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

يې له دې چينې خړوب کړي دي .او داسې عالمان او پوهان يې اسالمي
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.

د اهلبيتو(ع) نړيوالۍ غونډې ـ لپاره د دې چې دا ذمه واري يې

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

نړيواله غونډه په پاکې الرې کې ،ځان د اهلبيت (ع) د ريښتني الرويانو
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.

هغه تجربې چې په دې بڼه د اهلبيتو(ع) د مکتب د پوهانو په کتابونو

کې ذخيره شوې او راټولې شوې دي ،د هغې مثال نه مالويږي .ځکه چې

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

دي ،متخصصان او پوهان او عاقالن داسې مخاطب کوي چې د هغوي

عقل او پاک فطرت دا دليلونه ومني او قبول يې کړي.

د اهلبيتو(ع) نړيوالې غونډې دا کوښښ کړی دی چې د دې تجربو

نوې ټوک ،د دې زمانې د محققانو ،ليکواالنو او د هغه کسانو چې د
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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

تحقيقات هم چاپ کړي دي چې دا کتابونه به هم د حقيقت د لټوونکو

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.

هيله لرو چې د دې غونډې د کتابونو لوستوونکي به مونږ له خپلو

قيمتي وړانديزونو او ښو نيوکو څخه خبر کړي.

همدارنګ ټولو مؤسسو ،پوهانو او ژباړه کوونکو ته بلنه ورکوو چې

د ګران پيغمبر(ص) دين په خپرونې کې له مونږ سره مرسته وکړي.

له خدايه دا سوال کوو چې زمونږ دا وړکې غوندې کوښښ په خپلې

درګاه کې قبول کړي او د اخري امام مهدي (عجل اهلل تعالي فرجه

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

کوښښ کوي.

د اهلبيتو(ع) د نړيوالې غونډې
فرهنګي معاونت

د امام حسن عسکري (ع) ژوند

لنډه پيژنګلو
نوم:

حسن

لقب:

عسکري

د پالر نوم :علي
د مور نوم :حديثه
زوکړه:

د ربيع الثاني اتمه نيټه

امامت:

شپږ کاله

شهادت:

د ربيع االول اتمه نيټه د هجرت  260کال

قاتل:

معتمد

زيارت:

سامرا(عراق)

اوالد:

يو زوي

عمر:

اتۀ ويشت کاله
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د امام حسن عسکري (ع) ژوند
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حضرت امام حسن عسکري عليه السالم
هر يو معصوم امام د خپل ځاي ناستي په معرفۍ کښې يـوازې
په عامو روايتونو چې د امامانو شـمېر پکښـې دولـښ ښـودلی

شــوی ،بســنه نــۀ کولــه ،بلکــې د هــر ډول ش ـ

د لــرې کولــو او

ټينګــار لپــاره بــه يــې پــه څرګنــده توګ ـه د راتلــونکي امــام نــوم
اخستلو او خلقـو تـه بـه يـې ورپيژنـدلو .د امـام حسـن عسـکري
عليه السالم په حقله هم ډير روايتونـه نقـل شـوي چـې ځنـې يـې
دا دي:
 :1ابـــو هاشـــم جعفـــري چـــې لـــه لويـــو او بـــاوري راويـــانو او د
امامــانو لــه خااــو يــارانو څخــه دی وايــي د امــام هــادي عليــه
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السالم خدمت ته ورغلم دوي وويل :زما ځاي ناستې زما ځوې
حسن دی.
 :2اــقر بــن ابـي دلــف وايــي :لــه امــام هــادي عليــه الســالم مــې
واوريدل چې وې فرمايل :په تحقيق سره تر ما ورسته امام زمـا
ځــوې حســن دی .او تــر هغــۀ وروســته د هغــۀ ځــوې امــام مهــدي
قائم عليه السالم او هماغه به زمکه له انصافه ډکوي.

1

 :3نوفلي وايي :له امام هادي عليه السالم سره د هغوي د کـور
پــه غــولي کښــې ناســت دم ،دهغــوي ځــوې محمــد زمــونږ پــه
مخکښې تير شو ،ما له امام هادي عليه السـالم پوښـتنه وکـړه
چې تر تاسو وروسته به امام دی وي؟ امام هـادي عليـه السـالم

وفرمايل :نه .ترما ورسته به امام حسن وي.

2

 :4يحـي بـن يســار وايـي :امــام هــادي عليـه الســالم تــر شــهادته
څلور مياشتې مخکښې خپل ځـوي امـام حسـن عسـکري عليـه
السالم ته وايت وکړ او د هغوي امامت ته يـې اشـاره وکـړه او
زۀ او ځينې نور کسان ددې پيښې ګواهان وو.

 . 1کمال الدين تاليف شيخ ادوق ص 383
 . 2ارشاد مفيد ص 315
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د امام حسن عسکري (ع) په وخت حکمران
د امــام حســن عســکري عليــه الســالم د امامــت د لنــډې دورې
يعني يوازي په شپږو کلونو کښې د دريو خليفـه ګـانو ،معتـز،
مهتــدي او معتمــد حکومتونــه وو .معتــز د خپــل تــرۀ د ځــوي
مستعين په ځاي راغلی د ،امام هادي عليه السـالم د معتـز پـه
حکومت کښـې شـهيد کـړی شـو .او ددې اـالم خليفـه پـه وخـت
کښې ډيـر علويـان ووژل شـول .معتـز يـو ځـل خپـل ورور مويـد
بنــدي کــړ او وې ويــل چــې هغــه دې پــه امســا څلويښــت ګــوزاره
ووهــل شـي تــر دې چــې هغــه خپــل ځــان لــه ولـي عهــدخ خلــع او

خالص کړ او له بنده خوشی شو .خو معتز يو ځل بيـا ونيـوۀ .او
چـې کلـه يـې واوريــدل چـې ځينـې ترکــان غـواړي مويـد خوشـی
کړي نو د هغۀ د وژنې حکـم يـې ورکـړ .مويـد يـې پـه يـو زهـرژن
څادر کښې وتړلو او څادر يې پرې لـه دواړو خـواد رابنـد کـړ او
پــه دې طريقــه يــې لــه من ــه يــوړو .بيــا يــې فقيهــان او قااــيان
راوغوښتل او وې ښودله ورته چې مويد په وهلو ټکولو نۀ دي
مړ بلکې په خپل مرګ مړ دی.

