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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 د غونډې خبرې

 
هغه ګران بيه ميراث چې اهلبيتو)ع( له ځانه وروسته پريخی دی او د 
هغوي الرويانو هغه له ورک شونې څخه ساتلی دی د مکتب يوه کامله 
بيلګه ده چې د اسالمي علومو بيال بيلې څانګې لري. او د علم ډير تږي 

ې عالمان او پوهان يې اسالمي يې له دې چينې خړوب کړي دي. او داس
امت ته ورکړي دي چې د اهلبيتو)ع( د علمونو په رڼا کې په اسالم باندې 
د بيال بيلو سوالونو، شبهو فکري بې الريو ځواب ورکړي، او په تېر 
شوي پيړيو کې يې د سوالونو د ټولو نه ښه ځوابونه او د مشکالتو د حل 

 الرې ښودلي دي.
لۍ غونډې ـ لپاره د دې چې دا ذمه واري يې د اهلبيتو)ع( نړيوا  

اختسې ده ـ د رسالت له حريمه او د حقو اعتقاداتو نه دفاع ته وړاندی 
شوی ده. هغه حقيقتونه چې د بيال بيلو فرقو، مذهبونو او د اسالم 
مخالفوخلکو هميشه د هغې په مخالفت کې کوښښ کړی دی. د اهلبيتو 

ځان د اهلبيت )ع( د ريښتني الرويانو نړيواله غونډه په پاکې الرې کې، 
او شاګردانو څخه ګڼي، هغه شاګردان چې هميشه دې تهمتونو لرې کولو 
ته تيار وو او دا کوښښ کوي چې په هره زمانه کې د زمانی د غوښتو 

 مطابق د دې جنګ په لومړي سر پاتي شي.
و هغه تجربې چې په دې بڼه د اهلبيتو)ع( د مکتب د پوهانو په کتابون 

کې ذخيره شوې او راټولې شوې دي، د هغې مثال نه مالويږي. ځکه چې 
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دا تجربې او دليلونه چې ټول د عقل سره سم او له بې ځايه تعصبه پاک 
دي، متخصصان او پوهان او عاقالن داسې مخاطب کوي چې د هغوي 

 عقل او پاک فطرت دا دليلونه ومني او قبول يې کړي.
ډې دا کوښښ کړی دی چې د دې تجربو د اهلبيتو)ع( نړيوالې غون 

نوې ټوک، د دې زمانې د محققانو، ليکواالنو او د هغه کسانو چې د 
اهلبيتو)ع( مذهب يې قبول کړی دی، کتابونه چاپ کړي او د حقيقت د 

 چينې تږو ته يې وړاندې کړي.
دې غونډې د شيعه وو د تېر شويو عالمانو ليکل شوې کتابونه او  

ړي دي چې دا کتابونه به هم د حقيقت د لټوونکو تحقيقات هم چاپ ک
لپاره د يو خوږې چينې په شان وي. او په دې زمانه کې چې عقل په 
تکامل او پوره کيدو دی، د اهلبيتو)ع( هغې حقيقتونو ته چې د نړيوالو 

 لپاره يې د تحفی غوندې پريخي دي غوږ کيدي.
مونږ له خپلو  هيله لرو چې د دې غونډې د کتابونو لوستوونکي به 

 قيمتي وړانديزونو او ښو نيوکو څخه خبر کړي.
همدارنګ ټولو مؤسسو، پوهانو او ژباړه کوونکو ته بلنه ورکوو چې  

 دين په خپرونې کې له مونږ سره مرسته وکړي. پيغمبر)ص(د ګران 
له خدايه دا سوال کوو چې زمونږ دا وړکې غوندې کوښښ په خپلې  

اخري امام مهدي )عجل اهلل تعالي فرجه درګاه کې قبول کړي او د 
 الشريف( د سوري الندې نور توفيق هم راکړي.

دې ځاي کې مناسبه ګڼو چې د خوږ استاد ښاغلي عبدالرحيم دراني  
څخه مننه وکړو چې د دې کتاب په ژباړې کې يې له مونږ سره مرسته وکړه 

له  او همدارنګ له هغې کسانو چې د دې کتاب په پوره کيدو کې يې
مونږ سره مرسته کړې، په بيله توګه هغه کسان چې د ترجمې په اداره کې 

 کوښښ کوي.
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  د نړيوالې غونډېد اهلبيتو)ع( 

 فرهنګي معاونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 امام رضا عليه سالماتم امام حضرت 
ټه يولسمه نياشتې په يقعدې د م يکال د ذ 841د هجرت د 

په کور کښې  المه السيکاظم عل موسیامام نه کښې د يپه مد
مان علم او يږدۀ چې له خپل پالره وروسته د ايزيو ماشوم وي

ښود او يک یپرې عل يېشو نوم  ېخ جوړونکيامامت د ډګر تار
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په  ېچ ینجمه د يب يب يېپه رضا مشهور شو. د مور نوم 

 یقت دا ديحق 1رمنو څخه وه.يله لوړو م يمان او تقويپوهې ا
ندو له نسله وو او د يرانو او مرو لوړو پاليچې ټول امامان د ډ

 وؤ. يږو کښې روزل شويندو په غيرو پاکو ميډ
کال د هارون په بند  811د هجرت په  ه سالميامام رضا عل 

دته ورسته په اله شه ه السالميکاظم عل موسیامام کښې د 
ناست او د يرش کلنۍ کښې د امامت په ګدۍ کښيپنځۀ د

امامت هم  ياخسته. د دوپه غاړه و يېامت د الرښوونې دنده 
د رسول په ټاکنې،  يېد نورو پاکو امامانو په شان د خدا

 موسیامام ح او د خپل پالر لخوا په معرفۍ سره ؤ. يتصر
وو  يليدو او بنده مخکښې ويول کيتر ن ه السالميکاظم عل

 يحجت څوک و يېچې تر هغه ورسته به د زمکې په مخ د خدا
ارو کښې پاتې او بې الرې يپه ت يخلق او د حق منوونکچې 

 .ينش
مونږ  ه السالميکاظم عل موسیامام : وايي يمخزوم 

چې ولې مې  يېل: تاسو خبر يوغوښتو او وې فرما
 راوغوښتئ؟ 

  نه. 
ه يامام رضا عللپاره چې ګواه اوسئ زما دا ځوې) ېد د 

 .ید یناست ياو ځا ياشاره وکړه( زما وص يېته  سالم
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 اخالق و کردار مالسالامام رضا عليه د 
پاکو امامانو په خلقو کښې او له خلقو سره ګډ ژوند کوؤ او 

ښودۀ.  لت او ژوند درس عمالًيد پاکۍ فض يېخلقو ته به 
لګه وو او سره له دې چې د امامت يد نورو نمونه او ب يدو
له نورو خلقو ممتازول او د زمکې په مخ د  يمقام دو يېلو

له خلقو لرې نۀ وو، خلق به  وو.څخه له غوره بندګان  يېخدا
 يېله ځانه نۀ جدا کول او د ظا لمانو او زوراورو په شان به  يې

 نه کولو. ياو سپکاو يد خلقو بې عزت
څکله په يه ه سالميامام رضا عل: واييم بن عباس يابراه 

دو يله ختم يېخبرو کښې په چا ظلم نۀ کولو او د چا خبره به 
کوم حاجتمن او اړمن چې  يېڅکله يمخکښې نۀ غوڅوله. ه

الس نۀ ستنولو، د نورو  يشو خال يورله پوره کول يېحاجت 
انو او خدمتګارو به يپښې نۀ غزولې، له مر يېپه وړاندې به 

زه او په کټ کټ نۀ وه بلکې يت يېخندا  ،ت نۀ کوؤيشکا يې
شو د کور ټول  ین واغوړولادۀ به. کله به چې دسترخويمسک

هم له ځان سره په  يېدمتګار به دار او خيڅوکحتی  يوګړ
ډوډۍ  يېو ځايبه له امام سره  ينولو او هغويډوډۍ کښ

ښ ؤ، اکثره شپې ير به ويدۀ او ډيخوړله، د شپې به کم اودۀ ک
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ؤ او  ير  روژتيکوؤ، ډ يېتر سهاره روڼولې او عبادت به  يېبه 

و مخصوصو  ورځو روژه يد در يېاشت کښې به يپه هره م
خلقو ته  يېکول او په پټه به  يېکارونه به  ، ښه1ولهيضرور ن

رانو کورونو ته ډوډوۍ يد فق يېخواړۀ رسول او د شپې به 
 وړله.

