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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.
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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 
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

 

 
 

 
 لنډه پيژنګلو

 
 محمد   نوم:
 جواد   لقب:

 علی د پالر نوم:
 خيزران د مور نوم:

 د رجب لسمه  زوکړه:
 اوولس کاله  امامت:
 ې ورستۍ نيټهد ذی قعد  شهادت:

 معتصم   قاتل:
 کاظمين)عراق(  زيارت:
 څلور زامن اوۀ لوڼه  اوالده:
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 ي عليه السالمامام محمد تقحضرت 
د اتم امـام حضـرت امـام علـی ابـن موسـی الرهـا عليـه السـالم          

اوالد نــ   يــېعمــر لــه څلويښــتو کلونــو اوړيــدلی  خــو تراوســه   
وو ځکــه چــې د  يانديښــمن کـړ  يدې خبــرې د هغـ  مننــوک لـرو،  
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و امامــانو پــه روايتونــوه   او نــور )ص(پيغمبــر حضــرت محمــد  

،نـو ډيـر پـه    م به د اتم امام بچی ويوو چې نهم اما کښې راغلي
، مام رها عليه السالم له ځـوې ورکـړي  ا يېانتظار وو چې خدا

ه پاک بـ  يېد انديښنو په ځواب کښې ويل خدا يامام به د هغو
 1.ما ورسته به امام او زما وارث وي چې تر يماته ځوې راکړ
کـال د رجـب د مياشـتې پــه     يقمــر يهجـر 595د لنـډه دا چـې   
عليـه السـالم دنيــا تـه مـد څرګنــد      محمــد تقـي  لسـمه نيټـه امـام   

 يـې ابو جعفر او مشهور لقبونه  نوم محمد، کنيت د دوي 2کړو.
يکه دی خـو  سـب  بـي بـي   يـې نـوم   بي بي، د مور دياو جواد  تقي

د  بـي بـي  دا يښـي  .  امام رها عليه السـالم پـرې خيـزران نـوم ا    
ماريــه قبـــطيې لــه نســله  پيغمبــر  حضــرت محمــد )ص( د بــي بــي

ی فضــيلتونو لــه وه، دا  د خپــل وخــت پــه ښــ و کښــې د اخالقــ  
لسالم تـر دې  ، امام موسی  بن جعفر عليه امقام لري يېنظره لو

امام رها عليه السـالم  خيزران د  څو کاله مخکښې  چې بي بي
. د امام ياوې بيان کړې وې، د هغې ځينې ځانګړتشيکور ته را

 تقـي امـام محمـد   د  واييحکيمه  رها عليه السالم خور  بي بي
د زوکړې په وخت زمـا ورور لـه مـا وغوښـتل چـې       عليه السالم 

 عليـه السـالم    تقـي امـام محمـد   سره پاتې شم.  بي بيله خيزران 
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. يو بل روايات کښې وايي چې هغوي د روژې په مياشتې کښې   2

 زيږل شوي و .
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او ګـس   ښـي  يـې ورځ اسمان ته مـد کـړو بيـا    د زوکړې په دريمه 

اړخ تــه وکتــل او وې ويــل: اشــهد ان ال الــه اال اهلل و اشــهد ان      
 محمدا رسول اهلل.

ما چې دا موهوع وليده نو ډيره حيرانـه شـوم او خپـل ورور     
امام رها عليه السالم ته مې قيصه وکړه امام وفرمايل: تـر دې  

 1رې وګورې.ورسته به له دۀ نورې هم حيرانوونکې خب
: خراسان ته د امام رهـاعليه السـالم د سـفر پـه     وايينوفلی  

وخت مې له هغو وپوښتل زما سره خو دې څه کـار نشـتها امـام    
کوه زۀ په داسـې سـفر روان    پيرويمحمد  وفرمايل: زما د ځوي

 يم چې ستنيدل پکښې نشته.
لــه امــام رهــا عليــه الســالم مــې   وايــين ابــی عبــاد بــمحمــد  

ا وصي او زمـا  تر ما ورسته به زما ځوې محمد زم واوريدل چې
 .يناستی و په کورنۍ کښې زما ځاي

له خپل پالره نقل کـړې ده چـې وې ويـل پـه خراسـان       خيراني 
کښې له امام رها عليه السالم سره  م چا له امام تپـو  وکـړو   
که تا ته څ  پيښه يا غميزه راپيده شوه نو چـا تـه رجـوع وکـړوا     

ــا ځــ   ــل: زم ــوونکی د   وې فرماي ــتنه ک ــدې پوښ ــام وی ته.)ګون ام
عمــر کــافی نــ  ګڼلــو او پــه دې خيــال  عليــه الســالم  تقــيمحمــد 

ــه غــاړه         ــه واری پ ــې يــو ماشــوم څنګــه د امامــت ذم کښــې   چ
پـاک   يېامـام رهـا عليـه السـالم وفرمايـل: خـدا       اخستلی شی(
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ــو پــه داســې حــال      عيســی عليــه الســالم نبــی او رســول وګرځول

لـه   عليـه السـالم    تقـي امام محمـد  د حضرت  يېکښې چې عمر 
 عمره کم  .

د  يې: له صفوان بـن يحـي سـره يـو ځـا     واييعبداهلل بن جعفر  
امام محمـد  امام رهاعليه السالم په خدمت کښې حاهر شوم. 

هم چـې درې کلـن  ،هلتـه ناسـت  . لـه امامـه        عليه السالم  تقي
مې تپو  وکړو: که تاسو ته څ  پيښ شو نو سـتا ځـای ناسـتی    

ته اشـاره وکـړه او وې    عليه السالم  تقيامام محمد دیا  څوک
ويــل :دی: ومــو ويــل: پــه دې کــم عمــر کښــېا وې ويــل: هــؤ پــه    

پـاک حضـرت عيسـی عليـه السـالم       يېهمدې عمـر کښـې. خـدا   
 خپل حجت وټاکلو حال دا چې ال د دريو کالو هم ن   .

امامــت هــم د نبــوت پــه شــان خــدادی تحفــه او هديــه ده چــې     
خپلو غوره او خوښـو بنـدګانو تـه ورکـړې ده او پـه      پاک  يېخدا

دې کښې د عمر هيڅ شـر  او دخالـت نشـته،هغه کسـان چـې د      
حـال دا   ت او نبـوت ناممکنـه اولـرې خبـره ګڼـي     يـو ماشـوم امامـ   

پــه خوښــې  يېچــې داســې نــ  ده بلکــې امامــت او نبــوت د خــدا  
ل علم سره چاتـه چـې غـوره    په خپ يې يېپورې تړلی دی. او خدا

کـه دا   يېله ټولو علمونو او عيبونـو خبـر خـدا   . يې ويګڼی ورک
لحتونو په وجه يو ماشوم تـه وسـپاري او هغـه    دنده د ځينو مص

 نو څ  غلطه خبره ن  ده. ياو امام کړ نبي
قابو په نهه کلنۍ کښې د  عليه السالم  تقيامام محمد نهم  

امـام رهــا  د  وايـي امامـت درجـې تـه ورسـيد. معلــی بـن محمـد       
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لــه شــهادته ورســته مــې امــام جــواد عليــه الســالم  معليــه الســال

ليدۀ او د هغ  کړو وړو ته ځير شوم چـې د هغـ  نـورو منوونکـو     
ووايم. امـام جـواد عليـه السـالم کيښناسـت او وې ويـل:        يېته 

پــاک د امامــت  چــاره هــم د نبــوت غونـــدې       يېای معلــی خــدا  
: و اتيناه الحکم صـبيا )يحـي عليـه    فرماييګرځولې ده کله چې 

 بوت ورکړ(نکښې  يلسالم ته مو په وړوکوالا
: له امام جواد عليه السالم سره يو ځـاې د  واييعمر بن فرخ  

دجلې د سيند پـه غـاړه والړ  م وتـه مـې وويـل: سـتا منـوونکی        
ــو  ــا کـ ــوم دیا وې     يادعـ ــو وزن معلـ ــې د اوبـ ــه د دجلـ ــې تاتـ چـ

چې د دجلې ده اوبو وزن يو مچ  دا و  لري يېفرمايل: ايا خدا
قـادر دی. وې فرمايـل: زۀ پـه     يېښادیا ومې ويل: هـؤ خـدا  ته و
 اندې له مچه او نورو ډيرو مخلوقاتو ګران يم.ب يېخدا

 
 د امام ځينې معجزې

ســته د بغــداد او ولــه شــهادته ور امــام رهــا عليــه الســالم د  :5
نورو ښارونو اتيا عالمانو او فقيهان د حج لپاره مکې تـه الړل.  