1

د معتـــز پـــه حکومـــت کښـــې د علويـــانو ،د جعفـــر طيـــار او
عقيل بن ابيطالـب د کـورنۍ اويـا تنـه چـې پـه حجـاز کښـې يـې

 . 1تتمة المنتهی ص 252
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پاڅون کـړی د ،اسـيران کـړی شـول او سـامرا تـه يـې راوسـتل.1
ددغه خليفه په وخت کښې د امام حسن عسکري عليـه السـالم
په ملګرو ډير سخت دباد د ،ځينو ملګرو امـام حسـن عسـکري
عليــه الســالم تــه پــه يــو ليـ

کښــې د روانــو حــاالتو شــکايات

وکـــړ .امـــام ورتـــه وويـــل :ډيـــر زر بـــه انشـــااهلل خـــالص شـــو .او
همداسـې وشـوه دعباسـي دربـار تــرک سـپايان چـې معتـز يــې د
ځان لپاره ګټه ور نـۀ ګڼلـو د هغـه پـه خـالا راپـا څيـدل او هغـه
يې څنګ ته کيدو ته مجبوره کړ بيا يـې معتـز پـه يـوي تاخـانې
کښــې بنــد کــړ ،تـر دې چــې هــم هلتــه مــړ شــو .لــه معتــزه ورســته
مهتــدي خليفــه شــو دې هــم يــو اــالم اومنــافق ســړی د.خــو پــه
اــاهره ډيــر عبــادت کــوونکی د ،خپــل حــرم يــې لــه ســندرغاړو

ښ و ډک کړی د او په نورو غلطـو کـارونو يـې پابنـدي لګـولې
وه .امـام حســن عسـکري عليــه السـالم يــې د يـوې مــودې لپــاره
بندي کړ او د دوي د وژلو فيصله يې وکـړه خـو اجـل ورتـه اـبر
ونــۀ کــړو او مهلــت يــې ورنــۀ کــړو او خــدايې پــاک هــالک کــړ .د
مهتدي په خالفت کښـې ځينـو علويـانو پـاڅون وکـړ او بنـد تـه
واچول شول چې هم هلته مړۀ شول.

2

احمد بن محمد وايي کله چې مهتدي په مـرګ ژوبلـې لګيـا
د،امــام حســن عســکري عليــه الســالم تــه مــې وليکــل :دهغــه
 . 1مروج الذهب ج  4ص 91
 . 2مروج الذهب ج 4ص  ،95-91تتمة المنتهی ص 254

د امام حسن عسکري (ع) ژوند

9

خدايې شکر چې دې يې له تا سو وغړولو ،ما اوريدلي وو چـې
مهتدي تاسو ګواښلي يئ او ويلي يې دي چې پـه خـدايې قسـم
د محمد(ص) له کورنۍ به زمکه پاکه کړم.
امام په ځواب کښې په خپل مبارک ليـ

سـره وليکـل :ددۀ

عمر څومره کم دي ،پن ۀ ورځې پښ به په ډيـر ذلـت او خـوارخ
سره ووژل شي .او لکه څنګه چې امام فرمايلي وو هماغـه شـان
وشوه ځکه چې مهتـدي هـم د ترکـو سـپايانو پـه بلـوا کښـې مـړ
شو او معتمد د هغۀ ځايې ونيولو.

1

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

ډوب شو چې ورو ورو د هغۀ ورور "موفق" د هغـۀ د سـلطنت پـه
چارو واکمن شو ،ټولې چارې يـې تـر السـه کـړې او دی تـش پـه
نامه خليفه د .د موفق له مړينې وروسته د هغۀ ځوې معتضـد د
خپــل تــرۀ يعن ـي معتمــد د چــارو واکمــن شــو او غــر

دا چــې

معتمد د هجرت پـه  279کـال مـړ شـو او معتضـد رسـما خليفـه
شو.

2

د معتمـــد پـــه حکومـــت کښـــې امـــام حســـن عســـکري عليـــه
السالم شهيد کړې شو او ځينې علويان هـم ووژل شـو .پـه دغـو
کښې ځينې کسان په ډير الم او بـد ډول سـره وژل کيـدل .او لـه
 . 1تتمة المنتهی ص ،258-254
 . 2تتمة المنتهی ص  268مروج الذهب ج  4ص142_140
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مړينې ورسته به يـې تـرې د بـدن ځينـې غـړي پـرې کـول 1.ځينـو
مورخينو ليکلي دي چـې د معتمـد د حکومـت پـه دوران کښـې
جنګ او نښتې زياتې وې ،تر دې چې قابو پن ۀ لکـه تنـه ووژل
شول .دا لنډ غوندې حـاالت او د امـام د ژونـد نـورې قيصـې او
تاريخ دا څرګندوي چې امام حسن عسکري عليه السالم په يـو
سخت او له ساډوبۍ په حالت کښې ژوند کـود .او حکومتونـو
تل په امام سختې پابندخ لګولې وې اوډير ځله يې بندي کـړې
د .او په هغه وختونو کښـې هـم چـې امـام پـه بنـد کښـې نـۀ د لـه
هغــوي ســره کتــل او د دوســتانو ورتلــل بنــد د او لــه امــام ســره
رابطه اسانه نۀ وه.

2

د امام شخصيت او اخالقي ځانګړ تياوې
د امام معنوي کمـاالت او اخالقـي لوړتيـاوې ددې سـبب شـوې
وې چــې نــۀ يـــوازې دوســتان بلکــې دښـــمنان هــم د هغــوي پـــه
عظمـت ،لوړتيــا او بزرګــۍ داده ود .حسـن بــن محمــد اشــعري،
محمــد بــن يحــي او داســې نــورو کســانو روايــت کــړی دی چــې
احمد بن عبداهلل بن خاقان د قم د زمکو اوماليو چـاره پـه غـاړه
لرله .يـوه ورځ د هغـۀ پـه محفـل کښـې د علويـانو او د هغـوي د
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عقيـــدو خبـــره شـــوه .احمـــد چـــې پخپلـــه ســـخت نااـــبي1او د
اهمبيتــو ســر ســخته دښــمن د ،وويــل :مــا پــه ســامرا کښــې پــه
علويانو کښې په کړچار ،کردار ،وقار،پاکۍ،شرافت ،لوړتيـا
او عظمــت کښــې د بنــۍ هاشــمو پــه ټولــه کــورنۍ کښــې د امــام
حسن عسکري عليه السالم پـه شـان څـوک نـۀ دي ليـدلي او نـۀ
يې پيژنم .د هغۀ کورنۍ هغـۀ لـه خپلـو ټولـو مشـرانو او لويـانو
زيـــات محتـــرم ګڼلـــو او عـــزت يـــې ورکـــود .او د ســـپايانو پـــه
مشرانو وزيرانو او عامو خلقو هم همدومره ګران د.
ماته ياد دي چې يوه ورځ په بانان کښې له پـالر سـره ناسـت
دم،خبر راتـه راوړل شـو چـې ابـو محمـد ابـن الراـا امـام حسـن

