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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
 

 

 

 لنډه پيژنګلو:
نــورو امامــانو فرمــايلي دي چــې د امــام قــا م       نوم:

عليـــه الســـالم نامـــه بايـــد وانـــ   خلـــو، يـــوازې 
ر همنامـه  دومره روايت شوي چې هغـه د پيغمبـ  

ــت  ــېدي. کنيــــ ــرت   يــــ ــر ح ــــ ــم د پيغمبــــ هــــ
محمدصلي اهلل عليه و اله و سلم دي. او جـا زه  

ــوم    ــې ن ــ  ده چ ــېن ــ       ي ــه خل ــه پ ــده توګ ــه څرګن پ
ــړي او      ــور وکـ ــې  هـ ــر دې چـ ــي تـ ــتل شـ واخسـ

 راڅرګند شي.
 مهدي، قا م، حجت او بقيه اهلل دي.    لقب:
   امام حسن عسکري عليه السالميولسم     پالر:
لمسـۍ   ي نـرج  چـې د روم د باچـا قيصـر    بي بـ  مور:

 ده.
هجــري قمــري کــال د شــعبان د مياشــتې   222د  د زوکړې نيټه:

 پنځلسمه،د جمعې ورځ.
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 د عراق ښار سامرا :يېد زوکړې ځا

هجري قمري دي، قبو يوزر  5422تر اوسه چې  عمر:
يو سـل او پنځـ  شـپيته کالـه د هغـ  مبـارک لـه        

اړي وغــو يېعمــره تيريــږي او تــر څــو چــې خــدا 
ــه د خــدا    ــوه ورځ ب ــه وي،ي ــه حکــم   يېجــاري ب پ

ــافه    ــه عـــدل و انصـ ــه لـ راڅرګنـــديږي او نـــړه بـ
 ډکوي.
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په بيال بيلو دينونو او مذهبونو کښې په 

 دهعقيباندې  حضرت مهدي)عج(
وال مصلح امام مهدي )عج(باندې عقيده په يپه الهي او نړ

اهل سنت، اهل  مذهبونو او دينونو کښې موجوده ده او ډيرو
، رو دينونو منونکي لکه يهود، نصارید نوحتی  تشيع او

الهي مصلح په څرګنديدو  يېزرتشتيان اوهندوان هم د يو لو
 کوي. يېاو راتللو عقيده او اعتراف لري او انتظا ر 

کتاب کښې چې د هندوانو پـه نـزد اسـماني کتـاب      ”ويد“په 
پــه اخــره زمانــه  دی، راغلــي دي د دنيــا لــه خرابيــدو ورســته بــه   
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کښې يو باچا پيدا شي چې د مخلوقاتو الرښـود بـه وي او نـوم    

ټولـه دنيـا بـه ونيسـي ټـول خلـق بـه پـه خپـل           1منصور وي. يېبه 
 دين راولي او مومنان او کافران به وپيژني.

د  کتاب کښې راغلـي دي.  ”جاماسب“د زرتشت د شاګرد په 
د شـي. چـې د   هاشم له بچيو څخه به يو تن په دنيا کښې راڅرګن

بـه ابـاد    يېخپل نيک  په دين به وي، ايران ته به راشي او هر ځـا 
کړي، دنيا به له عدل او انصافه ډکه کـړي او انصـاف بـه دومـره     

 زيات شي چې ګډه به له ليوۀ سره په يوې چينې اوب  څښي.
هلـه بـه   ”د زرتشتيانو په مذهبي کتاب زند کښې راغلي دي: 

لويـه کاميـابي وشـي، شـيطانان      ايزدان لخـوا  يېدنيکيو د خدا
به ختم کړي، د شـيطاني خـدايانو لپـاره بـه پـه زمکـه او اسـمان        

ن  وي او د ايزدان تـر کاميـابۍ او د اهريمنيـانو او     يېکښې ځا
شيطانانو د تخت له نسکوريدو ورسـته بـه نـړه نيکمرغـه شـي      

 2.”او بنيادمان به د نيکمرغۍ او نيکبختۍ په تخت کښيني
کښــــې د هغـــو دولســــو امامـــانو چــــې د   او پـــه تـــورات     

سالم له نسله به وي په حقله خبـرې شـوي دي.   لاسماعيل عليه ا
او د اسماعيل په حق کښې مې ستا خبـره واوريـده، اوم مـې    “

هغ  ته برکت ورکړ، هغه مـې ګټـه ورکـړ او ډيـره ګټـه بـه ولـري،        

                                                             
 . نجم الثاقب محدث نوري.  1
 .237. بشارات عهدين ص   2
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او دول  سرخيالن بـه راپيـدا کيـږي چـې د هغـوي بـه ډيـر سـتر         

 1”امت وي.
کښــې ليکــل  ”مزاميــر“د ح ــرت دا د عليــه الســالم پــه او 
ــه د     يې....او خــدا”شــوي  ــاک صــالحان تا يــدوي، صــالحان ب پ

 2”زمکې وارثان وي او هلته به تل استوګن وي.
ولقد کتبنا فـي الزبـور   “په قران مجيد کښې هم راغلي دي: 

)مــونږ د  3مــن بعــد الــذکر ان االرا يرثهــا عبــادي الصــالحون.  
کښې له )ذکره( ورسته وليکـل چـې زمـونږ غـوره      په زبور )دا د(

او صالح بندګان بـه د زمکـې وارثـان وي( او بيـا قـران فرمـايي:       
وَعَدَ اهللُ الذينَ امَنو مِنکم وَ عَمِلو الصـالحاتِ سَـيَخلِفَنَهُم فِـي    “

بلهم وليمکن لهم دينهم الذي االراِ کما اْستَخلفَ الذِينَ مِن قَ
ي ال نِدونَعبُـــمنـــا يَم اَهِوفِخَـــ عـــدِن بَم مِـــنهُلَدِبَـــليُم وَهُـــلَ ارتَ َـــی

پاک په تاسو کښـې لـه هغـو کسـانو      يې)خدا ”يئاًې شَبِ کونَرِشُْي
ده  یاو نيـ  کارونـه کـوي ژمنـه کـړ      ېراوړ يـې سره چې ايمـان  

 يـې چې هغوي د زمکې په مخ ګده ناستي کړي لکه څنګه چې 
 پـاک  يېمخکښې کسانو ته خالفت ورکړ او هغه دين چـې خـدا  

کـړي او د دوي ويـره پـه     يېپـه ځـا   يېدوي ته خوښ کړی دی ځا

                                                             
 (22...57. سفر تکوين )  1
 5025کتاب مقدم چاپ   37...52، بن 37. مذمور   2
 522ايت  ء. سوره انبيا  3
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امن بدلـه کـړي ځکـه چـې زمـا عبـادت کـوي او لـه مـا سـره هـي             

 1شري  ن  ټاکي(.
وَ ُنرِيـُد اَنْ نَمُـن علـي الـذين است ـعفوا      “همداراز فرمـايي:  

)اراده مـو کـړې    2”في االرا و نجعلهم ا مه و نجعلهم الوارثين
و کسانو چې  المانو پرې  لم کـړی  ده چې په مست عفانو)هغ

دي( احســـان وکـــړو او هغـــوي د زمکـــې  يـــېاو بـــې وســـه کـــړي 
 مخکښ او وارثان وګرځو (.

دا ډول ايتونـــه پـــه دې ګـــواه دي چـــې بـــاالخره بـــه زمکـــه د  
ــدا ــه د زمکــې       يېخ ــوي ب ــي. هغ ــه الم ورځ ــدګانو پ ــوره بن د غ

وارثان کيږي او د نړيوالو دمخکښۍ او مشره مقام به ترالسه 
لــه ســمې الرې کــوږ او بــې الرې   يېوي. کــه انســان نــن د خــدا کــ

شوی او د ذلتونو او پستيو په لويو ګړنګونو کښې لويدلې نو 
په حقيقت کښې دا ددې حالـت ورستۍشـيبې دي او ډيـر زر بـه     
د انسانانو ضـميرونه راويښ شـي او پوهـه بـه شـي چـې پـه زور        

پـه   ځواک خپل فکر و عقل، ټيکيالوجۍ او مادي علومـو سـره  
نړه کښې پراخ او هـر اړخيـز عـدالت، نظـم او نيکمرغـي نشـي       
راوســتی او لـــه دې پرتــه بلـــه الره نشـــته چــې خپلـــې اړيکـــې د    
ايمــان، وحــي اود الهــي واليــت د منلــو پــه بنيــادونو ودروي. د   
الهي او نړيوال مصلح او غوريز په مشره سره ځـان د خطرونـو   

                                                             
 22. سورة نور ايت   1
 2. سورة قصص ايت   2
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پيل کړي، چـې د  له  جبو راوباسي او د کمال او نيکمرغۍ الره 

عــدل، امــن مينــې او محبــت پــه اســام يــو حکومــت رامنځتــه     
 کړي.

 
 )عج( عقيده ه اسالمي سرچينو کښې په امامپ

د اســالم عــزتمن پيغمبــر ح ــرت محمــد صــلي اهلل عليــه و الــه   
وسلم او همداراز هر يو امام څو څـو ځلـه پـه بـيال بيلـو ځـايونو       

د غيبــت او د ، د هغــوي د لنــډ او اوږامــام مهــدي )عــج(کښــې د 
مختلفو ځانګړنو او خصوصياتو په حقلـه خبـرې کـړي او ډيـرو     

ــړي دي. د    ــل کـ ــه رانقـ ــانو دا حديثونـ ــو او راويـ ــام “پيروانـ االمـ
کتـــاب ليکـــونکي دداســـې پنځوســـو  ”المهـــدي عليـــه الســـالم

پـه دې حقلــه   يــېاصـحابو نومونـه اخســتي دي چـي لــه پيغمبـره     
ابعينو داسـې  لـه تـ   يـې حديثونه نقل کړي او پنځوم نور کسان 

حديثونـه   يـې ياد کړي چې د امام مهدي عليه السـالم پـه حقلـه    
   1رانقل کړي دي.

ځينو مشهورو او نامتو شاعرانو دغه حديثونـه د زمـانې د   
پـه سـلګونه کالـه وړانـدې     حتـی   امام له زوکـړې پـه لسـګونو او   

ــو   ــو لــ ــې  يــ ــت چــ ــتي دي. کميــ ــرت   يېلوســ ــاعر دی د ح ــ شــ
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او له امام بـاقر عليـه السـالم     يېمهدي)عج( په حقله يو شعر وو

 د هغوي د پاڅون د وخت په حقله پوښتنه وکړه.   يېڅخه 
اسماعيل حميري د امام جعفر صادق عليه السـالم خـدمت   

ولوســته چــې د ځينــو   يــېتــه حاضــر شــو او يــوه اوږده قصــيده   
 داده: يېبيتونو ژباړه 

ګواه نيسم چـې سـتا )امـام صـادق( خبـره پـه        يېاو خپل خدا“
خلوقاتو)که منوونکي وي او که شـرغړونکي( حجـت ده.   ټولو م

او قـــا م چـــې زمـــا  چـــې فرمـــايلي دې دي( هغـــه امـــر کـــوونکې)
ســترګې  ــې د ليــدو پــه انتظــار دي يــو غيبــت لــري، چــې غا ــب  
کيږي او پټيږي به. څ  موده به پـه غيبـت کښـې اوپـ، وي، بيـا      
بـــه راڅرګنـــديږي او لويـــدي  او ختـــي  بـــه لـــه عـــدل و انصـــافه  

 ”ډکوي.
ځينو نورو شاعرانو هم چې د امامانوپه زمانه کښې وو، يـا   

امــام لــه هغــوي ورســته راغلــي دي پــه خپلــو شــعرونو کښــې د    
او ډير وخـت داسـې شـوي     ېوجود او  هور ياد کړ مهدي )عج(

امـام مهـدي   دي چې يو شاعر به له يو امامه پوښتل چې ايـا تـ    
ګلو کولـه او  ؟ او امام به ورته د امام مهدي)عج( پيژنـد يې )عج(

 ورته بيانول: يېد هغ  حاالت به 
ــه وجــه      ــو او شــعرونو پ ــرو حــديثونو، روايتون  د همــدغو ډي

د امام مهدي )عج( تـر زوکـړې مخکښـې هـم ډيـرو کسـانو       حتی 
نــاوړه  يــېاو لــه دې الرې وکــړه پــه دروغــه د مهــدويت دعــوه    

فرقـې د امـام مهـدي )عـج( تـر       ”کيسانيه“استفادې وکړې. مثال 
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امــام مهــدي  ”محمــد حنفيــه“و دوه پيــړه مخکښــې زوکــړې قــاب

ګڼلو او پـه دې عقيـده وو چـې هغـه لـه سـترګو پنـاه شـوی          )عج(
دی او يــوه ورځ بـــه راښــکاره کيـــږي. دوي بــه د خپلـــې ادعـــا د    
ــه    ثــــابتولو لپــــاره هغــــه حديثونــــه او روايتونــــه راوړل چــــې لــ

و امامانو څخـه دامـام مهـدي)عج(    يپيغمبر)ص( او له مخکښين
په حقله نقل شوي وو. او يـا مـثال مهـدي عبـام ځـان      اخر زمان 

ــه   ــدي“تـ ــه     ”مهـ ــو تـ ــو موخـ ــره خپلـ ــې سـ ــه دې طريقـ ــې پـ وې چـ
 ورسيږي.

ډير زياتو سني او شيعه عالمانو پـه خپلـو کتـابونو کښـي د      
په حقله حديثونه ليکلي دي. د اهلسـنت امـام    امام مهدي )عج(

د هجري کال کښې وفات شـو( مسـن   245احمد بن حنبل )چې په 
کــال کښــې وفــات شــو(      226او د اســماعيل بخــاري )چــې پــه    

 امـام مهـدي )عـج(   صحيح بخاري هغه معتبر کتابونه دي چې د 
پــه  امــام مهــدي )عــج(تــر زيږيــدو مخکښــې ليکــل شــوي خــو د  

 1،2حقله پکښې حديثونه شته.

