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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 
دا تجربې او دليلونه چې ټول د عقل سره سم او له بې ځايه تعصبه پاک 
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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.

   
  د نړيوالې غونډېد اهلبيتو)ع( 



 4 ځلنده ستوريد اسالم 

 فرهنګي معاونت
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 عليه السالم امام حسن عسکريحضرت 
په معرفۍ کښې يـوازې   يناست يهر يو معصوم امام د خپل ځا

 یودلر پکښـې دولـښ ښـ   ېپه عامو روايتونو چې د امامانو شـم 
بســنه نــۀ کولــه، بلکــې د هــر ډول شــ  د لــرې کولــو او     ،یشــو

ــه  هټينګــار لپــار  ــوم   يه د راتلــونکګــپــه څرګنــده تو  يــېب امــام ن
 يامـام حسـن عسـکر   ورپيژنـدلو. د   يـې بـه  اخستلو او خلقـو تـه   

 يـې چـې ځنـې    يپه حقله هم ډير روايتونـه نقـل شـو    عليه السالم
 :يدا د
ــانو او د  يورچـــې لـــه لويـــو او بـــا  يابـــو هاشـــم جعفـــر :1 راويـ

عليــه  يامــام هــادد  وايــي یامامــانو لــه خااــو يــارانو څخــه د  
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زما ځوې  ېناست يوويل: زما ځا يخدمت ته ورغلم دو السالم
 .یحسن د

مــې  عليــه الســالم يامــام هــادلــه  :وايــيدلــف  ياــقر بــن ابــ :2
واوريدل چې وې فرمايل: په تحقيق سره تر ما ورسته امام زمـا  

 يســته د هغــۀ ځــوې امــام مهــد وهغــۀ ور. او تــر یځــوې حســن د
 1.يقائم عليه السالم او هماغه به زمکه له انصافه ډکو

د کـور   يسره د هغو عليه السالم يامام هاد: له وايي ينوفل :3
مــونږ پــه  زځــوې محمــد   يکښــې ناســت دم، دهغــو   يپــه غــول 

پوښـتنه وکـړه    عليه السـالم  يامام هادمخکښې تير شو، ما له 
 عليـه السـالم   يامام هـاد ؟ يو یبه امام دسته وچې تر تاسو ور
 2.يحسن و ورسته به امام  ماوفرمايل: نه. تر

تــر شــهادته  عليـه الســالم  يامــام هــاد :وايـي ن يســار بــيحـي   :4
عليـه   يامـام حسـن عسـکر    يڅلور مياشتې مخکښې خپل ځـو 

اشـاره وکـړه او    يـې امامت ته  يته وايت وکړ او د هغو السالم
 پيښې ګواهان وو. زۀ او ځينې نور کسان ددې
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 په وخت حکمران)ع(  يامام حسن عسکرد 
ــه الســالم  يامــام حســن عســکر د  ــډې دورې   علي د امامــت د لن
په شپږو کلونو کښې د دريو خليفـه ګـانو، معتـز،     ييواز ييعن

ــد ــه وو. او  يمهت ــد حکومتون ــز د  معتم ــو  خمعت ــرۀ د ځ ــل ت  يپ
تـز پـه   د مع عليه السـالم  يامام هادد،  یراغل يمستعين په ځا

شـو. او ددې اـالم خليفـه پـه وخـت       یحکومت کښـې شـهيد کـړ   
کښې ډيـر علويـان ووژل شـول. معتـز يـو ځـل خپـل ورور مويـد         

کــړ او وې ويــل چــې هغــه دې پــه امســا څلويښــت ګــوزاره  يبنــد
عهــدخ خلــع او  يتــر دې چــې هغــه خپــل ځــان لــه ولــ  يووهــل شــ

و ا شو. خو معتز يو ځل بيـا ونيـوۀ.   یخالص کړ او له بنده خوش
 یمويـد خوشــ  يواوريــدل چـې ځينـې ترکــان غـواړ    يـې چـې کلـه   

پـه يـو زهـرژن     يـې ورکـړ. مويـد    يـې نو د هغۀ د وژنې حکـم   يکړ
پرې لـه دواړو خـواد رابنـد کـړ او      يېڅادر کښې وتړلو او څادر 

فقيهــان او قااــيان  يــېلــه من ــه يــوړو. بيــا   يــېپــه دې طريقــه 
 يولو نۀ دراوغوښتل او وې ښودله ورته چې مويد په وهلو ټک

 1.یمړ بلکې په خپل مرګ مړ د
د معتـــز پـــه حکومـــت کښـــې د علويـــانو، د جعفـــر طيـــار او   

 يـې عقيل بن ابيطالـب د کـورنۍ اويـا تنـه چـې پـه حجـاز کښـې         

                         

 252. تتمة المنتهی ص   1
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. 1راوسـتل  يـې شـول او سـامرا تـه     ید، اسـيران کـړ   یپاڅون کـړ 
 عليـه السـالم   يامام حسن عسکرددغه خليفه په وخت کښې د 

 يامـام حسـن عسـکر   باد د، ځينو ملګرو په ملګرو ډير سخت د
شــکايات  تــه پــه يــو ليــ  کښــې د روانــو حــاالتو  عليــه الســالم

وکـــړ. امـــام ورتـــه وويـــل: ډيـــر زر بـــه انشـــااهلل خـــالص شـــو. او  
د  يــېدربـار تــرک سـپايان چـې معتـز      يهمداسـې وشـوه دعباسـ   

ځان لپاره ګټه ور نـۀ ګڼلـو د هغـه پـه خـالا راپـا څيـدل او هغـه         
تاخـانې   يمعتـز پـه يـو    يـې ه مجبوره کړ بيا تڅنګ ته کيدو  يې

ر دې چــې هــم هلتــه مــړ شــو. لــه معتــزه ورســته  کښــې بنــد کــړ، تــ
ــو اــالم اومنــافق ســړ   ېخليفــه شــو د  يمهتــد ــه   یهــم ي د.خــو پ

لــه ســندرغاړو  يــېد، خپــل حــرم  یاــاهره ډيــر عبــادت کــوونک 
لګـولې   ينـد بپا يـې د او په نورو غلطـو کـارونو    یښ و ډک کړ

د يـوې مــودې لپــاره   يــې عليــه السـالم  يرامـام حســن عسـک  وه. 
وکـړه خـو اجـل ورتـه اـبر       يېد وژلو فيصله  يکړ او د دو يبند

پــاک هــالک کــړ. د  يېورنــۀ کــړو او خــدا يــېونــۀ کــړو او مهلــت 
په خالفت کښـې ځينـو علويـانو پـاڅون وکـړ او بنـد تـه         يمهتد

 2چې هم هلته مړۀ شول. واچول شول
په مـرګ ژوبلـې لګيـا     يکله چې مهتد وايياحمد بن محمد  
ــام حســن عســکر  د، ــه الســالم  يام ــه     علي ــې وليکــل: دهغ ــه م ت

                         