عسکري عليه السالم راغلی دی ،پالر مې پـه لـوړ اواز وويـل:
پريــږدچ چــې راننــوځي ،زۀ پــه دې خبــره ډيــر حيــران شــوم چــې د
امام نـوم يـې پـه احتـرام او کنيـت سـره واخسـتو ځکـه چـې زمـا
پالر به بې لـه خليفـه يـا ولـي عهـد يـا هغـه کـښ چـې خليفـه يـې
حکم ورکړي د ،هيڅوک په کنيت سره نۀ يـادولو او نـوم بـه يـې
ورته اخستو ،خير ،ومې ليـدل چـې يـو غـنم رنګـه ،د ښـې ونـې
خاونــد ،مســکی ،ني ـ

انــدام ،ځــوان او رعــب لرونک ـي ســړی

راننوت .کله چې مې پالر هغه وليد نو د عزت لپاره يې پاڅيـد
او څو قدمه مخکښې ورغی .زمـا نـۀ يـاديږي چـې پـالر مـې پـه
 . 1ناابي يعنې هغه سړې چې له اهلبيتو امامانو سره دښمني او
مخالفت لري .
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ټولو بني هاشمو يا خلفاوو کښـې د چـا دومـره عـزت کـړې وي.
له هغوي يې السونه تاد کړل او پـه مـخ يـې ښـکل کـړ ،د هغـوي
الس يــې ونيــوۀ او پــه خپــل د مان ــه پــه ځــايې يــې کښــينولو،
پخپلــه د هغــوي مخــې تــه کښيناســت ،خبــرې يــې ورســره پيــل
کــړې .پــه خبــرو کښــې يــې ورتــه ويل":لــه تــا ځــار شــم" زۀ پــه دې
خبره حق حيرانه دم .په دې کښې پيره داران راغلـل او وې ويـل
چې "موفق عباسي” راغلی دی .عام رسم دا د چې کله بـه موفـق
راتللو نو لومړخ به پيره داران راتلل بيا به سپايان او د کور لـه
ورۀ څخه زما د پالر تر کوټې پورې به په افونو کښې ودريدل
او بيا به په ډيـر شـان او بـرم سـره موفـق راتللـو .خـو دا ځـل مـې

پالر ابو محمد ته متوجې د او خبرې يې ورسـره کـولې ،تـر دې
چې د موفق خاص مريان او پيره داران يې وليدل .پـه دې وخـت
يـې امـام تـه وويـل کـه سـتا سـو خوښـه وي نـو اوس الړ شـئ .او
خپلو پيره دارانو ته يې وويل چې دوي په پټه بوځي چې موفـق
يې ونۀ ويني .امام پاڅيد ،غاړه غړخ شول .او بيا امام تشريف
يوړو.

ما پېـ ره دارانـو تـه وويـل :واها دا څـوک د چـې تاسـو ورتـه د
نوم په ځايې کنيت واخستو او پالر مې يې دومـره عـزت وکـړ؟
دوي ويل چې دې يو علوي دی .چې نوم يې حسن بن علی عليه
الســـالم دی .او پـــه ابـــن الراـــا مشـــهور دی .زمـــا تجســـښ او
حيرانتيا نـوره هـم زياتـه شـوه او ټولـه ورځ انديښـمن دم تـر دې
چې شپه شوه .زمـا د پـالر عـادت دچـې د ماسـخوتن تـر مان ـه
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ورسته به کښيناستۀ او په هغـو چـارو او راپورونـو چـې خليفـه
ته بـه يـې ورکـول غـور کـود .کلـه چـې مـې پـالر مـونو وکـړو او
کيښناســت زۀ ورتــه ورغلــم او ورس ـره کښيناســتم وې پوښــتل:
احمدا له ما سره دې څۀ کار د؟ ومې ويـل :هـو ،کـه اجـازت وي
يوه پوښتنه لرم؟ وې ويل :ووايه .ومې ويل دا سـړي چـې سـهار
راغلی د ،څوک د چې تا يې دومره عزت وکړ او ځان او مـور او
پالر دې ترې ځار کړل .وې ويل :دي امام حسـن عسـکري عليـه
السالم د چې په ابـن الراـا مشـهور دي .بيـا لـږ غلـی شـو او زۀ
هم غلی شوم ،څو شيبې وروسته يې وويل ځويه ،که خالفـت د
بني عباسو خلفاوو له السه اوځي نو په بني هاشمو کښې تـر دۀ
زيــات هيڅــوک ددې وړتيــا او لياقــت نــۀ لــري او دا ځکــه چــې
څــوک پــه فضــيلت ،لوړتيــا ،پــاکۍ ،حيــا ،عبــادت او نيکــو
اخالقو کښې دۀ ته نۀ رسي کـۀ ددۀ پـالر دې ليـدلی وی نـو ډيـر
لويې او لوړ سړی به دې ليدلی د.
په دغو خبرو مې انديښنه او په پالر غصـه او ورځنـې کرکـه
ډيره ز ياته شـوه .او تـر دې وروسـته مـې دا کـار جـوړ شـو چـې د
امــام پــه حقلــه بــه مــې تحقيــق کــود او پــه دې حقلــه پــه غــور او
پلټنــــې لګيــــا دم .پــــه بنـــي هاشــــمو د فــــوځ پــــه کمانــــدانانو،
قاايانو ،فقيهانو او د خلقو په هرې پرګنـې کښـې مـې چـې لـه
چا هم د هغوي په حقله پوښـتنه وکـړه د هغـوي يـې ډيـر تعريـف

وکــړ او د هغــوي لــويې مقــام يــې بيــان کــړ او هغــه يــې پــه خپلــو
ټولومشــرانو او د بن ـي هاشــمو پــه لويــانو لــوړ وبالــۀ ،او پــه دا
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ډول د امام مقام او حيثيت زما پـه نـزد هـم ډيـر زيـات شـو ځکـه
چې ټولو ستايۀ او په نيکه يې يادود.

1

د امام عليه السالم تقوی
کامــل مــدني چــې د يــوې پوښــتنې لپــاره امــام تــه ورغلــي د،
وايي:کله چې امام ته ورغلم نو ومې ليدل چې سپينې او نرمـې
جامې يې اغوستي دي ،له ځان سره مې وويـل :نـۀ پـوهيږم چـې
ولې د خدايې حجت “امام” پخپله داسې نرمې او ښکلې جـامې

اغوندي او مـونږ تـه وايـي چـې لـه خپلـو وروڼـو سـره ورورولـي
کوي او داسې جامې مۀ اغوندچ.
امام مسکې شو او لستوڼي يې هس

کړل ومـې ليـدل چـې

له دغو جامو الندې يې د ټاټ سختې او ځېږې جامې اغوستې
وې بيا يې ماته وويل اي کامله“ :هذا هللِ و هـذا لکـم” دا د ټـاټ
ســختې جــامې د خــدايې لپــاره دي او دا نرمــې جــامې چــې ددې
لپاسه دي ،ستا سو لپاره دي.