 يکښې به امام په پوز ي: په اوړواييعباد  يمحمد ابن اب 
 يېڅمالستو،په کور کښې به  يکښې په لمس ياو په ژم

په عامو  يېاو ډبلې جامې اچولې خو چې کله به  يګيځ
ښې او د وخت مطابق جامې به  ې ګډون کولو )نوغونډو کښ

 جوړوؤ( يېولې او ځان به اچ يې
ؤ د خبرو اترو په  يلمه راغليو ميوه شپه د امام کور ته ي 

لمه غوښتل يدا شوه. ميپ يدوران کښې په مشال کښې خراب
څراغ جوړ  يېخو امام پرې نۀ ښود پخپله  يچې مشال جوړ کړ

 لمنو کار نۀ کوؤ.يل مونږ په خپلو ميکړ او وې و
د  يمې دې قسم و يېامام ته عرض وکړو: په خدا يو سړي 

لت او شرافت له نظره ستا پالر يڅوک د فضيزمکې په مخ ه
ته عزت  يهغو يل: تقوي. امام وفرمايږيکانو ته نۀ رسياو ن

 مقام لوړ کړ. يپاک اطاعت د هغو يېورکړو او د خدا

                                                             
تې په منځ . يعني د مياشتې د لومړي زيارت د ورځې او د مياش  1

کښې د شورو ورځې او دمياشتې د ورستي زيارت يا پنجشبې په 
 ورځ.
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امام رضا کښې د : د خراسان په سفر وايي يو سړيد بلخ  
وه ورځ چې دستر خوان وغوړول شو، يؤم.  یملګر ه سالميعل

هم راغونډ   يتور پوستکحتی ان يامام ټول خدمتګاران او مر
. ما امام ته عرض يورسره ډوډوۍ وخور يېو ځايکړل چې 

په جدا دسترخوان  يچې دو يوکړو: له تا ځار شم، ښه به نۀ و
مور  یو دي يېټولو خدا شه زمونږ د يل غلي؟ وې فرماينيکښ

 او جزا هم په عمل ده. يو دياو پالر مو هم 
 ه سالميامام رضا عل: وايياسر" يو خدمتګار "يد امام  

وؤ چې که تا سو مې څۀ کار ته راوغوښتئ او  يليمونږ ته فرما
ئ نو تر هغې له ډوډۍ مۀ پاڅئ چې يا يتاسو په ډوډۍ لګ

ې وشول چې امام ر وخت داسياو ځکه به ډ يختمه شوې نۀ و
 ل چې ډوډۍ خورو.يبه مونږ غوښتو خو مونږ به ورته و

ل زۀ ستا او ستا د ياو وې و يو مسافر امام ته راغيو ځل ي 
ؤم خو اوس  يم، حج ته تلليوالو څخه يکانو له ليپالر او ن

سې راکړئ نو يکه تاسو راته لږې  پ ید یراسره خرڅ ختم شو
صدقه کړم ځکه  يېا به ږم ستا لخويته ورس يزۀ چې خپل کل
م، خو اوس راسره څۀ نشته. يب نۀ يکښې غر يچې په خپل کل

راواخستل او له  يېناره يوې کوټې ته ننوت، دوه سوه ديامام 
ل دا دوه سوه يستلو او وې فرمايالس راووو يېوره ور اخوا 

نۀ ده چې زما  يناره واخله او خرچه پرې برابره کړه. او ضروريد
نارونه واخستل او الړو. امام له يد يړې. سړصدقه ک يېلخوا 

کوټې راووتلو، تپوس مو ترې وکړو چې ولې مو له کوټې دننه 
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ل: ددې لپاره چې د يسې ورکړې وې فرمايته پ يڅخه دو

په سترګو کښې ونۀ  يې يکه واليسوال او حاجت شرم او پ
 نم.يو

عه د خلقو الرښوونه نۀ يوازې د خلې په ذريپاکو امامانو به  
 يهم خلق د هغو يېکوله بلکې په خپل سلوک او عمل سره به 

 رابلل. يېو ته متوجي کول او سمې الرې ته به يغلط
وه ورځ له امام ي: وايي يمان جعفريسل يو ملګريد امام  

ښام مهال ؤ د امام خدمتګاران د اسره د هغۀ کور ته الړم، م
 یسړ یو نويوې ودانۍ په جوړولو مشغول وؤ. امام پکښې ي

وکړ څوک مسافر  يې؟ عرض یدۀ او وې پوښتل دا څوک ديول
ل: يو څۀ ورکړو. وې فرمايا به يب يله مونږ سره مرسته کو ید

ل: نه! هر يمو ورته معلومه کړې او ټاکلې ده؟ وې و يمزدور
ل له ي. امام غصه شو ما ورته وويې يڅۀ چې مو ورکړل قبلو

 يلير ځله ويته ډ يل: ما دويږه مه. وې فرمايتا ځار شم خفه ک
سې معلومې کړې نۀ ياو پ يچې تر څو مو چا ته مزدور يد
مۀ لګوئ. څوک چې بې له تړونه او معلومې  يې، په کار يو

ال به يهم ورکړې خ يکه درې چنده مزدور يمزدورۍ کار کو
او که تړون ورسره وکړې  يد يسې دې کمې ورکړيچې پ يکو

چې په خپلې  يورکړې نو خوشحاله به ش ياو ټاکلې مزدور
او که له معلومې مزدورۍ لږ څۀ  ید یژمنې دې عمل کړ

 ياو منندو يږيلار خوشحيډ ياتې ورکړې نو که لږې هم ويز
 .يد ياتې دې ورکړيچې ز يبه و
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 او د وخت حکومت سالمالامام رضا عليه 
د او د يد امامت په وخت د هارون الرش ه سالميامام رضا علد 

لس کاله د  يعنياو مامون حکومت ؤ ن يهغۀ د دوؤ زامنو ام
کالونه او پنځۀ پنځۀ کاله د مامون  يهارون د حکومت ورست

 ن حکومت. ياو ام
له  ه السالميکاظم عل موسیامام د  ه سالميامام رضا عل 

شهادته ورسته خپل امامت او بلنه څرګنده کړه او په بې باکۍ 
ې ل کړه. د هارون په وخت کښيد امت الرښونه پ يېسره 

د امام حتی فضا دومره خرابه او سا ډوبونکې وه چې  ياسيس
ۍ په وجه د امام د سر او يددې بې پروا يځنې نزدې ملګر

 ښمن وو.يژوند اند
: د هارون د حکومت په دوران کښې وايين سنان بمحمد  

ته عرض وکړو تاسو خپل امت  ه سالميامام رضا علمې 
، حال دا چې يېت ناس يخپل پالر په ځاد او  ید یڅرګند کړ

ز چې زۀ په يل: کوم څي. وې فرماينې څاڅيد هارون له تورې و
غمبر خبره ده چې وې يم، د پي يدې کار کښې بې باکه کړ

ښتۀ هم کم کړو نوګواه يو ويل: که ابو جهل زما له سره يفرما
و يم چې که هارون زما له سره يم. وايغمبر نۀ ياوسئ چې زۀ پ
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م. همداسې وشوه څنګه چې يمام نۀ ښتۀ هم کم کړو نو زۀ ايو

ل ځکه چې هارون ته دا فرصت هډو په الس يامام  فرما
ران ياو باالخره هارون د ا يښه کړيچې امام ته خطره پ یغرورن

انو سره خراسان يځ کښې د هلو ګلو په وجه له خپلو سپايپه خت
ته په تګ مجبوره شو. په الره کښې ناروغه شو او د هجرت په 

 ه طوس کښې مړ شو. کال پ 891
نځ په ګدۍ باندې ين او مامون ترميله هارونه ورسته د ام 

ن د خالفت يسته اموسخت اختالف شو، هارون له ځانه ور
ژمنه اخستې وه چې له ځانه  يېؤ، او له هغۀ  یلپاره ټاکل

ن د خالفت په وخت به د ياو د ام يفه کړيسته مامون خلوور
خو  يه الس کښې وخراسان صوبې حکومت هم د مامون پ

م يو سل څلور نويسته د هجرت په ون د هارون له مرګه وريام
 موسیعهدۍ لرې کړو او خپل ځوې  يکال کښې مامون له ول

ن او مامون يغرض دا چې د ام 1ددې مقام لپاره نامزد کړو. يې
و سل اتۀ ين د هجرت په يسته امونځ له سختو جګړو وريترم
ه يفه شو.امام رضا علين خلم کال کښې ووژل شو او ماموينو

