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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
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ه السالميکاظم عل یاووم امام حضرت موس
کاظم عليه السالم په "ابوا" نومې کلي موسی  حضرت امام

، د هجرت یپروت د کښې چې د مکې او مدينې په منځ کښې
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شتې په اوومه نيټه اد مي ېپه يو سل اتۀ ويشتم کال د صفر
 وزيږيده.

شپږم امام جعفر  يېده او پالر يحم يب يب يېد مور نوم 
ت ابو ي، لقب کاظم او کنيموس يېنوم  یه سالم ديصادق عل

 .یجعفر د
 

 تعباسو حکوم امام او د بني
انو د يچې د امو ه السالم څلور کالن ؤيکاظم علموسی  امام

 است،يس يځپل يانو مغربي. د امووظالم حکومت ټغر ټول ش
انو په خالف راوپارول، په يخلق د امو ياتيلوټ مار او زور ز

کار کوونکو د حٍضرت  ياسيدې منځ و مان کښې د وخت س
نې او يه سالم له کورنۍ سره د خلقو له ميعل يامام عل

قدار ته د حق ورکولو دلچسپۍ څخه ناوړه استفاده وکړه او  ح
انو تخته يپه مرسته د امو يابو مسلم خراساند  يېپه نامه 

)عليه السالم( په  نسکوره کړه خو د شپږم امام جعفر صادق
قت يابو العباس سفاح د خالفت په ګدۍ او په حق يې يېځا

او په دې ډول د هجرت په  1ښنولو.يکښې د باچاهۍ په تحت ک

                                                             
. د اموي ضد انقالب ادعا کوونکو لوئې خيانت وکړو. په دې نه   1

د علويانو په ځائې عباسيان راوستل او پرې ئې نۀ ښودلو چې  چې
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او خالفت په جامه کښې د  نۍيغمبر د جاشيکال د پ 231

وازې په ظلم دوه ګونۍ يل شوه چې نۀ يوه نوې لړۍ پيباچاهۍ 
رو بدګڼو يه نۀ وه بلکې په ډمانو کينۍ کښې له اموياو بې د

ر يان ډيوازې دا ؤ چې اموي يېکښې ترې مخکښې هم وه. فرق 
ې سره د هجرت تر شپږ قيپه هم دې طر يپاتې نۀ شول خو دو

کاله په بغداد کښې 415 يعنيله پورې سوه شپږ پنځوسم کا
م امام خپل عمر د ابوالعباس سفاح، منصور وسلطنت وکړو. او

 ياتياو هارون د ساډوبۍ دباو او زور ز ي، مهدي، هاديدوانق
ر کړو دغو ټولو په امام سخت ظلمونه ېپه حکومت کښې ت

 يقمر يرشم هجريو سل شپږ ديوکړل. ابوالعباس سفاح په 
کښناست هغۀ بغداد  يې" په ځايقيرور "دوانکښې مړ شو او و

خالفت  يېوواژۀ او چې کله  يېښار جوړ کړو او ابو مسلم 
عليه السالم د کورنۍ او بچو  ينګ شو نو د حضرت امام عليټ

المولو کښې يد مالونو په ن ينې ظلم، ځورولو او د هغويړمپه 
ونۀ کړه. او ددې کورنۍ ټول مشران په  يڅ کوتاهيخالفت ه يې

و ي يدان کړل. ديشه يېه سالم يا امام جعفر صادق عليره بيت
ؤ.  يص او بې وفا سړيل، حاسد،حري، ظالم، مکار، بخيخونړ

رې مودې په کړاوونو يچې د ډ ييله ابو مسلم سره د هغۀ بې وفا
 .ید یو متل جوړ شويؤ،  يګدۍ ته رسول ېد يېسره 

                                                                                                                     
خالفت خپل اصلي مرکز يعني اهلبيتو ته ستون شي. تاريخ يعقوبي  

 چاپ کياني. 141ص    11، بحاراالنوار ج  98ص  3ج 
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د کړ يه السالم پالر شهيکاظم علموسی  چې د امام يېکله 
رش کلنۍ پورې منصور د يعمر شل کاله ؤ او تر د ينو د هغو

 241رعب او ساډوبۍ له فضا سره مخامخ ؤ. منصور په 
ته  يمهد يځو يېو او حکومت شکال کښې مړ  يرهج

 د.يورس
است ؤ. ياست هم د دوکې او چل ول سيس يعباس يد مهد

کاظم موسی  چې د امام يېان يبند ياسيد خپل پالر اکثره س
 يېمالونه  يشو يکړل او سرکار يؤ خوش يه السالم ملګريلع

د هغو څارنه کوله او  يېورله ستانۀ کړل خو هماغه شان 
ت المال په خرچ يورسره  لرله. د مسلمانانو د ب يې يدښمن

پنځوس  يېاو زنا کښې  ېش وعشرت، شراب خوريع
په زمانه کښې امام  يعباس يونه درهمه خرچ کړل. د مهديليم
، علم او ید تقو جوپې شهور شو او خلق به جوپېر ميډ

ته په پټه ورتلل او د  يلت د اسمان دغه ځالوند ستوريفض
جاسوسانو  يمهدد دل، ينې  به خړوبيض له دغې چيف يمعنو

 يېهغۀ ته ددې هر څۀ رپوټونه ورسول هغه غصه شو او حکم 
نې څخه يه السالم له مديکاظم علموسی  ورکړو چې امام

 ئکړ يې يراولئ او  بندبغداد ته 
کمه ورسته : له دې حُييابو خالد وا يدونکيد "زبالې" اوس

وو، په واپسۍ  ينې ته په امام پسې تلليان چې مديهغه پوځ
امام سره زما کور ته راغلل، امام ماته په پټه غوندې  لهکښې 

ر غمجن يزونه ورله له بازاره واخلم، زۀ ډينې څيچې ځ يېوو
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. وې يږم چې دا ظالم دې ونۀ وژنيريل: ويؤم، امام ته مې وو

کښې  يېځا يره نۀ لرم، تۀ په پالنکيو څيل: زۀ له هغۀ هيفرما
 وخت وګوره. يله ما سره  پالنک

ه السالم بغداد ته بوتلل شو او ما د يکاظم علموسی  امام
ته الړم  يېدۀ نو هغه ځايسهغې ورځې انتظار کولو، چې راور

دم چې يلنو په شان سوزيندې د سپره انتظاره په اور بايال ډ
و يد چې په يښۀ ناوخته شو او شپه شوه نو امام مې ول له ک

ل: د يدم نو وې فرمايچې زۀ ول يې، کله یخچر باندې راروان د
نورې خبرې وکړې او  يېا يم، بيخالد پالره شک مۀ کوه، زۀ 