                                                             
تنو نومونه راغلي او د  526. په نويد امن وامان کتاب کښې د  1

محمد ال ياسين په کتاب المهدي المنتظر کښې د ات  ديرشو تنو 
 نومونه راغلي دي.

ص   5او مسند احمد بن حنبل ج 508،226ص  7. اثبات الهداه ج   2
 27،37او دوهم جلد ص  00،448، 84
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د  ”مشـيحه “کتاب مشـهور د حسن بن محبوب ليکلی شـوی  

پـه   ”طبرسـي “رواښاد شيعه وو له هغو کتابونو څخه دی چې د ا
غيبـت څخـه قـابو سـل      يېوينا، د مهدي اخـر زمـان )عـج( تـر لـو     
د غيبـت   امـام مهـدي )عـج(   کاله مخکښې ليکل شوی دی. او د 

حديثونه پکښې موجود دي. همـدا شـان شـيعه وو حـديل نقـل      
کوونکو د امام باقر عليه السـالم او امـام صـادق عليـه السـالم      

   1غيبت خبرونه راخستي دي.په وخت په خپلو تاليفاتو کښې د 
پـه   امام مهدي )عج(همدا راز ډيرو شيعه او سني عالمانو د  

امـام  حقله پـوره پـوره کتابونـه ليکلـي دي چـې ځينـې پکښـې د        
امـام مهـدي   تر زيږيدو مخکښـې برابرشـوي دي. د    مهدي )عج(

چـــې پـــه اســـالمي  پـــه حقلـــه حديثونـــه دومـــره زيـــات دي )عـــج(
ع دومره زيات حديثونـه راغلـي   کم موضو مسا لو کښې په ډير

دی. او پــه  یشــو یمنلــ ېدي او ددغــو حــديثونو پريکنــده والــ 
شيعه عالمانو سربيره ځينو سني عالمـانو هـم ددغـو روايتونـو     

جــــوت کــــړی دی، د مناقــــب الشــــافعي کتــــاب  ېقطعــــي والــــ
وايي د اسالم له پيغمبر ح ـرت محمـد)ص(    ”سنجري”ليکوال 
قـل شـوي حديثونـه د تـواتر     پـه حقلـه ن   امام مهـدي )عـج(  څخه د 

 2حد ته رسيدلي دي.
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کتــاب مولــف ليکي،کــه د امــام زمــان   امــام مهــدي )عــج( “د  

حديثونـه وشــمېرل    عليـه السـالم پـه حقلـه د سـنيانو او شـيعه       
شـمېر   يېشپږو زرو تـه رسـيږي. چـې دا يـو لـو      يېشي نو شمېر 

دی. او د اسالم په ډيرو مسا لوکښې چې د مسـلمانانو څرګنـد   
 1”او منل شوي مسا ل دي. دومره حديثونه نشته.يقيني 

پـه حقلـه پـه راغلـو حـديثونو کښـې ويـل         امام مهدي )عج(د  
شــوي چــې هغــه مبــارک د بنــي هاشــمو، بــي بــي فاطمــه)ع( او د    
سيد الشهدا امام حسين عليه السالم له نسله  دی او خپل نـوم  

هماغــه د رســول اهلل مبــارک نــوم او کنيــت دی. پــه  يــېاو کنيــت 
وي  يـې ه به زيږيږي، په پټه به ژوند کوي او دوه غيبتونـه بـه   پټ

وغـواړي   يېچې يو به لنـډ او بـل بـه اوږد وي، تـر څـو چـې خـدا       
پــاک پــه حکــم پــاڅون کــوي  يېپــ، بــه وي او بــاالخره بــه د خــدا

په ټوله نـړه بـه اسـالم واکمنـوي او نـړه بـه       به، اوراڅرګنديږي 
ــه عــدل و انصــافه ډکــ      ــاتي ورســته ل ــم و زي ــه  ل ــه  ل ــه دغ وي، پ

د دولســـم امـــام شخصـــي ځانګړتيـــا او حتـــی  روايتونـــو کښـــې
خصوصيات او د هغوي په بـاره کښـې نـورې خبـرې بيـان شـوي       

 دي.
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 د اهلسنتو د حديثونو څو نمونې
امــام د اســالم ګــران پيغمبــر ح ــرت محمــد )ص(د ح ــرت   :5

د څرګنديدو په حقله فرمايي: که د دنيا يوازې يوه  مهدي )عج(
پــاک بــه زمــونږ لــه کــورنۍ يــو  يېپــاتې وي، خــدا ورځ عمــر هــم

داسې ک  راوليږي چـې دنيـا بـه لـه عـدل او انصـافه ډکـه کـړي         
 1لکه څنګه چې به له  لم و زياتي ډکه وي.

: ګران رسول فرمايي: د قيامت ورځ به تـر هغـې نـه راځـي چـې      2
زما د کورنۍ يو ک  د دنيا چـارې پـه الم کـې وانـه خلـي او د      

 2م وي.دۀ نوم به زما نو
ګران رسول)ص( فرمايي: په تحقيق سـره علـي عليـه السـالم      :3

د هغـ  يـو بچـی دی.     ”قـا م “تر ما ورسته زما د امت امـام دی او  
چې کله راڅرګند شي نو پـه نـړه بـه عـدل او انصـاف واکمنـوي       

پـه هغـه خـدايې    لکه څنګه به چې هغه له  لم و زيـاتي ډکـه وي.   
يــم  ېګرځــول ېويرونکــاو  قســم چــې  زۀ  يــې زيــرې ورکــوونکې 

څوک چې د هغ  د غيبت په وخت ټينـګ او غښـتلي پـاتې شـي     
ــه اکســيره هــم کــم پيــدا کيــدونکي کســان وي. جــابر        ــه ل هغــه ب
پاڅيد او وې ويل: اي د اهلل رسوله)ص( سـتا بچـی بـه غـا بيږي     
هـم؟ وې فرمايـل: هـو پـه خـدايې قسـم خـالص مومنـان بـه پـاتې           
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يې رب يـو راز دي چـې   د لـو کيږي او کافران به له منځه ځـي. دا  

ش  م  کـوه ځکـه چـې د خـدايې     کښې  . په دېپه خلقو پ، دی
 1پاک په چارو کښې ش  کفر دی.

ام سلمه وايي د اسالم ګران پيغمبر د مهدي)عج( خبره وکړه  :4
او وې فرمايل: هؤ هغه دی او د بـي بـي فـاطمې)ع( لـه اوالده بـه      

 2.وي
ران پيغمبـر)ص( پـه   سلمان فارسي )را( وايـي د اسـالم د ګـ    :2

عليـه  م. پيغمبـر)ص( حسـين ابـن علـي     وخدمت کښـې حاضـر شـ   
 ، د هغـ  سـترګې او شـونډې     السالم په خپل زنګون کيښنولی

يې ښکلولې او فرمايل يې: ت  پخپله سردار يې، د سردارځوه 
او د سردار ورور يې، ت  امام، د امام ځـوي او د امـام ورور يـې    

ت ځـوي يـې او د خـدايې د    ت  د خدايې حجـت، د خـدايې د حجـ   
حجت ورور يې او ت  د خدايې د نهو حجتونو پالر يې چـې نهـم   

 3.یيې مهدي)عج( د
د خدايې رسول)ص( و فرمايل: تاسو ته د مهـدي)عج( زيـري    :6

درکوم. هغ  به زما په امت کښې مبعوث کيږي په داسې حالت 
کښې چې زما امـت بـه پـه اختالفونـو او بـې الريـو کښـې ډوب        

زمکه به له عدل و انصافه داسې ډکه کړي څنګه بـه چـې   وي نو 
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هغــــه د  لــــم او فســــاد نــــه ډکــــه وي، د زمکــــې او اســــمانونو 

 1اوسيدنکي به له هغه راضي وي.
وفرمايـــل: څـــوک چـــې نيکـــي او  امـــام رضـــا عليـــه الســـالم :7

پاکوالی ن  لري، دين نه لـري، پـه تاسـو کښـې خـدايې پـاک تـه        
او پرهيزګار وي، بيـا يـې    چې متقي یهغه ک  تر ټولو نزدې د

ــورم بچــی د وينځــو د ســرخيلې او       ــه نســله څل ــل: زمــا ل وفرماي
ميرمنې بچی دی. چې خدايې پاک به د هغ  په وسيله زمکه لـه  
هر  لم و فساده پـاکوي. دې هماغـه کـ  دی. چـې خلـق بـه يـې        
په زوکـړې کښـې شـ  کـوي. دې بـه د څـ  مـودې لپـاره پـ، او          

ند شي نو زمکه به د خدايې لـه  غا ب شي او چې کله بيا راڅرګ
نــور او رڼــا ډکــه او پــه خلقــو کښــې بــه انصــاف او عــدل راولــي   

 2دومره زيات انصاف چې هيڅوک به په چا  لم ن  کوي.
بـه   فرمـايي: خـداي   ح رت علي عليه السالماميرالمومنين  :8

يوه داسې ډله راپيدا کړي چې له خداي پاک سره مينـه لـري او   
کـړي هغـه کـ  چـې پـه دغـه ډلـې کښـې         الهي باچاهي به جـوړه  

دی. چـې زمکـه بـه     امام مهـدي )عـج(  او ميلمه دی هماغه  ”پ،“
له انصافه ډکوي. په وړوکـوالي کښـې بـه لـه مـور او پـالر جـدا        

ه فــتح شــي.... او د مســلمانانو ســيمې بــه پــه امــان ورکولــو ســر 
وي، خلق بـه يـې خبـره اوري او     کړي. وخت به هم د هغ  ملګری
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مره زيات انصاف او عـدل راولـي څـومره چـې لـه      په زمکه به دو

 لم او زياتي ډکه وي. نو ددۀ امامـت بـه بشـپړ شـي او خالفـت      
به يې ځايې په ځايې شـي. خـدايې پـاک بـه هغـه کسـان چـې پـه         
قبرونو کښې دي راپاڅوي، زمکـه بـه د مهـدي )عـج( پـه برکـت       

او لـو    ېښيرازه او خوشـحاله شـي، فتنـې کړکيچونـه، بلـواو     
منځـه الړ شـي او خيـر و برکـت بـه زيـات شـي، تـر دې          مار به لـه 

ورسته به څ  وشي. ددې ويلو ته حاجـت نـ  محسوسـوم او زمـا     
 1”سالم دې وي په هغه ورځ

 
 د شيعاؤ د حديثونو څو نمونې

فرمـايي: خلـق بـه خپـل امـام ورک       امام صـادق عليـه السـالم    :5
کړي خو هغه به د حج په موسم کښې راښکاره شي. خلق بـه يـې   

 2  ويني خو هغه به خلق ويني.ن
ح ـرت علـي عليـه    وايـي: د اميرالمـومنين    ”اصبغ بن نباته“ :2

په خدمت کښې حاضر شوم، امام په فکر کښې ډوب    السالم
او په مبارکې ګـوتې سـره يـې پـه زمکـه کرښـه راښـکله، عـرا         
مــې وکــړ ولــې پــه فکــر کښــې يــخ ايــا زمکــه مــو خوښــه ده؟ وې  

زۀ د دنيا او زمکې هي  شوق ن  لـرم  فرمايل: ن  په خدايې قسم 
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زۀ هغــه کــ  تــه پــه چــورت کښــې يــم چــې زمــا لــه نســله او زمــا   
دولسـم بچـی دی چــې نـوم يــې مهـدي)عج( دی، هماغــه چـې پــه      
زمکه به داسې عدل او انصاف راولي څنګـه بـه چـې لـه  لـم او      
زياتې ډکه وي. هغه بـه څـ  مـوده غـا بيږي چـې پـه دې خبـره بـه         

 1شي او ځينې به په سمه الره پاتې شي.ځينې کسان بې الرې 
فرمايي: که تاسو ته چا وويـې چـې    امام صادق عليه السالم :3

صاحب د امر يعنې د وخت امـام غا ـب شـوی دی نـو انکـار مـ        
 2کوئ.