سالم په دغه موده کښې د خالفت د دربار له جګړو استفاده 
د خپلو منونکو ښوونه  يېوکړه او په سوړ او مطمئن زړۀ سره 

 او روزنه وکړه.
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ار او مکار ؤ، سبق يفه ګانو وښيخل يمامون له ټولو عباس 
 ېيؤ او له فقې او نورو علومو خبر ؤ او کله کله به  یليو يې

مناظرې هم کولې. البته د هغه وخت په مروجو علومو باندې د 
ا ياستونو په پرمختيضد س يهغۀ پوهه هم د هغۀ د انسان

ابند نۀ ؤ او په څ پين او اسالم هکښې مرستندوې وه. په دي
څ کم يفه ګانو هيله نورو خل يېاشۍ او فسق و فجور کښې يع

اط سره يپه احت يې فه ګانو په نسبت بهينۀ لرل. البته د نورو خل
خلق غولول،  يېګام پورته کولو او په چل ول او دوکې سره به 

ا لپاره به کله کله يادونو د غښتلتيد خپل حکومت د بن
 هم کول. يېبحثونه به  ينيناستو او ديفقهاوو سره هم کښ

ؤ(  يت سړيل او پليو رذيبن اکثم سره )چې  يحي يله قاض 
بن اکثم  يحي يل ديدا ښۀ دليد هغۀ په فاسق يد مامون دوست

ؤ چې په ټولنه کښې په دومره بدو او سپکو  یداسې سړ
او مامون  يږيکلو شرميهم له ل يېکارونو مشهور ؤ چې قلم 

ار ؤ او تر دې افسوسناکه دا چې هغه يورسره د نشو او تماشو 
وګمارولو او د حکومت په  يقاض يېامت لو يد اسالم يې

 مشورې کولې.هم ورسره  يېچارو کښې به 
م يپه هر حال د مامون په زمانه کښې په ظاهره علم او تعل 

دۀ، پوهانو او محققانو ته به د خالفت مرکز ته د ورتللو يخپر
دې او هغه انعامونه چې مامون پوهانو او عالمانو يبلنې ورک

دو يته ورکول د هغۀ په لور د محققانو او پوهانو د ورمات
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مذاکرو  يدې او د علميبه کسبب شول.بحثونه او مناظرې 

 بازار ګرم ؤ.
نو کارونو سره يره مامون کوشش کوؤ چې په ځيپر دې سرب 

اصوالً مامون د  يځانته راکاږ ياو منوونک يد امام ملګر
ې يهارون په جرمونو غلطو کارونو ظلمونو او د خلقو په روح

ناوړه اثراتو ته په پام سره هڅه کوله چې د بلوا  يباندې د هغو
چې د  ياو خلق خوشحاله وسات يپاڅون فضا ختمه کړ او

نو د حاالتو تقاضه وه چې  يله السه ونۀ اوځ يېخالفت ګدۍ 
او داسې وښئ چې د خلقو د چارو په  يحاله کړخلق خوش

 .ير لريفه ګانو سره توپياو له نورو خل یسمولو مشغول د
 

 ولي عهدي سالمالامام رضا عليه د 
ختمولو او د ګدۍ له سمبالولو مامون ته د خپل ورور له 

دا شول ځکه چې د هغۀ يورسته حساس شرائط او حاالت پ
حکومت  يا په بغداد کښې چې دعباسيره بيحکومت په ت

انو لخوا چې د يانو د پلويمرکز ؤ، په لړزان ؤ همداراز د عباس
د مامون حکومت  يېکښې  وو او په "مرو" ين غوښتونکيام

ګڼلو، ورته سخته خطره وه، له بلې له خپلو ګټو سره مطابق نۀ 
و ګواښ ؤ ځکه يانو بلوا هم د مامون حکومت ته يخوا د علو

و محبوب کس يانو يکال کښې د علو 899چې د هجرت په 
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ا پاڅون يا په ملګرتيم طبا طبا د ابو السرايمحمد بن ابراه

دل يان هم په عراق او حجاز کښې پاڅينې نور علويوکړ او ځ
منه پورې بلوا او يول او قابو له کوفې تر ينو يېنې ښارونه يځ

 ياتو کوششونو سره غليرو زيهلې ګولې وې چې مامون په ډ
انو يان هم د علويرانيشوې همدغه شان ممکنه وه ا يکړ

علی حضرت امامانو هم خالفت د يرانيځکه چې ا يش يملګر
 د کورنۍ حق ګڼلو. عليه السالم

ه ځان سره سوچ ؤ، ل یو مکار او چاالک سړيمامون چې  
 يو کس ته د وليپه شان  ه سالميامام رضا علوکړو چې د 

ادونه يعهدۍ په ورکولو سره د خپل حکومت څپڅپانده بن
انو د بلوا مخه هم يچې په دې کار سره د علو يکلک کړ

. څرګنده خبره ده يانو هم خپل خالفت ومنيرانياو په ا يسيون
 یو تلليرکول عهدۍ و يته د ول ه سالميامام رضا علچې 

څوک چې د حکومت لپاره خپل  يچل او سازش ؤ ګن ياسيس
کښې له چا  ياتياو په فسق و فجور او ظلم ز يورور قتل کړ

چې له خپل خالفته  یديک ينۀ ش يدومره ښۀ سړ يشاته نۀ و
ۀ شاهد خالفت ته د د هغۀ په مکر او چل ول تر ټولو ښ ير شيت

په خپل عمل او خبره  او که مامون يښودل ديامام غاړه نۀ ک
ښې وه. ينو امام به خالفت ته ضرور غاړه ا يو يښتونيکښې ر

نور داسې شاهدان هم شته چې مامون په خپله خبره کښې 
 نو ته اشاره کوم:ينۀ ؤ زۀ دلته ځ يرښتون
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وو چې په امام څارنه  يمامون داسې جاسوسان ګمارل :8

. دا يرکړ. او د هغۀ د ټولو کارونو رپورټ مامون ته ويوکړ
پخپله له امام سره د مامون د دښمنۍ او په امام باندې د هغۀ 

 يتونو کښې راغليروا ي. په اسالمیل ديو دليد بدګمانۍ 
و نزدې کس ؤ او چارې يامام ته  يم راشدي: هشام بن ابراهيد

د هغۀ په الس کښې وې. خو چې کله امام مرو ته راوستل شو 
ا يل ذوالريفضل بن سهر يهشام له مامون او د هغۀ له وز

له هغو نۀ پټول. مامون  يېڅ به ين سره رابطه وکړه او هياستي
هغه د امام د عامو تعلقاتو چار واک کړ. هشام به په امام 

ورته  يېبه  يا د امام ملګريره بيکوله او هر څوک په ت يسخت
هم نو چې کومې خبرې به  يېښودل به يښودل او که پرينۀ پر

 د مامون جاسوسانو به هغه رسولې.ورسره امام کولې 
همدا راز جعفر بن محمد بن االثعث په هغو ورځو کښې  :2

چې امام په خراسان کښې او له مامون سره نزدې ؤ. امام ته 
 يکونه له لوستلو ورسته وسوزويچې د هغۀ ل يغام ورکويپ

نان لپاره ياو امام د هغۀ د اطم يچې د نورو الس ته ور نۀ ش
 کونه به له لوستلو ورسته وسوزوم.ي: ستا ليفرمائ
عهد ؤ، د  يامام په هماغه ورځو کښې چې په ظاهره ول :1

: .... چې تا د يکيپه ځواب کښې ل ياحمد ين محمد بزنط
په ما  ياو دو يتلل ګران داما ته ر ،ید يکتنې اجازت غوښت

ر زر به يانشاء اهلل ډ یاوس مالقات ممکن نۀ د يکو يسخت
 . يشارموقعه په الس 



ځلنده ستوريد اسالم   16 
ونو کښې خپلو ملګرو او ينو ځايمامون پخپله هم په ځ :4

 ېموخو اعتراف کړ يخپلوانو ته د امام په حقله د خپلو اصل
 .ید ېڅرګند کړ يېت ياو خپل ن

نو يد بن مهران او د ځيحم يو درباريمامون د خپل  
عهدۍ  يته د ول ه سالميامام رضا عل يېانو چې هغه يعباس

له ما  ي:دا سړواييؤ په ځواب کښې  يورکولو په وجه غندل
ځان ته رابلل مونږ وغوښتل  يېڅخه لرې او پټ ؤ او خلق به 