امـام جـواد   هم ايسار شـول چـې لـه     په الره کښې په مدينه کښې
په دې غرض د امام صـادق عليـه    .يسره کتنه وکړ عليه السالم

امـام جـواد عليـه السـالم چـې       السالم په کور کښـې ديـره شـول.   
محفــل تــه داخــل شــو. د موفــق پــه نــامې يــو   هغــويوړوکــی   د 

کـړو. ټـول عالمـان ورتـه پاڅيـدل او       يهغـه نـورو تـه معرفـ     يسړ
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له امام ځينې پوښتنې وکـړې   يېه وکړل. بيا ورسر يېجوړ تازه 
. ړل. ټولو پکښې د امامت اثار وليدلځوابونه ورک يېچې امام 
وسـتاي    يـې مطمئن شول. خوشـحاله شـول، امـام     يېپه امامت 

 ورته وکړه. يېاو دعا 
: ما هم په يو واييکښې د اسحاق په نامه يو سړی  هغويپه  

وپوښـتم   يـې امامـه  ليک کښې لس پوښتنې ليکلې وې چې له  
چې کـه امـام زمـا پوښـتنو تـه ځوابونـه        يېاو له ځان سره مې وو

چـې  مـا تـه هغـه بچـی      يېراکړل نو له هغ  نه به وغواړم چې خدا
. محفـل اوږد  خيټه کښې دی،نـر بچـی وګرځـوي   زما د ښ ې په 

 يـې وابونـه  ځه پرلـه پسـې پوښـتنې کـولې او     مـ شو، ټولو لـه اما 
امـام چـې وليـدم     کـور تـه الړ شـم.   ترالسه کول. زۀ راپاڅيدم چې 

دې دعـا قبولـه کـړه. د ځـوی      يېای اسحاقه خدا نو وې فرمايل:
شـکر مـې وکـړو چـې دا هماغـه       يېنوم دې احمـد کيـږده. د خـدا   

 په لټون کښې وم. يېچې زۀ  حجت دی
 امـام جـواد عليـه السـالم    : د وايـي عمران بن محمـد اشـعری    :2

ې عـرض وکـړو:ام   خدمت ته ورغلم، له خپلـو کـارونو ورسـته مـ    
غوښــتې چــې  يــېالحســن تاتــه ســالم ويلــی او ســتا يــوه جــوړه   

. امـام وفرمايـل: هغـه لـه دې کـاره بـې       ځانله ترې کفن جوړ کـړي 
زۀ راستون شوم او پوهه ن  شوم چې لـه دې خبـرې د    نيازه شوه،

امام مطلب څ   ، تر دې چې خبر شوم ام احسن امـام تـه زمـا لـه     
 کښې مړه شوې وه.ورتګه څوارلس پن لس ورځې مخ
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: له خپلو ځينو ملګرو سره حج تـه روان  وايين حديد احمد ب :3

رانـه واخسـتو کلـه     يېوکمارو راته الره ونيوله او مال  م چې څ
مـو پـه يـوې     امام جواد عليه السـالم چې مدينې ته راورسيدو، 

کـور تـه ورغلـو او قيصـه مـو ورتـه        يـې کوڅې کښـې وليـد. بيـا    
راتــه  يــېجــامې او پيســې راکــړې بيــا  واورولــه. امــام مــونږ تــه  

ولـو کښـې پـه هغـه انـدازه تقسـيم کـړه        چې دا پيسـې پـه ټ   يېوو
پيسـې مـې تقسـيم کـړی او      کمارو اخستی دی.ترې مره وڅې چ

ټولو ته هغومره ورسيدې چې څـومره تـرې غلـو اخسـتې وې او     
 يوه پيسه هم باقی ن  شوه.

و خپلـه  بغـداد تـه راوسـت ا    امـام جـواد عليـه السـالم    مامون  :4
اتې نـ  شـو او مـدينې    پـ ورکړه. خو امام په بغداد کښـې   يېلور 

ته ستون شو. د ستنيدو په وخت ځينې کسـان د امـام د بـدرګې    
ان ــه پــه خــت يــو زوړ لپــاره لــه ښــاره بهــر راووتــل. د ماښــام د م 

ــات تــه ورســيد   ــام جمــات تــه د م  جم ان ــ  لپــاده ننــوت، د   . ام
 يــېچــې تراوســه کښــې د بيــرې يــوه ونــه وه   جومــات پــه غــولي 

ميـواه نـ  وه ورکـړې. امـام د هغــې ويښ تـه وهـو )چهـار انــدام(        
ل او ر رکعتـه نفـ  څلـو  يـې هم وکړو بيا  يېوکړ او د جمعې مونځ 

د شکر سجده وکړه او له خلقو رخصـت شـو. سـبا تـه هغـې ونـې       
اروښـاد   ډيره ميوه وکړه او خلق په دې قيصې ډير حيـران شـول.  

نو ورسـته مـا پخپلـه دغـه ونـه      ځې په کلو واييشيح مفيد )رح( 
 وليده او ميوه مې ترې وخوړه.  

 د شهادت اعالن: امام رها عليه السالمد  :5
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پـه خراسـان    امـام رهـا عليـه السـالم    چې  وايياميه بن علی 

کـره   امـام جـواد عليـه السـالم    کښې  ، زۀ په مدينه کښې  م او 
 خپلــوان بــه هــم تلــل راتلــل. يــوه ورځ مــې تــګ راتــګ  ، د امــام

مام خپلې وين ې تـه وفرمايـل: د کـورنۍ ښـخو تـه ووايـه چـې        ا
ورته بيـا وويـل چـې     يې. سبا يان د وير او غم لپاره تيارې کړځ

ې وکـړه چـې د چـا مـاتم تـها      رتـ  يـې ماتم ته تيارې شـ.. پوښـتنه   
نـه د غـوره انسـان مـاتم تـه.       وې فرمايل: د زمکې په مـد د ټولـو  

امــام ځ چــې ې پــس خبــر راورســيدو چــې پــه هماغــه ور څــو ورځــ
امـام رهـا   ويلی وو چې مـاتم تـه چمتـو شـ.      جواد عليه السالم

 شهيد کړی شوی  . عليه السالم
ــورنۍ        :6 ــت د ک ــوت او امام ــثم چــې د نب ــن اک ــی ب قاهــی يحي

ــر     ــې د پيغمبـ ــوه ورځ مـ ــې يـ ــږی چـ ــه داده کيـ ــمن دی. پخپلـ دښـ
 امام جواد عليه السـالم حضرت  محمد)ص( د قبر په خوا کښې 

سئلو په حقله مې ورسره منـاظره وکـړه. هغـ     د. د مختلفو مولي
قسم غـواړم چـې يـوه     يېد ټولو جواب راکړو.ومې ويل: په خدا

پوښتنه درنه وکړم خو شرميږم، امام وفرمايل: زۀ سـتا لـه ويلـو    
بغير ستا د پوښـتنې ځـواب درتـه وايـم. ايـا پوښـتل نـ  غـواړې         
چې څوک امام دیا ومې ويل هؤ همدا تپـو  مـې درنـه کولـو.     