بـه دوه غيبتونـه وي.    امام مهدي )عـج( همدا شان فرمايي: د  :4
نـو  لنډ غيبت او اوږد غيبت، په لنډ غيبت کښې بـه  هغـ  لـه ځي   

نــ  وي معلــوم، او پــه اوږد  نو پرتــه بــل چــا تــه د هغــ  ځــايکســا
غيبت کښې به د هغ  له خاصو ملګرو پرته بـل څـوک د هغـ  لـه     

 3ځايه ن  وي خبر.
د خدايې رسول فرمايي: قا م)مهدي عـج( زمـا لـه کهولـه دی      :2

ت وي د هغـ  کـړۀ وړۀ بـه     د هغ  نوم او کنيت بـه زمـا نـوم او کنيـ    
طريقه او سلوک به يـې هـم زمـا پـه شـان وي.      ر وي او زما په څې

خلق به زمـا ديـن تـه رابـولي او د خـدايې پـاک کتـاب تـه بـه يـې           
هـــدايتوي، څـــوک چـــې د هغـــ  اطاعـــت وکـــړي، ګونـــدې زمـــا  
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اطاعت يې کړی دی. څوک يې چـې مخالفـت وکـړي لـه مـا سـره       
يــې مخالفــت کــړی دی او څــوک يــې چــې لــه غيبتــه منکــر شــي    

 1ی.ګوندې زما يې انکار کړی د
امام مهـدي  څلورم امام زين العابدين عليه السالم فرمايي:  :6

يـه  د خدايې له پيغمبرانو، نوح عليه السـالم، ابـراهيم عل   )عج(
ــه السالم،عيســی موســی  الســالم، ــوب    علي ــه الســالم، اي علي

عليــه الســالم او ح ــرت محمــد صــلي اهلل عليــه و الــه والســلم  
وح پـه شـان   ښـې د نـ  سره ورته والی لري، د عمر پـه زيـاتوالي ک  

ــت       دی ــه غيب ــه شــان، پ ــرهيم پ ــه پټيدوکښــې د اب ــدو پ . د زيږي
په شان، له هغ  سره د خلقو په اختالف کښې د موسی  کښې د
ــو ورســته راحتــۍ او     عيســی ــه مصــيبتو او کړاوون پــه شــان، ل

سوکالۍ ته په رسيدلو کښې د ايوب په شان او پـه تـورې سـره    
رت محمـد )ص( پـه   په قيام او پاڅون کښې د ګـران رسـول ح ـ   

 2شان دی.
به د څ   ”مهدي “فرمايي: زما بچي  امام صادق عليه السالم :7

مودې لپاره غا بيږي نو په دغه مـوده کښـې د خـدايې بنـدګانو     
ته پکار دي چې له خدايـه وويريـږي او د هغـ  پـه ديـن غښـتلي       

 3او ټينګ پاتې شي.
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 25 د امام زمان )عج( ژوند
کـوي   ه تر هغه وخته  هور ن بهمداراز فرمايي: مهدي)عج(  :8

چې پـه دنيـا بانـدې د خلقـو ټـولې پرګنـې او قسـمونه حکومـت         
ون  کړي چې څوک ونـ  ويـل شـي چـې کـه مـونږ حکومـت کـړی         
ــا      ــه بيـ ــه بـ ــتی  ، هلـ ــو راوسـ ــه مـ ــاف بـ ــدالت او انصـ ــو عـ وی نـ

 1مهدي)عج( راڅرګنديږي.
 

 د امام زيږيدا
ــن الحســن   ةداســالم دولســم اســماني الرښــود ح ــرت حجــ     اب

هجري سـپوږميز کـال د شـعبان پـه     222المهدي عليه السالم د 
پنځلسمې نيټې دجمعې په ورځ سهار مهال په سـامرا کښـې د   

 2.یپه کور کښې دنيا تـه راغـ   امام حسن عسکري عليه السالم
او مـور بـي بـي     امام حسـن عسـکري عليـه السـالم    قدرمن پالر 

يې نرج  وه. چې سوسن او صيقل هم ورته وايي. دا بـي بـي د   
د  ی عليـه السـالم  سـۍ او د ح ـرت عيسـ   روم د باچا قيصـر لم 

حــواري )ملګــري( شــمعون لــه نســله ده، بــي بــي نــرج  دومــره     
خــور بــي بــي    امــام هــادي عليــه الســالم   ف ــيلت لــري چــې د   

حکيمې چې خپله د امامت د کورنۍ يوه لويه ميرمن ده، هغـې  
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 22 ځلنده ستوريد اسالم 
او ځـان د هغـې    1ته د خپل ځان او خپلـې کـورنۍ سـرداره وايـي    

حکيمـې بـه هـر وخـت دعـا کولـه چـې        بي بـي   2خدمتګاره بولي.
تـه ځـوې ورکـړې. يـوه      امام حسن عسکري عليه السـالم خدايه 

کتنـې تـه تللـې وه     امام حسن عسکري عليـه السـالم  ورځ چې د 
بيا يې دا دعا وکړه، امام ورته وفرمايل: د کوم بچـي دعـا چـې    
ت  غواړې هغه به سبا ته دنيا ته راشي، راځـخ چـې نـوره قيصـه     

 واورو: يې له خپلې خلې
تــر مښــامه پــورې د امــام پــه کــور کښــې  م، وينځــې تــه مــې  
ــل:        ــه وفرماي ــام رات ــم، ام ــامې راوړه زۀ ځ ــا ج ــړ چــې زم اواز وک
ترورې نن دلته پاتې شه، ځکه چې نـن د داسـې بچـي د زيږيـدو     
شپه ده چې خدايې پاک به د هغـ  پـه الم دنيـا لـه انصـافه ډکـه       

ــل اي زمــا ســرخيله  دا ماشــ     ــه مــې ووي ــه چــا  کــړي، ورت ــه ل وم ب
کښـې د حمـل او مـوروالي څـ       بي بي نـرج  زيږيږي، زۀ خو په 

ه بـه پيـدا   بـي بـي نرجسـ   نښې نښـانې نـ  ګـورم، وې فرمايـل: لـه      
ته مې ښ  په ځير سـره وکتـل    بي بي نرج کيږي. زۀ پاڅيدم او 

خو د مور جوړيدو هي  نښه مې پکښـې ونـ  موندلـه، بيـا امـام      
اته پته  ولګي چې دا مور شو او وې فرمايل: سهار به ت ېمسک

عليه السالم د مور پـه شـان    یده ځکه چې دا هم د ح رت موس
د هغـو ښـځو چـې    به تر زيږيدو پورې پته ن  وه ځکه چې فرعون 
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 ، خيټـه څيرلـه. دا ماشـوم بـه هـم د       يـې بچـې   خيټه کښـې بـه  په 

عليه السالم غوندې د  المانو د  لـم ټغـر ټـول    موسی  ح رت
خيـال   بـي بـي نـرج    تـر سـهاره پـورې د    کړي. حکيمه وايـي مـا   

وسات  او هغه په ارام سره زما په خوا کښې اودۀ وه. د شـپې پـه   
ورستيو شيبو کښې په ويرې سره راپاڅيده، مـا پـه غيـږ کښـې     
ونيولــه او د خــدايې نــوم مــې پــرې چــف کــړه مــا پــرې دا ســورة     

  مـې د هغـې د حـال پوښـتنه وکـړه،      بـي بـي نـرج   ولوست او له 
 چې امام ويلي دي، څرګند شوي دي. هغې وويل: څ 

 
 ېد امام د زيږيدو پټوال

عفـر  امـام ج د بني اميه او بني عباسو تاريخ په تيره بيا تر شپږم 
صــادق عليــه الســالم ورســته ګــواه دی چــې خلفــا دامامــانو پــه    
حقله ډير حسام شوي و ، ځکه چې په ټولنـه کښـې د امامـانو    

ه خلقــو کښــې د ډيــر عــزت کيــدۀ او د وخــت پــه تيريــدو ســره پــ   
امامانو نفوذ او لـه دوي سـره د خلقـو مينـه زياتيـده او عباسـي       

 خليفه ګانو ځان ته خطره محسوسوله.
ــه د      ــام بـ ــم امـ ــې دولسـ ــهوره وه چـ ــره مشـ ــن  دا خبـ ــام حسـ امـ

له نسله وي نـو ځکـه د عباسـي حکومـت      عسکري عليه السالم
 امـام حسـن عسـکري عليـه السـالم     خليفه ګانو په سامرا کښـې  

ت څارۀ او کوشش يې کو  چې د دغـه ماشـوم د راتللـو    ډير سخ
مخــه ونيســي خــو د خــدايې اراده بــل څــ  وه او خــدايې پــاک د    
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پـه شـان پټـه     عليـه السـالم  موسـی   ح ـرت مهدي)عج( زوکړه د 
خاصـو   امام حسن عسـکري عليـه السـالم   وساتله. سره له دې د 

د خپل پالر په ژوند کښې څـو څـو ځلـه     امام مهدي )عج(يارانو 
د شـهادت پـه    امام حسـن عسـکري عليـه السـالم    دلی  . او د لي

راڅرګند شو، د خپـل پـالر د جنـازې     امام مهدي )عج(وخت هم 
 مون  يې وکړ او خلقو وليد، او له هغې ورسته بيا غا ب شو.

د زوکـړې لـه وختـه پـورې د يولسـم امـام        امام مهدي )عج(د  
دلو يـا  وليـ  امـام مهـدي )عـج(   اکثرو خاصو ملګـرو او خپلوانـو   

امــام حســن عســکري خبــر شــول چــې د امــام پــه کــور کښــې دی. 
زوکړه پټه ساتله خو سـره لـه    امام مهدي )عج(به د  عليه السالم

دې به يې په خاصو او مناسبو موقعو کښې خپـل بـاوري يـاران    
د امــام لــه وجــوده او شــتونه خبــرول چــې نــور خلــق هــم تــرې خبــر 

ــاتې نشــي. د   ــاخبره او ورک الرې پ ــاره څــو    کــړي او ن نمــونې لپ
 واقعې وړاندې کوم:

لـه   امام مهدي )عج(احمد بن اسحاق چې يو لويې عالم او د   5
ــي: د     ــه    خاصــو ملګــرو څخــه دی واي ــام حســن عســکري علي ام

خدمت ته ورغلم او غوښـتل مـې چـې د راتلـونکي امـام       السالم
امـام حسـن عسـکري عليـه     او ځاي ناستي پوښـتنه تـرې وکـړم.    

ی مـا پوښـتنه کـړی وي، وفرمايـل: چـې ا      بې لـه دې چـې   السالم
پاک له هغه وخته چې ح رت ادم عليه سالم يې  احمده  خداي

پيدا کړ زمکه له حجته خالي ن  ده پريښې او تـر قيامتـه پـورې    
به هـم زمکـه لـه حجتـه خـالي نـ  وي ځکـه چـې د خـدايې پـاک د           
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حجت په برکت له زمکې بالګانې لرې کيږي، بارانونه کيږي او 

برکتونه راڅرګنديږي. عـرا مـې وکـړو: اي د خـدايې     د زمکې 
 حجته تر تا ورسته امام او ځاي ناستي څوک دي؟

امام پـه بيـړې سـره کـور تـه ننـوت او چـې کلـه راووت نـو پـه            
الم کښې يې د دريو کالو يو ماشوم   چې مخ يې د سـپوږمۍ  

اسحاقه  که پـه خـدايې پـاک     یپه شان ځليدۀ. او وې فرمايل: ا
ــ  پــ  ــې درتــه نــ        او د هغ ــو دا ځــوې م ــانو ګــران  نــ  وی ن ه امام

ښــودلو، دې د خــدايې د رســول همنامــه اوهــم کنيــه دی. دې بــه   
زمکه له عدله و انصافه ډکوي لکه څنګه چې لـه  لـم او زيـاتي    
ډکــه وي. اي اســحاقه  پــه دې امــت کښــې ددۀ مثــال د ح ــرت    
خ ر عليه سالم او ذولقرنين په شان دی، په خدايې قسـم، دې  

غــا بيږي او ددۀ د غيبــت پــه وخــت بــه يــوازې هغــه کســان لــه  بــه 
لـــو هالکتـــه بـــې وي چـــې ددۀ پـــه امامـــت والړ وي او ددۀ د راتل 

زما سرداره  ايـا داسـې څـ      لپاره دعا کوي. عرا مې وکړو ای
نښه شته چـې زمـا زړۀ پـرې مطمـئن او ډاډا شـي؟ پـه دې وخـت        
د  کښې هغه ماشوم په فصيحې عربۍ کښې وويل: زۀ په زمکـه 

خدايې پاک حجت يـم، هماغـه چـې لـه  المـانو او د خـدايې لـه        
 1.دښمنانو به انتقام اخلي

حکيمـه چـې يـوه پرهيزګـاره ښـځه وه، د      بـي بـي   د امام ترور 
خـدمتګار نسـيم، ابـو جعفـر      امام حسن عسـکري عليـه السـالم   

                                                             
 . کمال الدين ج ص  1
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ــوي، عمــرو       ــن الحســن عل ــن عثمــان عمــري، حســين ب محمــد ب

ن ابـراهيم، علـي بـن عاصـم،     االهوازي، ابو نصر خادم، کامل بـ 
ــن      ــن العبــام علــوي، اســماعيل بــن علــي، يعقــوب ب عبــداهلل ب

بن جعفر، علي بـن مطهـر،   موسی  يوسف ضراب، اسماعيل بن
ابراهيم بن ادري ، طريف خادم، او ابو سهل نوبختي، دا هغـه  

ــې د   ــان دي چـ ــج( کسـ ــدي )عـ ــام مهـ ــر و  او   امـ ــړې خبـ ــه زوکـ پـ
 روايتونه ترې نقل شوي دي.

بن محمد جوهري وايي: زۀ او زما يـو شـمېر ملګـري     عيسی :3
امـــام حســـن د زوکـــړې د مبـــارکۍ لپـــاره  امـــام مهـــدي )عـــج(د 

کره الړو، زمونږ وروڼو مونږ ته ويلـي وو   عسکري عليه السالم
د جمعـې پـه شـپه او د شـعبان پـه مياشـت        امام مهدي )عج(چې 

 امام حسن عسکري عليه السالمکښې پيدا شوی دی. کله چې 
ــه  ــه،     ت ــارکي وويل ــه مب ــه ســالمه مخکښــې مــو ورت ورســيدو، ل

مخکښې تـر دې چـې مـونږ تـرې پوښـتنه وکـړو وې فرمايـل: پـه         
تنه يې زړۀ  ته لويدلې تاسو کښې داسې څوک شته چې دا پوښ

مهدي عليه السالم چرته دی ما هغه خـدايې سـره    چې زما بچې
 عليه السـالم موسی  ح رتامانت کيښودی دی لکه څنګه چه 

په صندوق کښې بنـد کـړ او دريـاب تـه يـې      موسی  له چېمور ک
 واچو  په خداي يې وسپارۀ تر دې چې خدايې ورته ستون کړ.
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 د غيبت او پټيدو مسئله
د اسالم د ګران رسول محمد)ص( د پيغمبـره او تـر هغـه وختـه     
پـــورې چـــې معصـــوم امامـــان پـــه ټولنـــه کښـــې موجـــود وو، )د  

م بنيــادي اصــول او هجــري کالــه پــورې( د اســال 262هجــرت تــر 
سياســي، ټــولنيز، اقتصــادي او کلتــوري احکــام او داســې نــور 
تعليمات او الر ښـوونې جـوړې او برابـرې شـوې. پـه دې مـودې       
کښې کـ  څـه هـم د طاغوتيـانو او مخالفـانو دبـا  زيـات  ، خـو         
معصومو امامانو له فرصتونو او موقعـو اسـتفاده وکـړه او پـه     

احکــام او مســا ل بيــان کــړل. د بــيال بيلــو اړخونــو يــې د اســالم 
ه ښ  طريقه بيان شوي چې د يـو  اسالم بيال بيل مسا ل دومره پ

نړيــوال حکومــت د جوړيــدو وم او طاقــت لــري او پــه دې  لــوي
 خبره کښې هي  ش  هم نشته.  