ا به نۀ ياو ب ئد ته راولاا بغديل چې ما به بيهم وو يېدا 
 1وؤ. يليافسوس چې هماغه راز وشوه چې امام فرما ږم،يستن

ه السالم بغداد ته يکاظم علموسی  چې کله امام يمهد
 يحضرت امام عل يېکړ نو په خوب کښې  يې يراوست او بند

م ُتيسَل عَهَفَ ورته ولوست: يېت يد چې دا ايعليه السالم ول
ا ي)ا 2کم.امَرحَوا اَقطعُو تَ االرضِ يدو ففسِن تُم اَُتيلَوَتَ نْاَ

تاسو چې واکمنان شئ نو په زمکه به فساد کوئ او رحم به نۀ 
 کوئ(
په ما پسې  يعباس يمه شپه وه چې مهدي: نييع وايرب

په خلۀ ؤ"فهل  يېت يستوۀ چې کله ورغلم نو دا ااراو یسړ

                                                             
 21ص    49. بحار ج   1
 11. سوره محمد  ايت   2
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ه يکاظم علموسی  ل الړ شه او اماميوو يېتم...." ما ته يعس
 يکله مې راوست نو مهدالسالم له بنده دلته راوله چې 

ورته  يېپه مخ ښکل کړ او خوب  يېد هغه يپاڅ يعباس
نې ته ستون يحکم وکړو چې هغه مبارک مد يېا ي" بواوروۀ

 کړئ.
. يا کړچ رامنځته نشيرې چې څۀ خنډ ي: له دې ووېع  اويرب

نې يهماغه شپه مې د تللو تکل وکړو او سبا ته امام په مد
 1کښې ؤ...."

دربار له سختې ساډوبۍ  يد عباس يکښنې يامام په مد
تر دې چې  ښودنې مشغول ؤ. م او الريسره سره د خلقو په تعل

مړ شو او ځوې  يعباس يکال مهد يتم هجريو سل نهه شپيپه 
د خپل پالر په اپوټه د  يهاد ناست.يکښ ګدۍپه  يې يهاد

ال هم نۀ ساتلو او په ظاهره او په څرګنده به يموکراسۍ خيډ
 يېعليه السالم اوالد ځورولو او پالر  يامام علد حضرت  يې

رته واخستل. د هغۀ يترې ب يېوو هغه  يته څۀ ورکړ يودچې 
 زه وه.يښه د فخ بوګنوونکې غميتر ټولو شرموونکې پ

 
 د فخ غميز

                                                             
 31، 33ص   13. تاريخ بغداد ج   1
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انو د يچې د عباس ين بن عليو کس حسيانو ينې د علويد مد

ظم کاموسی  نو د امام یحکومت له سخت ظلمه پوزې ته راغ
په خالف پاڅون وکړ او له  يد هاد يېه السالم په خوښې يعل

نې ته روان شو، د يو سوو تنو سره له مکې څخه مديقابو در
و ځاې کښې هغه کاالبند کړ او يانو د فخ په نامه يسپا يهاد

هم د کربال د  يېسره  يکړل، دو دانيشه يې يهغه او ملګر
پرې کړل،  يېنه دانو سرويښې په شان کار وکړ، د ټولو شهيپ

 يوې غونډې کښې چې د امام عليراوړل او په  يېنې ته يمد
ه السالم چې يکاظم علموسی  نې اوالده او اماميه سالم ځيعل

د نو وې يسر ول ين بن عليکله د فخ د پاڅون د مشر حس
 ....مسلماً صالحاً کان ه راجعون واهلليل: انا هلل و انا اليفرما

قسم دا کس  يېږو. په خدايته به ستن و او هغۀيه ي)ټول له خدا
 يېبه  ېروژ يريک ؤ، ډيشو مسلمان او ن ېد کړيچې شه

ښو ته رابلل او له بدو  يېولې، خلق به ڼرو يېولې شپې به ين
 منع کول او ددۀ په کورنۍ کښې تر دۀ غوره څوک نۀ ؤ.(

 يزو او شخصياخالقو پرته د وګړن ياسيله س يهاد
 ېش کوونکي، شراب خور او عېاخالقو له نظره هم بې الر

 يې ېته ورغلم، سترګ يوه ورځ هادي يېؤ."ابن داب" وا یسړ
نه يوغوښتل چې د شرابو په ستا يېله شرابو سرې وې، له ما 

له، يده وويم، د شعر په ژبه مې ورته قصيده ووايکښې قص
 ښت زره درهمه راکړل.يولڅ يېکل او ماته يول يېشعرونه 
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ړ شو هارون باچا شو. په دې مکال  يهجر 271هم په  يهاد 
کاله ؤ، د  51ه السالم عمر يکاظم علموسی  وخت د امام

، او د لوټ مار ي، بدمعاشياتيانو زور،زيهارون دور د عباس
و يکښې  يېعت د مراسمو په پايد اوج دور ؤ. هارون د ب

د ټولو چارو  يېر کړ او هغۀ ته يخپل وز يبرمک ييحي ينرايا
شپړ ياندې د خلقو د لګولو او لرې کولو باو په پوسټونو  ب

هغۀ ته خپله  يېار د مالتړ لپاره يار ورکړ، او ددې اختياخت
سو په شرابو، يت المال په پيګوتمه ورکړه او په خپله د ب

کبابو، زنا او د زرو او د لهو لعب د سامانونو په اخستلو 
 مشغول شو.

و يت ميا څلور کلنۍ ګډې قيپه هغه زمانه کښې چې دوه  
ونه دوه يليد ( پنځۀ سوه ميت المال درامد )عايدرهم ؤ، د ب
 ښت زره درهمه ؤ. چې هارون پرې الس پورې کړ،يلکه او څلو

ف په بدله کښې يوې مدحې او تعري د يېاشجع نومې شاهر ته 
قار يه او موسيونه درهمه ورکړل، شاعر ابوالعتاهيليو مي

په بدله کښې هر  د څو شعرونو او ساز يېته  يم موصليابراه
 و ته سل زره درهمه او سل سل جوړې جامې ورکړې.ي

قارې يرې سندرغاړې او موسيدهارون په ماڼۍ کښې چې ډ 
 يېقۍ به يښځې وې چې د هغه وخت ډول ډول سندرې او موس

و ځل ينه لرله. يره ميغږولې.هارون له جوهراتو او زرو سره ډ
په  يېورځ به  نارو واخسته. هرهيو لک ديوه ګوتمه په ي يې

دې او کله کله به د دۀ يکښې لس زره درهمه خرچ ک يېپخلن ځا
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کوله او  يدۀ. هارون به جوارياريرش ډوله خوراک تيلپاره د