 91ص  4. مروج الذهب ج   1

 254، تتمة المنتهی ص 95-91ص  4. مروج الذهب ج  2



 12 ځلنده ستوريد اسالم 

وو چـې   يله تا سو وغړولو، ما اوريدل يې ېشکر چې د يېخدا
قسـم   يېچې پـه خـدا   يد يې ياو ويل ئي يتاسو ګواښل يمهتد

 د محمد)ص( له کورنۍ به  زمکه پاکه کړم.
 امام په ځواب کښې په خپل مبارک ليـ  سـره وليکـل: ددۀ    

، پن ۀ ورځې پښ به په ډيـر ذلـت او خـوارخ    يعمر څومره کم د
وو هماغـه شـان    ي. او لکه څنګه چې امام فرمايليسره ووژل ش

هـم د ترکـو سـپايانو پـه بلـوا کښـې مـړ         يوشوه ځکه چې مهتـد 
 1ونيولو. يېشو او معتمد د هغۀ ځا

معتمد هم د خپلو پالر نيکانو په شـان پـه شـرابو، کبـابو او      
راخته شو. او په لهو و لعب او عيش عشرت دومـره   يالم زيات

د هغـۀ د سـلطنت پـه    " موفق"ډوب شو چې ورو ورو د هغۀ ورور 
تـش پـه    یتـر السـه کـړې او د    يـې چارو واکمن شو، ټولې چارې 

نامه خليفه د. د موفق له مړينې وروسته د هغۀ ځوې معتضـد د  
ــرۀ يعنــ  معتمــد د چــارو واکمــن شــو او غــر  دا چــې     يخپــل ت

کـال مـړ شـو او معتضـد رسـما خليفـه        279د د هجرت پـه  معتم
 2شو.
عليـــه  يامـــام حســـن عســـکرد معتمـــد پـــه حکومـــت کښـــې  

شو او ځينې علويان هـم ووژل شـو. پـه دغـو      ېشهيد کړ السالم
کښې ځينې کسان په ډير الم او بـد ډول سـره وژل کيـدل. او لـه     
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ځينـو   1پـرې کـول.   يتـرې د بـدن ځينـې غـړ     يـې مړينې ورسته به 
دوران کښـې  چـې د معتمـد د حکومـت پـه      يد يخينو ليکلمور

 ۀ لکـه تنـه ووژل   چې قابو پن جنګ او نښتې زياتې وې، تر دې
ې حـاالت او د امـام د ژونـد نـورې قيصـې او      شول. دا لنډ غوند

په يـو   عليه السالم يعسکر امام حسنچې  يڅرګندو اتاريخ د
و سخت او له ساډوبۍ په حالت کښې ژوند کـود. او حکومتونـ  

 کـړې  يبند يېتل په امام سختې پابندخ لګولې وې اوډير ځله 
او په هغه وختونو کښـې هـم چـې امـام پـه بنـد کښـې نـۀ د لـه           د.

ســره کتــل او د دوســتانو ورتلــل بنــد د او لــه امــام ســره     يهغــو
 2رابطه اسانه نۀ وه.

 
 ځانګړ تياوې يد امام شخصيت او اخالق

ې ددې سـبب شـوې   لوړتيـاو  يکمـاالت او اخالقـ   يد امام معنو
پـــه  يوې چــې نــۀ يـــوازې دوســتان بلکــې دښـــمنان هــم د هغــو      

، يعظمـت، لوړتيــا او بزرګــۍ داده ود. حسـن بــن محمــد اشــعر  
چــې  ید یمحمــد بــن يحــي او داســې نــورو کســانو روايــت کــړ   

احمد بن عبداهلل بن خاقان د قم د زمکو اوماليو چـاره پـه غـاړه    
د  يو او د هغـو رځ د هغـۀ پـه محفـل کښـې د علويـان     ولرله. يـوه  
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ــب     ــخت نااـ ــه سـ ــې پخپلـ ــد چـ ــوه. احمـ ــره شـ ــدو خبـ او د 1يعقيـ
پــه اهمبيتــو ســر ســخته دښــمن د، وويــل: مــا پــه ســامرا کښــې    

ا ردار، وقار،پاکۍ،شرافت، لوړتيـ علويانو کښې په کړچار، ک
امــام او عظمــت کښــې د بنــۍ هاشــمو پــه ټولــه کــورنۍ کښــې د 

و نـۀ  ا يليـدل  يپـه شـان څـوک نـۀ د     عليه السالم يحسن عسکر
پيژنم. د هغۀ کورنۍ هغـۀ لـه خپلـو ټولـو مشـرانو او لويـانو        يې

ــه   يـــېزيـــات محتـــرم ګڼلـــو او عـــزت   ورکـــود. او د ســـپايانو پـ
 مشرانو وزيرانو او عامو خلقو هم همدومره ګران د.

چې يوه ورځ په بانان کښې له پـالر سـره ناسـت     يماته ياد د 
ام حسـن  امـ ړل شـو چـې ابـو محمـد ابـن الراـا       ودم،خبر راتـه را 

، پالر مې پـه لـوړ اواز وويـل:    ید یراغل عليه السالم يعسکر
، زۀ پــه دې خبــره ډيــر حيــران شــوم چــې د يپريــږدچ چــې راننــوځ

پـه احتـرام او کنيـت سـره واخسـتو ځکـه چـې زمـا          يـې امام نـوم  
 يـې عهـد يـا هغـه کـښ چـې خليفـه        يپالر به بې لـه خليفـه يـا ولـ    

 يـې لو او نـوم بـه   ود، هيڅوک په کنيت سره نۀ يـاد  يحکم ورکړ
ورته اخستو، خير، ومې ليـدل چـې يـو غـنم رنګـه، د ښـې ونـې        

 یســړ يانــدام، ځــوان او رعــب لرونکــ ، نيــ  یخاونــد، مســک
پاڅيـد   يېراننوت. کله چې مې پالر هغه وليد نو د عزت لپاره 

چـې پـالر مـې پـه      ي. زمـا نـۀ يـاديږ   یاو څو قدمه مخکښې ورغ

                         

. ناابي يعنې هغه سړې چې له اهلبيتو امامانو سره دښمني او   1
 مخالفت لري .
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. يو ېومـره عـزت کـړ   هاشمو يا خلفاوو کښـې د چـا د   يټولو بن
 يښـکل کـړ، د هغـو    يـې السونه تاد کړل او پـه مـخ    يې يله هغو
کښــينولو،  يــې يېونيــوۀ او پــه خپــل د مان ــه پــه ځــا   يــېالس 

ورســره پيــل  يــېمخــې تــه کښيناســت، خبــرې   يپخپلــه د هغــو
زۀ پـه دې   " لـه تـا ځـار شـم    "ورتـه ويـل:   يـې کـړې. پـه خبـرو کښـې     

داران راغلـل او وې ويـل   خبره حق حيرانه دم. په دې کښې پيره 
. عام رسم دا د چې کله بـه موفـق   ید یراغل ”يموفق عباس"چې 