فرمايل: زۀ امام يم. ومـې ويـل: د خپلـې ادعـا لپـاره درسـره       وې 
څــ  نخښــه شــته. پــه دې کښــې هغــې امســا چــې د امــام پــه ال    

 يېکښــې وه، وويــل: زمــا مــوال ددې زمــانې امــام دی او د خــدا  
 ی.حجت د
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 ژغورل: د ګاونډي :7

پـه خــدمت   امـام جـواد عليــه السـالم   : د وايــيعلـی بـن جريـر     
ره يوه ګډه ورکـه شـوې وۀ. د امـام    کښې حاهر شوم. امام له کو

خــدمتګارو يــو ګاونــډی د غــال پــه تــور امــام تــه راوســت. امــام   
وفرمايل: افسو  دې وی په تاسو. دی پريـږد،، دۀ ګـډه نـ  ده    

کور ته ورش. ګډه هلتـه ده. خلـق هغـه کـور      د پالنکيپټه کړې. 
د غـال پـه تـور     يـې ومونـده د کـور مالـک     يـې ته ورغلل او ګـډه  

هـم ورلـه وشـلولې خـو هغـه قسـم        يـې لـو او جـامې   ونيوۀ وې وه
امـام تـه راوسـت. وې     يـې خوړو چې ګډه ما ن  ده پټه کړې. هغه 

مو ظلم وکړ. ګډه پخپله  ددۀ کـور تـه تللـې     يفرمايل: په دې مړ
ترې خبـر هـم نـ   . بيـا امـام د هغـ  د زړۀ سـاتنې لپـاره          ېوه او د

 څ  پيسې هغ  ته ورکړې.
سامرې کښې خبر شـوم چـې يـو سـړی     : په واييعلی بن خالد :8

بنـدی کـړی او    يـې پـه بنـد کښـې لـه شـامه راوسـتی او دلتـه         يې
چې دۀ د پيغمبرۍ دعوی کړې ده. بند ته الړم او د بنـد لـه    وايي

مالکه مې وغوښتل چې هغ  ته مې ورولـی کلـه چـې ورغلـم نـو      
هغه راته يو پوهه او عقلمند سړی ښکاره شو. ورته مـې وويـل:   

وې ويل: په شام کښې مې په هغه ځاې کښې چې قيصه څ  دها 
 رد امــام حســين عليــه الســالم مبــارک ســ   يــېهلتــه  وايــيخلــق 

ځوړند کړی  ، عبادت کو . يوه شپه چې پـه عبـادت لګيـا  م،    
وويـل پاڅـه.    يېناڅاپه مې خپلې مخې ته يو سړی وليد، ما ته 

پاڅيدم او له هغ  سره څو ګامه الړم تر دې چـې د کـوفې جمـات    
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وپوښـتل: دا جمـات  پيېنـېا ومـې ويـل:       يـې ورسيدم. له مـا  ته 

هؤ د کوفې جمات دی. هلته مو مونځ وکـړو او راووتـو، بيـا لـږ     
الړو او ناڅاپه مې وليدل چې پـه مدينـه کښـې مسـجدالنبی تـه      
رسيدلی يم. د پيغمبر د قبر زيارت مو وکړو، پـه جمـات  کښـې    

پـه  مـې  و ځـان  مو مونځ وکړو او راووتلو. لـږ غونـدې بيـا الړو ا   
و او کښـې وليـدۀ. طـواو مـو وکـړ      په کور يېمکې کښې د خدا

بيا پـه شـام کښـې پـه هماغـه       راووتلو. لږ څ  مزل مې چې وکړو 
کښې  م او هغه سړی مـې لـه سـترګو پنـاه شـو. دا قيصـه        يېځا

ر شـو  ډيـر حيـران شـوم تـر دې چـې يـو کـال تېـ        چې مې وليده نـو  
 يـې يصـه او مسـافرت   اوبيا هماغـه سـړی راغـی او د تيـر کـال ق     

هو بهو تکرار کړو. خو دا ځل چې کله له ما جدا کيدو نـو قسـم   
مې ورکړو چې ځان راته وښا،. وې ويل: زۀ محمد بـن علـی بـن    
موســی بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــی بــن الحســين بــن علــی بــن  

د  يـې ابيطالب يم. دا قيصه مې ځينو کسانو ته واوروله او خبر 
تـه ورسـيدو.   زيات عبدالملک معتصم عباسی وزير محمد بن 

مـې   ياو بنـد  رکړو چې ما پـه بنـد کښـې دلتـه راولـي     و يېحکم 
دا اوازه خپره کړه چې ما د پيغمبرۍ  يېاو په دروغو سره  يکړ

ې هغ  ته مې وويل چـې غـواړ   واييادعا کړې ده. علی بن خالد 
. وې ويل: يستا دا قيصه زيات ته وليکم چې له حقيقته خبر ش

راتـه ځـواب وليکـ      يـې د هماغه ليک په بل مـد  هؤ، وې ليکه. 
چې هغ  ته ووايه له هماغه سـړی چـې د شـپې لـه شـامه کـوفې،       

. پـه  يکـړ  يـې چـې ازاد   بيا مکې تـه بـوتلی، وغـواړي    مدينې او
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دی ځواب ډير غمېن شوم او سبا له بند ته ورغلـم چـې ورسـيدم    
ــر خفــه او        ــول ډي ــور ټ ــد څــارونکی او ن ــو ومــې ليــدل چــې د بن ن

څ  چـل شـوی دیا وې ويـل چـې      . ورته مې وويلينه دسرګردا
د پيغمبرۍ ادعا کوله بيګـا لـه بنـده وتلـی دی. او نـ        کوم سړي

يو خبر چـې څنګـه لـه جيلـه ووت. زمکـې وخـوړو کـه اسـمان تـه          
ه کړې ده د هغ  نوالوتلوا تر اوسه مو چې څومره تحقيق او پلټ

 هيڅ نخښه نښانه مو په ال  ن  ده راوړی.
: وايـي ې د ابـن ابـی دا د نـزدې او د زړۀ ملګـری  ،     زرقان چ :9

دا د وليد چې ډير غمـېن او خفـه دهـان لـه      يوه ورځ مې ابن ابي
محفله راووت. تپو  مې ترې وکړو چې ولېا وې ويل نن مـې  
ارمان وکړ چې کاش شـل کالـه مخکښـې مـړ وی. ومـې پوښـتل       
ولېا وې ويل: د هغې پيښې او کانې په خاطر چې نن رابانـدې  

د معتصـم پـه محفـل کښـې وکـړه. ورنـه        مام جواد عليه السالما
مې وغوښتل چې ټوله قيصه راته ووايه. وې ويل: يـو سـړی پـه    

 يېوغوښـتل چـې د خـدا    يـې غال داده شو او لـه معتصـم خليفـه    
پاک د حد په جاری کولو سره مې پاک کړه. خليفه ټـول فقيهـان   

هــم  مامـام جـواد عليـه السـال    راغونـډ کـړل چـې محمـد بـن علـی       
تپو  وکړ. د غل ال  له کوم ځايه پـرې   يېپکښې  . زمونږ نه 

کړما ما ويل له بنده. وې دليـل څـ  دیا ومـې ويـل ځکـه چـې د       
 1: فامسحو بوجوهکم و ايـديکم فرماييتيمم په ايت کښې چې 

                                                             
 ايت 5. د ماددی سورة   1
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(. دلتـه د السـونو نـه مطلـب      )په خپل مد او السونو مسح وکړ،

رې مسح وکـړ،(. ځينـې   تر بندوو پورې دی )يعنی تر بندونو پو
چـې د غـل    يـې نور فقهانو هـم زمـا پـه خبـرې موافـق وو او ويـل       