د مجلس له ټولو  يېکله کله به حتی ر څښل يهم ډ يېشراب به 
ګډونکو سره په ګډه شراب څښل، البته د خلقو د غولولو 

کولو  يېارونه هم کول، حج به ک يکله کله اسالم يېلپاره به 
 .يحت وکړيو نصال چې ورته وعظ يو يېاو واعظانو ته به 

 

 کاظم عليه السالم دريغ او موقفموسی  د امام
 يانو د حکومت په وړاندې د حضرت امام عليهارون د عباس

ر خفه ؤ او له يعليه السالم د کورنۍ په مخالفت او سختۍ ډ
ځپل. خپلو  يقې هغويپه هرې ممکنې طر يېدې امله به 

سې ورکولې چې د حضرت يرې پيشاعرانو ته به ېې ډ يدربار
، منصور يسې بد رد ووائيعليه السالم په ال)ع( پ يامام عل

عليه السالم د کورنۍ په هجو  يچې د حضرت امام عل ينمر
لې وه، خزانې ته بوتلو چې څومره څۀ يده ويوه قصي يېکښې 

ه دې هم سخت غصه ؤ پحتی ، يورځنې واخل يخوښ و يې
او  يارت کويه سالم د قبر زين عليچې خلق ولې د امام حس

ارت او ورسره خواوشا کورونه ړنګ يورکړ چې دا ز يېحکم 
رې هغه ونه چې د هغۀ مبارک د مزار په خواه ياو د ب يش ېکړ

غمبر په خپل ژوند يالم پس)د ا 1.يدلې وه ووهيکښې ټوک

                                                             
 چاپ سنګي. 132سي  ص . امالي شيح طو  1
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په هغه چا  يلعنت دې و يېوو د خدا يليکښې درې ځله فرما
 (1.يکويرې ونه پريچې د ب

ه يکاظم علموسی  په دې کښې شک نشته چې حضرت امام 
، ځکه یروليالسالم له داسې ظالم حکومت سره ژوند نشو ت

هم د خپلو ملګرو  يېؤ او پخپله به  يخو د فخ په پاڅون راض
 په مالتړ سره تر ممکنه حده مقابله کوله.

صفوان بن مهران ته  يو ملګريوه ورځ خپل يامام  
وازې دا چې اوښان دې يخو  يېل، تۀ له هر نظره ښۀ يوفرما

د حج د  يېوکړ: زۀ خو  يېه ورکوې، عرض يهارون له په کرا
ې ورکوم او پخپله هم په اوښانو پسې نۀ ځم. يه کراسفر لپاره پ
هارون  يېا تۀ په زړۀ کښې نۀ غواړې چې خدايل: ايامام وفرما

ع يچې ستا اوښان ضا يسالمت له حجه راستون کړاو  یژوند
ل: ولې نه. امام ي. وې ويه هم درکړياو تا ته کرا ينۀ ش

 ېدواوعمرغوښتونکيل: څوک چې د ظالمانو د پاتې کيوفرما
 .يږيرل کېله هغو شم يو

نو کسانو ته اجازت ورکولو چې د هارون يځ يېکۀ کله به  
ې له دې امله وو زاوينو  يپه حکومت او اداره کښې پاتې ش

صالح په دې کښې ګڼله او د هارون په  يېنظره  ياسيچې له س
د  کوڅداسې کسان ټاکل چې  يېحکومت کښې به 

د ملګرو لپاره ګټه ور وؤ او د حکومت  ياو د دو ومسلمانان
                                                             

 132. امالي شيخ طوسي  ص   1
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 يخبرول، ځکه خو چې کله عل يدو يېلونو به او او چيله مکار

ې له خپل پوسته ن غوښتل چې د هارون په دربار کښيقطيبن 
 ، امام اجازت ورنۀ کړو.ياستعفا ورکړ

توب په سختو  يد بندحتی ه السالم يکاظم علموسی  امام 
شرائطو او حاالتو کښې هم د ظلم له حکومت سره له مبارزې 

چې له  ،کيو لياو مقابلې الس وانۀ خستو. هارون ته د امام 
، څومره په برم ئغور وکړته ؤ،  يورته استول يېبنده 

 .ید یکليل يېدې سره يمان او کلکې عقيا، ايړانتيم
وه ورځ هم په سختۍ کښې نۀ ي".... په ما باندې داسې  

خو دا چې په تا هغه ورځ ښۀ په اسانۍ او خوند سره  يرږيت
او  ينۀ لر يېڅ پايخو تر هغې ورځې صبر وکړه چې ه يرږيت

 نو او ظالمانو ته د تاوان ورځ ده"اتباه کار
رو په وجه د امام يحاالتو او و ياسيمدغو سهارون د ه 

و هارون يچې ووا ير ساده توب ويوجود نۀ زغملو نو دا به ډ
ت سره په زړۀ کښې حسد يثيمقام او ح يوازې د امام له معنوي

دو چې يکړو. هارون ښۀ پوه يهغه مبارک بند يېدرلود ځکه 
اد خپلو ينو په خپل  ينيکه هر کله هم امام فضا برابره وو

دل ياو ل يصحابو په پاڅون سره به د هغۀ حکومت نسکور کړا
نو دا  ید ی. او که غلینۀ د يڅ ساز باز ته راضيچې امام ه يې
رو هارون رامخکښې شو او بې ي. له دغو ویک ديو تاکتيهم 

له دې چې د خالفت د غصبولو  په خلقو باندې د خپلو 
ندې د د مالونو د خوړولو او په سلطنت با يظلمونو، د هغو
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د  ي: ايته وائ پيغمبر)ص( .يخالفت له بدلولو شرم وکړ
بن موسی  يصلې چې ستا د لمسيرسوله! په هغې ف يېخدا

جعفر په حقله مې کړې ده، عذر غواړم، زۀ په باطن کښې نۀ 
رږم چې ستا په امت کښې به يکړم خو و يبند يغواړم چې د

ا ي. بکوم يبند ينو د يش يېبه تو ينياو و يجنګ رامنځته ش
ر)ص( بغميسالم چې د پاله يحکم ورکړو چې امام کاظم عل يې

او په بصره کښې  يسيه والړ ؤ، ونځپه خوا کښې په مان د قبر
 .يکړ يبند يې
ر يو کال تيبن جعفر په بند کښې  عيسی يامام د بصرې وال 

بن جعفر باندې  عيسیکو اخالقو او عمل په ين يکړو د هغو
 يله ما بوزه ګن يد کل:يول يېته دومره اثر وکړو چې هارون 

او  کړم "د هارون په حکم امام بغداد ته بوتلل شو يې هب یخوش
ا څۀ موده پس يکړ ب يبند يېع په بند کښې يد فضل بن رب