2
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امام عليه السالم ته د دووحاجتمنو راتلل
محمد بن علي بن ابراهيم موسي بـن جعفـر وايـي :زمـونږ مـالي
حالت ډير خراب شو او فقيـران شـو .پـالر مـې وويـل راځـه چـې
دواړه دغـه کـښ (امــام حسـن عســکري عليـه الســالم) تـه ورشــو
ځکه چې ددۀ سخاوت او بخښـنه ډيـره مشـهوره ده .ومـې ويـل:
پيژنې يې؟ وې ويل :نه ،دی مې نۀ دی ليدلی.
دواړه روان شو او پـه الره مـې پـالر وويـل چـې مـونږ دومـره
حاجت لرو چې که  500درهمه راکړي نو  200درهمه به د جـامو
شي 200 ،د پور ،او په سلو نورو به نوره کډه کـوډه واخلـو .مـا
له ځان سره وويـل کـاش کـه مـا تـه هـم  300درهمـه راکـړي نوپـه
ســلو بــه کــم واخلــم ،ســل بــه د خرچــې شـي او پــه ســلو نــورو بــه
جامې واخلم او بالد جبل ته به پرې الړ شم .کله چې د امام کـور
ته ورسيدو نـو د امـام خـدمت کـونکی راووت او وې ويـل چـې
علــي ابــن ابــراهيم او د هغــۀ ځــوې محمــد دې راننــوځي .چــې
ننوتلو او سالم مو وکړو نو زما پالر ته يې وفرمايـل :ای علـيا
څــۀ چــل شــوی د چــې تراوســه ماتــه نــۀ راتلــې؟ پــالر مــې ويــل:
شرميدم چې په دې حالت کښې له تا سره ووينم .کلـه چـې مـونږ
راووتلو ،د امام مريې مونږ ته راغی .زمـا پـالر تـه يـې د پيسـو
يوه کڅوړه ورکړه او وې ويل چې دا پن ـۀ سـوه درهمـه دي دوه
سوه د جامو ،دوه سوه د پور خالاـولو او سـل نـورې د خرچـې
لپاره  .بيـا يـې ماتـه يـوه کڅـوړه راکـړه او وې ويـل چـې دا درې
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سوه درهمه دي .سل د کم اخستلو لپـاره ،سـل د جـامو خرچـې
لپاره او سل نورې هم سفر لپاره خو”بالد جبل “ ته مۀ ځـه بلکـې
د عراق “سورا” سيمې ته الړ شه.

1

د امام عليه السالم عبادت
امام حسن عسکري عليه السالم هم خپلو پالر نيکونو په شـان
عبادت ته په پاملرنه کښې بيلګه د .د مان ۀ په وخت بـه يـې لـه
هر کاره الس واخستو او هيڅ څيز به يې په مان ۀ نـۀ مخکښـې
کولــو .ابــو هاشــم جعفــري وايــي  :د امــام حســن عس ـکري عليــه

السالم خدمت ته حاار شوم .امام په ليکلو بوخت د کله چې د
مان ـــۀ وخـــت راورســـيدو ليکـــل يـــې پريښـــودل او مان ـــۀ تـــه
ودريد.
د امــام د مان ــۀ کيفيــت او څرنګــوالي بــه خلقــو تــه خــدايې
وريــادولو او کلــه کلــه بــه چــې بــې الرې کســانو د هغــوي مــونو
وليد نو بشپړ به بدل شو او سـمې الرې تـه بـه راغلـل ،کلـه چـې
امام د االح بن وايف په بند کښې د ،ځنـو عباسـيانو د جيـل
له چارواکو وغوښتل چې په امام وګمـارول خـو دواړه د امـام د
ښــو اخالقــو او ښــو کړنــو پــه وجــه بــدل شــول او پــه عبــادت او

مان ــۀ کښــې لــويې مرحلــې تــه ورســيدل .د جيــل مشــر دواړه
 . 1ااول کافي ج  1ص 506
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راوغوښتل او ورته يې وويـل افسـوس دې وي پـه تاسـو ،مـا د
څــۀ لپــاره ګمــارلي وچ او تاســو څــۀ وکــړل ،ددې کــښ پــه بــاره
کښې څۀ وايئ؟ هغوي وويل مونږ ددۀ په حقله څۀ ووايو چـې د
ورځـــې روژې نيسـ ـي او ټولـــه شـــپه پـــه عبـــادت روڼـــوي او لـــه
عبادتـه پرتــه لــه چــا ســره خبــرې نـۀ کــوي او نــۀ پــه نــورو کــارونو
مشــغوليږي او کلــه چــې مــونږ تــه وګــوري نــو مــونږ پــه لــړزا او
دږديدا شو او بې کنټروله شو.

1

حقيقت ته د مسلمانانو رابلل
ځنــو اهــل ســنتو علمــاوو منجملــه "ابــن اــبال مــالکي" لــه "ابــو
هاشم جعفري" روايـت کـړي دي چـې" ...پـه سـامرا کښـې سـخته
وچ کالي او قحط راغـی د وخـت خليفـه معتمـد حکـم وکـړ چـې
خلق دې د استسقا (د بـاران غوښـتنې) مـونو وکـړي خلقـو پرلـه
پســې درې ورځــې مــونو او دعــا وکــړه خــو بــاران ونــۀ شــو .پــه
څلورمـــه ورځ د عيســـائي بشـــپانو او پادريـــانو مشـــر"جاثليق"
احرا ته الړۀ .راهب به چې کله الس اسمان ته هس

کـړ نوښـه

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

اړتيــا پــاتې نــۀ شــوه .دې خبــرې مســلمانان ډيــر حيــران کــړل د
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مســلمانانو پــه زړه کښــې يــې پــه اســالم ش ـ

رامــنو تــه کــړ او

ځينو مسلمانانو عيسائي توب ته ګروهنه پيـدا کـړه .دې خبـرې
خليفه ډير انديښمن کړ او له امام حسن عسکري عليـه السـالم
يـــې مرســـته وغوښـــته .امـــام پســـې الړل او امـــام يـــې لـــه بنـــده
راووســتو.خليفه امــام تــه وويــل د نيکــۀ امــت دې وســاته ،ګنـي
الړو بې الرې شو .امام وفرمايل :جـاثليق او راهبـانو تـه ووايـئ
چې سبا ټول بيا احرا تـه الړ شـي .خليفـه وويـل خلـق بـاران نـۀ
غواړي ځکه چې له ورښته مـاړۀ شـوي دي نـو اـحرا او دښـتې
ته تلل ګټه نۀ لري .امام ورته وويل :ددې لپاره چې انشـا اهلل د
خلقو له زړونو ش

وباسم .احرا تـه تلـل اـروري دي .خليفـه

حکــم ورکــړو او د پادريــانو مشــر ســره لــه خپلــو راهبــانو ســبا

احرا تـه الړل .امـام حسـن عسـکري عليـه السـالم هـم لـه ډيـرو
زياتو کسانو سره احرا ته الړ.
کله چې ټول راغونډ شول نو راهبانو د دعا لپـاره اسـمان تـه
السونه هس