او زمونږ د  يکړو چې خلق مونږ ته راوبل يېعهد  يچې خپل ول
 يوال پوهه شياو د هغۀ ل يسلطنت او خالفت اعتراف وکړ

چې کومه ادعا چې هغۀ کوله په هغۀ کښې نشته، دا خالفت 
دم چې که هغه په خپل حال يريغۀ نه. زۀ وده یزمونږ حق د

او داسې حاالت به  يچ به جوړ کړيږدم نو بلوا او کړکيپر
او مقابله به  یوليمخه نشو ن يېچې مونږ به  يمنځته کړ

ا خالفت يعهدۍ  ي." نو مامون امام ته د وليورسره سخته و
 يېلوبې کښې  ياسيپه ورکولو کښې صادق نۀ و. او په دې س

وې خوا امام په خپل يه لټول. هغۀ غوښتل چې له نور مقصدون
خرابه  يزګارياو پره ياو د امام تقو يرنګ کښې رنګ کړ

عهدۍ څخه هره  ياو له بلې خوا امام که له خالفت او ول يکړ
ځکه چې که امام  يعهده هم ومنۍ د مامون په ګټه به و

ښودو چې هغه ينو مامون به ورسره شرط ک وی یخالفت منل
 يېخپل مقام مضبوط کړې او امام به  يېا به يب يکړعهد  يول
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منله نو د مامون خالفت  يعهد ياو که امام ول یو ید کړيشه

 ؤ. يېا هم په ځايب
مه الره غوره کړه او سره له دې يقت کښې دريامام په حق 

ې يومنله په خپلې خاصې رو يعهد يول يېچې په زور سره 
امام  يعنيدفونو ته داسې کار وکړ چې مامون خپلو ه يېسره 

ت او جواز يدو او د خپل حکومت په مشروعيته په نزدې ک
 . ياب نشيکښې کام

 
 له مدينې څخه تر مرو پورې

او داسې وښئ چې  يصله وکړه چې امام مرو ته راوليمامون ف
. مامون په خپل تظاهر کښې په ید یانو او امام ملګريد علو

پرې د امام نزدې داسې مهارت سره کار کوؤ چې کله کله به 
ل: ددۀ په خبرو يدل. په همدې وجې امام وفرمايهم غول يملګر

خو زۀ  .يقسم زما قاتل به مامون و يېپه خدا دوکه نۀ شئ،
کال کښې د  يهجر222م چې صبر وکړم. مامون په يمجبوره 

نې څخه يل چې امام له مديعهدۍ په لړ کښې وو يامام د ول
 .يمرو ته راول

: مامون واييرجاء بن الضحاک  ازید مامون خاص است 
 ه سالميامام رضا علنې ته الړ شم. يماته حکم وکړو چې مد

بل چاته  يېوڅارم او حفاظت  يېمرو ته راولم. شپه او ورځ 
څوک مې ترهغه يقسم خورم چې ه يېزۀ په خدا پرې نۀ ږدم.
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 ياد کښې ډوب نۀ ديپه  يېز ګار، پاک او د خداير پرهيډ
 1.يدليل

 يخلقو د هغو يې تر مرو پورې د هر ښار او کلنيله مد 
 ياوياو دن ينيد يېاړ ګڼلو. له امامه به يخدمت دځان لپاره و

 پوښتنې کولې او امام به ورته ځواب ورکوؤ.
الضحاک امام د اهواز  يبن اب اء: رجوايي يابو هاشم جعفر 

له الرې مرو ته بوتلو چې کله ماته د امام د راتللو خبر 
اهواز ته الړم او د امام خدمت ته حاضر شوم. د  د نويراورس
 یدليځل ؤ چې امام مې ل ۍژندګلو مې وکړه. دا لومړيځان پ

ب يل چې طبيوو يېؤ او امام ناروغ ؤ، ماته  یؤ، سخت اوړ
 يو بوټيب ته يب مې ورته راوستلو، امام طبيراوله. طب

 يڅوک نۀ ديب عرض وکړو له تا پرته مې بل هيوښودلو. طب
ژنې؟ په دې وخت يڅنګه پ یدا بوټ يژنيوپ یچې دا بوټ یدليل

 يا ګنيل: نو بينشته. امام وفرما يمې کښې دا بوټياو دې س
سخت  هم يده کول خو له بوټيوکړو ددې پ يېراوړه . عرض 

. وې يږيدا کياو نۀ پ يځکه چې اوس د ګنو موسم نۀ د يد
مه کښې او په همدې وخت يل: دا دواړه ستا سو په سيفرما

کښې شته له ابو هاشم سره شته او د اوبو د بند په لور الړ شئ 
و تور يو درمن ته به ورشئ هلته به ير شئ نو يله هغۀ چې ت
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او د ګنو د  يدې بوټ وګورئ له هغۀ د یسړ یپوستک

 دو پوښتنه وکړئ.يزرغون
مو برابر کړل او  ي: په همدې پته الړو، ګنواييابو هاشم  

ب له ما يست. طبيشکر وو يېخدا امام ته مو راوړل امام د
ل يخانو د سرغمريپل: د ي؟ ومې ویڅوک د یوپوښتل: دا سړ

غمبرانو له علومو او رازونو ورسره څۀ يل: دپي. وې وید یبچ
، خو يد يدليل: هؤ، داسې خبرې مې ترې ليشتۀ؟ ومې و

ل: هؤ د ي. ومې وید يغمبر وصيل: د پي. وې ویغمبر نۀ ديپ
 .ید انو څخهيغمبر له وصيپ

د او خپلو يالضحاک ته ورس يصې خبر رجاء بن ابيددې ق 
 يکښې پاتې ش يل چې که امام په دې ځايوو يېدوستانو ته 

ر زر له اهوازه روان يامام ډ يېځکه  يخلق به ورته مخه وکړ
 کړو.

 

 امام په نيشابور کښې

په کور کښې کډه اړوله  يشابور کښې چې امام د کوم سړيپه ن
او د  یشابور ته راغين ه سالميامام رضا عل: ييد هغۀ لور وا

زما د  يېې محلې کښې ځيديمې په لويوې سيالشاد په نوم د 
" په کور کښې کډه واړوله.او زما پالر ته به خلقو پالر "پسنده

ل چې امام هغه خوښ کړ او يشو( و یځکه پسنده )خوښ کړ
و ګوټ کښې په ي. امام زمونږ د کور په یکور ته راغ يدهغو
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په  یوازيپلو مبارکو السونو بادام وکرل. دامام په برکت سره خ
وه ورکړه. خلقو به د دغې ونې يو کال کښې د بادامو ونې مي

بادام د عالج لپاره خوړل او چې د کومې ناروغۍ د عالج په 
 1دۀ.يخوړل هغه به ښۀ ک يېت به ين

امام : زۀ له وايي ياباصلت هرو يو نزدې ملګريد امام  
و يشاپوره تللو په يسره ؤم کله چې امام له ن سالم هيرضا عل

بن  ييحيکچر سور ؤ، محمد بن رافع، احمد بن ابحرث، 
 ينې نور عالمان راغونډ شويه او ځياسحاق بن راهو ،يحي

سو ل: تاسو ته ستايوۀ او وې ويون يېوو. د امام د کچر جلب 
ئ يث ووايکونو قسم درکوؤ مونږ ته داسې حديپه پالر او ن

 . يوی دليپخپله مو له خپل پالره اور چې
 موسیپاک غوره بنده  يېل: زما پالر د خدايامام وفرما 

جعفر بن محمد  يېل چې پالر يه سالم ماته وويابن جعفر عل
ه يباقر علعلی ه سالم له خپل پالر،محمد بنيصادق عل

ه ين عليد العابدين سيبن الحسعلی ،هغه له خپل پالرسالم
نانو له سردار امام اد جنت د ځو يعنيپالر  سالم، هغه له خپل

طالب يبن ابعلی يعنيه سالم او هغه له خپل پالر ين عليحس
ما له حضرت محمد  يده چې فرمائ يه سالم نه نقل کړيعل

ل: يل وويفرښتې جبرائ يېې د خدال ييدل چې فرماي)ص( واور
م له ما پرته بل ي یو بې ساريزۀ " :يد يليپاک فرما خداي
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نشته. زما عبادت وکړئ، څوک چې په اخالص سره  يېخدا

نشته نو زما په کال  ايچې له ما پرته بل خد يورکړ يګواه
زما له  يکښې داخل شو او څوک چې زما په کال کښې راننوځ

