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نه دې هر قسمه پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف
کړي لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے".
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له رسول اهلل

نه روسته د دولسو امامانو

پيژندګلو33

د دې امت امامان دولس تنه دي
د امامانو

د شمېر په حقله د پېغمبراکر

منصوص

او روڅانه حديثونه
د امامانو

د شمېر حديث

پېغمبراکر

فرمايلي دي چې له ما نه پس به دولس

کسه امامان وي .دا داسې موضوع او خبره ده چې د سني
وروڼو مسندونو او صحيحو کتابونو ليکواالنو چې نومونه
يې الندې راځې په خپلو کتابونو کښې له هغۀ بزرګوار څخه

روايت کړې ده:
الف -مسلم په خپل صحيح کښې له دابر بن سمره څخه
روايت کوي چې وې ويل:
وامې وريدل چې پېغمبر اکر

وفرمايل« :دادين به تل

او د قيامت تر ورځې پورې ژوندے وي ان تردې چې

دولس امامان

11

زمادولس خليفه ګان په تاسو کښې وي ،دا ټول خليفه ګان
او امامان له قرېشو څخه دي».
په يو بل روايت کښې راغلي دي چې«:تل به د خلقو کارونه
سم او صحيح وي».
په نورو روايتونو کښې داسې راغلي چې«:تر هغه وخته
پورې چې دولس خليفه ګان راشي».
په سنن ابو داود کښې کښې راغلي چې«:تر هغه وخته
پورې چې د دې دولسو خليفه ګانو سيورے ستاسو په

سرونو قايم وي».
په يو بل حديث کښې راغلي چې وې فرمايل«:د دولسو
کسانو تر خاتمې پورې».

1

 .1صحيح مسلم ،ټوک ،3مخ ،1933حديث  ،1211دا حديث
مو ځکه انتخاب کړ چې دابر په خپله دا ليکلے دے .صحيح
بخارى ،ټوک ،9مخ ، 163كتاب االحكا ؛ سنن ترمذى ،باب ما
داء فى الخلفاء من ابواب الفتن؛ سنن ابو داود ،ټوک،3
مخ،106

كتاب

المهدى؛

مسند

طيالسى،

حديثونه

د دې امت امامان دولس تنه دي
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او په صحيح بخاري کښې وائي چې :له پېغمبر اکر
مې واوريدل چې فرمايل يې«:دولس کسان د هغوي
سرداران او حاکمان دي ».راوي وائي :پېغمبراکر

له

دې وروسته يې څه وفرمايل خو زۀ پرې پوهو نه شو پالر مو
وويل چې وې فرمايل«:ټول له قرېشوڅخه دي».
په بل يو روايت کښې داسې وائي :بيا پېغمبر اکر

څه

وفرمايل خو زۀ پرې پوهو نۀ شو له خپل پالره مو وپوڅتل
چې پېغمبراکر

څه وفرمايل؟ پالر مې وويل چې وې

767و1172؛ مسند احمد،ووووو وووو ټوک ،3مخونه  26و،20
21و101،106و102؛ كنزالعمال ،ټوک ،13مخ 16و17؛ حلية
االولياء ابو نعيم ،ټوک ،9مخ ،.333دابر بن سمرة بن عامرى د
سعد بن ابىوقاص د خور زوی (خوريۀ) دی د هجرۍ له اويايم کال
وروسته په کوفې کې وفات شو .صحاح سته کتابونو خاوندانو
 169حديثونه له هغه روايت کړي دي د هغه ژوند ليک په
اسدالغابة ،تقريب التهذيب او دوامع السيره ،مخ 177کښې
راغلے دے.

دولس امامان
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فرمايل هغه ټول دولس کسان له قرېشو څخه دي.

1

په بل روايت کښې داسې راغلي چې وې فرمايل«:کو

کسان چې له هغوي سره دڅمني کوي نو د هغو کسانو

دڅمني به هغوي ته څۀ تاوان ونۀ رسوي».

1

ب -په يو بل روايت کښې داسې راغلي دي چې پېغمبر
اکر

وفرمايل:

د دې امت کارونه به تل سم او سالم وي او تل به په دڅمنانو
بريالي وي ان تردې چې زما دولس خليفه ګان چې ټول له

قرېشو څخه دي ،خپل ټول عمرونه تير کړي نو پس له دې به

 .1فتح البارى ،ټوک ،16مخ332؛ مستدرك الصحيحين،
ټوک ،3مخ.617
 .1فتح البارى ،ټوک ،16مخ.332

13

د دې امت امامان دولس تنه دي

فساد ،النجې ،فتني او شخړې رامنځته کياي.