راتللو نو لومړخ به پيره داران راتلل بيا به سپايان او د کور لـه  
ورۀ څخه زما د پالر تر کوټې پورې به په افونو کښې ودريدل 
او بيا به په ډيـر شـان او بـرم سـره موفـق راتللـو. خـو دا ځـل مـې          

ورسـره کـولې، تـر دې     يېبو محمد ته متوجې د او خبرې پالر ا
وليدل. پـه دې وخـت    يېچې د موفق خاص مريان او پيره داران 

نـو اوس الړ شـئ. او    يامـام تـه وويـل کـه سـتا سـو خوښـه و        يـې 
چې موفـق   يپه پټه بوځ يوويل چې دو يېخپلو پيره دارانو ته 

مام تشريف . امام پاڅيد، غاړه غړخ شول. او بيا ايونۀ وين يې
 يوړو.
ره دارانـو تـه وويـل: واها دا څـوک د چـې تاسـو ورتـه د        ما پېـ  

دومـره عـزت وکـړ؟     يېکنيت واخستو او پالر مې  يېنوم په ځا
عليه علی حسن بن  يې. چې نوم ید ييو علو ېويل چې د يدو

زمـــا تجســـښ او  .ی. او پـــه ابـــن الراـــا مشـــهور د یالســـالم د
لـه ورځ انديښـمن دم تـر دې    حيرانتيا نـوره هـم زياتـه شـوه او ټو    

چې شپه شوه. زمـا د پـالر عـادت دچـې د ماسـخوتن تـر مان ـه        
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ورسته به کښيناستۀ او په هغـو چـارو او راپورونـو چـې خليفـه      
ورکـول غـور کـود. کلـه چـې مـې پـالر مـونو وکـړو او           يـې ته بـه  

ره کښيناســتم وې پوښــتل: ســکيښناســت زۀ ورتــه ورغلــم او ور
 يود؟ ومې ويـل: هـو، کـه اجـازت      احمدا له ما سره دې څۀ کار
چـې سـهار    يووايه. ومې ويل دا سـړ  يوه پوښتنه لرم؟ وې ويل:

دومره عزت وکړ او ځان او مـور او   يېد، څوک د چې تا  یراغل
عليـه   يامام حسـن عسـکر   يپالر دې ترې ځار کړل. وې ويل: د

شـو او زۀ   یبيـا لـږ غلـ    .يد چې په ابـن الراـا مشـهور د    السالم
وويل ځويه، که خالفـت د   يېسته وڅو شيبې ور شوم، یهم غل

شمو کښې تـر دۀ  ها ينو په بن يعباسو خلفاوو له السه اوځ يبن
ــر  زيــات هيڅــوک ددې وړت  ــۀ ل ــا او لياقــت ن او دا ځکــه چــې   يي

لوړتيــا، پــاکۍ، حيــا، عبــادت او نيکــو       څــوک پــه فضــيلت،   
نـو ډيـر    یو یکـۀ ددۀ پـالر دې ليـدل    ياخالقو کښې دۀ ته نۀ رس

 د. یبه دې ليدل یلوړ سړ او يېلو
په دغو خبرو مې انديښنه او په پالر غصـه او ورځنـې کرکـه     
ياته شـوه. او تـر دې وروسـته مـې دا کـار جـوړ شـو چـې د         زډيره 

امــام پــه حقلــه بــه مــې تحقيــق کــود او پــه دې حقلــه پــه غــور او    
هاشــــمو د فــــوځ پــــه کمانــــدانانو،  يپلټنــــې لګيــــا دم. پــــه بنــــ
لقو په هرې پرګنـې کښـې مـې چـې لـه      قاايانو، فقيهانو او د خ

ډيـر تعريـف    يـې  يپه حقله پوښـتنه وکـړه د هغـو    يچا هم د هغو
پــه خپلــو  يــېبيــان کــړ او هغــه  يــېمقــام  يېلــو يوکــړ او د هغــو

هاشــمو پــه لويــانو لــوړ وبالــۀ، او پــه دا    يټولومشــرانو او د بنــ
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ډول د امام مقام او حيثيت زما پـه نـزد هـم ډيـر زيـات شـو ځکـه        
   1يادود. يېتايۀ او په نيکه چې ټولو س

 

 یتقوعليه السالم د امام 

ــدن  ــل م ــ      يکام ــه ورغل ــام ت ــاره ام ــوې پوښــتنې لپ د،  يچــې د ي
:کله چې امام ته ورغلم نو ومې ليدل چې سپينې او نرمـې  وايي
، له ځان سره مې وويـل: نـۀ پـوهيږم چـې     يد ياغوست يېجامې 

جـامې  پخپله داسې نرمې او ښکلې  ”امام“حجت  يېولې د خدا
 يچـې لـه خپلـو وروڼـو سـره ورورولـ       وايـي او مـونږ تـه    ياغوند
 ۀ اغوندچ.  ماو داسې جامې  يکو
هس  کړل ومـې ليـدل چـې     يې يشو او لستوڼ ېامام مسک 

د ټاټ سختې او ځېږې جامې اغوستې  يېله دغو جامو الندې 
دا د ټـاټ   ”و هـذا لکـم   هللِهذا “کامله:  يماته وويل ا يېوې بيا 

او دا نرمــې جــامې چــې ددې  يلپــاره د يېخــدا ســختې جــامې د
 2.ي، ستا سو لپاره ديلپاسه د
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 ته د دووحاجتمنو راتللعليه السالم امام 
 ي: زمـونږ مـال  وايـي بـن جعفـر    يبن ابراهيم موس يمحمد بن عل

حالت ډير خراب شو او فقيـران شـو. پـالر مـې وويـل راځـه چـې        
تـه ورشــو  ( عليـه الســالم  يامــام حسـن عســکر ) دواړه دغـه کـښ  

سخاوت او بخښـنه ډيـره مشـهوره ده. ومـې ويـل:       ه چې ددۀځک
 .یليدل یمې نۀ د ی؟ وې ويل: نه، ديېپيژنې 
دواړه روان شو او پـه الره مـې پـالر وويـل چـې مـونږ دومـره         

درهمه به د جـامو   222نو  يدرهمه راکړ 522حاجت لرو چې که 
خلـو. مـا   د پور، او په سلو نورو به نوره کډه کـوډه وا  222، يش

نوپـه   يدرهمـه راکـړ   322ش کـه مـا تـه هـم     اله ځان سره وويـل کـ  
او پــه ســلو نــورو بــه  يســل بــه د خرچــې شــ ســلو بــه کــم واخلــم،

جامې واخلم او بالد جبل ته به پرې الړ شم. کله چې د امام کـور  
راووت او وې ويـل چـې    یته ورسيدو نـو د امـام خـدمت کـونک    

. چــې  يې راننــوځابــن ابــراهيم او د هغــۀ ځــوې محمــد د     يعلــ
 ايعلـ  یوفرمايـل: ا  يېننوتلو او سالم مو وکړو نو زما پالر ته 