 "يعذابه به بچ و
ه چې پخپله په دغه يت کښې اسحاق بن راهويو بل روايپه  

ل: يفرما : امام له دې ورسته چې وېييغونډه کښې ؤ، وا
 يورکړ يڅوک چې په اخالص سره ګواه": يد يليفرما يېخدا

نشته نو زما په کال کښې داخل شو  يېچې له ما پرته بل خدا
. لږ "يله عذابه به بچ و ياو څوک چې زما په کال کښې راننوځ

ل:"بشروطها و انا من يوفرما يېا يڅۀ مخکښې الړو او ب
عذابه له ورکول به  يګواه يوواليپه  يېد خدا يعني" شروطها

شرط  نو شرطونو سره، اويخو په ځ یدو ضمانت ديد بچ ک
 1.يت منل ديد زمونږ د امامت او وال يعنيو يپکښې مونږ 

ث يچې کله امام دا حد يد يخونو کښې راغليپه نورو تار 
شابور په ښار کښې چې په هغه وخت د خراسان يلو نو د نيو

مغلو چور تاال کړو. د  اياو اباد ښار ؤ او ب يېو لويصوبې 
او جذبې په  ات ؤ چې د خلقو د شوقيخلقو رش دومره ز

. باالخره د یدليث اواز نۀ شو اورياوازونو کښې د امام د حد
ث ولوستۀ او څلوښت زرو يخلقو په شور او زوږ کښې امام حد

 نې ته وسپارۀ.يکسانو هغه د کاغذ س
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ه سرخ" شابوره راووت او په "دري: امام له نوايي يهرو 

وغوښتې، خلقو  يېن مانځۀ ته کوز شو. اوبۀ يکښې د ماسپښ
ل چې اوبۀ نشته. امام په خپل مبارک الس سره زمکه يورته وو
نې په ينه روانه شوه. او امام او ټولو کسانو د چيوه چيوکنله، 

اوبو اودس وکړو )دا چېنه تراوسه شته( چې کله "سنا باد" ته 
خلقو ددغه غر  يېچې د هغه ځاډډه وهله  يېو غر ته يد يورس

ه خلقو ته له دې يخدا يل: ايجوړول او وې فرما يله کاڼو لوښ
 يې. او په هغو لوښو کښې چې له دې غرۀ هغرۀ ګټه ورسو

ل چې زما ډوډۍ په دې يوو يېا يږدې. بي، برکت کيجوړو
)امام به ډوډۍ بې تکلفه بې سته او کمه خوړه(  کښې پخوئ

او  يکور ته ورغ يبن قحطبه طائد يا په طوس کښې د حميب
د پکښې ښخ ؤ.د هارون يهغې ګنبت ته ننوت چې هارون الرش

ل: دا يپه الس کرښه راکاږله او وې فرما يېوې خوا ته يد قبر 
پاک دا  يېر زر به خدايږم او ډيزۀ به دلته ښخ یزما قبر د

 يېارت او د تګ راتګ ځايوالو زينه والو او ليزما د م يېځا
 .يځووګر
خاص  ويد او مامون هغه په رض دا چې امام مرو ته ورسيغ 

 ورکړ. يېر عزت او جدا کورکښې ديره کړ او ډي
 

 د مامون وړانديز
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ږۀ يغام وليدو ورسته مامون هغۀ ته پمرو ته د امام تر رارسي

وسپارم ستا څۀ  يېچې غواړم له خالفته څنګ ته شم او تا ته 
غام واستوۀ چې يا پيل بو ځي؟ امام ونۀ منله، مامون ینظر د

چې زما  يېز خو دې ونۀ منلو نو مجبوره يوړاند ۍزما لومړ
ز هم رد کړو. مامون يومنې. امام په کلکه دا وړاند يعهد يول

چې  يېوې ځانته ناستې کښې يامام ځانته راوغوښت او په 
ل: زۀ ين هم پکښې ؤ. امام ته ووياستيفضل بن سهل ذوالر

انو چارې تاته حواله کړم،امام غواړم چې خالفت او د مسلمان
ا هم امام يز تکرار کړو بيعهدۍ وړاند يونۀ منله مامون د ول

 ونۀ منلو.
ل: عمر بن خطاب د خالفت لپاره له ځانه يمامون وو 
و پکښې يوه جرګه جوړه کړه چې يږو کسانو يسته د شپوور

عمر حکم وکړو چې حضرت طالب ؤ.  يابن ابعلی کهيستا ن
. نو تۀ هم بله يش یپرې کړ يېسر دې  يکړڅوک هم مخالفت و

 ېمامون په د ز ومنې.يو وړانديوازې دا چې زما يالر نۀ لرې 
ز دې ونۀ يل چې که زما وړانديمطلب سره امام ته اشارتاً وو

منلو نو سر ته دې خطره ده.او امام په زور او مجبورۍ سره 
منم خو په دې شرط  يعهد يل: وليومنله او وې و يعهد يول
 م.يبه نۀ  ياو قاض ي، مفتې، منعې کوونکېې امر کوونکچ

کښې به  يڅ شيلرې کوم او په ه يېبه نۀ ګمارم، او نۀ به  څوک
قې يبدلون نۀ راولم. مامون دا ټول شرطونه ومنل او په دې طر

وتپله چې په دې ډول هم امام  يعهد يپه امام خپله ول يېسره 
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ان ياو هم علو يش چې خلق ورته رانۀ يتر څارنې الندې وسات

ادونه ياو د خپل حکومت بن يپه ارام کړ ياو د امام ملګر
 . يمضبوط کړ

خدمت ته  ه سالميامام رضا علد  يوايان بن صلت ير 
ه ياهلل عل يرسول اهلل صلد ګران  یورغلم او عرض مې وکړو ا

 يعهد يچې تاسو د مامون ول واييه! ځنې کسان يبچ و اله 
 يا ډډه کوئ او دلچسپيدې چې له دنقبوله کړې ده، سره له 

چې دا کار زما  يګواه د يېل: خدايپکښې نۀ لرئ. وې فرما
ر ؤم، ياو مرګ په منځ کښې راګ ۍعهد يخوښ نۀ ؤ خو د ول

. مجبوراً مې يعهد يو اړخ ته مرګ ؤ او بل اړخ ته ولي يعني
 پيغمبر يېه سالم د خدايوسف عليخبر چې  يېومنله. تاسو نۀ 

ر شو اوس يت په وخت د مصر باچا د خزانې وزؤ او د ضرور
سره د  ۍهم ضرورت ؤ او په ما الزمه وه چې زور او مجبور

 ید یره ما دا مقام قبول کړيعهد مقام ومنم. پر دې سر ب يول
کوم  يته به زار يېنو خدا يمنل يخو ددې مقام شرائط مې نۀ د

 او له هغۀ به مرسته غواړم.
 يه مې عرض وکړ: ولې مو ول: امام تواييمحمد بن عرفه  

 يېعلی کهيل: په هماغه وجه چې زما نيمنله؟ وې فرما  يعهد
 1.يمجبور کړ چې په شوره کښې شرکت وکړ
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منلې  يعهد يسته له دې چې امام ولو: وروايياسر خادم ي 

ل يوو او و ياسمان ته پورته کړ يېدل چې السونه يوه، ومې ل
ۍ دا ياچارۍ او مجبورچې ما له ن يېه! تۀ خبر يخدا يې: اي

سه لکه څنګه چې دې خپل ينۀ مقام قبول کړو نو ما په دې م
 ه سالم مواخذه نۀ کړ.يوسف علي پيغمبربنده او 

 
 ځمنفي دري )ع(د امام

نۀ وه منلې ځکه  يېومنله خو عمالً  يعهد يامام په ظاهره ول
به  يت او ذمه داريڅ مسئوليؤ چې ه ېلګول يېچې دا شرط 

. مامون دا يه کارونو کښې به مداخله نۀ کواو پ ينۀ لر
نې يکوشش کوؤ چې ځ يېوو خو کله کله به  يشرطونه منل

خو امام به  ياو امام د خپل الس اله کړ يکارونه په امام وتپ
 نۀ کوله.ملګرتيا  يېسخته مقابله کوله او له هغۀ سره به 

ل چې يراته وو ه سالميامام رضا عل: واييمعمر بن خالد  
ه چې د هغو يکسان وښا يل ماته داسې باورين ورته وومامو