، پکـار ده چـې   . خو ځنو نورو ويل: ن ال  بايد له بنده پرې شي
ځکــه چــې د وهــو او اود  پــه ايــت  لــه څنګلــې پــرې کــړی شــي

)خپـل مخونـه   1فاغسلو وجوهکم و ايديکم الی المرافـق  کښې،
 .، له السه مطلـب تـر څنګلـې    او السونه تر څنګلو پورې ووين

 پورې دی.(
ــی       ــن عل ــه محمــد ب ــا معتصــم ل ــه الســالم  بي ــام جــواد علي  ام

مســـئلې کښـــې څـــ  دیا وې  وپوښـــتل چـــې ســـتا نظـــر پـــه دې 
خپل نظر ورکـړ، مـا معـاو کـړه. معتصـم ټينګـار        فرمايل: دوي

. امـام  قسم ورکړ چـې خپـل نظـر څرګنـد کـړي      يېوکړ او امام ته 
خپل نظـر درتـه وايـم. دوي پـه غلطـۍ      راکړو نو  وويل: قسم دې

او نـور   يش پرې کړې 2پکار ده د غل يوازې ګوتېځکه چې  دي
پــه کــوم دليـــلا وې    :. معتصــم وويـــل يال  دې پريښــودل شــ  

سـجده پـه اوو    يد يرسـول فرمـايل   يېفرمايل: ځکه چـې د خـدا  
غـړو کيــږی، تنــدی، د دواړو الســونو)يعنی پــه د ننــه مــد(، دوو  

غـل ال  لـه بنـده يـا څنګلـې       د ، نـو کـه  زنګونونو، او دوو پښو

                                                             
 ايت 5. د ماددی سورة   1
ې دي ځکه چې غټه ګوته ن  . له ګوتو مطلب يوازې څلور ګوت  2

 پرې کيږي.



 58 ځلنده ستوريد اسالم 
  ن  پـاتې کيـږی چـې سـجده     ، هغ  ته خو هيڅ اليش ېپرې کړ

: وان المسـاجد هلل و  فرمـايي پـاک   يې. همداراز خـدا پرې وکړي
)هغـه اوۀ غـړی چـې سـجده پـرې کيـږی د       1ال تدعوا مع اهلل احداً

د  پاک سره هيڅ مـ  شـريکو،، او   يېنو له خدا پاک دي يېخدا
ــاد  ــ  کــو،( او کــوم غــړي  هيچــا عب ــ   يېچــې د خــدا  ت م وي، ن

 .پريکول کيږي
ځـــواب د  امـــام جـــواد عليـــه الســـالمد  وايـــيدا د ابـــن ابـــي 

. ې کـړ، رورکړ چې دغل ګوتې پـ  يېمعتصم خوښ شو او حکم 
نو مونږ هلته موجودو کسانو ته ډير پيکه او سـپک شـو او مـا    

 2هم هلته د شرم په وجه د مرګ ارمان وکړ.
 

 او سازش د وادۀ غوښته
د ژونـد پـه بـاب کښـې مـې وويـل چـې         امام رها عليه السالمد 

مــامون د ټــولنې لــه ګــډوډيود ژغــورنې د علويــانو د بلــوا د مــد 
ــســنيــوی او ځــان تــه د امــام دو  دې کولــو لپــاره ځــان د  ږتانو د ن

امـــام رهـــا عليـــه اهلبيتـــو مينـــه وال او ليـــوال ښـــودلو. او پـــه  
سـره غوښـتل چـې هـم      د ولی عهـدۍ پـه تپلـو    يېباندې  السالم

، لـه بلـې   يدې وڅـار ږخپل دا مقصد عملی کړی او هم امام له نـ 

                                                             
 ايت58. دجن سورة   1
 359ص5. تفسير عياشی ج   2
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ې چـ خوا د بنی عباسو کـورنۍ د مـامون پـه دې عمـل او پـه دې      

 ياحتمــاال خالفــت لــه بنــی عباســو څخــه علويــانو تــه منتقــل شــ  
د مــامون مخالفــت تــه مــال  يــېغصــه او خفــه وه او ځکــه  هســخت

ته زهر ورکـړل   عليه السالم امام رهاوتړله. خو چې کله مامون 
مامون ته مخه کـړه. مـامون ډيـر پـه      يېنو خوشحاله شوه او بيا 

کو  چې ټولنـه لـه دې    يېوو او کوشش  ورکړيپټه امام ته زهر 
 يېښې خبره نشی او په خپل جرم باندې د پردې اچولو لپاره يپ

مــاتم وکــړ او درې ورځــې د امــام پــه زيــارت کښــې پــاتې شــو او 
ګــزاره وکــړه. خــو لــه دغــه ټولــو  يــېلګې او ډوډۍ يــوازې پــه مــا

تدبيرونو او پرده اچولـو سـره سـره علويـانو تـه حقيقـت ښـکاره        
شو او پوهه شول چې د امام قاتل مـامون دی نـو سـخت قهـرژن     
او په کينه کښ شول او د مامون حکومت تـه يـو ځـل بيـا خطـره      

يوه بلـه دسيسـه    يېښه شوه. ددې خطرې د مخنيوی لپاره يورپ
 امـام جـواد عليـه السـالم    سازش جوړ کړو او هغـه دا چـې لـه     او

 يـې ډيره مهربـانی پيـل کـړه او د نـورې اسـتفادې لپـاره        يېسره 
 يـې چـې کومـه اسـتفاده     يـې خپله لور هغ  ته ورکړه او غوښـتل  

باندې د ولی عهدۍ له تپلـو اخسـتې    امام رها عليه السالمپه 
د هجـرت   يـې  السالم امام جواد عليه، يوه له دې واوۀ هم واخل

لـه شـهادته يـو کـال      امام رها عليه السـالم کال يعنی د  254په 
 يـې ورسته له مدينې، بغداد ته راوست اوخپله لور ،ام الفضـل  

 ورته وادۀ کړه.
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ــن شــبيب    ــان ب ــيري ــه دې     واي ــه چــې عباســيان د مــامون ل کل

تــه وادۀ کــول  امــام جــواد عليــه الســالم فيصــلې چــې خپلــه لــور  
ول نو ويريدل چې داسـې نـ  وی چـې حکومـت د     خبر ش ،يغواړ

امـام رهـا عليـه    او هماغه حالت چې د  ځيعباسيانو له السه او
نــو مــامون تــه  .زمانــه کښــې راغلــی  ، تکــرارا شــي پــه  الســالم

قسم ورکړو چې له  يېوکړو. هغ  ته  يېجرګه شول او اعتراض 
ــونږه او     دې کــاره تيــ  ــه ښــ  پتــه ده چــې زم ــل تات ر شــه او وې وي

چـې مخکښـينو خليفـه     يـې انو ترمينځ څـ  تيريـږی او خبـر    علوي
شـړل مـونږ پـه دې     يـې ته سپک کتل او له ځانـه بـه    ګانو به دوي

تـه   امـام رهـا عليـه السـالم    دې  م ډير خفه وو چې ولي عهـدي ه
 يېهغــه واخســتو او  تاتــه پــه خــدا  يېورکــړه خــو ښــه وه خــدا 

و لـور  قسم درکـو  مـونږ بيـا مـ  غمېنـوه لـه دې وادۀ ډډه وکـړه ا       
د دې وادۀ وړ ګڼـې   يـې دې په عباسـيانو کښـې يـو کـس تـه چـې       

 ورکړه.  
يـانو تـرمينځ   مامون ورتـه وويـل: څـ  چـې سـتا سـو او د علو       
هغـــې عامـــل تاســـو و، کـــه پـــه انصـــاو ســـره  د يد ير شـــوتيـــ

او څــــ  چــــې  تــــر تاســــو وړ او غــــوره دي هغــــويوګــــور، نــــو 
او د  مخکښينو خليفه ګانو وکړل، له خپلو خپلوانو پرې کيـدل 

 ړم او د رها په وليته پناه و يېزۀ له دې کاره خدا قطع رحم و،
عهــدۍ هــم پښــيمانه نــ  يــم. مــا لــه هغــ  وغوښــتل چــې خالفــت   

 امـام جـواد عليـه السـالم    خو هغ  ون  منله او د ابو جعفـر   يومن
په حقله به درته ووايم چې ما ځکه هغه خپلې لور له خوښ کـړو  
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پـوهې او فضـيلت کښـې پـه     چې په وړوکوالی کښې هم په علـم  

او همـدا د حيرانتيـا او تعجـب      وړ ټولو فاهالنو او عالمانو ل
خبره ده او هيله مـن يـم لکـه څنګـه د هغـ  علـم ماتـه ښـکاره دی         

چې زما خيال او کـار   يچې پوهه ش يټولوخلقو ته هم ښکاره ش
 سم دی.