کړل .اسمان ورۀ شو او ووريد .امام وفرمايـل :د

پالنکي راهب الس ونيسئ ،خالص يـې کـړچ او پـه الس کښـې
يې چې څۀ وي هغـه تـرې واخلـئ .د هغـه راهـب پـه الس کښـې د
انسان يو تور هډوکی پيدا شو .امام هغه هـډوکی واخسـتو پـه
يوې اـفا لتـې کښـې يـې ونغښـت او لـه راهبـانو يـې وغوښـتل
چــې اوس دعــا وکــړچ .راهبــانو دا ځــل بيــا اســمان تــه الســونه
پورته کړل خو شته وري ې هم الړې او نمـر راښـکاره شـو .خلـق
حيرانــه شــول ،خليفــه لــه امامــه وپوښــتل چــې پــه دې هــډوکي

د امام حسن عسکري (ع) ژوند

19

کښــې څــۀ چــل دی؟ امــام ورتــه وفرمايــل چــې دا د خــدايې د يــو
پيغمبر هـډوکی دی .چـې د يـو پيغمبـر لـه قبـره راخسـتل شـوی
دی او کله چې هم دا اسمان ته ښکاره کړې شي نو باران کيـږي.
ټول مطمئن شول امام يې وستايۀ او هډوکی يې وزمايۀ او وې
ليدل چې حقيقت همداسې دی.

1

عراقي فلسفي ته الرښوونه
د عراق يو ماده پرست فلسفي د يو کتاب په ليکنه پيل وکړ په
خپل خيال کښې يې وغوښـتل چـې پـه دغـه کتـاب کښـې ثابتـه

کــړي چــې پــه قــران کښــې تناقضــونه او تضــادونه موجــود دي.
ددې کار په خـاطر لـه خلقـو څنـډې تـه شـو او د کـور پـه يـو ګـم
کښې په دې کتاب لګيا شو.
يــوه ورځ ددۀ يــو شــاګرد چــې د امــام حســن عســکري عليــه
الســالم خــدمت تــه حااــر شــوی د امــام ورتــه وويــل :پــه تاســو
کښې دومره پوهـه او هوښـيار سـړی نشـته چـې خپـل اسـتاذ لـه
دغه چټي او فضول کاره منـع کـړي .شـاګرد وويـل :مـونږ د هغـۀ
شاګردان يو ،د هغۀ په دې کار څنګه اعترا

کولی شو؟ امـام
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ورتــه وويــل :کــه زۀ درتــه څــۀ ووايــم نــو ور وبــه يــې رســوې؟ وې
ويل :هؤ.
امــام ورتــه وفرمايــل :هغــۀ تــه ورشــه او دوســتي او ملګرتيــا
ورســره جــوړه کــړه او د هغــۀ پــه دې کــار کښــې ورســره مرســته
وکړه .بيا ورته ووايه چې زۀ غواړم له تا يوه پوښتنه وکړم .هغـه
بــه تاتــه اجــازت درکــړي نــو بيــا ورتــه ووايــه چــې کــه د قــران
ويونکي (پيغمبر) تاته راشـي ،تـۀ دا احتمـال ورکـوې چـې هغـه
تاتــه ووايــي چــې دا تــا چــې څــۀ ليکلـي د قـران مطلــب دا نــۀ دی
بلکې مطلب يې بـل څـۀ دی .دې بـه درتـه ووايـي “هـؤ بلکـل يـې
امکان شته “کله چې درته په “هو” سـره ځـواب درکـړي نـو ورتـه

ووايه تاته له کوم ځايې پته ولګيده چې دا کوم څـۀ چـې تـۀ يـې

ليکې د قـران مطلـب همـدا دی؟ کيـدی شـي د قـران د ويـونکي
(پيغمبـر) لــه دې بـل څــۀ مطلــب اخسـتی وي او تادغــه الفــا او
معنې په نورو مطلبونو استعمال کړې وي .يعني د هغـۀ مطلـب
ترې بل څۀ وي او ستا ترې بل څه.
هغه سـړی کنـدي تـه ورغـی او پـه هماغـه طريقـه يـې ورسـره
ملګرتيا او مرسته وکړه .او بيا يې تـرې پوښـتنه وکـړه”.کنـدي”
ترې وغوښتل چې پوښـتنه تکـرار کـړي .بيـا پـه چـورت او فکـر
کښــې الړ او وې ويــل :ســتا پوښــتنه امکــان لرلــې شــي يعنــې

کيدې شي دا تۀ چې څۀ وايې همداسـې وي .بيـا يـې شـاګرد تـه
قســم ويرکــړ چــې دا پوښــتنه دې لــه کومــه زده کــړې ده؟ شــاګرد
ورته وويل :ممکنه نۀ ده چـې تـۀ او سـتا غونـدې نـور کسـان پـه

د امام حسن عسکري (ع) ژوند

21

داسې پوښتنې ورسي .رښتيا ووايه چې له کومې دې زده کـړې
ده .شاګرد وويل :ابو محمد امام حسـن عسـکري عليـه السـالم
ماته داسې حکم راکړ .کنـدي وويـل :اوس دې سـمه خبـره وکـړه
ځکه چې داسې پوښتنه بې له داسـې کـورنۍ بـل څـوک نـۀ شـي
کولي .بيا يې خپل ټول ليکل وسوزول.

1

د څو پوښتنو ځوابونه
 :1ابو هاشم جعفري وايي :يو سړي له امامـه تپـوس وکـړو چـې
ولې ښ ې ته په وراثـت کښـې يـوه برخـه او سـړي تـه دوه برخـې

رسي .امام وفرمايل :ځګه چې جهـاد او کـور خرچـه د ښـ ې پـه
غاړه نۀ ده او د خطائي قتل ديت د سړي په ذمه دی او په ښ ې
نشته .ابو هاشم وايي ما له ځـان سـره وويـل چـې مخکښـې ابـن
ابـي العوجــا لــه امــام اــادق عليــه الســالم څخــه هــم دا پوښــتنه
کړی وه او هغوي هـم دا ځـواب ورکـړی د .امـام حسـن عسـکري
عليــه الســالم ماتــه مــخ کــړ او وې فرمايــل :هــؤ دا د ابــن ابــي
العوجا پوښـتنه ده او کلـه چـې پوښـتنه يـوه وي ،زمـونږ ځـواب
هم يو دی .زمونږ اول او اخر په علم او مقام کښـې برابـر دي .او
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د خــدايې د رســول(ص) او حضــرت عل ـي عليــه الســالم مقــام او
فضيلت ځانته ثابت دي.