 يد يدليښارونو حکومت ورته ورکړم چې زما په خالف پاڅ
ل: کۀ تۀ په خپل شرط وفا وکړې نو زۀ به هم په يهغۀ ته مې وو

ؤم  یعهد شو ياتې شم. زۀ په دې شرط ولپ يخپلې ژمنې باق
او ستا  ترې تۀ کړم يېچې څوک په کوم مقام ونۀ ګمارم او لرې 

قسم زۀ د خالفت په  يېمشاور او صالح کار هم نۀ ؤم. په خدا
ؤم نو په خپلې کې نه يال او فکر کښې نۀ ؤم. کله چې په  مديخ



ځلنده ستوريد اسالم   26 
دم او تګ راتګ به مې کوؤ. ښار والو او نورو يبه سور يسورل

اوې وړاندې کولې او ما يکسانو به ماته خپل حاجتونه او اړت
اسې ؤم لکه خپل خپلوان چې ده سر يبه پوره کولې زۀ له هغو

مو کښې به زما ياو په ټولو ښارونو او س يپه خپلو کښې و
شول، تا ما ته له هغه نعمته  ېکونو ته په درنه سترګه کتيل
او که څۀ راکول  ېراکړ يڅۀ نۀ د يد يراکړ يېات چې خدايز

ل زۀ په خپلې يلخوا دې" مامون وو يېغواړې، هغه هم د خدا
 م. يې والړ نژم

 د ولي عهدۍ جشن
ومنله  يعهد يورسته له دې چې امام په دغو شرائطو ول

ګټو او ددې څرګندولو  ياسيمامون خلقو ته د اعالنولو، د س
ارت ورځ يو جشن جوړ کړ او د زي، یر خوشحاله ديلپاره چې ډ

چې شنې  ل:يوو يېانو محفل راوبلۀ ټولو ته يد خپلو دربار يې
ارت په يمه وه( واچوئ او د ززه جايانو دودي)چې د علو جامې

 .ئعت لپاره دربار ته راشيورځ د امام د ب
ان او ټولې يان، قاضيان، سپايارت په ورځ درباريد ز 

کښې چې د  يېپرګنې راغونډې شوې او امام هم په خاص ځا
 يېشنې جامې  ناست.يکښ ی ؤجوړ کړ يېلپاره  يهغو

تر ټولو اغوستې وې او توره ورسره وه. مامون حکم وکړو چې 
عت يب عباس بن مامون د امام يمخکښې دې د هغۀ ځو

د خلقو خوا ته ؤ او  يېامام الس هسک کړو د الس مخ  ،يوکړ



 27 د امام رضا )ع( ژوند
عت يل: الس دې د بيمامون وو د امام د مخ طرفته وه. يېشا 

عت کوؤ. يبه داسې ب )ص(پيغمبرل يلپاره اوږد کړه، امام وو
ؤ. په  ېوليبره نعت وکړو امام هماغه راز الس يخلقو د امام ب

نا يشل شوې او شاعرانو او ويسې وويدې غونډه کښې پ
کوونکو د امام د فضائلو او د مامون ددې کار په حقله خبرې 

ل چې تاسو هم خلقو ته څۀ يا مامون امام ته وويوکړې. ب
 .وايئو

ل: مونږ د يامام له حمد و ثنا ورسته خلقو ته وفرما 
 )ص(پيغمبرو تاسو هم د لخوا په تاسو حق لرو ا )ص(پيغمبر

په خاطر زمونږ په غاړه حق لرئ. نو کله چې تاسو زمونږ حق 
ادا کړئ، په مونږ هم الزمه ده چې ستا سو حق ته په درنه 

ل. يسترګه وګورو" امام په دې مجلس کښې نور څۀ ونۀ و
ه يامام رضا علمامون حکم ورکړ چې په درهمونو باندې دې د 

 .يد نامې مهر ولګول ش سالم
 

 د اختر مونځ
غام واستوۀ ياختر په موقعې مامون امام ته پ يېو لويد  

. امام ورته ځواب ورکړ. تاته پته ده يچې د اختر مونځ وکړ
. نو زۀ دا مونځ نۀ شم ينځ څۀ شرائط ديچې زما او ستا تر م

چې خلق  يل: له دې کاره مې غرض دا دي. مامون وويورکول
د امام او  .يم پوهه شلت هياو ستا سو په فض يمطمئن ش
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و بل ته يغامونه يپ ير ځله د دويډ ينځ استازيمامون تر م

نګار وکړ نو امام ورته يات ټير زيورسول کله چې مامون ډ
ل اوس چې تۀ مې مجبورې نو زۀ به د مانځۀ لپاره د يوو

ن ير المومنياو د ام ه و اله ياهلل عل يرسول اهلل صلد  يېخدا
په شان له کوره اوځم. مامون  معليه السالعلی حضرت امام

وې کړئ او حکم  ،يل څنګه مو چې خوښه ويومنله او وې و
ورکړ چې د اختر په سهار دې ټول خلق، قوماندانان او  يې

 . يان د امام د کور مخې ته حاضر شيدربار
د اختر په ورځ سهار تر نمر خاتۀ مخکښې کوڅې او  

شول. تر دې چې  نانو ډکيوالو او مئيبازارونه د امام له ل
کوؤ او  يېوو او د امام انتظار  يښځې او ماشومان هم راوتل

الن د امام د کور مخې ته په اسونو سوارۀ والړ يان او جرنيسپا
واچولې،له مالوچو  يېجامې  وؤ. نمر راوختۀ. امام والمبل،

نې يپه س يېو پلو يسر کړه د عمامې  يېنه عمامه ياو بدلې سپ
واخسته  يېولګول. اسا  يېاچولو،عطر په اوږې و يېاو بل 

." ۀ چې څۀ کوم تاسو هم هغه شان کوئل: زيوو يېاوملګرو ته 
سر اسمان  يېا امام پښې ابلې روان شو. څو ګامه وړاندې يب

ې. ر وويهم تکب يې، ملګرو يېوو يېر يته اوچت کړو او تکب
النو چې يان او جرنيايدۀ. سپيدۀ او ودريو چوک ته ورسيامام 
د، له اسونو راکوز شو، يامام په دې حاالت کښې ولکله 

دل. امام يستل او پښې ابلې په زمکه ودريوو يېزارونه يپ
ر نعره يړ د تکبيو هياو ټولو خلقو  ورسره په  ېر وويتکب
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دا ياو مبارک منظر پ ېو عظمت لرونکيپورته کړه. او داسې 

 ر نعرې وهلې. د مرويشو چې ګونې اسمان او زمکې هم د تکب
 ر او جذبې سورې پورته شوې. يپه ښار کښې د تکب

 يېدل نو مامون ته يفضل بن سهل چې کله دا حاالت ول 
همدغه شان د  ه سالميامام رضا علل که يخبر ورکړو او وې و

 ينو بلوا او فساد به جوړ ش يته ورس يېاختر د نمانځۀ ځا
. مامون يه چې ستون شيږو نو هغۀ ته ووايريمونږ په ځان و

ف  يغام واستولو چې تاسو ته مو خامخا تکليام ته پام
نو  يف درورسيدرکړو. مونږ نه غواړو چې تاسو ته تکل

وکړئ، کور ته واپس الړ شئ او د اختر مونځ به بل  يمهربان
ې چول په اس وايغوستل، ازار وي. امام خپل پيڅوک ورکړ

خلق د مامون په دوکې، چل ول او  يراسور شو او کور ته راغ
 ياسيوازې خپل سيق پوهه شول او خبر شول چې مامون نفا

 .يغرضونه لر
 

 بحث او مناظره
است کښې نور يس يمامون د امام په خالف په خپل چل ول

 يسازشونه او غښتې هم جوړې کړې وې. مامون د امام له علم
عظمته سخت تنګ ؤ او هڅه  يمقامه او په ټولنه کښې د دو

. امام يږديد امام مناظرې ک کوله چې له نورو پوهانو سره يې
قې سره په ټولنه کښې د امام عزت او ياو په دې طر يپړ کړ
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 په دې چل او مکر د امام د عظمت ال. خو يت کم کړيمحبوب

ورنه کړه. د يې جه يدو او د مامون له شرمولو پرته بله نتياتيز
دۀ او مامون به د حسد په اور يڅرنګد عظمت به ال يامام علم

 .دۀيکښې سوز
فضل بن سهل ته حکم ورکړ  : مامون عباسيوايي ينوفل 

ق، رائس يلو مذهبونو مشران لکه جاثليال بيچې د ب
 يانو عالمان، روميان، د زرتشتينو لويالجالوت، د صائب

 يامام ته د هغو يېا ي. او بينسطاس او متکلمان راغونډ کړ
ږۀ چې د دغو مذهبونو يغام ولياسر په خلې پيد چارو د مشر 

ل ي. امام ورته وويه مشرانو سره خبرې اترې او مناظرې وکړل
 چې سمه ده. 

