د چا چې له څه سره مينه وي خداے پاک
به يې له هغه سره محشوروي)
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 .1او په قران شريف کښې هم خداے پاک فرمائي  :
"    په هغه ورځ (د قيامت په ورځ) چې به هر
څوک له خپل امام سره راوبولوو" (سورۀ اسرا آيت .)۷۲