ح ـرت علـي   له بلې خوا د اسالم ګران رسول محمد)ص( او  
چـې   د حکومـت ښـه بيلګـه وړانـدې او عملـي کـړه       عليه السـالم 

ځــال او وړانګــې يــې انســانان وګــوري او بــې الرې نــ  شــي نــو د  
تر زمانې پورې د خدايې پاک لخوا د  امام مهدي )عج(ح رت 

يو نړيـوال حکومـت زمينـه برابـره شـوې او چمتـو شـوې وه. خـو         
نړيوال خلق ددغه الهي حکومت تحقق او عملي کيـدو تـه تيـار    

نـو امـام بـه نـ       ېن  و  که خلق د دغه حکومت منلـو تـه چمتـو و   
غا بيدۀ. او الهي قانون به يې عملي کړی او په ټوله نړه کښـې  
به يې د اسالمي عدالت حکومت جوړ کړی   نو ممکنـه ده چـې   
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له همدې امله يې غيبت کړی وي او لنډ غيبـت يـې بيـا پـه اوږد     
غيبت او د هغ  په دوام بـدل شـوی وي. او هلـه بـه راڅرګنـديږي      

کسانو په شـان د امـام لـه حکومـت      چي د هغه وخت خلق د تيرو
نه مخ وان  ړوي او له هر نظره د امام د حکومـت منلـو تـه چمتـو     

 وي.
ارواښــاد خواجــه نصــيرالدين طوســي ليکــي د امــام مهــدي    

)عج( غا ب شونه ن  د خدايې لخوا ده ن  پخپله د هغوي لخـوا،  
بلکې د خلقو په وجه او له املـه ده يعنـي خلـق د هغـوي پيـروه      

رې منلو ته تيـار نـ  دي نـو کلـه چـې د غا بيـدو ال ملونـه        او د خب
ختم شي، امام به راڅګند شي. البتـه غيبـت د الهـي حکمـت پـه      
بنياد شوی دی او مونږ يې له ټولو رازونو ن  يو خبر خو ممکنـه  
ــم وي. د يوولســـو امامـــانو د    ده چـــې يـــو بنيـــادي راز يـــې دا هـ

او  کـړه تجربـه  ری په موده کښې د ټولنو سـرغړونه او تېـ  امامت 
په دې موده کښې له هغوي څخه د خلقو ن  مالتړ او خبره يې ن  
منل ښه جوت شول او په دې کښې هي  ش  پـاتې نـ  شـو چـې     
خلــق اســالمي عــادل حکومــت نــ  غــواړي. پــه داســې بڼــه کښــې  

شـتون يـو داسـې    غيبت يوه فطري او طبيعي چاره ده. او د امام 
په ټولنـه کښـې څـ     مام خبره ده چې کيدې شي مونږ ووايو چې ا

او څـ  حاجـت لـري؟ نـو امـام بـه غا ـب وي او پـه          شي ته موجود
ــه خپلـــو دنـــدو عمـــل کـــ   ي تـــر دې چـــې د  هـــور او  وپټـــه بـــه پـ

ــاک      ــدايې پـ ــي. خـ ــر شـ ــې برابـ ــرا ر يـ ــه او شـ ــدو زمينـ څرګنديـ
ــايي:  ــرُغَال يُ اهللَ نَاِ”فرم ــ ي ــوما بِمَ ــا بانفســهم  حتــی  ق ــروا م  ”يغي
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کوم قـوم حالـت نـ  بـدلوي تـر څـو       )خدايې پاک تر هغې پورې د 

 چې هغوي پخپله په خپل ځان کښې بد لون ران  ولي(
دا راز امام تر  هوره پـورې پـ، دی او پـه هغـه وخـت کښـې        

به د نړه خلق پوهه شي چې د امام د غا بيدو المل دوي پخپله 
ــه      وو خــو دوي تــرې نــ  وو خبــر او کــه ځــان يــې د امــام راتــګ ت

ــه    ــه يــې   یراڅرګنــد شــوچمتــو کــړی وی نــو امــام ب   خــو ځانون
اصالح او چمتو ن  کړل بلکې په بـيال بيلـو فاسـدو حکومتونـو     
پورې يې زړونـه وتـړل او خيـال يـې کـو  چـې دا رژيمونـه کومـه         
چاره کـولي شـي يـا دا نړيـوالې موسسـې او لـه شـور ماشـور او         
پړق پړوق نه ډک کانفرنسونه څ  عالج کولي شي. البته دا چـې  

له د امام د غا ـب کيـدو سـبب شـوي، معنـي      وايو چې خلق پخپ
يې دا ن  ده چې ټول خلق په دې ګناه اخته دي بلکې مطلب هغـه  
ــروري ده.       ــاره ضـ ــور لپـ ــام د  هـ ــې د امـ ــدازه ده چـ ــروري انـ ضـ
څرګنده ده چې ډير داسې غوريز کسـان شـته چـې د امـام  هـور      
ته چمتو دي خو تر هغـې انـدازې نـ  دي رسـيدلي چـې د امـام د       

لنه چـې د امـام راتللـو    لپاره ضروري ده. او هغه ټو راڅرګنديدو
ن  لري که امام راشي نو يقينـي خبـره ده چـې دوي     ته چمتووالې

بــه يــې مقــابلې تــه پــاڅي او جنــګ بــه ورســره کــوي نــو ځکــه ال     
امام او خدايې پاک د غيبت په وسيله  یتراوسه غيبت جاري د

خپلــې  لــه تاوانــه او وژلــې ســاتلی دی. کــه امــام لــه مهــدي )عــج(
ټــاکلې مــودې مخکښــې راښــکاره شــي. دا خلــق بــه  ــۍ پــرې نــ  
ږدي نو په خپل الهـي دنـدې کښـې بـه کاميـاب نـ  شـي او خپـل         
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ــ  رســـيږي.    ــه بـــه ونـ ــام مهـــدي )عـــج( ټـــولنيز مقصـــد تـ چـــې  امـ

راڅرګندشـي نــو يــو حکومــت بــه هـم پــه رســميت نــ  پيژنــي او د   
 هــي   ــالم او زورور حکومــت بــه نــ  منــي. اونــ  بــه د چــا بيعــت  
کوي. ځکه چې په حقيقت به عمل کوي. د خدايې دين به بشـپړ  
عملي کوي او له هيچا به باک او پروا ن  لري نو لـه دې املـه لـه    
چــا ســره د بيعــت او يــا د چــا د خيــال ســاتلو ســوال هــم نــ  پــاتې   
کيږي. چې کله راڅرګند شي د ټولو فاسدو حکومتونـو ټغـر بـه    

 کړي. ټول کړي او اسالم به په ټوله نړه خپور
 

 لنډ او اوږد غيبت
کـال  262د يوولسم امـام لـه شـهادته ورسـته يعنـي د هجـرت لـه        

ــر   ــه د لنــډ  60کالــه پــورې يعنــي قــابو   302څخــه د هجــرت ت کال
امـام  غيبت دوره وه او لـه هغـه ورسـته تراوسـه او تـر هغـې چـې        

 راڅرګند شي د لويې غيبت دوره ده.   مهدي )عج(
لقـو رابطـه بشـپړه غوڅـه     په لنډ غيبت کښې له امام سره د خ 

ام په ذريعـه امـ   ”خاصو نا بانو“ن  وه خو محدوده وه او هر چا د 
او ځواب يې تـر السـه کـولی     ته خپلې ستونزې او مسا ل رسول

شو او کله کله يې له امام سره پخپله هم کتلـي شـول. دې دورې   
تــه د اوږد غيبــت لپــاره د چمتــو کيــدو پــړاو ويلــی شــو پــه کــوم  

سره رابطه غوڅه شوه او خلقـو تـر دې ورسـته     کښې چې له امام



 35 د امام زمان )عج( ژوند
په خپلو چارو کښې عامو نا بانو يعنـي فقهيـانو او د شـرعې د    

 احکامو عالمانو ته مراجعه کوله.
ی شـي خلـق بـې    ک  له اوله اوږد غيبت پيل شوی وی نو کيد 

. خـــو د لنـــډ غيبـــت پـــه دورې ســـره  الرې او منحـــرف شـــوي وې
اوږد غيبت پيل شـو. پـر دې    ذهنونه اوږد غيبت ته تيار شول او

سربيره په لنډ غيبت کښې له امـام سـره د هغـ  د خاصـو نا بـانو      
ــو د      ــې د مســا لو زده کول ــاتونو او ورځن ــانو مالق ــام اوفقيه ام

د زيږيدو او ژوند خبـره ال ثابتـه او پخـه کـړه او کـ        مهدي )عج(
اوږد غيبت له دغو سريزو او مقدمو پرتـه پيـل شـوی وی نـو دا     

دومره پخه او روښانه ن  وه او کيدی شي ځينـو خلقـو   مسئله به 
 د امام په وجود کښې ش  کړی وی.

خدايې تعالي په خپل حکمت سره لکه څنګه چـې مخکښـې    
پيغمبر او امامانو هم ويلي وو، غيبت دوه ډولـه کـړ، يعنـي يـو     

ورته وايـي او تـر هغـې     ”غيبت صغري“لنډ او سپ  غيبت چې 
 ”ت کبريغيب“ورسته اوږد غيبت يعني 

 

 څلور نائبان
د لنډ غيبت په دوران کښې څلور تنـه لـويې کسـان او بزرګـان د     

خاص او ځانګړي وکـيالن او سـفيران وو چـې     امام مهدي )عج(
 . او د خلقـو   ورتلـل او امـام يـې وکالـت تا يـد کـړې      امام ته بـه  
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ليکلو شـوو پوښـتنو تـه بـه يـې د امـام ليکلـي ځوابونـه راوړل،         

و وکيالنــو ســربيره پــه بــيال بيلــو ښــارونو   البتــه پــه دغــو څلــور 
کښې د امـام نـورو وکـيالن هـم وو چـې يـا بـه يـې ددغـو څلـورو           
خاصــو نا بــانو لــه الرې امــام تــه د خلقــو مســا ل رســول او امــام  
تا يدکړي وو او لکه څنګـه چـې اروښـاد ايـت اهلل سـيد محسـن       
امين وايي: دا څلور تنـه عـام او پـه ټولـو مسـا لو کښـې د امـام        

ان وو خو نور په خاصو او ځينو ځينو مسئلو کښې په دغـو  نا ب
عامو وکيالنو کښې محمد بن جعفر اسدي، احمد بـن اسـحاق   
اشعري، ابراهيم بن محمد همداني او احمد بن حمزه بن اليسـع  

 شامل دي. څلور خاص نا بان دا دي:
 ابوعمرو عثمان بن سعيد عمري)رح( ښاغلی :5
 مان سعيد عمري)رح(ابو جعفر محمد بن عث ښاغلی :2
 ابو القاسم حسين بن روح نوبختي)رح( ښاغلی :3
 ابوالحسن علي بن محمد سمري)رح( ښاغلی :4
 
 

 ابو عمر عثمان بن سعيد)رح(
ډير باوري او بزرګ کـ  او د   عثمان بن سعيد عمريابو عمرو 

وکيـل  ، د   امام حسن عسکري عليـه السـالم  امام علي نقي او 
امــام حســن عســکري عليــه  ســره د  پــه حکــم امــام مهــدي )عــج( 

هــم دوي پــه  د کفنولــو او خــاورو تــه ســپارلو ذمــه واري الســالم
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د سامرا په عسکر محلـې کښـې اوسـيدۀ او     ېغاړه واخسته، د

ــې      ــاره چـ ــي. ددې لپـ ــکري وايـ ــم عسـ ــه هـ ــه ده تـ ــدې املـ ــه همـ لـ
تيـل  دی، حکومتي ماموران پوهه نشي چـې  دي د امـام وکيـل    

امام حسن عسکري عليه چې  له  او غوړي به يې خرڅول او کله
سره د خلقـو رابطـه سـخته وه نـو امـام بـه ددۀ پـه وسـيله          السالم

ــو او        ــه ســامان د تيل ــږل. دۀ ب ــه د ضــرورت ســامانونه لي ــو ت خلق
 غوړو په لوښو کښې اچولو او رساوۀ به يې.