 يې ينوفل تۀ عراق يل اياسر الړو نو امام ماته وويکله چې  
. له دې کاره د مامون غرض څۀ يدار ديار او بيان وښياو عراق

او د  يچې تاسو وزما يل: له تاسو ځار شم غواړي؟ ومې وید
ږې خو نه چې ما يريل: ويوې فرما .يعلم اندازه مو معلومه کړ

ره نه لرم يڅ ويقسم داسې ه يېل: په خدا؟ ومې وييبه پړ کړ
ل: ي. وې فرمايدرکړ ېتاسو له بر يېم چې خدايله من ياوه
. يمانه شيدل غواړې چې مامون به کله په خپلو کړو پښيخبر

 يل: هله چې زۀ اهل تورات ته د هغويل: هؤ. وې فرمايومې و
له، اهل زبور ته د يله انج يانو ته د هغويلينجله توراته، ا

ژبه، هربذانو ته په  يله زبوره، صائبانو ته په عبر يهغو
په خپلې ژبې سره، او ټولو  يانو ته د هغويروم فارسۍ سره،
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ل راوړم او کله چې يپه خپله ژبه او له خپلې ژبې دل يته د هغو

 يس واخلدو اليرد کړم، له خپلو عق يېلونه يټول پړ کړم، دل
چې په کومې ګدۍ  ينو مامون به خبر ش يږدياو ماته غاړه ک

ا امام يب يمانه به شياو پښ یدا د دۀ حق نۀ د یناست د
 م.يالعظ ياهلل العلال بِاِ وال قوةَ ولَل: وَال حَيوفرما

عالم راس  يهودي. یغونډې ته ورغ يبل سبا امام د هغو  
له يکه له توراته انج ل هله منويل: مونږ به ستا دليالجالوت وو

. امام ومنل او يفو ويله صح موسیم او يا زبوره او د ابراهي
غمبر حضرت محمد)ص(د ثابتولو يد اسالم د پ يېته  يهغو

لونه يلونه راوړل.دۀ دغه دليل او زبوره دليلپاره د تورات انج
ا امام له نورو سره مناظره او بحثونه وکړل.کله چې يومنل او ب

ل: که په تاسو کښې څوک هر ډول يامام وفرماټول پړشول نو 
چې  ي. عمران صابواييدې نه، ودې  يږينو شرم يپوښتنه لر

که پخپله  ل:يؤ، وو يپه علم کالم او بحثونو کښې بې سار
نو پوښتنه مې نۀ کوله ځکه چې زۀ  ېراکړ ېدې راته بلنه نۀ و

م او ددغو ټاټوبو له ي يرې ته تلليکوفې، بصرې شام او جز
 يېچا راته د خدايخو ه يد يلمانو سره مې بحثونه کړمتک

 ی.ثابت کړ يت نۀ دياو وحدان یووالي
د ثابتولو  يېل سره هغۀ ته د خدايسالم په تفصاله يامام عل 

 زما سرداره! یل ايعمران قانع شو او وې و ان کړ.يل بيدل
چې  یهماغه شان د يېورکوم چې خدا يدم او ګواهيورس

. او د ید یمد د هغۀ بنده او استازل او محيتاسو وفرما
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ې قبلې ته يا ي. بید یت او سمې الرې لپاره راستول شويهدا

 يوکړه. متکلمانو چې کله د عمران صاب يېمخ کړ او سجده 
کښې ټول الړل  يېل. په پايونۀ و يېدې نو نور څۀ يخبرې واور

 مانه ؤ.ير پښياو مامون له امام سره الړو په داسې حال چې ډ
 

 ام شهادتد ام
ؤ په  یت وکړو ځکه چې پوهه شويدولو نيمامون د امام د شه

. د امام عظمت یګرځول يله نشيڅ ډول امام د خپل الس وسيه
دو ؤ او د امام د ياتيد ټولنې پام هم مخ په ز ياو هغو

کولو لپاره د مامون له ټولو هلو ځلو سره  يت د داغيشخص
ده ؤ او مامون و ترام او عزت مخ پرت احيسره د امام شخص

ت او د مامون يدو سره د امام حقانيريپوهه ؤ چې د وخت په ت
 يان او د هغوي. له بل خوا عباسيږياتيرول زياو و ياتيزور ز

عهدۍ په ورکولو غصه  يان د مامون لخوا امام ته د وليپلو
په بغداد کښې د  يېوو، تر دې چې د مخالفت په توګه 

لو يال بياو په دې ډول له ب عت وکړيب يعباس يم بن مهديابراه
 يېښه شوه. نو په پټه ياړخونو د مامون حکومت ته خطره پ

 ياو هم د بن يوسيامام ته زهر ورکړل چې هم امام له مخې 
 .يانو پام ځانته راواړويد پلو يعباسو او د هغو

کل تاسو په يعباسو ته ول يبن يېد امام له شهادته ورسته  
ابن علی عهدۍ مقام يول وکې کولې چې ولې مې ديما ن
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ا الړو نو اوس يالرضا ته ورکړو خبر شئ چې هغه له دن موسی

ه يمامون کوشش کوؤ چې د امام عل1زما اطاعت وکړئ. 
او په  يان د امام له شهادوه خبر نشياو پلو يسالم منونکال

 يغوښتل چې خپل جرم پټ کړ يېتظاهر او عوام غولونې سره 
قت ي. خو حقید یمرګ مړ شو او داسې وښئ چې امام په خپل

 قته خبر شو. ياو خپلوان له حق يپټ نۀ شو او د امام ملګر
ؤ او د امام او  یچې د امام نزدې ملګر )رح(يابا صلت هرو 

: مامون چې واييښو خبر ؤ يصو او پينځ له شوو قيمامون ترم
دلې وه،په ظاهره د هغۀ احترام يل يې يد امام عظمت او بزرګ

عهد کړو چې خلقو ته  يول يېکوله او هغه  ياو ورسره دوست
خوښه ده چې د  يېا ياو دن یوال ديا ليوښئ چې هغه د دن
دل چې د امام يول يې. خو چې کله يوځيخلقو له سترګو پر

د او د خلقو په نزد د امام يڅ تاوان ونۀ رسياو پاکۍ ته ه يتقو
لو ښارونو يال بي، مامون د بيږياتيلت ورځ په ورځ زيفض

بحثونو  يد چې په علميان راغونډ کړل، په دې اممتکلم
. د محققانو او پوهانو په سترګو کښې د يکښې امام پړ کړ

 ياو کم ياو خلقو ته د امام خام يوځيمقام پر يامام علم
انو،اور منونکو، يحيانو، مسيهوديو امام په خ يش هڅرګند

 اليانو، او د مسلمانانو د بيصائبانو، برهمنو، ملحدانو، دهر
پړ  يې يوموند. هغو یلو فرقو په ټولو عالمانو او پوهانو بريب
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ل يده نو وې ويکړل. خلقو چې دا ول يېوال يکړل او د ځان ل

د  .یقسم امام د خالفت لپاره تر مامونه غوره د يېچې په خدا
مامون جاسوسانو به چې هغۀ ته دا خبرونه رسئول نو هغۀ به له 

لو ين په وړاندې د حق له ودۀ. امام هم د مامويحسده لمبه ک
کوله چې په دې وجه هم له هغۀ  يېغ نۀ کولو او حق خبره به يدر

امام ته  يېاته شوه او باالخره يز  يرڅينه او ميسره د مامون ک
 زهر ورکړل.