عباسيانو وويل: ک  څه هم دا ماشـوم ځينـې حيرانتيـاوې او    
نــ  دی  يــېخــو تــر اوســه ډيــر وړوکــی دی او ســبق  يبريــاوې  لــر

ر بيا دې لو يه کړادب او دين علم زد لږ صبر وکړه چې د ويلی،
په تاسو! زۀ دا ماشوم تـر   ورکړه. مامون وويل: افسو  دې وي

خدادی دی  يېتاسو ښ  پيېنم دی له داسې کورنۍ دی چې علم 
پـه علـم او   نو تـل  . ددۀ پالر او نيکاياو زده کړې ته حاجت ن  لر

او بې نيـازه وو کـه يقـين مـو نـ  راځـی نـو         پوهه کښې بې ساري
دا ښ  وړانـديز  . وې ويل: يازمايو چې هر څ  په ډاګه ش يېوبه 

ه له هغـ  د فقهـې يـوه پوښـتنه وکـړو کـه       دی. ستا په مخکښې ب
راکــړو نــو ســتا خبــره ســمه ده او لــور دې ورکــړه کــه    يــېځــواب 

ريـږې. مـامون وويـل: ټيـک ده     تي  پاتې راغی نـو لـه دې وادۀ بـه   
 ش..   يېکله چې وغواړ، ازمايلی 

تـه ورغلـل او د    مئيحـي بـن اکـ   عباسيان د هغه وخت قاهـی   
امــام جــواد عليــه  ورســره وکــړه چــې لــه   يــېډيــرو پيســو وعــده  

. ځـواب ونـ  ويـل شـي     يېچې هغه  يداسې پوښتنه وکړ السالم
ميښت يحي ومنله او ټول په جمع مامون ته ورغلل. مامون د از

ټـول راغونـډ شـول. مـامون      لپاره يوه ورځ وټاکلـه. پـه هغـه ورځ   
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لپاره د غونډې په سـر   امام جواد عليه السالمحکم ورکړ چې د 

جـوړ کـړ، چـې د پوښـتنې او ځـواب پـه        يېکښې يـو اوچـت ځـا   
ــت  ــېوخـ ــي  يـ ــی شـ ــول وکتـ ــا  ټـ ــه ځـ ــه هماغـ ــی پـ ــام راغـ  يې. امـ

ون د هم مخې ته کښيناستو. مـام  يې يحي بن اکئمکښيناستو. 
امـــام پـــه څنـــګ کښـــې او ټـــول خلـــق پـــه خپلـــو خپلـــو ځـــايونو  

له مامونه وپوښتل: اجازت شته چې  يحي بن اکئمکښيناستل. 
 له ابو جعفره پوښتنه وکړما مامون اجازت ورکړو.

حکـم   ته وويل: له تا ځار شم، د هغه سړيامام  يحي بن اکئم 
 يــېاو مــړ  ،چــې د احــرام پــه حالــت کښــې ښــکار وکــړي څــ  دی 

 ايکړ
، ايـا  ديامام وفرمايل: ددې مسئلې ډير ډولونـه و شـکلونه    

دغه سړی په حرم کښې دننـه   او کـه بهـر، پـه  دې خبـر   چـې د       
احرام په حالت کښې ښکار حرام دی او کـه نـ ، پـه غلطـۍ سـره      

او غـالم دی   ېښکار وژلی دی او که پـه کـس، دا سـړی مريـ     يې
ل دی چـې دا  ړی ځـ لـوم  يـې او که ازاد، وړوکـی دی کـه غـا،دا    

هم کړی دی، کوم شی چې ښـکار   يېکار کوی، که نه مخکښې 
ــل ځنــاور، ښــکار وړوکــی دی کــه      کــړی دی مارغــه دی او کــه ب

حـج تـه    ښـکار کـړی کـه د ورځـې، او دې سـړي      يـې غا، د شپې 
 احرام تړلی   که عمرې تها

چـې ددې نهـه کلـن امـام د علـم دا طاقـت او د        يحي بـن اکـئم   
نـو ال لهانـده    ړدنه او تشـريح وليـده،  هغ  د پوښـتنې داسـې سـپ   

 يـې تتـه شـوه، هـيڅ ځـواب      يېشو، الره ورځنې ورکه شوه، ژبه 
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شـوې او ټـول   د ماتې نښې څرګنـدې   يېورن  کړی شو او په مد 

قدرتــه او طاقتــه خبــر شــول. مــامون   حاهــرين د امــام لــه علمــي
وويــل: خدايــه ســتا الک الک شــکر دی پــه دې نعمــت او پــه دې   

عباسـيانو تـه مـد کـړو او وې      يـې ښتيا شوه، بيا چې زما خبره ر
ويل: ومـو منلـه او کـه نـ ا مـامون پـه همـدې مجلـس امـام تـه د           

پيل کـړه   يېخپلې لور وړانديز وکړ، امام ومنله، د نکاح خطبه 
 او وې فرمايل:

ه تـ يحدانِوَبِ ال الـه اال اهلل اخالصـاً  ته، وَعمَنِبِ قراراًاِ هللِ مدُلحَاَ 
پاک په نعمت باندې د اعتراو او داده  يېخدا و صلی اهلل...) د

کيدو لپاره د هغ  منندوی يم او د هغ  په وحدانيت او يـووالی  
کښــې د اخالصــو لپــاره د توحيــد کلمــه ال الــه اال اهلل وايــم، د       

د کـورنۍ   سالم او درود دې وی په محمد)ص(او د هغـ   يېخدا
 په غوريزو کسانو باندې.

رحمـت او فضـل    يېخـدا  يېلـو  بې شکه دا په خلقو بانـدې د  
او  ې نيـازه کـړي  د حاللو په ذريعه له حرامو ب يې هغويدی چې 

ســو کښــې چــې : تادي يــېورکــړی او فرمــايلی  يــېد وادۀ حکــم 
او ستا سو په مريانو او وين ـو   يد کوم بې وادۀ ښ ې او سړي

يـو   هغـوي  يلـی لـر  اکښې چې کـوم د وادۀ صـالحيت او غـوره و   
پـاتې نـه   وادۀ   يېپه وجه  ېناقر او غريبد ف بل ته وادۀ کړ، چې

تــه پــه  هغــوي يېنــو خــدا يفقيــران او غريبــان و ، کــه دويشــي
 يې.او خــدايـې  ي. او بـې نيـازه کــو  يخپـل رحمـت ســره عطـا کــو   

 پاک د بندګانو د روزۍ پراخوونکی او په هر څ  پوهه دی.
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فاطمه الزهرا)ع( لـه مهـر سـره پـه برابـر مهـر        بي بيبيا امام د  