1

 :2حسن بن اريف امام حسن عسکري عليه السالم تـه وليکـل
د اميرالمـومنين حضــرت علـي عليــه السـالم پــه بــاب د پيغمبــر
ددې وينا” من کنت مواله فهذا علي مواله” مطلب څۀ دي؟ امام
وفرمايل :د پيغمبر مقصد دا د چې حضرت علـي عليـه السـالم
د امامت په مقام وګماري چې د امت د اختالا او تيت و پـرک
کيدا په وخت د حقو منونکې وي.
 :3هروي وايي :د اسباط يـو ځـوي ماتـه وويـل چـې امـام حسـن
عســکري عليــه الســالم تــه يــې يــو ليـ

وليکلــو او هغــه يــې د

هغوي د دوسـتانو لـه اختالفـه خبـر کـړ .او ورځنـې يـې غوښـتل
چــې د اختالفــاتو د ختمولــو لپــاره يــوه معجــزه وکــړي .امــام پــه
ځواب کښـې وليکـل :پـه رښـتيا سـره خـدايې پـاک لـه عـاقالنو

ســره خبــرې کــوي ،هيڅــوک لــه نــورو پيغمبرانــو او د ورســتي
پيغمبر له هغو دليلونو ،نښـو نښـانو او معجـزو زيـات دليلونـه
نشي راوړي خو سره له دې د هغوي قوم وويل چې دی جـادوګر
او دروغژن دی خو چا چې د هدايت منلو لياقت درلـود هـدايت
يې کړل .که خدايې غوښتل چې حق څرګنـد نشـي نـو پيغمبـران
به يې نۀ ګمارل .دخدايې پاک پيغمبرانو هم د کمزورخ او هم د

توانمنۍ په حالت کښې حق څرګنـد کـړ او د اـرورت پـه وخـت
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يې خبرې او ويناوې وکړې چې د خدايې پـاک حکـم نافـذ شـي.
خلــق څــو ډولــه دي .يــوه ډلــه پــوه او پــه نيغــه الر ده ،حقــو تــه
رسيدلې ،پـه ااـولو او فروعـو پابنـده ده ،شـ

او دوه ګـونې

يې په زړۀ کښې نشته ،او بل پنـاه ځـاي نـۀ لټـوي .يـوه بلـه ډلـه،
حــق لــه اهــل حقــه نــۀ اخلـي دا د هغــو کســانو پــه شـان دي چــې د
سمندر لپاسه روان دي کله چـې سـمندر ارام وي ،دوي هـم ارام
وي او کلــه چــې ســمندر نــاکراره وي ،دوي هــم مضــطربه او بــې
قــراره شـي .دريمــه ډلــه هغــه ده چــې شــيطان پــرې واکمــن دی او
دحسد په وجه د حقوالو مقابلې ته راپاڅيدلي او په باطلو سره
د حقو دفاع کوي .هغه کسان چې (له سمې الرې کاږۀ شوي) او

يو خوا بل خوا ځـي ،پـرې يـې ږده شـپون چـې کلـه هـم وغـواړي

ډير په اسانۍ سره رمه راغونډوي.
محمد بن حسن بن ميمون وايي :امـام حسـن عسـکري عليـه
السالم ته مې لي

واستوۀ او د خپلې غريبـۍاو نـادارخ ګيلـه

مې وکړه .بيا مې له ځان سـره وويـل :امـام اـادق عليـه السـالم
فرمايلي دي :له مونږ سره يو ځايې فقر او ناداري لـه نـورو سـره
تر شـتمنۍ ښـه او لـه مـونږ سـره مړينـه لـه نـورو سـره تـر ژونـدي
پاتې کيدو غوره ده .امام زما د لي

پـه ځـواب کښـې وليکـل:

کلــه چــې زمــونږ د دوســتانو او ليوالــو ګناهونــه زيــات ش ـي نــو

خدايې يې په غريبـۍ او الس تنګـۍ سـره لـه عيبـو او ګنـاهونو
سـاتي .او ډيـر ګناهونــه يـې بخښـي لکـه څنګـه چــې دې لـه ځــان
سره وويل :له مونږ سره غريبۍ له دښمنانو سره تر شته منۍ او
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بې نيازخ غـوره ده .څـوک چـې مـونږ تـه پنـاه راوړي مـونږ ورتـه
پناه ورکود ،څوک چې له مونږ څخه رڼا او بصـيرت وغـواړي د
هغوي لپاره رڼـا يـو ،څـوک چـې لـه مـونږ سـره مينـه ولـري مـونږ
ورسره نزدې کيږو او څوک چې زمـونږ لـه الرې کـاږۀ شـي د اور
په لوري ځي.

1

د امام عليه السالم معجزې
 :1ابو هاشم جعفري وايـي يـوه ورځ امـام حسـن عسـکري عليـه
السالم ته حاار شوم ،زړۀ مې غوښتل چې لـه امامـه سـپين زر
واخلــم چــې د تبــرک لپــاره تــرې ګوتمــه جــوړه کــړم .لــه امــام ســره
کښيناستم او پـ ه تللـو کښـې مـې دا خبـره هيـره شـوه.امام خپلـه
ګوتمــه لــه ګــوتې راوويســته ،ماتــه يــې راکــړه او وې فرمايــل:
سپين زر دې وغوښتل ،ګوتمه پـه الس درغلـه او لـه غمـي او د
جوړولــو لــه پيســو هــم بــر شــوې ،مبــارک دې شــه .ومــې ويــل:
ګواهي ورکوم چې تۀ د خدايې ولي او زما امام يې.

2

 :2محمــد بــن ربيــع شــيباني وايــي :پــه اهــواز کښــې مــې لــه يــو
ثنوي (دوه خدايې منوونکي) سره وليدل له هغۀ سـره مـې بحـث
او منــااره وکــړه او د هغــۀ خبــرو مــې پــه زړۀ بانــدې لــږ څــۀ اثــر

 . 1کشف الغمة ج  3ص 300
 . 2ااول کافي ج  1ص 512
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وکړو .په الره کښې مې امام حسن عسکري عليه السالم وليد.
ماته يې وکتـل .پـه ګـوتې سـره يـې اشـاره وکـړه او وې فرمايـل:
"احد احد فوحده" خـدا يـو دي ،يـو دي ،هغـه يـو ګڼـه (زۀ پـه دې
خبره ډير حيرانه شوم)

1

 :3محمــد بــن عيــاش وايــي :مــونږ څــو کســانو د امــام حســن
عسکري عليه السالم د معجزو په باره کښـې خبـرې کـولې .يـو
ناابي هم موجـود د .هغـۀ وويـل :زۀ امـام تـه بـې لـه سـياهۍ او
رنګه يو لي

(سپين لي

)ليکم که امام د هغۀ ځواب راکـړ نـو

وبه منم چې په حقه دي .مونږ هم ليکونـه وليکـل او نااـبي هـم
په يو کاغذ باندې په تش قلم سره خپلې خبرې وليکلې او امـام

ته مو واستول .امام مـونږ ټولـو تـه ځوابونـه وليکـل .د نااـبي

په لي

کښې يې د هغۀ او د هغـۀ د مـور او پـالر نـوم وليکلـو.