د چــې تراوســه ماتــه نــۀ راتلــې؟ پــالر مــې ويــل:     یڅــۀ چــل شــو 
شرميدم چې په دې حالت کښې له تا سره ووينم. کلـه چـې مـونږ    

د پيسـو   يـې . زمـا پـالر تـه    یراووتلو، د امام مريې مونږ ته راغ
دوه  يسـوه درهمـه د   يل چې دا پن ـۀ يوه کڅوړه ورکړه او وې و

سوه د جامو، دوه سوه د پور خالاـولو او سـل نـورې د خرچـې     
ماتـه يـوه کڅـوړه راکـړه او وې ويـل چـې دا درې        يـې . بيـا  لپاره 
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. سل د کم اخستلو لپـاره، سـل د جـامو خرچـې     يسوه درهمه د
ته مۀ ځـه بلکـې    “بالد جبل ”لپاره او سل نورې هم سفر لپاره خو

  1سيمې ته الړ شه. ”سورا“د عراق 
 

 عبادتعليه السالم د امام 

هم خپلو پالر نيکونو په شـان   عليه السالم يامام حسن عسکر
لـه   يـې عبادت ته په پاملرنه کښې بيلګه د. د مان ۀ په وخت بـه  

په مان ۀ نـۀ مخکښـې    يېهر کاره الس واخستو او هيڅ څيز به 
عليــه  يکرامــام حســن عســ: د  وايــي يکولــو. ابــو هاشــم جعفــر 

حاار شوم. امام په ليکلو بوخت د کله چې د ته خدمت  السالم
پريښـــودل او مان ـــۀ تـــه  يـــېمان ـــۀ وخـــت راورســـيدو ليکـــل 

 ودريد.
 يېبــه خلقــو تــه خــدا  يد امــام د مان ــۀ کيفيــت او څرنګــوال  
مــونو  ياو کلــه کلــه بــه چــې بــې الرې کســانو د هغــو   ريــادولوو

تـه بـه راغلـل، کلـه چـې      بدل شو او سـمې الرې  وليد نو بشپړ به 
امام د االح بن وايف په بند کښې د، ځنـو عباسـيانو د جيـل    
له چارواکو وغوښتل چې په امام وګمـارول خـو دواړه د امـام د    
ښــو اخالقــو او ښــو کړنــو پــه وجــه بــدل شــول او پــه عبــادت او     

ــو   ــل مشــر دواړه      يېمان ــۀ کښــې ل ــه ورســيدل. د جي ــې ت مرحل
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پـه تاسـو، مـا د     يس دې ووويـل افسـو   يېراوغوښتل او ورته 
ــاره     يڅــۀ لپــاره ګمــارل  ــه ب وچ او تاســو څــۀ وکــړل، ددې کــښ پ

وويل مونږ ددۀ په حقله څۀ ووايو چـې د   يکښې څۀ وايئ؟ هغو
ــه شـــپه پـــه عبـــادت روڼـــو  يورځـــې روژې نيســـ ــه  ياو ټولـ او لـ

او نــۀ پــه نــورو کــارونو  يعبادتـه پرتــه لــه چــا ســره خبــرې نـۀ کــو  
نــو مــونږ پــه لــړزا او   يوګــور او کلــه چــې مــونږ تــه  يمشــغوليږ

  1ږديدا شو او بې کنټروله شو.د
 

 حقيقت ته د مسلمانانو رابلل
ابــو "لــه  "يابــن اــبال مــالک"ځنــو اهــل ســنتو علمــاوو منجملــه  

... پـه سـامرا کښـې سـخته     "چـې  يد يروايـت کـړ   "يهاشم جعفر
د وخـت خليفـه معتمـد حکـم وکـړ چـې        یاو قحط راغـ  يوچ کال

خلقـو پرلـه    يران غوښـتنې( مـونو وکـړ   )د بـا  خلق دې د استسقا
ــه       ــۀ شــو. پ ــاران ون پســې درې ورځــې مــونو او دعــا وکــړه خــو ب

 "جـــاقليق"بشـــپانو او پادريـــانو مشـــر يڅلورمــه ورځ د عيســـائ 
احرا ته الړۀ. راهب به چې کله الس اسمان ته هس  کـړ نوښـه   

وشو. سبا له بيا هم جاقليق همدا ډير او د غټو څاڅکو باران به 
دومره باران وشو چې خلق خړوب شـول او بـاران تـه     کار وکړ او

ــۀ شــوه.   ــاتې ن ــا پ ــر ح   اړتي ــرې مســلمانان ډي ــړل د  دې خب ــران ک ي
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پــه اســالم شــ  رامــنو تــه کــړ او   يــېمســلمانانو پــه زړه کښــې 
توب ته ګروهنه پيـدا کـړه. دې خبـرې     يځينو مسلمانانو عيسائ

 عليـه السـالم   يامام حسن عسکرخليفه ډير انديښمن کړ او له 
لـــه بنـــده  يـــېمرســـته وغوښـــته. امـــام پســـې الړل او امـــام   يـــې

 يوويــل د نيکــۀ امــت دې وســاته، ګنــراووســتو.خليفه امــام تــه 
جـاقليق او راهبـانو تـه ووايـئ     وفرمايل: الړو بې الرې شو. امام 

خليفـه وويـل خلـق بـاران نـۀ       چې سبا ټول بيا احرا تـه الړ شـي.  
نـو اـحرا او دښـتې     يد يځکه چې له ورښته مـاړۀ شـو   يغواړ

. امام ورته وويل: ددې لپاره چې انشـا  اهلل د  يته تلل ګټه نۀ لر
. خليفـه  يد يخلقو له زړونو ش  وباسم. احرا تـه تلـل اـرور   

ــانو ســبا        ــو راهب ــه خپل ــانو مشــر ســره ل حکــم ورکــړو او د پادري
هـم لـه ډيـرو     عليـه السـالم   يامـام حسـن عسـکر   احرا تـه الړل.  

 ه الړ.زياتو کسانو سره احرا ت
لپـاره اسـمان تـه    کله چې ټول راغونډ شول نو راهبانو د دعا  

اسمان ورۀ شو او ووريد. امام وفرمايـل: د   السونه هس  کړل.
کـړچ او پـه الس کښـې     يـې راهب الس ونيسئ، خالص  يپالنک
هغـه تـرې واخلـئ. د هغـه راهـب پـه الس کښـې د         يچې څۀ و يې

واخسـتو پـه    یوکپيدا شو. امام هغه هـډ  یانسان يو تور هډوک
وغوښـتل   يـې ونغښـت او لـه راهبـانو     يـې يوې اـفا لتـې کښـې    

ــه الســونه       ــا اســمان ت ــانو دا ځــل بي چــې اوس دعــا وکــړچ. راهب
و نمـر راښـکاره شـو. خلـق     پورته کړل خو شته وري ې هم الړې ا

ــه شــول  ــه امامــه وپوښــتل چــې پــه دې هــډوک   حيران  ي، خليفــه ل
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د يــو  يېخــدا ؟ امــام ورتــه وفرمايــل چــې دا دیکښــې څــۀ چــل د
 یراخسـتل شـو   . چـې د يـو پيغمبـر لـه قبـره     ید یپيغمبر هـډوک 

. ينو باران کيـږ  يش ېاو کله چې هم دا اسمان ته ښکاره کړ ید
وزمايۀ او وې  يې یوستايۀ او هډوک يېټول مطمئن شول امام 

 1.یليدل چې حقيقت همداسې د
 

 ته الرښوونه يفلسف يعراق
تاب په ليکنه پيل وکړ په د يو ک يد عراق يو ماده پرست فلسف

ب کښـې قابتـه   اوغوښـتل چـې پـه دغـه کتـ      يېخپل خيال کښې 
. يچــې پــه قــران کښــې تناقضــونه او تضــادونه موجــود د    يکــړ

ددې کار په خـاطر لـه خلقـو څنـډې تـه شـو او د کـور پـه يـو ګـم           
 کښې په دې کتاب لګيا شو.