وو درهمو( باندې د مامون لور سره وادۀ ته چمتو شـو.  )پن و س
امــام جــواد عليــه  مــامون د خپلــې لــور لخــوا نکــاح ولوســته او   

قبوله کړه او د مامون پـه حکـم سـره حاهـرانو تـه ډيـرې        السالم
تحفــې او ډالــۍ ورکــړل شــوې. دســتر خوانونــه وغــوړول شــول،  
خلقـــو ډوډۍ وخـــوړۀ، خـــواره شـــول او يـــوازې د مـــامون خپـــل  

ون او درباريـان پــاتې شـول بيــا مـامون لــه امامـه وغوښــتل     خپلـ 
. امـام  وايـي چې د هغې مسـئلې د ټولـو شـکلونو ځـواب ورتـه و     

ورته په تفصيل سره د هر شکل او بڼې ځـواب ووايـو. مـامون د    
چـې   يـې وو يېځواب په اوريدلو سره امام ډير وستاي  او ورته 

امــام  د يــوې مســئلې پوښــتنه وکــړه. يحــي بــن اکــئماو  تــ  لــه 
چـې پـاتې    يحي بن اکئموپوښتم که نها:  يېته وو يحي بن اکئم

ه خـو  تـ ی او پيکـه  ، وويـل سـتا سـو خوښـه. کـه راتللـو را       لراغ
م. امـام  زده کړ يېدرکړم ک  ن  راتللو نو له تاسو به  يېځواب به 

سـهار مهـال يـوې     وفرمايل: دا څنګـه کيـدی شـي چـې يـو سـړي      
ظـر د هغـ  لپـاره حـرام  ،     ښ ې ته دشهوت په نظر وکتل او دا ن

کله چـې نمـر راوختـ  نـو همغـې ښـ ې تـه پـه شـهوت سـره کتـل            
ورباندې حالل شول چـې کلـه ماسپښـين شـو نـو بيـا پـرې حـرام         
شو، او د شپې د ماسخوتن د مان   پـه وخـت پـرې حـالل شـو،      

غې ښ ې احرام شو او چې کله سهار شو نو ه او نيمه شپه پرې
ې ولــې داســې او  ووايــه چــ رتــه بيــا حــالل شــول. نــوتــه کتــل و
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وشول او دې ښ ې ته په شهوت سره کتـل پـه هغـ  بانـدې ولـې      

 حالليږې او حراميږیا
ن  راځـی او   يېقسم خورم چې ځواب  يېيحي وويل: په خدا 

پخپلـه ځـواب ووايـ. نـو مـونږ بـه        يـې ن  پوهيږم پرې، که تاسو 
وين ـه وه،   يدرنه زده کړو. امام وفرمايل: دا ښ ه د يو سـړ  يې

يو نامحرم سړی ورته سهار د شـهوت پـه سـترګه وکتـل حـال دا      
چــې دا کتنــه پــه هغــ  حرامــه وه. کلــه چــې نمــر راوختــ  نــو هغــه    

ــه چــې      يــېوين ــه  ــه شــوه پرې،کل ــو  حالل ــه مالکــه واخســته ن ل
ازاده کـړه نـو بيـا پـرې حرامـه        يېماسپښين مهال شو نو وين ه 

شـوه. د نمـر   ورسـره بيـا نکـاح وتړلـه او حاللـه       يېشوه. مازيګر 
ــت    ــه وخـ ــو پـ ــېپريوتـ ــرې، د     يـ ــوه پـ ــه شـ ــړ نوحرامـ ــار ورکـ ظهـ

د ظهـار کفـاره ورکـړه بيـا پـرې       يـې ماسخوتن د مان   په وخت 
طـالق ورکـړ نـو حرامـه شـوه پـرې او        يـې حالله شوه، نيمـه شـپه   

ورتـه، نـو بيـا پـرې       ورتـه بيـا رجـوع وکـړه او جاروتـ       يـې سهار 
 حالله شوه.

خپلـو خپلوانـو تـه وکتـل او وې     رانتيا سره ېمامون ډير په ح 
پـه   يـې ويل: په تاسو کښې څوک شته چې ددې مسـئلې ځـواب   

دا رنګه زده وی يا ورلـه د مخکينـۍ ځـواب پـه دومـره تفصـيل       
 ټولو وويل: نه.ا سره ورتلو

دې ټکی ته پام هروری دی چـې مـامون لـه دومـره دوسـتانه       
ــی       ــوازې سياسـ ــه دې وادۀ يـ ــره لـ ــره سـ ــارۍ سـ ــاهر او رياکـ تظـ
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دا  يــېمــوخې او هدفونــه  ينه لــرل. او ويلــی شــو چــې لــوغرهــو

 و :
امـام   امام څارلو چې د يېد امام کور ته لور په استولو سره  :5

، د مـامون لـور هـم خپلـه دنـده پـه       له مصروفياتو بې خبره ن  وي
د يـوې څـاريګرې پـه     يېښ  توګه ترسره کوله او د مامون لپاره 

 (ت ورکويدې خبرې شاهد اريد دحيث کار کول. )ت
ۀ سره امام د خپل لهـو و لعـب او عـيش و عشـرت     په دې واد :2

بلـد کـړي    يـې دربار ته راکاږی  چې له دغو سپکو کـارونو سـره   
د نورو په نظـر کښـې خـوار او    چې  او د امام عظمت داغي کړي

: مـامون چـې هـر څـومره هانـد      وايـي . محمد بن ريان سپک شي
خــو  يو هڅــو هتــوکــړ چــې امــام لهــوو لعــب او عــيش و عشــرت 

کامياب ن  شو. په هغه محفل کښې چـې د امـام د وادۀ د جشـن    
جــوړ کــړی  ، ســل وين ــې کيښــنولې، پــه الســونو   يــېپــه نامــه 

ورته د سـرو زرو ډک جامونـه ورکـړل او وې ويـل چـې       يېکښې 
هر کلـی تـه پـاڅ.. امـام چـې کلـه        يېکله امام راننوځی نو ټولې 

د امـام پـه لـور ورغلـې      راننوت نو ټولې وين ې د هر کلی لپـاره 
خو امام ورته هيڅ پام ون  کړ. او وې ښودله چې له داسې کـارو  

 1نه ويزاره دی.
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د  يـې په دې وادۀ سره  يېلکه څنګه مې چې مخکښې هم وو :3

 هغــويعلويــانو د پــاڅون مخــه نيــول غوښــتل او دا چــې ځــان د 
 .ملګری څرګند کړي

کړی   کله کلـه   دا کار يېد عوامو او اولس د غولولو لپاره  :4
ابـو جعفـر تـه     يېوويل ما دۀ ته خپله لور ورکـړه چـې خـدا    يېبه 

زما لـه لـورې اوالد ورکـړی او زۀ د داسـې ماشـومانو نيکـ  شـم        
ــر)  ــه نســله وي   چــې د پيغمب ــه الســالم ل ــی علي . خــو د ص( او عل

ــور د بچــو         ــامون ل ــام شــو ځکــه چــې د م ــم ناک ــامون دا چــل ه م
بچی)امـام هـادی،    يـه السـالم  امام جـواد عل ميرمنه ن  شوه او د 

، خديجـه، ام کلثـوم او   موسی، مبرقع، حسين، عمران، فاطمـه 
حکيمه ټول د امام له بلې ښ ې   چـې د سـمانه مغربيـه پـه نـوم      

 يوه نيک خويه کنيزه وه.(
ره لـه دې  وادۀ   او سـ  يغرض دا چې دا وادۀ بشپړ يو سياس 

يڅ ارزښـت  هـ  يې  خو د امام لپاره  چې د ارام ژوندورسره تړلی
ن  لرلو بلکې له مامون سره ګډ ژوند د امام لپـاره د ناچـارۍ او   