تـه مـې    امام هادي عليه السالموايي:  احمد بن اسحاق قمي 
و کله ن  يـم او کـه يـم هـم نـو کلـه       عرا وکړ چې زۀ کله دلته يم ا

ناکله له تاسو سره رابطه ډيره ګرانـه وي نـو د چـا خبـره ومـنم او      
بـن سـعيد    اطاعت يې وکړم. امـام وفرمايـل: ابـو عمرو)اسـحاق    

، څ  چې تاته وايي زما له خلـې يـې   زما باوري او امين ک  دی
 وايي. او څ  چې در رسوي زما لخوا يې درسوي.(

لـه   امـام هـادي عليـه السـالم    وايـي: د   احمد بن اسحاق قمـي  
تــه ورغلــم  امــام حســن عســکري عليــه الســالم شــهادته ورســته 

دوي ته مې هم دا خبره تکرار کړه. دوي هم د خپل ګران پالر پـه  
ام باوري او امـين کـ    زمـا هـم      شان وويل: ابو عمرو د تير ام

امـام  لـه   عمـري عثمـان بـن سـعيد    او ترما ورسته به هـم وي.   دی
پــه  امــام مهــدي )عــج(ســته د وور حســن عســکري عليــه الســالم

حکــم وکالــت او نيابــت تــه دوام ورکــړ. مســلمانانو بــه خپلـــې        
 مسئلې هغ  ته وروړې او هغ  به خلقو ته د امام ځواب رسولو.
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 )رح(عثمان بن سعيد عمريابو جعفر محمد بن 
 )عـج( امـام مهـدي   تر وفاته مخکښـې د   عثمان بن سعيد عمري

 عثمان بـن سـعيد عمـري   په حکم خپل ځوې ابو جعفر محمد بن 
عثمـان  او د امام نا ب معرفـي کـړ. محمـد بـن      خپل ځاي ناستی
د خپـل پـالر پـه شـان يـو سـتر شخصـيت او پـه          بن سعيد عمري

ــار    ــې سـ ــې بـ ــواره کښـ ــدالت او بزرګـ ــوي، عـ ــر دې  يتقـ   او تـ
  او د هغـ  په هغه امام حسن عسکري عليه السالممخکښې هم 

  . په پالر باور څرګند کړی
عثمـان بـن سـعيد    عبداهلل بـن جعفـر حميـري وايـي: کلـه چـې        

مړ شو نو امام په خپل الم لي  سره مـونږ تـه يـو ليـ       عمري
عثمــان بــن ســعيد راواســتوۀ چــې پکښــې ابــو جعفــر محمــد بــن 

  . د خپل پالر په ځاي ټاکل شوی عمري
ــن      مــان بــن عثعبــداهلل بــن جعفــر حميــري وايــي: لــه محمــد ب

 دې ليـدلی  امام مهدي )عج(مې پوښتنه وکړه چې  سعيد عمري
؟ وې ويل هؤ او ورستۍ کتنـه مـې ورسـره د خـدايې د کـور      ید

 ”الهم انجز لي مـا وعـدتني  “په څنګ کښې کړې وه فرمايل يې: 
ــړې ده.(         ــه ک ــې ژمن ــا ي ــړې چــې ت ــ  راک ــه څ ــه هغ ــونږ ت ــه م  )خداي

رمايـل يـې:   کښـې وليـد چـې ف    “1امـام پـه مسـتجار    همداراز مې

                                                             
.   مستجار: د خدايې کور ته مخامخ او د رکن يماني په خوا کښې 1

 يو ځايې دی چې ګناهګاران ورته پناه ور وړي.
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)خدايـه زمـا پـه الم زمـونږ لـه دښـمنانو        الهم انتقم بـې اعـدا ي  

 .غې واخلې(
امـام  وايـي:   عثمـان بـن سـعيد عمـري    همدغه شان محمد بن  

هــر کـال حــج تــه راځــي، خلـق وينــي او پيژنــي يــې،    مهـدي )عــج( 
 ويني خو ن  يې پيژني.هغه خلق هم 

   یځانته يو قبـر جـوړ کـړ    عثمان بن سعيد عمريمحمد بن  
يـې د   ېهغـ په او په هغه کښې  ې يو ډول کپړې اچولې وې چې 

قران ځينې ايتونه او د امامانو نومونه ليکلـي وو، هـره ورځ بـه    
لوسـت .   يـې په دغه قبر کښې کښيناست  او يوه سيپاره قران به 

دغه بزرګوار له مړينـې يـوه ورځ مخکښـې د خپلـې مړينـې خبـر       
ترګې پټې کـړې، لـه وفاتـه    ورکړ او په هماغه ورځ يې له دنيا س

ابولقاسم “مخکښې ورته ځينې لويې عالمان راغلل او دۀ ورته 
ل نا ب معرفي کـړ  د امام مهدي )عج( ب ”حسين بن روح نوبختي

 1.”ئ. دۀ تــه رجــوع کــوید او وې فرمايــل: دې زمــا ځــاي ناســتی
د هجـرت   عثمـان بـن سـعيد عمـري    ښاغلي ابو جعفر محمـد بـن   

 کال وفات شو. 322په 

                                                             
 324.322ص  25. بحار ج   1
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 )رح(:سين بن روح نوبختيح
د موافقـو او مخـالفو    حسين بن روح نوبختيښاغلي ابولقاسم 

دواړو په نزد لويې عظمت او حيثيت لرلو. په بصيرت، تقـوي،  
ف ــيلت او پــاکۍ کښــې مشــهور   او ټولــو فرقــو ورتــه خاصــه  

 عثمـان بـن سـعيد عمـري    پاملرنه کوله، د دويـم نا ـب محمـدبن    
ځينــې چــارې پــه غــاړه لرلــې.   پــه وخــت کښــې يــې د هغــ  لخــوا   

ويـل  د خپل وفات پـه وخـت و   عثمان بن سعيد عمريمحمد بن 
چــې تـــر مــا ورســـته بــه ښـــاغلي     چــې د امــام لخـــوا امــر شـــوې   

د هغـ  نا ـب وي او امـام پـه      حسين بـن روح نـوبختي  ابوالقاسم 
. ښــاغلي يــو ليــ  کښــې هــم هغــه خپــل نا ــب ټــاکلی دی   خپــل 

کالـه د امـام نا ـب       52قـابو   حسين بـن روح نـوبختي  ابولقاسم 
او تـــر وفاتـــه مخکښـــې يـــې د امـــام پـــه حکـــم د نيابـــت چـــارې   

هجـري   326وسـپارلې او د  ته  علي بن محمد سمريابوالحسن 
فـات شـو. ددۀ مـزار پـه     قمري کال د شعبان په مياشـتې کښـې و  

 1.بغداد کښې دی
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 ابوالحسن سمري)رح(:
څلـورم  د  امـام مهـدي )عـج(   کتـاب مولـف د    ”منتهي االعمال“د 

پـه بـاره کښـې     علـي بـن محمـد سـمري    نا ب ښاغلي ابو الحسن 
چـې بيـانولو تـه     یليکي: دهغ  قدر او لـوړوالي دومـره زيـات د   

پـه حکـم سـره لـه      امام مهـدي )عـج(  اړتيا ن  لري. دغه بزرګوار د 
ورسـته د امـام نيابـت او د مسـلمانانو      حسين بـن روح نـوبختي  

 په چارو د غور دنده په غاړه واخسته.
مهنــدم قمــي ليکــي: ابوالحســن ســمري يــوه ورځ   ارواښــاد 

خپلـو ځينـو ملګــرو تـه وويـل خــدايې پـاک تاسـو تــه د علـي بــن        
بابويــه قمــي پــه مصــيبت کښــې صــبر درکــړه، هغــه پــه پالنکــي   
وخت له دنيـا الړ. ددۀ ملګـرو دغـه وخـت لـه ځـان سـره وليکلـو.         

بابويـه  اوول  يا اتل  ورځې پ  خبـر راورسـيد چـې علـي بـن      
 .ید ه همدغه وخت وفات شویقمي پ

ــه دې دنيــا   320د هجــرت پــه   علــي بــن محمــد ســمري   کــال ل
بدرګه شو. تر وفاته مخکښې ځينې ملګـري هغـ  تـه ورغلـل او     
ورنه يې وپوښتل چې تر تا وروسته بـه د امـام نا ـب څـوک وي.     
دۀ په ځواب کښې وويل چې ماتـه پـه دې حقلـه د وصـيت کولـو      

ــ  دي ســپارل    ــده او فــرا ن ــاب د    هــي  دن ــه دې ب ــام شــوي. پ ام
 .یچې په دې ډول د ېلخوا هم يو توقيع خپور شو مهدي )عج(
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 سم اهلل الرحمن الرحيم

خـدايې پـاک سـتا پـه مصـيبت سـتا         علي بن محمد سـمري اي "
وروڼو ته لويې اجر ورکړه ت  به شپږ ورځې پ  له دنيا ځې، نـو  
خپلــې چــارې راونغــاړه او هيچــا تــه وصــيت مــ  کــوه چــې تــر تــا   

او نا ــب وي، پــه تحقيــق ســره،   ورســته بــه څــوک ځــاي ناســتی  
او زۀ بــه تــر هغــې نــ   ید یلـويې غيبــت )غيبــت کبــري( پيــل شـو  

نديږم چې خدايې پاک حکم ن  وي کړې. او زما  هور بـه  راڅرګ
مودې او لـه دې ورسـته وي چـې دنيـا لـه  لـم او        له يوې اوږدې

رابطـې او   سان له مـا سـره د  زياتي ډکه شي او ډير زر به ځينې ک
اص نا بوالي ادعا وکړي نو خبر اوسخ څوک چـې هـم د   زما د خ

مخکښې داسـې ادعـا وکـړي     ”صيحې“سفياني تر راوتلو او تر 
و ال حـول وال قـوه اال بـااهلل العلـي     “دروغژن و تور لګونکي دي. 

 ”العظيم
پـه شـپږمه ورځ ښـاغلي ابـو الحسـن سـمري لـه دنېــا الړ او د         

کښــې پــه خلنجــي وا  کښــې    عتــاب و شــنې ويــالې پــه څنــګ  
خاورو ته وسپارل شو.د امام خاص نا بانو د خپلـې زمـانې ډيـر    
ــودې       ــه م ــت پ ــډ غيب ــاوري شــريف او متقــي کســان وو او د لن ب
کښې به خلقو د دوي په ذريعه خپلـې پوښـتنې لـه امامـه کـولې      
او امام به د دوي په وسيله ځوابونه ورکول په هغه وخـت کښـې   

طــه د هــر چــا لپــاره ممکنــه وه او ډيــرو   لــه امــام ســره دا ډول راب 
کسانو ددغو خاصو نا بانو پو وسيله امام ليـدلي هـم دي. هغـه    
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کرامتونـه او معجـزې جـې د لنــډ غيبـت پـه دوران کښـې د امــام       
لخــوا د دوي د خاصــو خا بــانو پــه الم کيــدې، مســلمانانو د      

 امام په  وجود ډاډ منول.
کــي: د کتــاب کښــې لي ”احتجــاج“اروښــاد شــيخ طوســي پــه   

هر يو نا ب د امام لخوا په څرګند فرمـان سـره    امام مهدي )عج(
او د مخکښې نا ب په ټاکلو سره نا ب شـوي او مسـلمانانو هـم    
تر هغه واخته د هغـ  نيابـت نـ  دي منلـي تـر څـو چـې يـې داسـې          
کرامت يا معجزه ن  وي وړاندې کړې چې د امام لخوا د هغ  په 

لنـډ غيبـت پـه ختميـدو سـره      نيابت داللت وکـړي. پـه هـر حـال د     
 اوږد غيبت پيل شو او تراوسه دوام لري.

د لنډ غيبت په موده کښې خلقـو د خاصـو نا بـانو پـه ذريعـه       
له امام څخه خپل مسـا ل پوښـتل خـو پـه نننـۍ زمانـه کښـې دا        
کار ممکن ن  دي او خلقو ته پکار دي چې د امام عـامو نا بـانو   

نـدې کـړي او لـه هغـوي     په ذريعه له امام څخه خپـل مسـا ل وړا  
ځواب واخلي، په فقهې مسئلو کښې د هغـوي د تخصـص او د   
روايت شوو روايتو په وجه د هغوي نظر او ځواب زمـونږ لپـاره   

 حجت او دليل دي.
ارواښاد کشـي ليکـي: امـام يـو توقيـع وليکلـو چـې پـه هغـه           

کـوم څيزونـه چـې ثقـات او بـاوري کسـان       ”کښې يې ليکلـي وو: 
ل کوي په هغه کسې هيچا ته شـ  او ترديـد   زمونږ په حواله نق

ن  دي پکار او د هيچا لپاره بانه نشي جوړيدي.پوهـه شـي چـې    
همـــداراز شـــيخ طوســـي، ”مـــونږ خپـــل رازونـــه دوي تـــه ورکـــړل
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ارواښــاد شــيخ صــدوق او شــيخ طوســي د اســحاق بــن عمــار نــه  

)د غيبــت پــه مــوده کښــې د  امــام مهــدي )عــج(رانقــل کــړي چــې 
 په حقله( وفرمايل: خلقو د و يفې او دندې

ثنــا ياحاد ةو امــا الحــوادث الواقعــه فــارجعو فيهــا الــي روا“ 
)پـه هغـو پيښـو او     1”فانهم حجتي عليکم و انا حجـه اهلل علـيهم  

کــارونو کښــې چــې واقــع کيــږي زمــونږ د حــديثونو راويــانو تــه   
او زۀ د خـدايې   بانـدې زمـا حجـت دی   رجوع کوئ دوي په تاسو 
 لخوا په هغوي حجت يم.(

ــه   ا  ــم پ ــه    ”احتجــاج“رواښــاد طبرســي ه ــاب کښــې ل ــام کت ام
څخه رانقل کړې چې په يو حديل کښې يې  صادق عليه السالم

 فرمايل:
لدينــه   لنفســه حافظــاً  صــايناً  ء وامــا مــن کــان مــن الفقهــا    “ 

فقيـه  )هر هغه ”المر مواله فللعوام ان يقلده لهواه مطيعاً مخالفاً
د خپـل   رول وي(کنټـ يـې   )پـه نفـ    چې د خپل نف  خيال سـاتي 

وي، د خپلو نفسـاني غوښـتنو مخـالف وي او د     دين ساتونکی
وي، نو پـه عوامـو الزمـه     یخپل موال)او امامانو(د حکم منونک

 ده چې د هغ  تقليد وکړي(
لويې غيبت په مـوده کښـې د مسـلمانانو چـارې     د په دا ډول  

د ولــې فقيــه پــه اوږه پريــوتې چــې پکــار ده د هغــ  لــه نظــر ســره   
، م معصومو امامانو مخکښـې هـم د فتـوې   ي که څه هسمې وش
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ق اوت او حکم مقام د فقيهـانو لپـاره ټـاکلي   خـو د اسـالم د      

پيـل   سـما ه رسـ فقهاوو مرجعيت او مشـري لـه همـدغې تاريخـه     
 )عج( تر  هوره پورې به وي. شوه او د امام مهدي

 

معجزې او  (ع)په لنډ غيبت کښې د امام 

 کرامتونه
ــه چــې د  ــه دوران کښــې امــام کــول،     هغــه کرامتون لنــډ غيبــت پ

، لـه لـرو لـرو ځـايونو     د پيروانو ايمان به يې غښتلي کوو دامام
څخه به خلق بغداد او سامرا ته راتلـل او د امـام خاصـو نا بـانو     
به امام ته بوتلل او امـام بـه ورتـه ځينـې کرامـات څرګنـدول. پـه        
ل لنډ غيبت کښې د امام کرامتونه دومـره زيـات دي چـې يـو بيـ     
 کتاب ته اړتيا لري زۀ دلته د نمونې لپاره څو وړاندې کوم.