بن شاهک  يته وسپارل شو او باالخره د سند یحيفضل بن 
 شو. ېبند ته منتقل کړ

ارون هر د بندونو د دغو پرله پسې بدلولو وجه دا وه چې ه 
و هم يخو  يد کړيځل د بند له واکمنانو غوښتل چې امام شه

نا يبن شاهک د هارون په و يې سندچښوده. تر دې يغاړه نۀ ک
نې مشهور يځ يېله وفاته مخکښې  يد کړ او د هغويهغه شه

چې په امام باندې حمله  يورکړ يچې ګواهکسان راوغوښتل 
چل سره  ېپه د. ید ینۀ ده شوې بلکه په خپل مرګ وفات شو

حکومته  يهم د امام د شهادت پړه له عباس غوښتل چې يې
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رغله ځان يبلوا او  يانو د احتمالياو هم د امام د پلو يلرې کړ

رسوا کړل ځکه  يا هغوينګتيارۍ او ټي. خو د امام وښيوسات
ف او زهر يچې کله شاهدانو امام ته اوکتل، امام له سخت تکل

په نهو کجورو کښې زهر  يېته ل: ما يدو سره سره وفرمايجن
 1ا ځم.ياو بله ورځ له دن يږين کي، بدن به مې سبا شيد يراکړ

وو هماغه شان وشول. دوه ورځې پس  يلياو څنګه چې امام و
ټې يشتمې نيکال د رجب په پنځه و يقمر يهجر 213د  يعني

ق اد فر مر وکړ او ټول مسلمانان د هغه امايزمکې او اسمان و
 2ل.شو يپه غم داغ

 
 سالم مناظرې او علمي مذاکرېالد امام عليه 

ه السالم بلکې ټولو امامانو په خپل يکاظم علموسی  امام
علم سره د هرې پوښتنې ځواب د تپوس  يورکړ يېخدا

حتی له علم او پوهې سره سم ورکولو او ټولو کسانو  يکوونک
په وړاندې په  يد تفکر د قدرت او پوه يدښمنانو هم د هغو

موسی  هارون امام اجزۍ او بې وسۍ اعتراف کولو.خپلې ع
نې څخه بغداد ته راوغوښت او خبرو يه السالم له مديکاظم عل

 ناست.ياترو ته ورسره کښ

                                                             
 82ص  1. عيون اخبار الرضا ج   1
 82، انوار البهيه ص 492ص  1. کافي ج   2
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 .ينې پوښتنې ديره وخته ځيزما په زړۀ کښې له ډ :هارون 
ځواب  يېغواړم چې تۀ  ی،پوښتل يتر اوسه مې له چا نۀ د

. نو زما يېدروغ نۀ وا، تۀ يمې د يدليراکړې ځکه چې اور
 ا راکړه. يځواب سم او رښت

راکړې نو ستا د پوښتنو سم  يان ازاديکه د ب امام: 
 ځوابونه به درکړم. 

شې.  ېليړې والرې، څۀ چې غو يان ازاديد ب هارون: 
چې  يده لرئير خلق عقولومړۍ پوښتنه دا چې ولې تۀ او ن

وره او غ اوالد هعباس ل ېعنيتاسو د ابو طالب اوالده زمونږ نه 
و. ابو طالب او يوې تنې ي، حال دا چې مونږ او تاسو د يئبهتر 

سره د  )ص(غمبريترونه وو او له پ )ص(غمبرياړه د پوعباس د
 .ير نۀ لريخپلوۍ له نظره څۀ توپ

 و.يته تر تاسو نزدې  پيغمبر)ص( مونږم: اما 
 هغه څنګه؟ هارون: 
د  يېد خداابو طالب  يعنيځکه چې زمونږ پالر : امام 

وې مور او پالر وؤ( خو يله  يعنيرسول د پالر سکه ورور ؤ)
وه وه خو ي يېوازې مور يناسکه ورور ؤ ځکه چې  يېعباس 
 جدا وؤ.  يېپالران 

چې له  ئبله پوښتنه مې دا ده چې ولې تاسو ادعا لر هارون: 
ر)ص( وفات بغميارث هم وړئ، حال دا چې کله پ غمبر)ص(يپ

ؤ خو بل  ې( ژوندیباس )چې زمونږ پالر دع يعنيشو نو ترۀ 
او  ېنۀ ؤ ژوند ی،ابو طالب چې ستا سو پالر د يعني يېترۀ 
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راث يم ته يد ترۀ ځو يو ېدا خو معلومه ده چې کله ترۀ ژوند

 .يږينۀ پاتې ک
 راکوې؟ يان ازاديد بامام:  
 .يېل چې ازاد ياول مې ووهارون:  
موجود  دله چې اوالک يطالب  فرمائ يبن اب يامام عل امام: 

راث نۀ ينو له مور، پالر، ښځې او خاوند پرته نورو ته م يو
راث يم ينو د ترۀ لپاره نۀ په قران ک ي. او چې اوالد ويږيرس

ترۀ  ييکښې )نو څوک چې وا نوتوياو نۀ په روا ید یثابت شو
( نو يل نۀ لريه خبره ده او دلياو بې ځا يچټ ید پالر په شان د

لور  پيغمبر)ص( ده يعني ا)س(فاطمه زهر يب يچې کله ب
 . يږينۀ راس راثميموجوده وه د هغۀ ترۀ عباس ته 

بله پوښتنه دا چې تاسو ولې خلقو ته دا اجازت  هارون: 
او د  يله کورنۍ او نسله وبول ر)ص(بغميچې تاسو د پ يورکړ

 يحضرت امام علحال دا چې تاسو د  يدرته وواي يرسول بچ
، نۀ په يئ ځکه چې نسل په پالر پسې ځي بچی عليه السالم

 .یکه دين ېنيخو ستا سو مور پيغمبر)ص( مور پسې، او
نو  ياو ستا لور وغواړ يش يراژوند ر)ص(بغميپکه  امام: 

 ؟ يې يورکو
نۀ ورکوم بلکې په دې خبره خو  يېسبحان اهلل ولې هارون:  

 اړ هم کوم.يو يشو کيپه عربو عجمو او قر
هم نه  يېاو زۀ  يزما لور نۀ غواړ ()صپيغمبر خو امام: 

 ورکوم .
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 ولې؟هارون:  
)که څه هم د مور لخوا( خو  یځکه چې هغه زما پالر دامام:  

 شم.                                                   ېليو ی، نو ځان ته د رسول بچیستا پالر نۀ د
 ،يېد رسول نسل وا يېو تاسو ولې ځانته د خداهارون: ن 

 نۀ د لور لخوا. ،يلخوا  و يت د ځويحال دا چې نسل او ذر
 ځوابه معاف کړه. يا له دم امام: 
 ليۀ پکار ده چې ځواب راکړې او له قرانه دلهارون: ن 

 راوړې.