1

ج -په بل يو روايت کښې داسې راغلي دي چې وې

فرمايل«:د دې امت دولس کسه واکمنان دي که هيڅوک هم
د هغوي مرسته ونۀ کړي نو هغوي ته څه تاوان نۀ رسياي او

هغه ټول له قرېشو څخه دي».

1

د -او په يو بل روايت کښې يې فرمايلي دي:
«تر څو چې په دې امت کښې دولس کسان واکمن وي او
واليت پرې ولري د دې امت کارونه به په سمه روان وي».

3

ه -د انس له قوله روايت کوي چې هغه حضرت وفرمايل:

 .1منتخب كنزالعمال ،ټوک ،3مخ311؛ تاريخ ابن كثير،
ټوک ،6مخ192؛ تاريخ الخلفاء ،سيوطى ،مخ10؛ كنزالعمال،
ټوک ،13مخ16؛ الصواعق المحرقه ،مخ.12
 .1كنزالعمال ،ټوک ،13مخ 17او منتخب کنزل العمال ،ټوک،3
مخ.311
 .3شرح صحيح مسلم ،نووى ،ټوک ،11مخ101؛ الصواعق
المحرقه ،مخ12؛ تاريخ الخلفاء ،سيوطى ،مخ.10

دولس امامان
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«دا دين به تر هغه وخته پورې نۀ نابودياي تر څو چې د
قرېشو دولس کسان مودود وي خو کله چې هغوي ټول له

دنيا الړ شي ،نو ځمکه به هم ،ټول خلق غرق کړي
(ونغري)».

1

و -په يو بل روايت کښې يې داسې فرمايلي چې:
«ترڅو چې هغه ټول دولس کسان پاڅون وکړي د دې امت
کارونه به په سمه توګه او برابر وي او تل به برے مومي،

هغه دولس ،ټول له قرېشو څخه دي».

1

ز -احمد بن حنبل او حاكم او نورو له مسروق څخه روايت
كړے دے چې وې ويل :يوه شپه له عبداللّه بن مسعود سره
ناست ؤ او هغۀ مونا ته د قران شريف تعليم راکاوۀ چې يو

سړي پوڅتنه وکړه :اے د عبدالرحمان پالره! آيا له
پېغمبراکر

دې پوڅتلي دي چې د دې امت څو کسان

به په خالفت رسي؟ عبداللّه وويل :له کله نه چې عراق ته

 .1كنزالعمال ،ټوک ،13مخ.17
 .1هماغه.

د دې امت امامان دولس تنه دي
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راغلے يم ،له تا مخکښې بل کس داسې پوڅتنه نۀ ده کړې،
بيا يې وويل :مونا دا خبره پخپله له [پېغمبراکر

] څخه

پوڅتلې وه او هغه حضرت په ځواب کښې فرمايلي وو چې:

«هغوي د بني اسرائيلو د نقيبانو د شمېر هومره دولس
کسان دي».

1

 .1مسند احمد ،ټوک ،1مخ 322و906؛ احمد شاكر په وړومبي
 322وضاحت کښې وائي؛ د هغه سندونه سم او صحيح دي.
مستدرك حاكم او د هغه خالصه ،ټوک ،9مخ301؛ فتح البارى،
ټوک ،16مخ332؛ مجمع الزوائد ،ټوک ،3مخ120؛ الصواعق
المحرقه ،ابن حجر ،مخ11؛ تاريخ الخلفا ،سيوطى ،مخ10؛
دامع الصيفر ،سيوطى ،ټوک ،1مخ73؛ كنز العمال ،متقى،
ټوک 13مخ 17وايي :طبرانى او نعيم بن حماد هم دا حديث په
فتن کتاب کښې ذکر کړے دے .فيض القدير ،ټوک ،1مخ932؛
تاريخ ابن كثير ،ټوک ،6مخونه 192تر  ،130په باب ذكر الأئمة
االانى عشر الذين كلهم من قريش کښې ،له ابن مسعود نه نقل
کړےدے.

دولس امامان
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ح -په بل روايت کښې ابن مسعود وائي چې :پېغمبر
اکر

وفرمايل:

«له ما وروسته به د خليفه ګانو شمېر ،د موسیٰ د اصحابو

هومره وي».