ــو شــاګرد چــې د     ــوه ورځ ددۀ ي ــه  يامــام حســن عســکر ي علي
د امــام ورتــه وويــل: پــه تاســو   یتــه حااــر شــو خــدمت الســالم

نشـته چـې خپـل اسـتاذ لـه       یوښـيار سـړ  هکښې دومره پوهـه او  
شـاګرد وويـل: مـونږ د هغـۀ      .ياو فضول کاره منـع کـړ   يدغه چټ

شو؟ امـام   یشاګردان يو، د هغۀ په دې کار څنګه اعترا  کول
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رســوې؟ وې  يــېورتــه وويــل: کــه زۀ درتــه څــۀ ووايــم نــو ور وبــه  
 .ويل: هؤ

او ملګرتيــا  يامــام ورتــه وفرمايــل: هغــۀ تــه ورشــه او دوســت 
ورســره جــوړه کــړه او د هغــۀ پــه دې کــار کښــې ورســره مرســته      
وکړه. بيا ورته ووايه چې زۀ غواړم له تا يوه پوښتنه وکړم. هغـه  

نــو بيــا ورتــه ووايــه چــې کــه د قــران        يبــه تاتــه اجــازت درکــړ   
رکـوې چـې هغـه    ، تـۀ دا احتمـال و  يراشـ  هتات )پيغمبر( يويونک
 یان مطلــب دا نــۀ درد قــ يچــې دا تــا چــې څــۀ ليکلــ وايــيو تاتــه

 يـې  هـؤ بلکـل  “ وايـي بـه درتـه و   ې. دیبـل څـۀ د   يېبلکې مطلب 
نـو ورتـه    يسـره ځـواب درکـړ    ”هو“کله چې درته په “ امکان شته

 يـې پته ولګيده چې دا کوم څـۀ چـې تـۀ     يېووايه تاته له کوم ځا
 يد قـران د ويـونک   يشـ  ی؟ کيـد یليکې د قـران مطلـب همـدا د   

او تادغــه الفــا  او  يو ی)پيغمبـر( لــه دې بـل څــۀ مطلــب اخسـت   
د هغـۀ مطلـب    ي. يعنيو ېمعنې په نورو مطلبونو استعمال کړ

 او ستا ترې بل څه. يترې بل څۀ و
ورسـره   يـې او پـه هماغـه طريقـه     یتـه ورغـ   يکنـد  یهغه سـړ  

 ”يکنـد ”تـرې پوښـتنه وکـړه.    يېملګرتيا او مرسته وکړه. او بيا 
. بيـا پـه چـورت او فکـر     يترې وغوښتل چې پوښـتنه تکـرار کـړ   

ــ     ــل: ســتا پوښــتنه امکــان لرل  ېيعنــ يشــ ېکښــې الړ او وې وي
شـاګرد تـه    يـې . بيـا  يهمداسـې و  يېدا تۀ چې څۀ وا يش ېکيد

قســم ويرکــړ چــې دا پوښــتنه دې لــه کومــه زده کــړې ده؟ شــاګرد  
کسـان پـه    ورته وويل: ممکنه نۀ ده چـې تـۀ او سـتا غونـدې نـور     
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. رښتيا ووايه چې له کومې دې زده کـړې  يداسې پوښتنې ورس
 عليـه السـالم   يامام حسـن عسـکر  ده. شاګرد وويل: ابو محمد 
وويـل: اوس دې سـمه خبـره وکـړه      يماته داسې حکم راکړ. کنـد 
 يبې له داسـې کـورنۍ بـل څـوک نـۀ شـ      ځکه چې داسې پوښتنه 

 1خپل ټول ليکل وسوزول. يې. بيا يکول
 

 وښتنو ځوابونهد څو پ
له امامـه تپـوس وکـړو چـې      ي: يو سړوايي يابو هاشم جعفر :1

تـه دوه برخـې    يولې ښ ې ته په وراقـت کښـې يـوه برخـه او سـړ     
. امام وفرمايل: ځګه چې جهـاد او کـور خرچـه د ښـ ې پـه      يرس

او په ښ ې  یپه ذمه د يقتل ديت د سړ يغاړه نۀ ده او د خطائ
سـره وويـل چـې مخکښـې ابـن       ما له ځـان  وايينشته. ابو هاشم 

العوجــا لــه امــام اــادق عليــه الســالم څخــه هــم دا پوښــتنه   يابــ
 يامـام حسـن عسـکر   د.  یهـم دا ځـواب ورکـړ    يوه او هغو یکړ

ــ       عليــه الســالم   يماتــه مــخ کــړ او وې فرمايــل: هــؤ دا د ابــن اب
، زمـونږ ځـواب   يالعوجا پوښـتنه ده او کلـه چـې پوښـتنه يـوه و     

. او يخر په علم او مقام کښـې برابـر د  مونږ اول او از. یهم يو د
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عليــه الســالم مقــام او  يد رســول)ص( او حضــرت علــ يېد خــدا
 1.يفضيلت ځانته قابت د

تـه وليکـل    عليه السالم يامام حسن عسکرحسن بن اريف  :2
عليــه السـالم پــه بــاب د پيغمبــر   يد اميرالمـومنين حضــرت علــ 

؟ امام يد مطلب څۀ ”مواله يمن کنت مواله فهذا عل ”ددې وينا
 عليـه السـالم   يحضرت علـ وفرمايل: د پيغمبر مقصد دا د چې 

چې د امت د اختالا او تيت و پـرک   يد امامت په مقام وګمار
 .يو ېکيدا په وخت د حقو منونک

امـام حسـن   ماتـه وويـل چـې     ي: د اسباط يـو ځـو  وايي يهرو :3
د  يــېيــو ليــ  وليکلــو او هغــه  يــېتــه  عليــه الســالم يعســکر
غوښـتل   يـې تانو لـه اختالفـه خبـر کـړ. او ورځنـې      د دوسـ  يهغو