بن نصر وايي علي بن صميري امـام تـه ليـ  واسـتوۀ      عيسی:5
او ځان ته يې کفن وغوښت امام ورتـه پـه ځـواب کښـې وليکـل      

کال او د اتياوو کالو په عمـر کښـې کفـن     282ت  به د هجرت په 
علـــي بـــن  او لکـــه څنګـــه امـــام فرمـــايلي وو تـــه حاجـــت ولـــرې.

صميري په هماغه کال مړ شو او تر مړينې مخکښـې ورتـه امـام    
 کفن واستوۀ.
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امـام  محمد بن ابـراهيم بـن مهزيـار اهـوازي وايـي: کلـه چـې         :2

له دنيـا سـترګې پټـې کـړې نـو زمـا        حسن عسکري عليه السالم
په زړه کښې د غا ب امام په حقله شـ  پيـدا شـو پـه دې وخـت      

نا ـب   حسن عسکري عليه السـالم امام کښې زما پالر ته چې د 
  خلقــو ډيــر زيــات مالونــه راوړي وو چــې دا امــام تــه ورســوي.   
پالر مـې هغـه ټـول پـه يـوې کشـتۍ کښـې واچـول چـې امـام تـه            

ی او ماتـه يــې  يوسـي خـو د تللـو پـه وخـت پـرې سـخت درد راغـ        
زما ورځې شپې پـوره دي. خـو تـا تـه دا وصـيت       وويې چې بچی

ه. پالر مـې وفـات شـو او مـا هغـه      کوم چې دا مال امام ته ورسو
ټول مال له ځان سره عراق ته راوړ او له ځان سره مې وويې چـې  
کوم کور چې به پالر په کرايې نيولو زۀ بـه يـې هـم ونيسـم کـه د      
امام په مال پسې څـوک راغلـل خـو سـمه ده او کـه نـه نـو بيـا بـه          
راسـتون شـم او مـال بـه صـدقه کـړم پـه عـراق کښـې مـې هماغـه            

رايې ونيولو يـو څـو ورځـې پـ  يـو کـ  راغـي او يـو         کور په ک
لـه تـا سـره دومـره دومـره      ”لي  يې راوړ چې پکښـې ليکلـي وو  

ما ته پخپله هم دجز ياتو سمه  ”اندازه دومره دومره څيزونه دي
پتــه نــ  وه خــوچې مــال او ســامان مــې وليــد نــو هماغــه شــان  .    
 سامان مې د امام اسـتازي تـه وسـپارۀ او زړۀ مـې مطمـئن شـو.      
څــو ورځــې پــ  اســتازي بيــا راغــي او يــو ليــ  يــې راوړۀ چــې  

مــونږ تــ  د خپــل پــالر پــه ځــايې خپــل نا ــب  “پکښــې ليکلــي وو 
 ډير خوشحاله شوم او اهواز ته راستون شوم. ”وټاکلي
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چې د قـم يـو لـويې بـزرګ او عـالم       محمد بن سوره قمي )رح( :3

ۀ . وايي: علي بـن حسـين بابويـه د خپـل تـرۀ لـه لـور سـره واد        دی
 امـام مهـدي )عـج(   وکړو خو له هغې يې کوم اوالد ون  زيږيـد. د  

ته يې يو ليـ  واسـتوۀ او د    حسين بن روح نوبختيدريم نا ب 
هغ  په وسيله يې له امامه وغوښتل چې هغه ته دعا وکړي چـې  
خــدايې پــاک ورتــه فقيــه زامــن ورکــړي. لــه امامــه ورتــه ځــواب   

خو ډيـر زر بـه د   چې له اوسنۍ ښځې به دې بچي ن  کيږي  یراغ
يوې ديلمي وينځې مال  شې او له هغې به درتـه خـدايې پـاک    
 دوه فقيه زامن درکړي. ابن بابويه ته خـدايې درې زامـن ورکـړل   

محمـــد او حســـين دوه م ـــبو   )محمـــد، حســـين، او حســـن( 
فقهيان دي او داسې مطالب يادوي چـې پـه قـم کښـې هيڅـوک      

ي دت او تقـو پـه عبـا   ینشي يادولې او حسن چـې دويـم ځـوې د   
او لـه فقـې هـم بـې برخــې      مشـغول وي او لـه خلقـو څنـډې تــه دی    

. خلق ددغو دوو بچو په حافظې حيرانه دي چـې دوي څنګـه   ید
دومره زيات روايتونه او حديثونه نقل کـړي او پـه يـاد يـې دي.     

 د دعا اثر دي. امام مهدي )عج(د دا 
 

 له امام سره کتنه
ري کتاب کښـې د هغـو   ارواښاد شيخ طوسي په خپل اعالم الو
سـره   امـام مهـدي )عـج(   ځينو کسانو نومونه اخستي دي چې لـه  

ــاد         ــدلي دي. اروښ ــوي معجــزې لي ــې د هغ ــا ي ــړې ي ــه ک ــې کتن ي
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طبرســي وايــي لــه دغــو څخــه ديــارل  تنــه پــه بغــداد، کــوفې،     
اهواز، قم، همدان، ري، اذربا يجان او نيشـابور کښـې د امـام    

تنـه د بغـداد، حمـدان،    وکيالن او استازي وو او قابو پنځـوم  
دينـور، اصـفهان، صـميره، قـم، ري، قـزوين او د نـورو ځـايونو        

اروښاد حاجي نوري چې د څلورمې پيړه د سر کښينويو  1دي.
 یلويې عالم   او مشـهور کتـاب مسـتدرک الوسـا ل يـې ليکلـ      

کښـې لـه هغـو کسـانو عـالوه       "نجم الثاقـب "، په خپل کتاب ید
تنو نومونه اخستي چې يـا  522د  یچې اروښاد طبرسي ذکر کړ

ــه د   ــې پخپل ــام مهــدي )عــج(  ي ــ ام ــې د هغــوي    ید یکتل ــا ي او ي
دي يا يـې هـم امـام او هـم معجـزي کتلـې. د دوي        زي کتلیمعج

حکايتونه او قيصې په بيال بيلو کتابونو کښـې پـه سـندونو او    
 دليلونو سره ليکلي دي.

ځينو لويو عالمانو د هغو کسانو چـې پـه اوږد غيبـت کښـې      
امـات پـه   او يـا يـې د هغـوي کر    ید یامام مهدي )عـج( ليـدل  يې 

دي نومونـه او کرامـات ليکلـي     ويښه او يا خـوب کښـې ليـدلی   
دي. په دغـو کتـابونو کښـې پـه کشـف االسـتار، د بحـاراالنوار        
ديارلسم ټوک، دارالسالم او د نجم الثاقب کتاب په اووم باب 

" اقــبنجــم الث"کښــې ســل حکايتونــه نقــل شــوي دي. دلتــه زۀ د  
کتاب يو حکايت ذکر کوم او که څوک غـواړي چـې پـه تفصـيل     
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 تابونو ته مراجعه کـولی سره دغه کرامتونه ولولي نو نوموړو ک

 شي.
په کشـف   ید بلي چې يو عالم فاضل سړیعلي بن حسين ار 

ــاي   ــه    يالغمــه کتــاب کښــې فرم ــرو او ثق ــرو معتب ــه ډي : چــې مات
يل بــن کســانو وويــل چــې پــه هرقــل نــومې کلــي کښــې د اســماع

بيــا مــړ  ی . دا ســړ یبــن حســن هرقلــي پــه نامــه يــو ســړ   عيســی
تـه دا   ”شـم  الـدين  ”شوخو ما ونـ  ليـدۀ دغـه سـړي خپـل ځـوي      

قيصه کړې وه چې د ځـوانۍ پـه دوران کښـې د هغـ  پـه پښـې د       
په نامـه يـوه خطرناکـه دانـه چـې د انسـان د مـوټي هـومره          "توثه"

ــر ســپرلي کښــې      ــه ه ــه پ ــه ب ــه. دا دان ــه وه، راووت ــده او  لوي پخي
بـه يـې ډيـر تنګولـو      . ډير نو به ترې راتلو او دغه سـړی چاوديده

 "حلـه " ی. دا سـړ ه به يـې کـار نشـو کـولی    او دړدولو او له دې امل
ښار ته ورغي د رضي الدين علي بن طـاووم پـه خـدمت کښـې     
حاضر شو او ددغه مصيبت شکايت يې وکړ. دغه سـيد د خلـې   

ټولو وويل چـې دا دانـه د   ټول طبيبان او جراحان راوغوښتل او 
تور رګ لپاسه راوتلې ده. هي  عالج ن  لري يوازيني عـالج يـې   

شي ددې په پـرې کولـو کښـې د تـور رګ د      یچې پرې کړ یدا د
پريکيدو امکان هم شته او که دغه رګ پـرې شـو نـو اسـماعيل     
به ژوندي پاتې نشـي. نـو پـه دې کښـې ډيـره خطـره ده ځکـه يـې         

ــ  شــو پريکول   ــونږ ن ــل زۀ    .ســيدیم ــه ووي طــاووم اســماعيل ت
بغداد ته ځم تا به هم لـه ځـان سـره بـوځم هلتـه لـويې طبيبـان دي        

شي هغوي يې څ  چاره وکړي. بغـداد تـه الړل او طبيبـان     یکيد
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يې راوغوښـتل هغـوي ټولـو هـم هماغـه خبـره وکـړه او وې ويـل         
چې په پرې کيدو کښې يې سر ته خطره ده. د اسماعيل زړه ډير 

شو. سيد ورته وويل خـدايې پـاک پـه دې دومـره     خفه  او غمژن 
لويې دانې او نجاست سره ستا مون  قبلوي نو تـا تـه بـه سـتا د     
دردونو اجر ضرور درکـوي. اسـماعيل وويـل کـه داسـې وي نـو       
بيا سامرا ته ځم او امامانو ته خپل فرياد کوم. ا  سامرا ته الړ. 

پـاکو   اسماعيل وايي چې کله سامرا ته ورسيدم او د هغـو دو  
امام حسن عسـکري عليـه   امامانو )امام علي نقي عليه سالم و 

زيـارت مـې وکـړو نـو سـردابې )د امـام علـي نقـي         د قبـر   (السالم
پـه کـور کښـې     امـام حسـن عسـکري عليـه السـالم     عليه سالم و 

( ته الړم او شپه مې خدايې پـاک تـه پـه فريـاد او زاره     یځاې د
د وکـړ او مرسـته مـې تـرې     تيره کړه او د زمانې امام ته ډير فريـا 

وغوښته، سهار د دجلې سيند تـه الړم او جـامې مـې وويځلـې،     
ژه مې له اوبو ډکه کړه او له ځان سره مې وويې چې يو ځل بيا 

ســيدلي چــې څلــور رد امامــانو زيــارت وکــړم، کــال تــه  ال نــ    م 
سوارۀ مې وليدل چـې زمـا پـه لـور راروان دي. د دغـه ځـايې پـه        

نـو شـريفانو کورونـه و  نـو مـا وې ګونـدې       خوا  شا کښې د ځي
شـــايد لـــه دغـــو شـــريفانو څخـــه څـــوک وي، کلـــه چـــې ماتـــه         
راوراسيدل نو ومې ليدل چې دو  ځوانانو پکښې تـورې تړلـې   
وې چې د يو تازه په مخ خر راغلي   او بـل يـو صـفا او پـاکيزه     
بوډا   چې پـه الم کښـې يـې نيـزه وه، دريـم تـوره تړلـې وه او د        

 ه جامې يې اغوستې وې د عمـامې پلـو يـې ځوړنـد    په نام "فرج"
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نيزې سر پـه زمکـه ولګـو      د   او نيزه هم ورسره وه، بوډا سړي

او نيزه او هغه دوه ځوانان په ګ  اړخ کښـې ودريـدل او د فـرج    
جــامو واال پــه مــا ســالم وکــړ. مــا ورتــه ځــواب ورکــړ او بيــا يــې   
 وويــل ســبا بــه ځــې؟ ومــې ويــل: هــو. وې ويــل: رانــزدې شــه چــې
ودې وينم څ  څيز دې ځوروي. ما ته راياد شو چـې د کلـي خلـق    
له نجاسته ډير ځان ن  سـاتي. او زۀ لونـد يـم المبلـي مـې دې نـو       
که ما تـه يـې الم راونـ  رسـي نـو ښـه بـه وي داسـې نـ  وي چـې           
نج  شم، په دې چورت کښې وم چې هغه راټي، شـو او زۀ يـې   