1

ابن ااير وائي :دا ډول يو حديث مو له عبداللّه بن عمر او
حذيفه او ابن عباس نه هم نقل کړےدے.

1

ليکوال وائي :نه پوهېا چې د ابن عباس له روايته ،د ابن

کثير څه مراد دے څائي هغه حديث يې مراد وي چې حاكم

حسكاني له ابن عباس څخه نقل کړے او همداسې نورو هم
نقل کړے دے.
تېر روايتونه په ډاګه او څرګنده توګه وائي چې«د امامانو
شمېر دولس دے او ټول له قرېشو څخه دي ».او اما

 .1تاريخ ابن كثير ،ټوک ،6مخ192؛ كنز العمال ،ټوک،13
مخ17؛ شواهد التنزيل حسكاني ،ټوک ،1مخ ،933حديث
.616
 .1ابن كثير ،ټوک ،6مخ.192

د دې امت امامان دولس تنه دي

علي

12

په خپلې وېنا کښې له «قرېش» ټکي مقصد او

مراد په دې روايتونو کښې بيان کړے دے چې فرمائي:
«ټول امامان له قرېشو څخه دي او د هاشم په ځاے يې [اهل
البيت

] ذکر کړي دي[ ،واليت او خالفت] بې له هغوي

په نورو روا نۀ دے او له دوي نه بغېر بل څوک د واليت او
خالفت وړ نۀ دي 1».او هم دا رنګ يې وفرمايل:

پاکه خدايه! هو ،ځمکه به هيڅکله د خداے لپاره په حق

باندې له پاڅون کوونکي خالي پاتې نۀ شي[ ،دا اما قائم]،
به يا بريالے وي او څرګند او يا به اندېښمن وي او پټ به وي

 .1نهج البالغه ،خطبه .191

دولس امامان
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په دې خاطر چې د خداے حجتونه او روڅانه نښې نښانې
ختمې نۀ شي.

1

 .1ينابيع المودة ،شيخ سلېمان حنفى په سلم باب کښې،
مخ313؛ احياء علو الدين ،غزالي ،ټوک ،1مخ9؛ حلية
االولياء ،ټوک ،1مخ 20ليډيز.

دولس امامان

په تورات کښې

ابن كثير وائي :په هغه تورات کښې چې اوس مهال د اهل
کتابو په السو کښې مودود دے يوه موضوع راغلې ده چې

معنا او مضمون يې داسې دے« :خداے پاک ابراهيم ته د

اسماعيل زيرے ورکړ او وې فرمايل :اسماعيل ته به پراختيا

ورکړ او د هغۀ نسل او اوالد به پراخه کړ او په هغوي کښې
به دولس کسان د هغوي مشران او چارواکي دوړ کړ ».
او بيا وائي چې« :ابن تيميه وائي :د کومو کسانو د راتلو په

حقله چې زيرے ورکړے شوے دے هماغه کسان دي چې د

دابر بن سمره په حديث کښې راغلي دي او ټاکلي شوي دي

چې د دې امت تر مينځ خپارۀ دي او دا چې تر هغه به قيامت

نه راځې چې تر څو دا ټول په ودود کښې نه وي راغلي ،او
ډېر هغه يهوديان چې اسال يې قبول کړے دے دا غلطي
يې کړې ده چې ګومان يې کړے دے چې دوي هغه کسان

دي چې رافضي فرقه [دولس اماميشيعيان ] د هغوي لوري

11

دولس امامان

ته بلنه ورکوي او خپله هم د هغو دولسو پيروي کوي».

1

ليکوال وائي :کو زيري ته چې اشاره وشوه هغه په اوسني

تورات کښې په «سفر پيدائش» باب [ ،17شماره  12و
 ]10کښې شته چې اصلي عبري يې داسې ده:
1

تردمه :اسماعيل مو مبارک ګرځولے او په رڅتيا چې هغه

مو برخمن کړے او د هغه (زوزات) به زياتو او دولس
امامان به د هغۀ له زوزاته او نسله وي او هغه به په يو لوے

او ستر امت کښې بدلو .
د تورات دا برخه دې ته اشاره کوي چې يوازې د اسماعيل
په اوالد کښې د خلقو مبارکي ،پراخوالے او زياتوالے راځي.