 يېو او د امام په جنازې کښې  ابا صلت چې د امام ملګرې 
ه دو پي: له مرو څخه بغداد ته د ستنواييؤ  ېګډون کړ هم

 1ته په انګورو کښې زهر ورکړل. وخت مامون امام
ارت کښې چې هارون پکښې يد امام پاک جسد په هماغه ز 

د هارون د قبر مخې ته خاورو ته وسپارل شو د امام د  ښخ ؤ
 ۍاشتې ورستيکال د صفر د م 221ټه د هجرت د يشهادت ن

کاله ؤ. د هغۀ په پاک روح  55ورځ وه په دا وخت د امام عمر 
 .يسالم و دې
چې د مامون  یف ددې سبب شويا او تحريخونو چپتيد تار 

په شمول د ځنو ظالمانو واکمنانو ظلمونه راتلونکو  يعباس
. مامون په خپل رذالت او چل ول سره ينسلونو ته ښکاره نش

ان ير خپلوان پلويوازې امام ته زهر ورکړل بلکې د امام ډينۀ 
و، غرونو او نورو دشت يېا يهم ختم کړل  يېان ياو علو
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پرې دومره سخت او تنګ کړو  يېښارونو ته وشړل او ژوند 

دان ينې شهيدل او ځيو خوا بلخوا وتنبيپټ په پټه  يچې هغو
 څ پته نشته.يخ هيد اکثرو د ژوند د تار يشول د هغو

 

 څو مطلبي خبرې سالمالامام رضا عليه د 
                او په خپلو خبرو یانسان د خپلې ژبې الندې پټ د : 8

 .يش ېژنديسره پ
ر او پالن جوړول انسان له يو کاره مخکښې غور تدبيله هر  : 2

 .يمانۍ ساتيپښ
ا او ناسته پاسته په ښو يله بدو او خرابو کسانو سره ملګرت :1

 .يږيکو خلقو باندې د بد ګمانۍ سبب کياو ن
 .يږينۀ هالک يژنيڅوک چې د ځان قدر وپ :4
 .ينځه وړينې او دښمنۍ له ميک ه او تحفه،يهد : 5
چې اخالق  ير نزدې ويامت کښې به هغه کس ماته ډيپه ق :6

 .يک وي. او له خپلې کورنۍ سره نيښۀ و يې
ره بده يد اخرت لپاره ډ يله بندګانو سره دښمن يد خدا :7

 توښه ده.
 .یزمونږ نه نۀ د ،يانت وکړيو مسلمان سره خي يڅوک چ :1
ال ساتلو يد حق له خ يېنو غصه  يمومن چې کله غصه ش  :9

 .يرويله حدونو نۀ ت يېاو د خدا
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ه خرچ يبحث(، د مال بې ځا يل و قال )چټيپاک ق يېخدا :82

 .يه پوښتنې نۀ خوښويکول، بې ځا
 .یم عقل دينه کول نيله خلقو سره م :88
. انصاف او حق خبره)که يتر ټولو سخت کارونه درې د :82

اد ي يېه هر حالت کښې خدا( پيڅه هم د ځان په خالف و
 ماندارو وروڼو سره په مال کښې مرسته کول.يساتل، له ا

ږئ او يري، له دې مۀ تيکالم او خبرې د يېقران د خدا :81
 ت مۀ لټوئ ګمراه به شئ.يپه بل څۀ کښې هدا

 
 څو پوښتنو ته د امام ځوابونه

 يېاو کوم ځا یپاک څنګه د يېله امامه پوښتنه وشوه خدا
 يېځکه چې خدا یاداً دا غلط تصور ديل: بنيوفرما ؟ امامید

مکان نه لرلو او  يېدا کړ او پخپله يپ يېپاک مکان او ځا
نۀ  بياو ترک یڅرنګوال يېدا کړو او پخپله يپ يې یڅرنګوال

او مکان)ځاې( سره نشو  یپاک په څرنګوال يېلرلو. نو خدا
ز سره ياو له کوم څ ېدرک کول ينش يېاو احساس  ېژندليپ

 . ېورکول وهم نش ېاس او ورته واليورته ق
 ؟ید یاوموجود شو یدا شويکله پ يېخدا 
 ه چې کله نۀ ؤ.يل: دا وايامام وو 
ا مخکښې نۀ وه او يدا چې دن يعني) يا په حادث واليد دن 

 ل شتۀ؟يدا شوه( څۀ دليا پيب



 37 د امام رضا )ع( ژوند
 يېدا شوې او خبر يا پيامام ځواب ورکړو چې تۀ نۀ وې ب 

او هغه چا چې ستا په شان  ېدا کړيپ ینۀ دپخپله دې چې ځان 
 .ېپنځول يېهم تۀ نۀ  ید

 ح کړې؟يف او تشريمونږ ته توص يېممکنه ده چې خدا 
ف او ياس سره توصيپاک په ق يېل څوک چې خدايامام وو 

او غلطه خبره  یارو کښې دي، تل په ګمراهۍ او تيان کړيب
ان يباو  ېف کړيتوص يېهماغه شان چې ځان  يزۀ خدا .يکو
ر يا نوم بې له دې چې په ذهن کښې مې د هغه څۀ تصويب يکړ

پاک د مخلوقاتو په  يېدرک بالخواص" خداي"ال  يا شکل وي
قاس باالناس" په خلقو نۀ ي. "وال يواسو سره نۀ درک کږح
 يه" بې ال شباهته او ورته والير تشبي. "معروف بغيږياس کيق
. یر لوړ ديډ ېي. سره له دې چې ذات او مقام يشې ژندليپ

نشو  يعني يږيدا کي. خو د هغۀ مثال نۀ پید ېټولو ته نزد
 یپه شان د يپاک د پالنک يچې مثالً نعوذ بااهلل خدا یليو

صله کښې په چا ظلم يه" په خپل حکم او فيقض يجوز في"وال
 . يږيژندل کياو په خپلو نخښو او نښانو پ ينۀ کو ياتياو ز
 ؟يحجته او امامه پاتې شا ممکنه ده چې زمکه بې له يا 
و رپ لپاره هم زمکه بې يامام ځواب ورکړو که د سترګې د  

ر ياو ت ينو ټول مخلوق او انسانان به ونغر يحجته او امامه ش
  .يکړ به يې

 ؟يمان او اسالم څۀ ديا 
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 ين د تقويقيو درجه ده او مان راوړليد ا يلوړه درجه ده، تقو
ز په خلقو کښې ينه الندې او کم څيقيلوړه درجه ده او له 

 .ینۀ د ېم شويتقس
 ؟وايين څۀ ته يقي 
توکل او د هغۀ ارادې او غوښتنې ته غاړه  يېخدا يېپه لو 

دل او هغه ذات ته د يک يپاک په قضا راض يد خدا ښودل.يک
 ښودل.يخپلو چارو پر

ځان منل( چې د انسان عمل له منځه )ځان خوښول او  عجب 
 ؟يز ديڅۀ څ يوړ

دا ده چې انسان ته خپل بد  يېوه درجه ي. يد عجب درجې د 
چې  ياو ګمان کو يږياو په هغو خوشحال يکارونه ښه ښکار

مان يا ي. بله دا چې بنده په خپل خداید ېکړ يېښه کار 
 یمان راوړي)چې ما په تا ا ياحسان اړو يېا په خدايب يراوړ

 .یحق د يې( حال دا چې منت او احسان اړول د خداید
" )ددې يطمئن قلبيولکن ل"ل يم ولې وويحضرت ابراه 

م په زړۀ يا د حضرت ابراهي( اينان مې وشلپاره چې اطمي
 کښې شک ؤ؟

ن لرلو او يقي يېه سالم په خدايم علينه. حضرت ابراه 
ه ل ی.خلق وليات کړين ورزيقي يې يېدا ؤ چې خدا يېمقصد 

مخه  يېلرې شول او نورو ته  عليه السالمعلی حضرت امام
لتونه يفض عليه السالمعلی حضرت امامکړه، سره دې چې د 
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په نزد د هغۀ مقام و شان ورته معلوم او  )ص(پيغمبراو د 

 څرګند ؤ؟
د  عليه السالمعلی  حضرت امامل: ځکه چې يامام ورته وو 

ر يداسې نور ډماماګان او  پالران، وروڼه، ترونه، يهغو
 يوژل سره په جنګ وو،رسول او هغۀ له  يېخپلوان چې له خدا

 د يسره د هغو عليه السالمعلی حضرت اماموؤ. دا خبره له 
نه وه خوښه چې  يېنې سبب شوه او دا يرڅۍ او کي، ميدښمن

خو  يمشر او الرښود ش يهغو عليه السالمعلی حضرت امام
چې نورو ته د ځکه وه نۀ  يدا دښمن يېله نورو سره 

له دښمنانو سره په جنګ کښې  يېپه نزد او د خدا )ص(پيغمبر
عليه علی حضرت امامدا مقام نۀ ؤ حاصل. ځکه خلق له 

 مخه کړه. يېلرې شول او نورو ته  السالم

 
       