 وَ وسفَُي وَ وبَيا وَ مانَيسل وَ اودَدَ ةِيَرِن ذُمِ "... وَامام:  
 وَ ييَحيَ ا وَيرِکَ ذَ وَ ن.ينِحسِالُم یجزنَ کَذالِهارون و کَ

تونه( اوس له تا پوښتنه يا 15و  13...." )د انعام سوره یسَيعِ
ت او يم ذريت کښې د حضرت ابراهيچې په دې ا عيسیکوم 

 يم سره نسبت لريد پالر لخوا له حضرت ابراه ينسل بلل شو
  که د مور لخوا؟

خبره  يپالر نۀ ؤ نو ضرور عيسیچې د  يېهارون: قران  وا 
 .مور لخواده چې ده 

 ید یم نسل بلليد حضرت ابراه يېنو د مور لخوا امام:  
 )ص(پيغمبرفاطمې )ع( لخوا د  يب يمونږ هم د خپلې مور ب

 م؟يت هم درته ووايږو. بل اينسل او اوالد ګڼل ک
 ه.يوواهارون:  

 هِيفِ کَاجَحَ نْمَ: فَيو ېلوست ېخو به دت يد مباهلې ا امام: 
م و ائُکبنَاَ ا وَنَائَنَبْاَ ُعدْالَوا نَعَل تَُقفَ لمِالعِ نَمِ کَائَا جَمَ عدِبَ نْمِ
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 اهللِ ةَنَعْلَ لْعَجْنَفَ لْهِتَبْنَ مَُث مُْکسَنفُاَ نا وَسَنفُاَ ائکم وَسَنِ ا وَنَسائَنِ

تاسو خپل  …يعني(  12ت ين. )سوره ال عمران ايباذِالکَ یَعل
 راولئ مونږزامن راولئ مونږ به خپل راولو تاسو خپلې ښځې 

ا به يمونږ به خپل، ب او تاسو خپل نفسونه راولئ ېبه خپل
لعنت وکړو چې  يېمباهله وکړو او په هغه چا به د خدا

د نجران له  )ص(غمبريچې پ يليو يچا نۀ دي" هيدروغجن د
، فاطمې ، حسن او ينصاراوو سره مقابله کښې له امام عل

نو  ،وو يلبوتلهم السالم پرته بل څوک له ځان سره ين عليحس
هما ين عليخپل زامن ( مصداق حسن او حس يعنيدا ابنائنا)
حسن او  يد خپلو زامنو په ځا )ص(غمبريپ يعني يالسالم د

د مور  يوو، سره له دې چې دو يهما السالم بوتللين عليحس
 .ياو دګران رسول د لور زامن د يزامن د )ص(پيغمبرلخوا د 

 زمونږ نه څۀ غواړې؟  ارون:ه 
 وازې غواړم چې کور ته الړ شم. يڅه يام: نه. هام 
 هارون:  په دې حقله به فکر وکړم. 

 
 عبادت

ژوند مقصداو د  يېات کوؤ او عبادت به يرزيامام به عبادت ډ
پاک په قران کښې هم  يېموخه ګڼله لکه څنګه چې خدا

کارونو فارغ  ياو کله چې به له اجتماع يد يليفرما ېهمداس
ح نۀ ورکولو کله چې د يپه عبادت ترج يېبه ز ته يڅ څيؤ نو ه
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 طالماً يناِ مَُهللل اَيشو نو وې فرما ېکړ يهارون په حکم بند
چې ماته د  ير ځله غوښتيه ما له تا ډيلک .....خداأاس کنت

خپل عبادت لپاره فارغ وخت راکړه اوس دې زما دعا قبوله 
له م"البته له دې جملې څخه ي يکړه په دې باندې ستا منندو

 يزو کارونو کښې د هغوياو ټولن يبنده مخکښې په اجتماع
ع په بند ي. کله چې امام د ربيږيت پته هم لګيد سخت مصروف

خانې له بامه تماشه کوله او يکښې ؤ نو هارون به کله کله د بند
و کټ کښې په سجده يدل چې امام د بند په يل يېهر ځل به 

ره کوله: يه دا دعا ډسالم باله يکاظم علموسی  امام .یپروت د
 يعند الموت والعفو عند الحساب )ا اسالک الراحة يالهم ان

د حساب کتاب په  ا اويرګ په وخت اسانتمه ماته د يزما خدا
ر خوږ اواز لوستۀ او يپه ډ يېقران به  1(وخت بخښنه راکړې

نې خلقو هغۀ يدو به، د مديدلو، ژړياواز اور يېچې هرچا به 
 ېورکړ نت( لقبيد شپه روڼوونکو ز يعني) نين المتهجديته ز

 2ؤ.
 نرمي سر ښيندنه او زغم

لګه ياو د نورو لپاره ب يندنه بې سارياو سر ښ يد امام عاجز
 يپه نامې پسې د کاظم لقب د همدې خو يوه. د هغو

                                                             
 122. ارشاد مفيد ص   1
 128. ارشاد مفيد ص   2
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ندنې ي، د غصې په څښلو، او سر ښېاو په عاجز يانوونکيب

.هغه وخت چې يد يا ښوونکيد مشهورت يکښې د هغو
واد کښې د ساډوبۍ فضا يه يانو په ټول اسالميعباس

ت المال په نامه يد ب يېرامنځته کړې وه، د خلقو مالونه به 
بۍ د خلقو مال يلګول، غر يېش عشرت به يراټولول او په ع

ب وو د يمه، بې کلتوراوغريماته کړې وه، اکثر خلق بې تعل
 يکړ ګنډه ذهنونه زهرجنيانو پروپيانو په خالف د عباسيعلو

رغل کولؤ خو امام به په ينو کسانو په امام يوو او کله کله به ځ
خلق ارامول او په خپلې  يخپلو لوړو اخالقو سره غصه شو

 .ادبول يهغو يېنرمۍ او مهربانۍ سره به 
ازارولو او  يېدۀ چې امام به يو کس اوسينه کښې يپه مد 

غوښتل  ارانوينو يامام ته کنځل کول. د امام ځ يېکله کله به 
وه ورځ يمنعې کول.  يخو امام به په کلکه هغو يچې هغه ووژن

ا په اس سور شو او د هغۀ يپوښتنه وکړه ب يېامام د هغۀ د ځا
چغې  يورننوت. سړ ياو همداسې سور په پټ يته ورغ يپټ

کړې چې فصل مې مۀ تباه کوه، امام ورته خاصه توجه ورنۀ 
ه اسه راکوز شو او ، لیکړه اوهمداسې سور د هغۀ خوا ته ورغ