. امــام پــه يچــې د اختالفــاتو د ختمولــو لپــاره يــوه معجــزه وکــړ
پـاک لـه عـاقالنو     يېځواب کښـې وليکـل: پـه رښـتيا سـره خـدا      

ــرې کــو  ــو او د ورســت   يســره خب ــورو پيغمبران ــه ن  ي، هيڅــوک ل
پيغمبر له هغو دليلونو، نښـو نښـانو او معجـزو زيـات دليلونـه      

جـادوګر   یقوم وويل چې د يله دې د هغوخو سره  يوړرا ينش
خو چا چې د هدايت منلو لياقت درلـود هـدايت    یاو دروغژن د

نـو پيغمبـران    يغوښتل چې حق څرګنـد نشـ   يېکړل. که خدا يې
پاک پيغمبرانو هم د کمزورخ او هم د  يېنۀ ګمارل. دخدا يېبه 

 توانمنۍ په حالت کښې حق څرګنـد کـړ او د اـرورت پـه وخـت     
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. يشـ  پـاک حکـم نافـذ    يېخبرې او ويناوې وکړې چې د خدا يې
ــه د   ــو ډول ــق څ ــو تــه      يخل ــه الر ده، حق ــه نيغ ــوه او پ ــوه ډلــه پ . ي

و پابنـده ده، شـ  او دوه ګـونې    عـ رسيدلې، پـه ااـولو او فرو  
. يـوه بلـه ډلـه،    ينـۀ لټـو   يپه زړۀ کښې نشته، او بل پنـاه ځـا   يې

چــې د  يان ددا د هغــو کســانو پــه شــ يحــق لــه اهــل حقــه نــۀ اخلــ
هـم ارام   ي، دويکله چـې سـمندر ارام و   يسمندر لپاسه روان د

مضــطربه او بــې هــم  ي، دوياو کلــه چــې ســمندر نــاکراره و  يو
او  ی. دريمــه ډلــه هغــه ده چــې شــيطان پــرې واکمــن ديقــراره شــ

او په باطلو سره  يدحسد په وجه د حقوالو مقابلې ته راپاڅيدل
( او يسمې الرې کاږۀ  شو )له . هغه کسان چېيد حقو دفاع کو
 يږده شـپون چـې کلـه هـم وغـواړ      يـې رې پـ ، ييو خوا بل خوا ځـ 

 .يډير په اسانۍ سره رمه راغونډو
عليـه   يامـام حسـن عسـکر   : واييمحمد بن حسن بن ميمون  

مې لي  واستوۀ او د خپلې غريبـۍاو نـادارخ ګيلـه     ته السالم
السـالم  مې وکړه. بيا مې له ځان سـره وويـل: امـام اـادق عليـه      

لـه نـورو سـره     يفقر او نادار يې: له مونږ سره يو ځايد يفرمايل
 يتر شـتمنۍ ښـه او لـه مـونږ سـره مړينـه لـه نـورو سـره تـر ژونـد           

امام زما د لي  پـه ځـواب کښـې وليکـل:      پاتې کيدو غوره ده.
نــو  يکلــه چــې زمــونږ د دوســتانو او ليوالــو ګناهونــه زيــات شــ   

ه لـه عيبـو او ګنـاهونو    او الس تنګـۍ سـر   په غريبـۍ  يې يېخدا
لکـه څنګـه چــې دې لـه ځــان     يبخښــ يـې . او ډيـر ګناهونــه  يسـات 

سره وويل: له مونږ سره غريبۍ له دښمنانو سره تر شته منۍ او 
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راوړي مـونږ ورتـه   بې نيازخ غـوره ده. څـوک چـې مـونږ تـه پنـاه       
د  يورکود، څوک چې له مونږ څخه رڼا او بصـيرت وغـواړ  پناه 
مـونږ   يوک چـې لـه مـونږ سـره مينـه ولـر      لپاره رڼـا يـو، څـ    يهغو
د اور  يسره نزدې کيږو او څوک چې زمـونږ لـه الرې کـاږۀ شـ    ور

 1.يځ يپه لور
 

 معجزېعليه السالم د امام 
عليـه   يامـام حسـن عسـکر   يـوه ورځ   وايـي  يابو هاشم جعفر :1

ته حاار شوم، زړۀ مې غوښتل چې لـه امامـه سـپين زر     السالم
ه کــړم. لــه امــام ســره ګوتمــه جــوړواخلــم چــې د تبــرک لپــاره تــرې 

ه تللـو کښـې مـې دا خبـره هيـره شـوه.امام خپلـه        کښيناستم او پـ 
ــه     ــه ګــوتې راوويســته، مات ــل:   يــېګوتمــه ل راکــړه او وې فرماي

او د  يسپين زر دې وغوښتل، ګوتمه پـه الس درغلـه او لـه غمـ    
ــه پيســو هــم بــر شــوې، مبــارک دې شــه. ومــې ويــل:      جوړولــو ل

 2.يېاو زما امام  يول يېداچې تۀ د خ ورکوم يګواه
: پــه اهــواز کښــې مــې لــه يــو  وايــي يمحمــد بــن ربيــع شــيبان  :2
سره وليدل له هغۀ سـره مـې بحـث     (يمنوونک يې)دوه خدا يقنو

ــر      او منــااره وکــړه او د هغــۀ خبــرو مــې پــه زړۀ بانــدې لــږ څــۀ اق
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وليد.  عليه السالم يامام حسن عسکروکړو. په الره کښې مې 
اشـاره وکـړه او وې فرمايـل:     يـې ګـوتې سـره   وکتـل. پـه    يېماته 

)زۀ پـه دې   ، هغـه يـو ګڼـه   ي، يـو د يخـدا يـو د   "هاحد احد فوحد"
 1خبره ډير حيرانه شوم(

امــام حســن   : مــونږ څــو کســانو د   وايــيمحمــد بــن عيــاش    :3
د معجزو په باره کښـې خبـرې کـولې. يـو      عليه السالم يعسکر
ه سـياهۍ او  هم موجـود د. هغـۀ وويـل: زۀ امـام تـه بـې لـ        ينااب

ليکم که امام د هغۀ ځواب راکـړ نـو   (سپين لي رنګه يو لي  )
هـم   ي. مونږ هم ليکونـه وليکـل او نااـب   يوبه منم چې په حقه د

په يو کاغذ باندې په تش قلم سره خپلې خبرې وليکلې او امـام  
 يته مو واستول. امام مـونږ  ټولـو تـه ځوابونـه وليکـل. د نااـب      

کلـو.  يهغـۀ د مـور او پـالر نـوم ول     د هغۀ او د يېپه لي  کښې 
يــا بــې تانکلــه خپــل ځــواب وليــد نــو لــه ډيــرې حير  چــې  ينااــب

قبـول کـړو او    يـې نو حـق   يهوشه شو او چې په هوش کښې راغ
 امام په پيروکارو کښې شامل شو.