نااــبي چــې کلــه خپــل ځــواب وليــد نــو لــه ډيــرې حيرانتيــا بــې
هوشه شو او چې په هوش کښې راغي نو حـق يـې قبـول کـړو او
امام په پيروکارو کښې شامل شو.

د امام ځينې ځالندې ويناوې
:1په ژوند کښې مـنو الري او اقتصـاد پکـار دی .او لـه اسـراا

او افراطه ځان وساتئ.

 . 1کشف الغة في معرفة االئمة ج  3ص305
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 :2د امام د وړوکوالي په دوران کښې يو سـړي امـام وليـد چـې
ژړل يې او نور ماشومان په لوبو لګيا وو .سړي خيـال وکـړ چـې
ګوندې له امام سره د لوبو سامان نشته او له نورو سره شته نو
ځکه ژاړي .امام ته يې عر

وکړ :د لوبـو سـامان درلـه واخلـم؟

امام وفرمايل :اي کم عقلها مونږ د لوبو لپاره نۀ يو پيدا شـوي.
وې پوښتل :نو د څۀ لپاره پن ول شوي يو؟ وې فرمايـل :د علـم
او عبادت لپاره .وې پوښتل :پـه څـۀ دليـل دا خبـره کـوې؟ امـام
وفرمايل :د لويې خدايې له کالمه چې پـه قـران کښـې فرمـائي:
تاسو دا خيال کوچ چـې بـې مقصـده او بـې هدفـه مـو پيـداکړي
يئ؟ او مونږ ته به نۀ راګرځئ؟

 :3پـه جـدال او چټـي بحـث ســره سـړی سـپکيږي .او څـوک چــې

ډيرې ټوقې کوي نور ورباندې جرات پيدا کوي.
 :4له هر کتـونکي سـره سـالم او پـه غونـډو او محفلونـو کښـې
وروســته او اخــر تــه کښيناســتل پــه عــاجزخ او توااــع کښــې
شمېرل کيږي.
 :5کله چې زړونه تازه وي نو له علم او حکمته يـې ډک کـړچ او
چې کله خفه او مړاوي شي نو پرې يې ږدچ.
 :6د غمژن سـړي پـه مخکښـې د خوشـحالۍ څرګنـدول لـه ادبـه
لرې خبره ده.

 :7خاکســاري اوتوااــع داســې نعمــت دي چــې څــوک ورســره

حسد نشي کولي.

د امام حسن عسکري (ع) ژوند
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 :8د څيــرې ښــه وال ـي د اــاهر ښــکال ده او د عقــل ښــۀ وال ـي د
باطن ښکال ده.
 :9د خــدايې پــه لــور تلــل يوداســې ســفر دی چــې بــې لــه شــپو
روڼولو الس ته نۀ راځي.
 :10ټولې بدخ په يـو کـور کښـې غونـډې دي چـې کنجـي يـې
درول ويل دي.
:11د بخښنې او خرچ لپاره يوه اندازه ده چـې لـه هغـې تيـر شـي
نو اسرا دي.
:12

او د احتياط هم يوه اندازه لري چې له هغـې تيـر شـي نـو

ويره شي.

د امام ځينې ملګري او اصحاب
کــه څــه هــم د امــام پــه زمانــه کښــې د محــدوديت او ســاډوبۍ د
فضا په وجه د امام حسن عسکري عليه السـالم خـاص ملګـري
ډيــر نــۀ دي .خــو هغــه لږغونــدې کســان هــم چــې د امــام لــه علمــه
خــړوب شــوي دي لــه لويــو الهـي کســانو او متقيــانو څخــه ګڼــل
کيږي .زۀ دلته څو کسانو ته اشاره کوم:

:1احمد بن اسحاق الشعري قمي(رح):

د امام ځانګړې او په قم کښې يو نامتو کښ د.امام ته به يې

د قميــانو مســائل وړل اوځوابونــه بــه يــې ترالســه کــول .د امــام
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جواد عليه السالم او امام هـادي عليـه السـالم پـه زمانـه کښـې
هم د او له هغوي هم روايتونه لري.

:2ابوهاشم داود بن القاسم الجعفري (رخ):

د بغــداد اوســيدونکي د جعفــر طيــار لــه کهولــه او د خپلــې

کورنۍ له لويانو څخه د .له امامانو سره يې سـتر مقـام درلـود،
امام جواد عليه السالم امام هادي عليـه السـالم يـې ليـدلی وو
او د وړوک ـي غيبــت پــه لومړيــو کښــې د زمــانې د امــام مهــدې
(عج) وکيل اوچاروال هـم د .ابـو هاشـم جعفـري امامـانو تـه ډيـر

نزدې د او د هغوي له ځانګړو دوستانو ګڼل کيدو ،له هغو يـې
ډير روايتونه نقل کړي او يو کتاب يې هم ليکلی دی.

 :3عبداهلل بن جعفر حميري (رح):
د قــم لــه بزرګــانواود امــام حســن عســکري عليــه الســالم پــه
پاکو ملګرو کښې شامل د .ډير کتابونه يـې ليکلـي چـې "قـرب
االسناد" کتاب ته يې عالمانو او فقيهانو ډيره پاملرنه کړې ده.
دې د هجــرت پــه 290کــال کــوفې تــه الړ اوهلتــه ب ـه تــرې خلقــو
حديثونه زده کول.

 :4ابو عمرو عثمان بن سعيد عمري(رح):
په وړوکي يا لنډ غيبت کښـې د زمـانې د امـام لـومړې نائـب
د .يو باوري او لويې کـښ او د امـام هـادي عليـه السـالم ،امـام
حســن عســکري عليــه الســالم او امــام مهــدي(عج) ملګــري او

د امام حسن عسکري (ع) ژوند
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وکيل د .له يوولښ کلنۍ د امام هادي عليه السالم په وړانـدې
وروزل شو او د ورستيو دريو امامانو اود خلقو تـرمينو بـه يـې
د واسطې کار کود .اوکله کله به يې کرامتونه هم ښودل.