دې  يترې پوښتنه وکړه په دې پټ يېپه خندا او مسکا سره 
  ؟يد يسې لګوليڅومره پ

 ديناره. سل  :سړی
 ؟ ېې اميد لرد څومره ګټ  امام:
 له غيبو نۀ يم خبر.  :سړی
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 ومې ويل چې څومره اميد لرې؟  امام:
 .د دوؤ سوو دينارو اميد لرم  :سړی

ورکړل او وې فرمايل چې فصل  امام ورته درې سوه ديناره 
به دې خپل اميد ته ورسوي. هغه سړي  يېدې هم ستا وي، خدا

ښکل کړ او وې ويل چې زما له ګناهانو او  يېپاڅيد د امام سر 
 ا سره راستون شو. بله ورځ هغه سړیبديو تير شه. امام په مسک

په جمات کښې ناست ؤ چې امام ورننوت. دۀ چې کله امام 
ښۀ  يې)خدا ويل: اهلل اعلم حيث يجعل رسالته"وليدۀ نو وې 

دوباره امام  يېپوهيږي چې خپل رسالت چاته ورکړي( ملګرو 
ته دعا وکړه. امام خپلو ملګرو ته وويل کومه الر ښه ده، 

 ستاسو هغه يا دا چې ما له دۀ سره وکړه.
 

 سخاوت و بخښنه
 دنيا مقصد او موخه نۀ ګڼله او کاظم عليه السالمموسی  امام

ه چې له چا سر يېکه څه مال به الس ته ورتللو نو غوښتل به 
پرې  ېپرې مرسته وکړي، څوک غمجن پرې خوشاله کړي يا وږ

 موړ کړي.
ب نظره سخت خرا محمد بن عبد اهلل بکري وائي: له مالي

ره مدينې ته الړم. هرې خوا ته چې مې اؤم او د قرضې لپ ېشو
شوم. له ځان سره مې  ړیونۀ کړه او ډير ست يېسر ووهلو فائده 
ته ورشم او له  کاظم عليه السالمموسی  اماموويل ښۀ ده چې 
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خبر کړم. په پوښتنه مې هغه مبارک د  يېخپل حاله احواله 

مدينې په خوا کښې په يو پټي کښې په کار مشغول پيدا 
کړو.امام زما د ميلمستيا لپاره رامخکښې شو او ډوډۍ مو په 

تپوس وکړو: له ما سره دې څۀ  يېته ګډه وخوړه. له ډوډۍ ورس
پټي په خوا کښې  کار ؤ؟ قيصه مې ورته واوروله، پاڅيد د

درې سوه د سرو زرو  يې، له ځان سره يوې کوټې ته ورغی
راکړل. زۀ په خپل اس او د قسمت په  يېيناره راوړل او ما ته د

 اس راسور راستون شوم. 
 د امام ځينې خبرې

قو سره هم هغه شان سلوک وکړې عاجزي دا ده چې له خل : 2
 وکړي.  يېا سره تلکه څنګه چې غواړې له 

له پيژندلو وروسته هغۀ ته د نزدې کيدو تر ټولو  يېد خدا : 1
او د حسد او کول ښه وسيله مونځ، له مور او پالر سره نيکي 

 .غرور پريښودل دي
څوک چې خيانت وکړي او مسلمان ته د څۀ شي عيب او  : 3

له بلې الرې دوکه کړي او چل ول ورسره  يېائي يا خرابي ونۀ ښ
 .په داسې کس لعنت کوي يېوکړي خدا

او منافق  ېچې دوه ژب یټولو بد بنده هغه دد پاک  يېد خدا  :5
وي، د خپل مومن ورور په مخکښې د هغۀ تعريف کوي او په 

چې مسلمان ورور ته څۀ نعمت ورسيږي  يېبد وائي يا  يېشا 



کاظم )ع( ژوندموسی  د امام  
25 

او کۀ په مصيبت کښې ښکيل شي نو  نو حسد ورسره کوي
 نۀ کوي. يېمرسته 

له زړه څخه  يې: څوک چې د دنيا عاشق شو د اخرت ويره  4
 څادر ټولوي. 

 تر ټولو ښه کار ميانه روي او منځالروي ده . :1
 کړئ. يخپل مالونه د زکات په ورکولو سره خوند :7
 

 د امامت غښتلتيا کاظم عليه السالمموسی  امامد 
امامانو به له خپل ځانه وروسته د امام او ديني او ګرانو 

سياسي مرجع مشر د ښودلو او ټاکلو لپاره په څرګنده او جوته 
توګه د هغۀ نوم اخستلو چې د هغو کسانو لپاره هيڅ الر او بانه 

غلطه او ناوړه استفاده کول  يېپاتې نشي چې له دې الرې 
کو ته خپل غښتل او ددې لپاره چې د امامانو صحيح منوون

د  امام جعفر صادق)عليه السالم(امام معلوم شي. له دې امله 
کاظم عليه موسی  امامعباسيانو په هغه سخت دور کښې هم د 

 يېاو له ځانه ورسته  یه څرګنده توګه بيان کړامامت پ السالم
 دي: دا يېچې څو نمونې  ید یټاکل
خپلو  م(امام صادق)عليه السالي زما پالر يعلي ابن جعفر وا :2

ځينو خاصو اصحابو او يارانو ته وفرمايل زما د بچي )اشاره 
( په باب زما سپارښتنه ته کاظم عليه السالمموسی  امامه د

ځکه چې هغه زما له ټولو بچيو او ټولو پاتې کسانو  ومنئ
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 يېاو د خدا تر ما ورسته به زما ځاي ناستې .غوره او لوړ دی

 حجت وي.  يېګانو د خداپه بند
له ځانه ورسته د  امام صادق)عليه السالم(ي يعمر بن ابان وا :1

ما ورته وويل چې اسماعيل هم  ټولو امامانو نومونه واخستل،
! دا کار زمونږ په الس کښې قسم يېنه په خدا :، وېیپکښې د

 .نۀ دی
ته مې  امام صادق)عليه السالم(منصور بن حازم وائي:  :3

تا ځار شه له مرګه خالصي عرض وکړو چې زما مور او پالر له 
نشته خو دا راته ووايه چې تر تا وروسته به امام څوک وي؟ وې 

کاظم موسی  امام) که ماته څۀ واقعه پيښه شوه دا بچیفرمايل 
د  سو امام وي.ړه( به ستااشاره وک يې هطرف ت عليه السالم

عمر هغه وخت پنځۀ کاله ؤ البته  کاظم عليه السالمموسی  امام
هلل هم په مجلس عبدا یيو بل ځو ادق)عليه السالم(امام صد 