 
 د امام ځينې ځالندې ويناوې

. او لـه اسـراا    یاو اقتصـاد پکـار د   يپه ژوند کښې مـنو الر :1
 ن وساتئ.او افراطه ځا

                         

 325ص 3. کشف الغة في معرفة االئمة ج   1
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امـام وليـد چـې     يپه دوران کښې يو سـړ  يد امام د وړوکوال :2
خيـال وکـړ چـې     ياشومان په لوبو لګيا وو. سړماو نور  يېژړل 

لوبو سامان نشته او له نورو سره شته نو د ګوندې له امام سره  
عر  وکړ: د لوبـو سـامان درلـه واخلـم؟      يې. امام ته يځکه ژاړ

. ينۀ يو پيدا شـو مونږ د لوبو لپاره  اکم عقله يامام وفرمايل: ا
يو؟ وې فرمايـل: د علـم    يوې پوښتل: نو د څۀ لپاره پن ول شو

ت لپاره. وې پوښتل: پـه څـۀ دليـل دا خبـره کـوې؟ امـام       داو عبا
: يله کالمه چې پـه قـران کښـې فرمـائ     يېخدا يېوفرمايل: د لو

 يتاسو دا خيال کوچ چـې بـې مقصـده او بـې هدفـه مـو پيـداکړ       
 و مونږ ته به نۀ راګرځئ؟يئ؟ ا

. او څـوک چــې  يسـپکيږ  یبحـث ســره سـړ   يپـه جـدال او چټـ    :3
 . ينور ورباندې جرات پيدا کو يټوقې کوې ډير
سـره سـالم او پـه غونـډو او محفلونـو کښـې        يله هر کتـونک  :4
ــه کښ وور ــه عــاجزخ او توااــع کښــې    ســته او اخــر ت يناســتل پ
 .يرل کيږشمې
ډک کـړچ او   يـې علم او حکمته نو له  يکله چې زړونه تازه و :5

 ږدچ. يېنو پرې  يش يچې کله خفه او مړاو
پـه مخکښـې د خوشـحالۍ څرګنـدول لـه ادبـه        يد غمژن سـړ  :6

 لرې خبره ده.  
چــې څــوک ورســره    ياوتوااــع داســې نعمــت د   يخاکســار :7

 .يکول يحسد نش
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د  يد اــاهر ښــکال ده او د عقــل ښــۀ والــ   يد څيــرې ښــه والــ  :8
 باطن ښکال ده.

ــل يوداســې ســفر د    يېخــدا د :9 ــور تل ــه ل ــه شــپو    یپ ــې ل چــې ب
 .ينۀ راځ روڼولو الس ته

 يـې  ينجـ چـې ک   يټولې بدخ په يـو کـور کښـې غونـډې د     :12
 .يدرول ويل د

 ي:د بخښنې او خرچ لپاره يوه اندازه ده چـې لـه هغـې تيـر شـ     11
 .ينو اسرا د

نـو   يچې له هغـې تيـر شـ    ياحتياط هم يوه اندازه لرد او   :12
 .يشويره 
 

 او اصحاب يد امام ځينې ملګر
زمانــه کښــې د محــدوديت او ســاډوبۍ د  هــم د امــام پــه کــه څــه

 يخـاص ملګـر   عليه السـالم  يامام حسن عسکرفضا په وجه د 
. خــو هغــه لږغونــدې کســان هــم چــې د امــام لــه علمــه  يډيــر نــۀ د

کســانو او متقيــانو څخــه ګڼــل  يلــه لويــو الهــ يد يخــړوب شــو
 و ته اشاره کوم:. زۀ دلته څو کسانيکيږ
 (:ح)ريقم ي:احمد بن اسحاق الشعر1
 يېکښې يو نامتو کښ د.امام ته به  ماو په ق ېد امام ځانګړ    

ــه    ــه ب امــام ترالســه کــول. د   يــېد قميــانو مســائل وړل اوځوابون
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پـه زمانـه کښـې     عليـه السـالم   يامام هـاد او  جواد عليه السالم
 .يهم روايتونه لر يهم د او له هغو

 
 )رخ(: ياشم داود بن القاسم الجعفر:ابوه2
ــه او د خپلــې    يد بغــداد اوســيدونک   ــه کهول د جعفــر طيــار ل

سـتر مقـام درلـود،     يېکورنۍ له لويانو څخه د. له امامانو سره 
وو  یليـدل  يـې  عليـه السـالم   يامام هاد امام جواد عليه السالم

ــو کښــې د زمــانې د امــام مهــدې     ياو د وړوکــ غيبــت پــه لومړي
امامـانو تـه ډيـر     يابـو هاشـم جعفـر   اوچاروال هـم د.  وکيل  )عج(

 يـې انګړو دوستانو ګڼل کيدو، له هغو ځله  ينزدې د او د هغو
 .ید یهم ليکل يېاو يو کتاب  يډير روايتونه نقل کړ

 )رح(: يعبداهلل بن جعفر حمير :3
پــه  عليــه الســالم يامــام حســن عســکرد قــم لــه بزرګــانواود  

قـرب  " چـې  يليکلـ  يـې کتابونه پاکو ملګرو کښې شامل د. ډير 
عالمانو او فقيهانو ډيره پاملرنه کړې ده.  يېته کتاب  "االسناد

ــکــال کــوفې تــه الړ اوهلتــه    292د هجــرت پــه  ېد ه تــرې خلقــو  ب
 حديثونه زده کول.

 )رح(:يابو عمرو عثمان بن سعيد عمر :4
نائـب   ېيا لنډ غيبت کښـې د زمـانې د امـام لـومړ     يپه وړوک 

امـام  ، عليـه السـالم   يامـام هـاد  کـښ او د   يېلواو  يد. يو باور
ــه الســالم  يحســن عســکر  او  ي)عج( ملګــرياو امــام مهــد  علي
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په وړانـدې   عليه السالم يامام هادوکيل د. له يوولښ کلنۍ د 
 يـې وروزل شو او د ورستيو دريو امامانو اود خلقو تـرمينو بـه   

 کرامتونه هم ښودل. يېد واسطې کار کود. اوکله کله به 
 تشهاد

وو چـې   يچاروالو اوريدل يعباسو خليفه ګانو او د هغو يد بن
لـه غيبتـه او بيـا څرګنـدوې      يـې او دولسم بـه   يامامان دولښ د

، باطــل حکومتونــه بــه خــتم  يســته د االمــانو ټغــر ټــول کــړ وور
عليـه   ي. دامـام هـاد  يه له عدل و انصـاا ډکـه کـړ   او نړخ ب يکړ

ــا  ــه پ ــه   يالســالم د دوران پ ــر  ې کښــې خليفــه ګــان پ ــره ډي دې خب
ډير سـخت څـارۀ    يېبه  عليه السالم يامام هادانديښمن وو او 

څـو ځلـه    يـې امام  ي. حتيچې د امام ځوې ونۀ ش يېاو غوښتل 
کــړ اوبــاالخره چــې کلــه امــام تــه د خلقــو تــګ راتــګ ډيــر    يبنــد