ښـود او زور يـې   د ځان خوا ته راکښلم زما په دانـې يـې الم کي  
ورکـړ دومــره چـې ســخت درد يــې وکـړ. بيــا يــې مـا تــه وويــل اي     
اســـماعيله  کاميـــاب شـــوې او وژغوريـــدې؟ مـــا ورتـــه وويـــل   

څنګــه او ډيــر حيــران هــم شــوم چــې زمــا نــوم        "کاميــاب شــوم "
ورځي، نو هماغه شيخ راتـه پـه دې شـيبې کښـې وويـل: چـې دا       

نيـولې امـام پـه    ما منډه کړه او د امام پښې مې و، امام یامام د
ام سور وه. او روان شو ما هماغه شان د هغـوي رکـاب نيـولي    
 ، امام راته وويل ستون شه، ومې ويل له تـا بـه هـي  کلـه جـدا      
ن  شم، بيا يې راته وويل ستون شه، ما هماغه ځواب ورکړ، نو 
هغه شيخ راته وويل: اي اسـماعيله  شـرمږې نـه چـې امـام درتـه       

او ت  يـې خبـره نـ  منـې. دې خبـرې       دوه ځله وويل چې ستون شه
په ما اغيز وکړ او د امام رکاب مې پريښود، امام چـې کلـه څـو    

ه يـل: کلـه چـې بغـداد تـ     قدمه الړ نو بيا يې ما ته مخ کړ او وې و
ورسې نو منتصر به تا وغواړي او څ  بـه در ډالـۍ کـړي نـو پـام      
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ته ووايه چې سـتا پـه   " رضي" کوه چې وايې نخلې، او زما ځوي

ته څ  وليکي چې زۀ هغ  ته سپارښتنه کوم  له علي بن عراحق
چې ستا څ  پکار دي، دريې کړي. زۀ هم هلته والړ  م چې دوي 
مې له نظره پناه شول او زۀ په ډير ارمان سره کيښناسـتم او بيـا   

 له هغه ځايه سامرا ته راستون شوم.
؟ مـا  د هغه ځايې خلقو چې زۀ وليدم نو وې ويل چې خفه يې 

خـو دا راتـه ووايـخ     ،نـه  ؟ ید ه. له چا سـره دې جنـګ کـړی   وې ن
شـرفا   لـه  چې هغه سوارۀ چې تير شول وموليـدل؟ وې ويـل: دا   

دي. ومې ويل: له شـرفاوو نـ  وو بلکـې يـو پکښـې امـام  . وې       
پوښتل: هغه شيخ يا د فرج جامو واال؟ ومې ويل: د فـرج جـامو   

هــؤ زمــا واال. وې ويــل: هغــه تــه دې تکليــف ورکــړ؟ ومــې ويــل:  
دانې تـه يـې زور ورکـړ او ختمـه يـې کـړه. دوي زمـا پتـون وليـد          
چې د زخم هي  نښه نښانه پرې نـ  وه. زۀ پخپلـه هـم ډيـر حيرانـه      
شوم او بل پتون مې وليد. په بدن مې د هغـ  زخـم هـي  نښـه نـ       
وه او خلق چې پوهه شول نو په ما يې يرغل وکـړ او قمـيص يـې    

پـاره يـې واخسـتو او کـ  ځينـو      راله ټوټې ټـوټې کـړ او د تبـرک ل   
 ي کـړی . نو خلقو به له پښو الندې چخڼیخالص کړ یکسانو نو

ــه کښــې پــوځي مــامور هــم راورســيد او دا      ــه ګول  م. پــه دې هل
پيښه يې له ځان سره بغداد سره وليکله. ما شپه هلته تيـره کـړه   
او سهار له يو څو کسانو سره بغـداد تـه الړم. حکـومتي مـامور     

کښې بغداد ته رسـولې وه. د بغـداد پـه پـل ډيـر      دا قيصه له مخ
زيات خلق والړ وو او له هر چـا بـه يـې د نـامې پوښـتنه کولـه او       
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چې کله مـونږ ورورسـيدو نـو پـه مـونږ يـې يرغـل وکـړو او هغـه          
جــامې چــې بيــا مــې اغوســتې وې، ټــوټې ټــوټې کــړې او دومــره  
رش رابانــدې جــوړ شــو چــې ســرته مــې خطــره شــوه. پــه دې حــال  

رضي الدين له خپلو ځينو ملګرو سـره راورسـيد او   کښې سيد 
مـا يـې وپوښـتل هغـه کـ  چـې        خلق يې له مونږ لرې کړل. او لـه 

روغ شوی او شفا يې موندلې، ت  يې چې دا خلـق دې پـه غوغـا    
دي؟ مــا وويــل: هــو. لــه اســه راکــوز شــو او زمــا پتــون يــې   کــړی

وليــد، او چــې کلــه يــې د هغــ  زخــم چــې مخکښــې يــې ليــدلي    
ښه ون  ليـده نـو لـه ډيـرې حيرانتيـا بـې هوشـه شـو او کلـه          هي  ن

يــم او  وزيــر زۀ غوښــتیچــې پــه خــود کښــې راغــي نــو وې ويــل: 
ويلي يې دي چې داسې قيصـه ده نـو دغـه سـړي زر تـر زره ماتـه       

زۀ يې له ځان سره هغه وزير ته چې د قم اوسـيدونکي  ،   .راوله
زير وويـل:  بوتلم او وې ويل چې دا زما ډير نزدې ملګري دي. و

قيصه راته بيان کړه. ما ورته له پيله تر پايه ټولـه قيصـه وکـړه،    
يــــې هغــــ  ټــــول طبيبــــان او ډاکټــــران راوغوښــــتل او ورځنــــې 

  .  وپوښتل تاسو ددې سړي زخم ليدلی
  .مو  یل: هؤ ليدليوې و

 دوا يې څ  وه؟
دوا يو يوازې دا وه چې پرې شي او په پرې کيـدو کښـې هـم    

 ی مړ شـي، ښـه کـه د مثـال پـه توګـه دی      ې دقوي احتمال دا   چ
ــودې          ــومې م ــر ک ــې ت ــه ي ــم روغ شــي او داغ ب ــ  شــي او زخ ــړ ن م
موجود وي. ټولو وويل: تر دوو مياشتو پورې به جـوړ شـي خـو    
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بيا به هم د دانې په ځايې به يو سپين داغ پاتې شي چې ويښته 

 به پرې ن  کيږي.
 وې  ؟ یبيا يـې وپوښـتل: تاسـو څـو ورځـې مخکښـې ليـدل       

 ويل: ل  ورځې مخکښې.  
وزير د هغـوي پـه مخکښـې زمـا پتـون ښـکاره کـړ او هغـوي          

وليــدل چــې د هغــه دانــې هــي  نښــه نښــانه نشــته. پــه دې وخــت    
 "واهلل هذا من عمل المسـيح "کښې يو عيسا ي طبيب چغه کړه. 

 مسيح لـه معجزاتـو يـوه معجـزه ده.     عيسیپه خدايې قسم دا د 
، بيـا  یشـوم چـې دا د چـا کـار د     وزير طبيبانو ته وويل: زۀ پوهه

يې زۀ له ځان سره خليفـه منتصـر تـه بـوتللم، منتصـر تـه مـې هـم         
ټوله قيصه وکړه. منتصر ما ته وويل دا پيسې واخله او په ځان 
يې ولګوه. ما ورته وويل: زۀ يوه پيسه هم ن  اخلم. وې ويـل: لـه   

له هغه چا چې ماته يې شـفا راکـړی    چا ويريږې؟ ما ورته وويل:
ه ځکه چې هغه فرمايلي چې له تا څـ  وانـ  خلـم. خليفـه پـه دې      د

 خبره ډير خفه شو او وې ژړل.
د کشــف الغمــه کتــاب ليکــوال وايــي: يــوه ورځ مــې يــوې         

غونـــډې تـــه دا قيصـــه کولـــه چـــې کلـــه مـــې ختمـــه کـــړه نـــو پـــه   
ــدين محمــد       ــو د اســماعيل ځــوې شــم  ال ــدنکو کښــې ي اوري

وښتنه وکـړه چـې تـا د    پيژندۀ، له پيژندګلوه ورسته مې ورنه پ
و، وې ويـل   پتون د نـاروغۍ پـه حالـت کښـې ليـدلی      خپل پالر

چې په پتون يې هي  نښه ن  وه او ويښت  هم شـوي وو. پـالر بـه    
مې هر کال سامرا تـه تللـو او پـه شـپو شـپو بـه هلتـه وه، ژړل بـه         
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يې او زاري به يې کوله. ګوندې يو ځل بيا امـام وګـوري، او تـر    

هغــه لــه جوړيــدو ورســته څلويښــت ځلــه    څــو چــې زمــا يــاديږي 
سامرا ته تللي   او هلته به يې د شـپو ژړل خـو امـام ورسـره بيـا      

 ون  کتل او په همدې ارمان له دنيا الړ.
سيد ابن طـاووم فرمـايي: مـا پـه خپلـه زمانـه کښـې داسـې          

امـام مهـدي   څو کسـان ليـدلي چـې ويـل يـې چـې مـونږ ح ـرت         
ســانو امــام تــه د خلقــو . پــه دغــو کښــې ځينــو کید ليــدلی )عــج(

 پوښتتنې او ځوابونه هم وړل راوړل،
 

 د ظهور او څرګنديدو د وخت ټاکل
د څلــورم خــاص  امــام مهــدي )عــج(لکــه څنګــه مــو چــې وويــل د 

سـته د لـويې غيبـت دوره    ونا ب ابو الحسن سمري لـه وفاتـه ور  
د خـدايې پـاک    امام مهدي )عـج( پيل شوه او تر اوسه روانه ده. 

ــه حکــم ددې دور  ــديږي. معصــومو    پ ــايې کښــې راڅرګن ــه پ ې پ
امامانو په ډيرو روايتونو کښې ويلـي دي چـې د امـام د  هـور     

ت يـې يـوازې   بلکـې وخـ   یاو څرګنديدو لپاره وخت ن  شو ټـاکل 
ه راڅرګنـديږي  . او د خدايې په حکم بخدايې پاک ته معلوم دی
 .یدروغژن د او څوک چې وخت وټاکي
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سالم څخه وپوښـتل: ايـا د   له امام محمد باقر عليه  "ف يل" 

؟ امــام درې ځلــې  ید  هــور وخــت معلــوم د  امــام مهــدي )عــج( 
 )د وخت ټاکونکي دروغژن دي(" کذب اوقاتون"وفرمايل: 

پـه   عثمـان بـن سـعيد عمـري    اسحاق بن يعقوت د محمد بـن   
وسيله امام مهدي )عج( ته يو لي  واستوۀ ځينې پوښتنې يـې  

ې تــرې هــم وپوښــتل د وخــت پــه حقلــه يــتــرې وکــړې او د  هــور 
 امام وفرمايل:

ــذب     "  ــره و کـ ــالي ذکـ ــي اهلل تعـ ــه الـ ــرج فانـ ــور الفـ ــا  هـ و امـ
)يعني د امام  هور د خدايې پاک پـه حکـم سـره دي.    " الوقاتون

 او څوک چې وخت ټاکي، دروغژن دي.(  
چې مثال ووايي چـې سـم    یالبته د وخت د ټاکلو مطلب دا د 

ــه وي    ــه فالنکــي وخــت ب ــه امپ ــانو رد کــړی دی . دا ډول ټاکن  ام
بلکې ځينې نښې يې ښودلي چې له هغو ورسته بـه امـام  هـور    

 کوي. 
 

 ښېخد ظهور او څرګنديدو ن
لـــه  هـــوره او راڅرګنديـــدو مخکښـــې د  امـــام مهـــدي )عـــج(د 

راتلونکــو پيښــو پــه حقلــه ډيــر زيــات او بــيال بيــل روايتونــه        
موجود دي. په ځينو دغو  روايتونو کښې لـه  هـوره مخکښـې    

د ټولنو په تيره بيا د اسالمي ټولنو د حالت سپړنه شـوې  د نړه 
ده او په ځنو نورو کښې له  هور سـره نـزدې پيښـې بيـان شـوي      
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دي. په ځينو روايتونـو کښـې خـو د ډيـر عجيبـه پيښـو ذکـر هـم         

اجولو تـه د يـو لـويې کتـاب     شوي دي. خو د دغو ټولو پيښـو جـ  
 . زۀ دلته د يو څو نښو ذکر مناسب بولم.  ضرورت دی

 
 هغه روايتونه چې تر څرګنديدو مخکښې ف ا بيانوي: الف:

امـام  په اکثرو هغـو روايتونـو کښـې چـې امامـانو پکښـې د        :5
دا يې هم جوته کړې چـې   ید ید راتللو زيري ورکړ مهدي )عج(

د امام  هور به هغه وخت کيږي چې دنيا لـه  لـم او فسـقه ډکـه     
م لـه  هـور   شي او په ځينو روايتونو کښې ويل شوي چې د امـا 

سـره نــزدې بــه نــړه پــه تيــره بيــا اســالمي ټــولنې لــه  لــم، ګنــاه،  
فســق و فجــور او لــه غلطــو کــارونو ډکــه شــي او لــه نــورو بــدو     
کارونو سره سره به نوموړي کارونه هـم ډيـر دود شـي، د شـرابو     
څښل او د نشه ايزو مواد خرڅالو بـه عـام پـه ښـکاره وي. سـود      

او فحش کارونه به ښـه پـه   به دود شي، زنا او داسې نور سپ  
ډنــډورا کيــږي،  لــم، دوکــه، نفــاق، بــډې اخســتل، رياکــاري،  
بدعت، غيبت او بې ځايه نيوکې به عامې شي، بې عزتـي کـول   
بــې حيــا ي  لــم او زيــاتې بــه ډيــر وي، بــې حجابــه او بــې ســتره   
ښځې به په پړ کيـدونکو او نظـر راکښـونکو جـامو او سـينګار      

انونه د سړو په شان او سړي بـه د  سره بهر ته را ځي. ښځې به ځ
ښــځو پــه شــان جــوړوي. او ســيګاروي، ښــو تــه بلــل او لــه بــدو    
منعې کول به خلق پريږدي. مومنان به خوار، الچاره، بې قـدره،  
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بې وسه او غمژن وي او دغو سپکاوو او ګناهانو مخه به نشـي  
نيــولي، کفــر، الحــاد او بــې دينــي بــه دود شــي او پــه اســالم او   

ل ن  کيږي. بچـي بـه د مـور او پـالر بـې عزتـي او بـې        قران به عم
ــ        ــه پــه وړو رحــم ن ــويې ب ــه يــې، ل احترامــي کــوي. ا  ځــوروي ب
کوي، خم  او زکات خو به يا بلکل ورکول کيږي نه، يا بـه پـه   
ســـمو ځـــايونو کښـــې نـــ  لګيـــږي،  کـــافران او ملحـــدان بـــه پـــه 
ــو چــارو او پــه         مســلمانانو بــري شــي. او مســلمانان بــه پــه ټول

و، وينا کړو وړو او کردار کښـې د هغـوي تقليـد او پيـروي     جام
شـي. داسـې نـورې ډيـرې      یر کـړ ونه به هېکوي. او د خدايې حد

غميزې او پيښې شته چې په روايتونو کښې ورته اشاره شـوې  
 او په دې ورستۍ پيړه کښې نښې څرګندې شوي دي.