 رۍ ژوند  .ومجب
امــام جــواد عليــه  : پــه بغــداد کښــې د  وايــيحســين مکــاری  

ژوند مې وليـد او   هغويپه خدمت کښې حاهر شوم. د  السالم
ذهن ته مې دا خبره راغله چې امام يـو راحتـه او اسـان ژونـد تـه      

کله بـه خپـل وطـن )مـدينې( تـه راسـتون نـ          رسيدلی دی او هيڅ
سـر اوچـت    يـې . امام د څو شـيبو لپـاره سـر ښـکته کـړو بيـا       يش

لـه غمـه زيـړ   او وې فرمايـل: ای حسـينه، تـر دې        يېکړ، رنګ 
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ژونده مې د رسول اهلل پـه حـرم کښـې لـه مـالګې سـره اوربشـينه        

ې نـ  شـو او   تځکه خو امام په بغداد کښـې پـا   1ۍ خوښه ده.ډوډ
ه ســتون شــو او د تــې )ام الفضــل ســره( مــدينې نلــې مانــديلــه خپ

 .ه پورې په مدينې کې پاتې شوکال 225ترهجرت 
 

 د امام محمد تقي)ع( شهادت
ورور  يـې مړ شو او تر هغه ورسـته   کال 258مامون د هجرت په 
کال معتصم امام له مـدينې،   258هجرت په  ځای ناستی شو. د

. او لکـه  ينـدې و الارنې تـر څـ   يېبغداد ته راوست چې له نزدې 
چې د  يېڅنګه چې مخکښې مې هم وويل په هغه محفل کښې 

امام هم راغوښـتی  .د   غل د ال  د پريکولو لپاره جوړ شوی  
بغداد قاهی ابن ابی داود او نور کسان شرمنده او پيکه شـول  

ــ    ــن اب ــس ب ــه    ياو څــو ورځــې پ ــه وج دا د د حســد او ميرڅــۍ پ
ونکی يـم ځکـه درتـه يادونـه     معتصم ته وويل: سـتا خيـر غوښـت   

کــوم چــې د څــو ورځــو مخکينــۍ قيصــه ســتا د حکومــت د لــوړ  
رتبه مقامـاتو پـه مخکښـې دې د ابـو جعفر)چـې نـيم مسـلمانان        

( فتـوا تـه د نـورو پـه     د خالفت جوګه ګڼی او تا غاصب بولي يې
وه او دا فتواګانوترجيح ورکړه، دا خبره په خلقو کښې خوره شـ 

ه څرګنـده نښـه ده،   رپـو  ۍ او امـامتۍ پخپله د هغه د جوګه والـ 
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داود پــه خبــرو  يمعتصــم چــې د امــام ســخت دښــمن  ،د ابــن ابــ

خپلـه   يـې وکـړو، بـاالخره    يېوپاريد او د امام د شهيدولو نيت 
کـال د ذی قعـدې پـه     225کړه او هجـرت د   سپيرۀ فيصله عملي

امام په زهرو شهيد کړو. د امام ابـو جعفـر جـواد     يېاخره کښې 
م د قبر په څنـګ کښـې خـاورو تـه وسـپارلو. د دغـو       عليه السال

ــانو مـــزار او  پـــه کـــاظمين     مشـــهور دی او د کـــې دو  امامـ
 زيارت ګڼل کيږی. يېمسلمانانو يو لو

 
 د مکتب شاګردان امام جواد عليه السالمد 

پاک امامان هم د اسالم د ګران پيغمبر محمـد )ص(پـه شـان تـل     
ده کـړې  کار د ز هغي ښوونې او روزنې لګيا وو خو د د خلقو په

سو او ادارو سره ن  شـو پرتلـه کـولی. د زده کـړې ادارې     سِله مؤ
پـه نـورو وختونـو     .يد تعليم او ښوونې لپاره خاص وختونـه لـر  

علـــيهم  خـــو معصـــومينو ياو خـــدمت نـــ  کـــو يو کښـــې چټـــي
د خلقو الرښوونه او تعليم هر وخت په ځان الزم ګڼلـو. د   السالم
د ژونـد هـره يـوه     هغـوي اسـته او د  خبرې کړچـار ناسـته پ   هغوي

ــوم       ــه چــې ورســره ک ګوښــه ښــوونکې او روزونکــې وه. څــوک ب
زده  يــېلــه اخالقــو او کــردار بــه  هغــويوخــت هــم کښيناســتل د 

شـوه او د   يـې وه نـو کـولی    يـې کړه کولی شوه که څه پوښتنه بـه  
 تر السه کولی شو. يېهر مشکل او ستونزې ځواب 
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و او امامـانو لـه مکتبـه پرتـه     انې د پيغمبرڅرګنده خبره ده چ 
خبــره ده چــې د  ياســې مدرســې بيلګــه هچرتــه نشــته او فطــرد د

. پـه همـدې وجـه    ب ګټه او فادده به څومره زياتـه وي داسې مکت
کـه خلـق دغـو    خليفه ګـانو چـې پـه دې خبـره پوهيـدل چـې        يامو

الر ښـوونکو تـه جـذب     ينـو الهـ   خصوصيتونو تـه متـوجې شـي   
بانو حکومــت تــه خطــره ورپيښــه غاصــ . او بيــا بــه د دغــويکيــږ
سـره رابطـه    ي. تر ممکنه حده کوشـش کـو  چـې خلـق لـه دو     شي

. يوازې د امام باقر عليه السالم د ژوند په څو کلونـو  يون  سات
کښې چې د عمر بن عبـدالعزيز د واکمنتيـا وخـت   او هغـه هـم      
لږ انسانيت لرلـو خلقـو لـه دغـه امامـه اسـتفاده وکـړه او د امـام         

لســالم پــه وخــت کښــې چــې امــوی حکومــت پــه    صــادق عليــه ا
نسکوريدو   او عباسی حکومت ال سم ن    ټينګ شـوی خلقـو   
له دغه امامه لږ څ  په ازاده توګه علم زده کړو. په همدې وجه د 

ر قــابو الســالم د شــاګردانو او راويــانو شــمېامــام صــادق عليــه 
اصحابان راويان شاګردان خو د نورو امامانو  يڅلور زره تنه د

شـاګردان او راويـان    امام جواد عليـه السـالم  مثال د  ډير کم دي
ي پـه زمانـه   چې لـه دې معلـوميږی د دو   يقابو يو سل لس تنه د

سره په رابطې او اړيکو ټينګولـو څـومره سـختی     کښې له دوي
وه خو سره له دې په دغو کسانو کښې هم داسې ځالنـده څيـرې   

 مناسب ګنم. يېشته چې ذکر 
 (:حار)رعلی ابن مهزي. 1
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لـه خاصـو وکيالنـو او يـارانو څخـه         امام جواد عليه السالمد 

او امـام علـی نقـی عليـه السـالم لـه        امام رها عليه السالماو د 
  تر دې چې ډيـرو  ی اصحابو هم ګڼل کيږی. ډير عبادت کوونک

په تندی نښه جوړه کړې وه د نمر د راختلو پـه وخـت    يېسجدو 
ــه  ــه ســجدې کښــې ســر کيښــودو    يــېب ــه  پ ــر هغــې ب ــ   يــېاو ت ن
ر پـه  . علـی بـن مهزيـا   سکولو چې زرو مومنانو تـه دعـا وکـړي   ه

تــاليف  يــېشــو زيــات کتابونــه اهــواز کښــې اوســيدو او تــر دير
لـوړو درجـو کښـې     وعمل له نظـره پـه ډيـر   د د ايمان او  يد کړي
.  
 (:ن ابی نصر بزنطی)رحاحمد بن محمد ب. 2

امام جواد او  المامام رها عليه السد کوفې اوسيدونکی او د 
له خاصو او عزتمنـو ملګـرو څخـه  . د الجـامع پـه       عليه السالم