نور ډير روايتونه او قيصې شته چې  کښې موجود ؤ. داسې
کاظم عليه موسی  امامټينګار کوي او څرګندوي چې اووم 

له دنيا الړ  دي نۀ اسماعيل. چې د پالر په ژوند کښې السالم
م چې محمد نوميدۀ. خو سره له دې د اما او نۀ د اسماعيل بچې

له وفاته ورسته ځينې کسان د اسماعيل يا د هغۀ د ځوي 
قائل شول او د رڼا له الرې چې  ۍمحمد يا عبداهلل د امامت

 ه شوې وه بې الرې شول.ورته معلومه او روښان
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 د امام د مکتب شاګردان
يکانو د ندامام علم او پوهه د حضرت محمد )ص(او د خپلو 

و کمال تږي به د هغۀ د علم او عمل بيانوونکې وه. د علم ا
ه کوؤ چې په دز يېمکتب له چينې خړوبيدل او داسې علم به 

درجې حاصلولې.  يېد ايمان او علم لو يېډير کم وخت کښې به 
له دنيا الړ او د خپل  يېامام قابو شل کالن ؤ چې ګران پالر 

ته مخه کړه  پالر د مکتب اکثرو شاګردانو او زده کوونکو دوي
له دوي ګټه واخسته. د هغۀ حضرت د  يېکاله يرش چې قابو د

، کالم او مناظرې کښې له نورو ثمکتب شاګردان په فقه، حدي
سره د پرتلې وړ نۀ وو او په اخالقو علم او د مسلمانانو په 

سره  . د کالم د علم استادانو هغويبيلګه ؤد وخت کې خدمت 
 ډير زر پښې يېه مناظرو کښې به د بحث طاقت نۀ لرلو او پ

 کوؤ. يېسپولې او د خپلې بې علمۍ او عاجزۍ اعتراف به 
امام  له دغو شاګردانو روحي لوړاوي او د شخصيت  د

عظمت د مخالفانو په تيره بيا د حکومت سترګې بريښولې او 
سوزولې وې او ويريدل چې داسې نۀ وي امام په خپل 
محبوبيت او پوزيشن سره پاڅون وکړي. د امام ځينې شاګردان 

 ي.دا د
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 ابي عمير)رح(: :1
کاظم عليه موسی  امامکال وفات شو. د  127د هجرت په 

، امام رضا عليه سالم او امام محمد تقي عليه سالم السالم
. د امامانو له نزدې يارانو او مشهورو ید یشاګرد پاتې شو

روايات نقل  يېمتفکرانو څخه ؤ او د ډيرو مسائلو په حقله 
د دۀ په حقله ليکي: ابن  عالم دیي کړي دي. جاحظ چې يو لو

ابن  1ابي عمير د خپل وخت په ټولو څيزونو کښې بيلګه ؤ.
بکير وائي ابن ابي عمير بندي شو او په بند کښې پرې ډير 

ترې واخستل  يېظلمونه او کړاونه تير شول. ټول مال او شتۀ 
او شايد د همدغو بندونو او کړاوونو په وجه د هغۀ د حديث 

 منځه الړل.کتابونه له 
 

 صفوان بن مهران )رح(   : 2
تونو يروا يېؤ. چې عالمان  یو پاک او موثق و معتبرسړي ېد

. په اخالقو او کړچار کښې تر دې حده يت ورکويته اهم
چې د  ید کړ)دا هماغه صفوان ديؤ چې امام تائ يدليرس

 ره شوه(يت يېصه ياوښانو ق

                                                             
 چاپ سنګي 154المقال ص  منتهی.   1
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 صفوان بن يحې)رح(:   : 3
و بزرګ يه سالم په اصحابو کښې ياظم علکموسی  د امام ېد

ثونو د نقل کوونکو ي: صفوان د حديکيل يخ طوسيکس ؤ. ش
 یو پاک سړيث پوهانو په نزد د خپل وخت تر ټولو عالم ياو حد
مقام  يې. صفوان د اتم امام په وخت کښې هم ؤ او لويږيګڼل ک

ادولو يکۍ يه سالم هم هغه په نيعل يدرلود. امام محمد تق يې
ؤم،  يشو، زۀ ترې راض يله هغۀ راض يې: خدايېل به يفرما او
  1له ما او زما له پالر سره مخالفت ونۀ کړو. يېڅکله يه
 

  :علي ابن يقطين)رح(: 4
امام د  يېکال په کوفې کښې پيدا شو، پالر  215د هجرت په 

امام ته  يېله ملګرو څخه ؤ او خپل مال به  صادق)عليه السالم(
هغۀ سره د خپلو دوو  يېوڅارولو چې له امله استولو، مروان 

بچو علي او عبداهلل مدينې ته الړل. کله چې اموي حکومت 
دړې وړې شو او عباسي حکومت جوړ شو نو يقطين راڅرګند 
شو او له خپل ټبر او بچو سره کوفې ته ستون شو، علي بن 
يقطين له عباسيانو سره بشپړ تماس لرلو او ځينې مهم 
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نصيب شول، د خپل پوسټ په مهال  يېنه حکومتي پوسټو

نوونکو او مله  کاظم عليه السالمموسی  امامد  يېکښې 
 ملګرو سره ډيره.مرسته وکړه.

هارون الرشيد علي بن يقطين خپل وزير جوړ کړو. او دۀ به 
ددې مقام په استفادې سره د امام د ملګرو لوټل شوي او ضبط 

موسی  امام يېځل شوي مالونه هغوي ته په پټه ستنول. يو 
يم  ه وليکل چې زۀ له دې کاره تنګ شویت کاظم عليه السالم

کۀ تۀ اجازت راکوې نو  ه باچا سره نوره ګزاره نۀ شم کولیاو ل
زۀ به له دې پوسټه څنګ ته شم. امام ورته په ځواب کښې 
وليکل چې نه دا کار مۀ کوه. علي بن يقطين د امام د حکمونو 

سستي نۀ کوله او څۀ به چې امام په پوره کولو کښې هيڅ 
 کول يېفرمايل هغه  به 

يو ځل هارون الرشيد علي بن يقطين ته ځينې جامې ډالې 
کړې چې يوه ښکلې چُغه هم پکښې وه. علي بن يقطين ټولې 

ته يوړې. امام ټولې  کاظم عليه السالمموسی  امامجامې 
ۀ شو وانۀ خسته.  علي بن يقطين پوهه ن يېقبولې کړې خو چُغه 

چې امام ولې دا چٌغه ستنه کړې ده. څو ورځې پس علي بن 
وشړلو.  يېيقطين له خپل يو رازدار غالم سره وران شو او هغه 