 
 :له څرګنديدو سره نزدې پيښې ب:
ل او پـــه زمکـــه کښـــې ددۀ د د ســـفياني راښـــکاره کيـــد“  :3،2

هغــه نخښــه چــې امامــانو پــرې ډيــر زيــات        پوځيــانو ښــخيدل 
راوتـل دي د  " سفياني" او په څرګنده يې ويلې ده د ټينګار کړی

بــو يزيــدبن معاويــه بــن ا  ځينــو روايتونــو پــه اســام ســفياني د 
 "عثمـان بـن عنبـه   "نوم يـې   ید سفيان له نسله او ډير پليت سړی

لــه کــورنۍ ســره ســخته دښــمني لــري.  او د نبــوت او امامــت ید
)داسـې شـنې چـې پـه وهلـو شـنې        مخ به يې سور، سترګې شـنې 

او په مخ بـه يـې دانـې وي او ډيـر بدرنګـه او  ـالم بـه وي،         شي(
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پـــه شـــام کښـــې بـــه چـــې )دمشـــق، فلســـطين، اردن، حمـــص او  
قنسرين( پکښـې شـامل دي راپـاڅي، پـه چټکـۍ سـره بـه پنځـ          

ايانو سـره بـه پـه عـراق کښـې د      ښارونه ونيسي، او له ډيـرو سـپ  
کوفې په لور روان شي د عراق په ښارونو په تيـره بيـا پـه نجـف     
کښې به ډير زيات جرمونه او جنايتونه وکړي او د سپايانو يوه 
ډله بـه پـه عربسـتان کښـې مـدينې تـه واسـتوي دا سـپايان بـه د          
مدينې خلق ووژني او مال به يې چور تاال کړي لـه هغـه ځايـه بـه     

مخه وکړي او مکه به د خدايې پـاک پـه حکـم پـه زمکـه      د مکې 
 امـام مهـدي )عـج(   کښې ننو ځې بيا به له دغـو واقعـاتو ورسـته    

له مکې مدينې او له مـدينې کـوفې تـه راشـي او سـفياني بـه لـه        
عراق  شام او دمشق ته وتښتي. امام بـه ورپسـې خپـل سـپايان     

و سر وليږي دغه سپايان به يې په بيت المقدم کښې مړ کړي ا
 به يې پرې کړي.

 
 د سيد حسني راوتل:  :4

د امامانو په روايتونو کښې راغلي دي چې سيد حسـني بـه يـو    
لــويې شــيعه عــالم وي پــه ايــران کښــې بــه د ديلــم او قــزوين لــه     

به ډيـر متقـي خـدايې     ی)د سيمې راووځي او پاڅون به وکاندي
پال او لويې کـ  وي او مهـدويت ادعـا بـه نـ  کـوي( او يـوازې        

لق به د اسالم او د امامانو پيروه او طريقې تـه وربـولي. ددۀ   خ
تبليــغ بــه پــراخ شــي او ملګــري بــه يــې ډيــر شــي. لــه خپــل وطنــه   
ترکوفې پورې به ټله سيمه له  لـم او سـتمه پاکـه کـړي او د يـو      
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عادل باچا په شان به حکومت کوي او له خپلو سپايانو سره پـه  

امـام مهـدي   . چـې  کوفه کښې وي چـې خبـر بـه ورتـه راورسـيږي     
ــه       )عــج( ــارانو او منونکــو ســره د کــوفې خــوا  شــا ت ــو ي ــه خپل ل
. سيد حسني به له خپلو لښکريانو سره را ځي او لـه  ید یراغل

فرمـايې چـې    امام صادق عليـه السـالم  امام سره به کتنه وکړي. 
پيژنـي خـو ددې لپـاره     امـام مهـدي )عـج(   سيد حسني به پخپلـه  

د امـــام ف ـــيلت او امامـــت  چـــې خپلـــو يـــارانو او منونکـــو تـــه
څرګنــد کــړي، خپلــه اشــنا ي بــه نــ  ښــکاره کــوي او لــه امــام بــه    
ــه       ــې لـ ــه چـ ــه ميراثونـ ــه او هغـ ــت دليلونـ ــې د امامـ ــواړي چـ وغـ
پيغمبرانــو ورتــه پــاتې دي. وښــا ي، امــام بــه ځينــې معجــزې        
وښــا ي او ســيد حســني او منــونکي بــه يــې لــه امــام ســره بيعــت  

سـې وي چـې امـام تـه بـه د      وکړي. يـوازې څلـور زره کسـان بـه دا    
جــادوګره نســبت ورکــړي او وبــه وايــي چــې دا جــادو او ســحر    

سـته د  ودي. امام بـه لـه دريـو ورځـو نصـيحت او الر ښـوونې ور      
هغــوي د وژلــو حکــم ورکــړي او هغــوي ټــول بــه د امــام پــه حکــم  

 ووژل شي.
 
 اسماني غږ او انګازه:  : 5

امــام  پــه مکــې کښــې د يــوه بــل مشــهوره نښــه اســماني اواز دی
مهدي )عج( له راڅرګنديدو ورسته به له اسمانه ډير هيبت ناک 
او ويرونکي غږ پورته شي چې امام او د هغوي نسـب او کهـول   
به خلقو ته وروپيژني، دا اواز له الهـي ايتونـو څخـه دي پـه دې     
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اواز کښې به خلقو ته سپارښتنه وشي چې د امـام بيعـت وکـړئ    

 ې الرې به شخ.ګني ب او له حکمه يې سر م  غړوئ،
 
 راتلل: عيسید ح رت  :6

 امــام مهــدي )عــج( عليــه ســالم راتلــل او پــه   عيســید ح ــرت 
ــي دي چــې        ــو کښــې راغل ــو روايتون ــه ځين ــون  کــول. پ پســې م

امــام عليــه ســالم بــه لــه اســمانه نــازليږي او پــه   عيســیح ــرت 
پسې به مون  کـوي. د اسـالم ګـران رسـول ح ـرت       مهدي )عج(

 ور بي بي فاطمې)ع( ته فرمايې:محمد )ص( خپلې ګرانې ل
و منا واهلل الذي ال اله االهو مهـدي هـذا االمـه الـذي يصـلي       

)او په هغه خدايې قسم چـې لـه هغـ  پرتـه      1بن مريم عيسیخلفه 
بل خدايې نشته، ددې امت مهدي له مونږ څخه دي هماغه چې 

 بن مريم به ورپسې مون  کوي( عيسی
شته، خو دا معلومـه نـ    پر دې سربيره نورې نښې نښانې هم  

ده چې ټولې به پيښيږي او که نـه يـا ممکنـه ده د زمـانې مطـابق      
بدلون پکښې راشي. خير دا ځانته يـوه موضـوع ده او پـه ځينـو     
روايتونــو کښــې خــو راغلــي دي چــې هغــه نښــې چــې حتمــې او   
ضروري دي هم کيدي شي چې بدلې شي يوازې هغه څيزونه نـ   

 کړې ده ځکه چې :  چې خدايې يې وعده ور 2بدليږي
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)خــدايې د وعــدې خــالف ورزي نــ   ان اهلل ال يخلــف الميعــاد 
 .(يکو
  

 د امام عليه سالم پاڅون

لخـوا د   عليهم السـالم  و معصومينوکله هغه روايتونوچې د پا
د پاڅون د پيښو په باره کښې راغلي  امام مهدي )عج(ح رت 

غيبته به له يو اوږد  امام مهدي )عج(دي داسې معلوميږي چې 
ورسته په مکې کښې د خدايې د کور خوا ته د خدايې پـاک پـه   
ــوره، بيــرغ، عمامــه     حکــم راڅرګنــديږي، د خــدايې د رســول، ت
)پټکي( اوقميص بـه ورسـره وي او فرښـتې بـه يـې ملګـري وي.       
ــه پــاڅون کــوي. د خــدايې پــاک او       پــه غصــې او کســات ســره ب

 ي.اسالم دښمنان به وژني او له  المانو به انتقام اخل
ــې     ــه ي ــه     353خــاص ملګــري ب ــه مکــه کښــې ب ــه وي چــې پ تن

ورسره بيعت وکړي، څـ  مـوده بـه پـه مکـې کښـې پـاتې شـي او         
بيا به مدينې ته ځي، ملګري به يې جنګيالي، ميړني،صـالحه،  
ايمـــان لرونکـــي د شـــپې مـــون  ګـــزاره او د ورځـــې زمـــري وي، 
زړونــه بــه يــې د اوســپنې پــه شــان م ــبو  وي او د امــام پــه         

کښې به ډير زيار باسي او چرته چـې ځـي بريـالي کيـږي      اطاعت
 به.
ســته لــه وامــام عليــه ســالم بــه پــه مدينــه کښــې لــه جګــړو ور  

خپلو سپايانو سره عراق او کوفي ته ځي په کـوفې کښـې بـه لـه     
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سيد حسـني سـره کتنـه کـوي. سـيد حسـني او ملګـري بـه يـې د          

به هـم لـه اسـمانه راکـوز شـي       عيسیامام بيعت وکړي، ح رت 
پسي به مون  وکړي او د امام مرسته بـه   امام مهدي )عج(او په 
 کوي.
د امام د حکومت مرکز به کوفه وي.ختي  او لويدي  به فتح  

ښـې واکمـن کـړي، ديـن بـه بيـا       کړي. او اسالم به په ټوله نـړه ک 
ــه او     راژونــدی ــه د بدعتون ــه پــاکې څيــرې ب کــړي. او د اســالم ل

د کتاب او د خـدايې د   باسميو دوړې صفا کړي. د خدايې پاک
رسول لـه سـنتو سـره سـم بـه حکومـت کـوي او د اميرالمـومنين         

په شان ډوډه بـه يـې سـاده او جـامې      ح رت علي عليه السالم
 به يې ځيګې وي.

د امام په حکومت کښې به د زمکـې برکتونـه راښـکاره شـي      
او شته مني، نعمتونه ميوې او پيداوار بـه زيـات شـي، فقـر او     

منځه الړه شي او ټول خلق به دومـره سـوکاله او پـه    غريبي به له 
ناز و نعمت کښې وي چې د زکات لپاره به فقيـر نـ  پيـداکيږي.    
ــادي      ــه د کــوفې اب لــه امــام ســره د ګاونــډتوب پــه شــوق کښــې ب
دومره زياته شي چې په امام پسې د مون  کوونکو لپاره بـه يـو   

پـه  شـي چـې زر دروازې بـه لـري. د امـام       یلويې جمات جـوړ کـړ  
حکومـت کښـې بــه عـدل او امــن دومـره زيــات شـي چــې کـه يــوه       
بوډه ښځه د سـرو زرو شـکره پـه سـر کـړي او لـه يـو ښـاره بـل          
ښار ته الړه شي څوک به ورسره کار او غرا ون  لري. زمکه بـه  
امام ته خپلې خزانې او زيرمې راڅرګندې کړي او امام به د لـم  
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ون وکـړي نـو   ځپلو ټولې خرابـې ابـادې کـړي کلـه چـې امـام پـاڅ       

خدايې پاک به د هغ  د پيروانو سترګې او غوږونه دومره قـوي  
او پياوړي کړي چې د امام او د هغوي ترمين  به هـي  حا ـل او   
پرده ن  وي او چـې کلـه وغـواړي امـام بـه کتلـي شـي کـه څـ  هـم           

 امام په خپل ځايې کښې ولې ن  وي.
پلـو  د  هور په وخت به خدايې پاک په خ امام مهدي )عج(د  

بندګانو د رحمت او مهربانۍ الم راکاږي. او د هغوي عقلونـه  
به بشپړ شي او امام به په خلقو کښې د ح رت محمد)ص(او د 
ح رت دا دعليه سالم په طريقه او سنت سره فيصلې کوي او 
ــت     ــه د جاهليـ ــان بـ ــه شـ ــرت محمد)ص(پـ ــول ح ـ ــدايې رسـ د خـ
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