ي فقيـه ګڼـل   او يـو بـاور   يد يڅو کتابونه تـاليف کـړ   يېشمول 
 .کيږي

 :(کريا بن ادم )رحذ. 3
 مهم په قم کښې معلـو   او يېدی د قم اوسيدونکی   او مزار 

عليــه امــام جــواد او  امــام رهــا عليــه الســالمد  او مشــهور دی.
ورتـه   امـام جـواد عليـه السـالم    له نـزدې يـارانو څخـه  .     السالم

 له خپلو وفا لرونکو يارانو وګرځولو. يېدعا وکړه او هغه 
 (حمحمد بن اسماعيل بن بزيع)ر. 4
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امــام  او امــام رهــا عليــه الســالم  د امــام کــاظم عليــه الســالم،   

لـــه يـــارانو   او يـــو صـــالح، ســـم الری او   جـــواد عليـــه الســـالم
ــاد ــه    عب ــاوری کــس  . چــې څــو کتابون هــم يــې ت کــوونکی او ب

کـار کـو  او    يـې . د عباسيانو په دربارکښـې بـه   يد يتاليف کړ
ورتـه پـه دې حقلـه وفرمايـل: د ظالمـانو       امام رها عليه السالم

پاک داسې بندګان  يېاو زور ويونکو په دربارونو کښې د خدا
وســـيله خپـــل برهـــان او دليـــل  پـــه هغـــويد  يېشـــته چـــې خـــدا

پـــه ښــارونو کښـــې طاقـــت او قـــدرت  تـــه  هغـــوياو  رګنــدوي څ
چې په دې طريقه خپل يـاران او دوسـتان د ظالمـانو لـه      ورکوي

د خطـرو   يدو ياو د مسـلمانانو چـارې سـمې کـړ     يظلمه وسـات 
. مصــيبت خــت د ايمــان لرونکــو پنــاه ځايونــه دي او پيښــو پــه و

پـاک   يې. خـدا يته ورځ پلی او دړمن د کړاوونو په وخت دويز
 يحقيقـ  ي. دوپه ذريعه مومنان له ظالمانو سـاتي  سې کسانودا

ــه  ــان او پـ ــې بانـــدې د رب امانـــت لرونکـــي دي مومنـ ــه زمکـ . پـ
 قسم چې جنت د داسې کسانو لپاره تيار شوی دی. يېخدا

 
 د امام ځينې ګټورې خبرې

لـه   پاک باندې پـه توکـل او تکيـې سـره     يېڅوک چې په خدا :5
 خلق هغـ  تـه محتاجـه کيـږي    خلقو د حاجت او نياز مد واړوي، 

ــو   ــده وګرځـ ــه دنـ ــوی خپلـ ــې تقـ ــو ک ياو څـــوک چـ ــه خلقـ ــې پـ ښـ
 .محبوبيږي
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 د انسان کمال او بشپړتيا په عقل کښې ده. :2
د مروت او نرمۍ اخری درجه دا ده چې انسان له هيچـا سـره    :3

 .ن  خوښوي يېچې له ځان سره  يداسې سلوک ون  کړ
غه م  شـروع کـو،   رارسيدلی، ه يد کوم کار چې وخت ن  و :4

او اوږدې اوږدې ارزوګـانې   يځکه چې د پښـيمانۍ سـبب کيـږ   
، پــه بــې مــ  لــر، چــې زړۀ مــو ســخت او ظــالم نشــي او اميدونــه 

پـاک دربانـدې خپـل رحمـت نـازل       يېوسو رحم وکـړ، چـې خـدا   
 .کړي
پــه هغــه کــار کښــې   وايــيڅــوک چــې د چــا بــد کــار تــه ښــ  و   :5

 شريک دی.
کيـدونکی  م بانـدې غلـی پـاتې    د ظالمانو مرستيال او په ظل :6

 .دواړه په ظلم کښې شريک دي
پـه   مـومن ورور تـه پـه پټـه نصـيحت  وکـړي       څوک چـې خپـل   :7

اصل کښې ېې هغه ښـکلی کـړی او سـينګار کـړی دی او څـوک      
ــ ــ       چـ ــو د هغـ ــوي نـ ــيحت کـ ــې نصـ ــه مخکښـ ــورو پـ ــه د نـ ې ورتـ

 .اجتماعی څيره بدرنګوي
تـه د غـړو لـه    تـه توجـه او پـام کـول عمـل       يېپه زړۀ سـره خـدا   :8

 .ولو او تشويقولو بهتره او غوره ديهڅ
بانـدې د  د عدالت او انصاو ورځ بـه ظـالم لپـاره پـه مظلـوم       :9

 .ظلم کولو له ورځې سخته وي
 .ځ د عمل نامې سر ليک نيک اخالق ويد قيامت په ور :55
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ــدا  :55 ــادم د خـ ــه بنيـ ــه   يدرې څيزونـ ــا تـ ــحالۍ او رهـ خوشـ

 تل، لـه خلقـو سـره نـرم خـوي     بخښنه غوښ. له خدايه ډيره رسوي
چـې پـه هـر     ياو ډيره صدقه ورکول. او درې داسـې خصـلتونه د  

نـ    ينه. په کارونو کښې بيړه او تـاد  ي، پښيمانيږيچا کښې و
کــول، پــه کــارونو کښــې مشــوره او د کــار د کولــو پــه وخــت پــه   

 توکل. يېخدا
 يېخـدا  يڅوک چې له خدايه بل چاته اميد او طمـع وکـړ   :52
بـې لـه علمـه او پـوهې کـوم       ه پريږدی او څـوک چـې  هم هغ  ت يې

 .يکو ي او ورانيابرتر ابادۍ زياته خ کار وکړي
 يـې تـر ټولـو کمـه سـزا      ،يڅوک چې فاسق ته اميـد ورکـړ   :53

 .محروميدل دي
نمنۍ اد فقــر ښــکال ده، شــکر د تــو  عفــت او پرهيزګــاري :54

ــبر د   يښـــــکال ده، عـــــاجز د بزرګـــــۍ او شـــــان ښـــــکالده، صـــ
ده، تواهع د علم ښکال، ادب د عقل ښکال،  مصيبتونو ښکال

روڼ تندی د سخاوت او بخښنې او احسان نـ  اړول د نيکـۍ او   
احســان ښــکال ده، توجــه او د زړۀ حاهــرول د مــونځ ښــکال او د 
چټی او سپکو کارونو پريښودل د پرهيزګارۍ او تقـوی ښـکال   

 ده.
له  يې يېخدا ياعتماد او توکل وکړ يڅوک چې په خدا :55

 .  ساتي يېاو له هرې دښمنۍ  بدۍ ژغوريهرې 
دين د سرلوړۍ تومنه ده، علـم خزانـه ده، چپتيـا نـور دی      :56

. او هـيڅ  ياو هيڅ يو شی د بدعتونو په شان دين له من ه ن  وړ
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، د الدق او صالح طمعې په برابر بنيادمان ن  فاسدوييو شی د 

خدايـه پـه دعـا     او لـه  چارواک او مشـر پـه وسـيله خلـق سـميږي     
 .سره بالګانې ختميږي

او  ولــي يــې يېڅنګــه ممکنــه ده چــې هغــه کــس چــې خــدا  :57
ورپسـې   يېاو څنګه ممکنـه ده چـې خـدا    يسرپرست دی تباه ش

 .يوژغورل ش وي،
يو سړی له امامه وغوښتل چې په لنډه جمله کښـې ورتـه    :58

ــه داســې کــارونو ځــان       ــل: ل ــه وفرماي نصــيحت وکــړی امــام ورت
شــرم او پــه اخــرت کښــې د عــذاب وســاته چــې پــه دنيــا کښــې د 

 .سبب شي
 

         