سره د علي بن  کاظم عليه السالمموسی  امامغالم چې له 
يقطين له مينې او له نورو پټو قيصو خبر ؤ،الړو او هارون 

چې کومې جامې تا  ېيهم وو يېهر څۀ ويل او دا  يېالرشيد ته 
امام ته ورکړي دي. هارون  يېعلي بن يقطين ته وکړې وې هغه 
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ډير غصه شو او وې ويل زۀ به تحقيق وکړم که ستا خبره رښتيا 
ي نو بيا زۀ پوهيږم ووه نو هغه به ووژنم او که دروغ دې ويلي 

او تۀ. هارون الرشيد علي بن يقطين راوغوښت او وې پوښتل 
درکړې وه هغه دې څۀ کړه؟ وې ويل هغه مې ما چې کومه چُغه 

ښه   مې په عطرو خوشبويه کړې او په حفاظت سره مې ايښې ده.
راوړه.علي بن يقطين خپل يو مريې واستوۀ.  يېنو همدا اوس 

کيښوده، هارون چې  يېراوړه او د هارون مخې ته  يېهغۀ چُغه 
سره  په احترام يېچُغه وليده نو په ارام شو او علي بن يقطين 

ستون کړ او وې ويل چې له دې ورسته به ستا په خالف د هيچا 
حکم ورکړو چې هغه غالم دې زر کوړې  يېچغلي ونه منم، بيا 

ووهل شي خو هغه په پنځوسو کوړو مړ شو. علي بن يقطين د 
په  کاظم عليه السالمموسی  امامکال کله چې  211هجرت په 

م شته چې نومونه ه يېځنې کتابونه  1بند کښې ؤ، وفات شو.
 شيخ مفيد او شيخ صدوق ياد کړي دي. يې
 

 مومن طاق:  :5
 يېابو جعفر او لقب  يېمحمد بن علي بن نعمان چې کنيت 

موسی  اماماو  امام صادق)عليه السالم(مومن طاق دي. د 
امام صادق)عليه له اصحابو ځنې ؤ او له  کاظم عليه السالم
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ومن طاق دا خصوصيت مقام درلود. م يېلو يېسره  السالم(

 ه په بحث او مناظرې کښې تل بريالېلرلو چې له مخالف سر
 .کيده

 

 هشام بن حکم)رح(: : 6
ؤ. ابن  په بحث مناظرې او علم کالم کښې نابغه او په نورو لوړ

متکلم او له هغو کسانو ؤ چې د  يېنديم ليکي هشام يو لو
ې ماهر او بحثونه کول او په علم کالم کښ يېامامت په حقله به 

حاضر ځوابه ؤ. هشام ډير کتابونه ليکلي او د دينونو او 
 رې بحثونه لرل.په زړۀ پو يېمذهبونو له عالمانو سره 

ځينې  امام صادق)عليه السالم(يونس بن يعقوب وائي د 
اصحاب مثالًحمران بن اعين، مومن طاق، هشام بن سالم، 

ان ؤ، امام هشام ځو سره ناست ؤ. طيار اوهشام بن حکم له هغو
هشام ته وويل له عمرو بن عبيد سره دې څۀ وکړل او له هغۀ دې 

ويل له تا شرميږم او ستا په  څرنګ پوښتنه وکړه؟ هشام
 رته وويل چې نه خير دیې مې خلۀ کار نۀ کوي. امام ومخکښ

وو چې عمرو بن عبيد د  ېووايه. هشام وويل: اوريدلي م
برې کوي. دا خبره بصرې په جمات کښې کښيني او خلقو ته خ

ته  په ما سخته وه. د جمعې په ورځ بصرې ته الړم او جمات
ره ناست ؤ ېر چاپګې يېخلق  ورغلم عمرو بن عبيد ناست ؤ او

وکړو او د  يېترې کولې. په خلقو کښې مې ځا يېاو پوښتنې 
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هغۀ مخې ته کښيناستم او ومې ويل: زۀ يو مسافريم او له تا 
اجازت راکړو ومې ويل: سترګې  يوه پښتنه کول غواړم، هغۀ

هلکه دا څنګه پوښتنه ده. ومې ويل زما  ېدې شته؟ وې ويل ا
    هغه هم ومنله. ځواب راکوه. يېپوښتنې بس همداسې دي تۀ 

 ؟ېسترګې دې شته؟ هو. په هغو سره څۀ وين ومې پوښتل:
رنګونه او شکلونه پرې ګورم او معلوموم. پوزه لري؟ هو. په 

بويونه پرې راکاږم. خله لرې؟ هو. په دې څۀ  هغه سره څۀ کوې؟
زغه او د اکوې؟ د خوراکونو مزه او خوند پرې معلوموم. ايا م

چې څنګه . له هغې څۀ کار اخلې. يېاحساس مرکز هم لرې؟ لرم 
مټ دي بيا ورته د مازغو حاجت رستا ټول غړي او اعضاء روغ 

ځکه چې کله دا غړي په څه څيز کښې شک وکړي نو شته 
لرې  يېزغو ته ورګرځي او له هغو پوښتنه کوي چې شک ما

پاک  يېشي او يقين ورته حاصل شي.     نو مطلب دا چې خدا
ره ټاکلي او جوړ کړي امازغۀ د غو غړو د شک د ختمولو لپ

اس مرز ته اړتيا او حاجت ضروري دي؟هؤ. نو مازغو او د احس
 هو. دی؟

غړي او پاک ستا  يېهشام وائي: ما ورته وويل چې خدا
اعضاء بې له داسې امامه او مرکزه نۀ دي پريښي چې د شک 

م له ناسمو او تردد په وخت کښې ورته رجوع وکړي او س
مخلوق په شک،  شي چې دا ټول وپيژني. نو څرګنه کيدې

کښې پريږدي او داسې يو امام او مشر  حيرانتيا او اختالف
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ع ورته ونۀ ټاکي چې د شک او اختالف په وخت ورته رجو

 وکړي؟!!  
ماته مخ  يېونۀ ويل بيا  يېشو او څۀ  عمرو بن عبدود غلی    

؟ ومې ويل: د کوفې. وې يې يېکړو او وې پوښتل چې د کوم ځا
 يېنولم او تر هغې يله ځانه سره کښ . زۀ يېيېل ته هشام وي

وخندل  امام صادق)عليه السالم(خبرې ونۀ کړې چې زۀ پاڅيدم. 
ل درته چا ښودلي ؤ؟ هشام وويل بس او وې فرمايل: دا استدال

همداسې مې په ژبه جاري شو. امام وفرمايل: اي هشامه په 
عليه موسی  سالم اوالقسم دا استدالل د ابراهيم عليه  يېخدا

 سالم په صحيفو کښې شته.
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