د اـبر جـام ډک شـو نـو د امـام د       يزيات شو او د معتمد عباس
پـه پټــه زهـر ورکــړل او    ېيـ وکـړه امـام تــه    يــېشـهيدولو فيصـله   

 شهيد کړ. يېکال د ربيع االول په اتمه نيټه  262هجرت د 
په ټولنه کښې د امام نفـوذ او پـه تيـره بيـا د علويـانو د بلـوا        

د  يمعتمـد ډيـر وويرولـو چـې داسـې نـۀ و       يکولـو ويـرې عباسـ   
نـو پـه هـرې     يهغۀ لخوا امام ته د زهر ورکولـو خبـره څرګنـده شـ    

 .يهاند وکړ چې دا جرم پم کړ يېممکنې طريقې سره 
 يکتاب کښې د عباسـ " فصول المهمه " په يکابن ابال مال 

: د امـام ابـو   يعبداهلل بن خاقان له خلـې ليکـ   يدربار د يو دربار
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عليه السالم د شهادت پـه وخـت    يعسکر يمحمد حسن بن عل
حيرانـه کـړو    يېخليفه حالت بدل شو دومره چې مونږ  يد عباس

چې د وخت د خليفه چې دومره قدرت م نۀ کود او دا خيال مو ه
. کلـه چـې   ي، حالـت دومـره بـدل شـ    ياو طاقت په الس کښـې لـر  

خپـل دربـار پن ـۀ خـاص فقيهـان د      امام نـارول شـو نـو خليفـه د     
ورکـړ چـې د ټولـو پيښـو راپـور       يـې امام کور ته وليږل. او حکم 

حکـم ورکـړ چـې لـښ      يـې بن بختيـار تـه    ي. او قاايدۀ ته ورکړ
. او د امـام د حالـت خبـره دۀ    يکسان د امام کـور تـه وليـږ    يباور

شو چـې د   ې. دوه درې ورځې پښ خليفه ته خبر ورکړيته ورکو
. یکــم د يــېرغيــدو امکــان  او د ید ېامــام حالــت ډيــر بــد شــو 

حفااــت او  يخليفــه حکــم ورکــړ چــې شــپه او ورځــې دې د هغــو
. تــر دې چــې څــو ورځــې ورســته امــام لــه دې يشــ ېخــدمت وکــړ

دنيا سترګې پټې کړې. کله چې د امـام د شـهادت خبـر پـه      يفان
سامرا کښې خپور شو نو ټول بازارونه او دکانونـه بنـد شـول او    

باريـــانو، درهاشـــمو،  يپـــه ســـامرا کښـــې ژړا انګولـــه شـــوه.بن 
 یدلښــکر قومانــدانانو، قااــيانو، شــاعرانو، فقيهــانو او حتــ  
امرا ټولــو پرګنــو د امــام پــه جنــازه کښــې ګــډون وکــړ. او پــه ســ   

خــاورو تــه  کښــې د قيامــت منظــره وه. کلــه چــې جنــازه کښــې       
بـن متوکـل    یسپارلو ته تياره شوه. نـو خليفـه خپـل ورور عيسـ    

ــړ    ــازې مــونو وک ــه يراوســتولو چــې د جن ــې. کل ــازه د   ي چــې جن
ورنيږدې شو د امام له  يمان ه لپاره په زمکه کيښوده نو عيس

ــېمــخ  ــانو، عباســيانو، قااــيان     ي ــړ او علوي ــن هســ  ک و، کف
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وښــــودلو او وې ويــــل دا ابــــو  يــــېليکوالــــو او شــــاهدانو تــــه 
 ېچې په خپل مرګ وفـات شـو   یعليه السالم د یمحمدعسکر

 درباريان پرې شاهدان وو.   ي. او د خليفه پالنکيد
د کـال د ربيـع االول اتمـه     262د امام د وفات نيټه د هجـرت   

جمعې ورځ ده. او هغه حضرت پـه هغـه کوټـه کښـې چـې د پـالر       
هم پکښې د. خـاورو تـه وسـپارل شـو. نـو لـه دغـو خبـرو          يې قبر

ــديږ ــن د. او     يڅرګنـ ــه پوزيشـ ــام څـ ــې د امـ ــه کښـ ــه ټولنـ ــې پـ چـ
ولـې انديښـنه لرلـه. او دا چـې خليفـه د امـام د        يحکومت له دو

 يــېزهرژنولـو لـه ښـکاره کيــدو ويـردۀ او پـه تللــو پالنونـو سـره        
ې . چـ يپيښه وښـائ  يکوشش کود چې د امام شهادت يوه طبيع
معتمـد د   يعباسـ  .ید یګوندې امام په خپـل مـرګ وفـات شـو    

سـته اـاهرا د   ولـه شـهادته ور   عليه السـالم  يامام حسن عسکر
امام د مور او ورور جعفر تـر ميـنو د امـام د ميـراث پـه ويشـلو       

امام لـه وجـوده    يد ورست يمنونک يسره کوشش وکړ چې د دو
ورکـړو  خپلـو کـار کوونکـو تـه حکـم       يـې . خو په پټـه  يش ينهيل

او کۀ د امام ځوې مو وموند نو لـه   يلم په لم کړ يېچې هر ځا
 .ييوس يېمن ه 
شـو. او   ېپيدا نۀ کـړ  يېدولسم امام  يخو د زمانې امام يعن 
کـړ او کـۀ څـۀ هـم      يپـاک هغـه د دښـمنانو لـه شـره خونـد       يېخدا

د االمانو له شره د بر کيـدو   )عج( يامام حجه ابن الحسن مهد
څرګنــدې اړيکــې او رابطــه نــۀ لرلــه او د      لپــاره لــه خلقــو ســره   

 يامــام حســن عســکرپــه حکــم پــم او غائــب شــو خــو د   يېخــدا
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 يې)عج( يچې امام مهد ياو خاص ملګر يځانګړ عليه السالم
ډاډا من د او  يد، د امام په شته وال يکښې ليدل يپه وړوکوال

د وفـات پـه وخـت هـم چـې       عليـه السـالم   يامام حسـن عسـکر  د 
ــه جعفــر غوښــتل   ــازې مــونو وکــړ   کل ــه امــام د جن امــام  يچــې پ

مــونو  يــې)عج( راڅرګنــد شــو او د خپــل پــالر پــه جنــازې يمهــد
وکړو. او د لنډ غيبت په ټوله موده کښې هم د امام منوونکولـه  

يعـه ارتبـاط درلـود او امـام بـه      رسره د خااـو نائبـانو پـه ذ    يدو
ددغــو نائبــانو پــه ذريعــه پوښــتنو تــه ځوابونــه ورکــول او ددغــه  

ــه وکــړل چــې د    يــېانو پــه الس نائبــ ډيــرې معجــزې او کراماتون
دوســتانو او منونکــو اطمينــان او ډاډ پــرې ورځ پــه روځ زيــات  

 شو.
 

         
 
 
 
 
 
 
  
 