شهادت
د بني عباسو خليفه ګانو او د هغوي چاروالو اوريدلي وو چـې
امامان دولښ دي او دولسم بـه يـې لـه غيبتـه او بيـا څرګنـدوې
وروســته د االمــانو ټغــر ټــول کــړي ،باطــل حکومتونــه بــه خــتم
کړي او نړخ به له عدل و انصـاا ډکـه کـړي .دامـام هـادي عليـه
الســالم د دوران پــه پــايې کښــې خليفــه ګــان پــه دې خبــره ډيــر

انديښمن وو او امام هادي عليه السالم به يې ډير سـخت څـارۀ
او غوښتل يې چې د امام ځوې ونۀ شي .حتي امام يـې څـو ځلـه
بنــدي کــړ اوبــاالخره چــې کلــه امــام تــه د خلقــو تــګ راتــګ ډيــر
زيات شو او د معتمد عباسي د اـبر جـام ډک شـو نـو د امـام د
شـهيدولو فيصـله يــې وکـړه امـام تــه يـې پـه پټــه زهـر ورکــړل او
هجرت د  260کال د ربيع االول په اتمه نيټه يې شهيد کړ.
په ټولنه کښې د امام نفـوذ او پـه تيـره بيـا د علويـانو د بلـوا
کولـو ويـرې عباسـي معتمـد ډيـر وويرولـو چـې داسـې نـۀ وي د
هغۀ لخوا امام ته د زهر ورکولـو خبـره څرګنـده شـي نـو پـه هـرې

ممکنې طريقې سره يې هاند وکړ چې دا جرم پم کړي.

ابن ابال مالکي په " فصول المهمه" کتاب کښې د عباسـي
دربار د يو درباري عبداهلل بن خاقان له خلـې ليکـي :د امـام ابـو
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محمد حسن بن علي عسکري عليه السالم د شهادت پـه وخـت
د عباسي خليفه حالت بدل شو دومره چې مونږ يې حيرانـه کـړو
او دا خيال مو هم نۀ کود چې د وخت د خليفه چې دومره قدرت
او طاقت په الس کښـې لـري ،حالـت دومـره بـدل شـي .کلـه چـې
امام نـارول شـو نـو خليفـه د خپـل دربـار پن ـۀ خـاص فقيهـان د
امام کور ته وليږل .او حکم يـې ورکـړ چـې د ټولـو پيښـو راپـور
دۀ ته ورکړي .او قااي بن بختيـار تـه يـې حکـم ورکـړ چـې لـښ
باوري کسان د امام کـور تـه وليـږي .او د امـام د حالـت خبـره دۀ
ته ورکوي .دوه درې ورځې پښ خليفه ته خبر ورکړې شو چـې د
امــام حالــت ډيــر بــد شــوې دی او د رغيــدو امکــان يــې کــم دی.

خليفــه حکــم ورکــړ چــې شــپه او ورځــې دې د هغــوي حفااــت او
خــدمت وکــړې شـي .تــر دې چــې څــو ورځــې ورســته امــام لــه دې
فاني دنيا سترګې پټې کړې .کله چې د امـام د شـهادت خبـر پـه
سامرا کښې خپور شو نو ټول بازارونه او دکانونـه بنـد شـول او
پـــه ســـامرا کښـــې ژړا انګولـــه شـــوه.بني هاشـــمو ،درباريـــانو،

دلښــکر قومانــدانانو ،قااــيانو ،شــاعرانو ،فقيهــانو او حت ـی
ټولــو پرګنــو د امــام پــه جنــازه کښــې ګــډون وکــړ .او پــه س ـامرا
کښــې د قيامــت منظــره وه .کلــه چــې جنــازه کښــې خــاورو تــه
سپارلو ته تياره شوه .نـو خليفـه خپـل ورور عيسـی بـن متوکـل

راوســتولو چــې د جنــازې مــونو وکــړي .کلــه يــې چــې جنــازه د
مان ه لپاره په زمکه کيښوده نو عيسي ورنيږدې شو د امام له
مــخ يــې کفــن هســ

کــړ او علويــانو ،عباســيانو ،قااــيانو،
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ليکوالــــو او شــــاهدانو تــــه يــــې وښــــودلو او وې ويــــل دا ابــــو
محمدعسکری عليه السالم دی چې په خپل مرګ وفـات شـوې
دي .او د خليفه پالنکي درباريان پرې شاهدان وو.
د امام د وفات نيټه د هجـرت  260کـال د ربيـع االول اتمـه د
جمعې ورځ ده .او هغه حضرت پـه هغـه کوټـه کښـې چـې د پـالر
قبر يې هم پکښې د .خـاورو تـه وسـپارل شـو .نـو لـه دغـو خبـرو
څرګنـــديږي چـــې پـــه ټولنـــه کښـــې د امـــام څـــه پوزيشـــن د .او
حکومت له دوي ولـې انديښـنه لرلـه .او دا چـې خليفـه د امـام د
زهرژنولـو لـه ښـکاره کيــدو ويـردۀ او پـه تللــو پالنونـو سـره يــې
کوشش کود چې د امام شهادت يوه طبيعي پيښه وښـائي .چـې
ګوندې امام په خپـل مـرګ وفـات شـوی دی .عباسـي معتمـد د

امام حسن عسکري عليه السـالم لـه شـهادته وروسـته اـاهرا د
امام د مور او ورور جعفر تـر ميـنو د امـام د ميـراث پـه ويشـلو
سره کوشش وکړ چې د دوي منونکي د ورستي امام لـه وجـوده
نهيلي شي .خو په پټـه يـې خپلـو کـار کوونکـو تـه حکـم ورکـړو
چې هر ځايې لم په لم کړي او کۀ د امام ځوې مو وموند نو لـه
من ه يې يوسي.
خو د زمانې امام يعني دولسم امام يې پيدا نۀ کـړې شـو .او
خدايې پـاک هغـه د دښـمنانو لـه شـره خونـدي کـړ او کـۀ څـۀ هـم
امام حجه ابن الحسن مهدي (عج) د االمانو له شره د بر کيـدو

لپــاره لــه خلقــو ســره څرګنــدې اړيکــې او رابطــه نــۀ لرلــه او د
خــدايې پــه حکــم پــم او غائــب شــو خــو د امــام حســن عســکري
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عليه السالم ځانګړي او خاص ملګري چې امام مهدي(عج) يې
په وړوکوالي کښې ليدلي د ،د امام په شته والي ډاډا من د او
د امام حسـن عسـکري عليـه السـالم د وفـات پـه وخـت هـم چـې
کلــه جعفــر غوښــتل چــې پــه امــام د جنــازې مــونو وکــړي امــام
مهــدي(عج) راڅرګنــد شــو او د خپــل پــالر پــه جنــازې يــې مــونو
وکړو .او د لنډ غيبت په ټوله موده کښې هم د امام منوونکولـه
دوي سره د خااـو نائبـانو پـه ذريعـه ارتبـاط درلـود او امـام بـه
ددغــو نائبــانو پــه ذريعــه پوښــتنو تــه ځوابونــه ورکــول او ددغــه
نائب ـانو پــه الس يــې ډيــرې معجــزې او کراماتونــه وکــړل چــې د
دوســتانو او منونکــو اطمينــان او ډاډ پــرې ورځ پــه روځ زيــات

شو.

  