 .1تاريخ ابن كثير ،ټوک ،6مخونه  192و .130
 .1عهد قديم ،سفر التكرين ،باب  ،17ش  ،10مخونه 11و.13

په تورات کښې

دولس امامان

13

د «شنيم عسار» ټکي معنا يعنې :دولس تنه ،چې د
«عسار» ټکې په ترکيبي اعدادو کښې داسې راځي چې

معدود يې مذکر وي 1او دلته معدود «نسيئيم» دے او

مذكر دے او په آخر کښې د «يم» په زياتيدو سره د دمع

معنا ورکوي د هغه واحد او مفرد «ناسي» ده يعنى :اما او

پيشوا او مشر.

1

خو حضرت ابراهيم ته د خداے تعالیٰ وېنا په هغې برخه

کښې هم يعني دا عبارت «فى نتنيف لگوى گدول» ،د

«فى نتنيف» ټکې مرکب دے له «فى» چې حرف عطف

دے او «ناتن» چې فعل دے او معنا يې دا ده چې دوړوو
يې او «يف» چې ضمير دے او د فعل په آخر کښې راغلے

دے اسماعيل ته ګرځي  ،يعنى :هغه مو [داسې] دوړ کړ.

3

کړ 3.خو دا ټکے «گوى» د امت او خلقو په معنا دے 9،او

 .1المعجم الحديث :عبرى و عربى ،مخ.316
 .1هماغه ،مخ.360
 .3هماغه ،مخونه  29او .317
 .9المعجم الحديث ،عبرى و عربى ،مخونه  29و.317
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«گدول» د «غټ او عظيم» 1په معنا دے او د ټولې
دملې مطلب دا شو چې « :هغه مو لوے او ستر اُمت

وګرځوۀ».
له دې ټولو خبرو او دملو نه څرګندياي چې د اسماعيل

په اوالد او نسل کښې «كثرت او بركت» څخه مراد،
يوازې د خداے ګران رسول حضرت محمد
حضرت اهلبېت

او د هغه

دي او هم هغوي د اسماعيل له نسله

دي .ځکه چې خداے پاک حضرت ابراهيم ته وفرمايل
چې :د نمرود له وطنه ووځه او شا ته الړ شه هغه حضرت

هم ،خپلې مېرمن بي بي ساره او حضرت لوط سره د
خداے په حکم فلسطين وطن ته راغے.
خداے پاک د ابراهيم په مال کښې ډېر برکت واچوۀ،

ابراهيم وويل« :خدا يه! زه بې اوالده سړے يم دومره مال
سره څه وکړ ؟» خداے پاک ورته وحي وکړه« :زۀ به ستا
اوالد دومره زيات کړ چې د ستورو له شميره به هم زيات

 .1هماغه.

دولس امامان
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په تورات کښې

وي ».په دغه وخت کښې هادره بي بي د ساره بي بي
وينځه وه او هغه يې ابراهيم ته ډالۍ کړه ،هادره بي بي

له ابراهيم سره له نزديکت نه وروسته حامله او بارداره

شوه او اسماعيل يې وزياوۀ .کله چې اسماعيل وزياېد
نو د ابراهيم عمر ( 26شپا اتيا) کاله ؤ.

1

قرآن شريف د ابراهيم د دعا ا و له خدايه د هغۀ خواست
په ترڅ کښې دې حقيقت ته اشاره کړې ده چې فرمائي:

ابراهيم وويل:

         
      

 .1تاريخ يعقوبي ،ټوک ،1مخونه 19و ،13خپرندويه مؤسسه
فرهنګ اهلبيت

 ،قم.
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         ؛

1

"پروردګارا! له اوالده مو څو کسان په اوچې دڅتې او
بيابان کښې ستا د قدرمن کور څنګ ته پريښودل چې

نمونځ قائم کړي پاکه خدايه! د خلقو زړونه هغې لورې ته
وګرځوې او هغوي ته له ميوو څخه روزي عطا کړې دې

لپاره چې شکر ادا کړي".

دا ايت په دې تاکيد ټينګار کوي چې ابراهيم خپل ځېنې

اوالد چې اسماعيل او د هغۀ بچيان وو په مکه مکرمه
کښې د خپل کور څنګ ته ځاے ورکړ او له خداے يې
وغوڅتل چې د تاريخ په اوږدو کښې د خلقو هدايت او

رحمت د هغۀ د اوالد او زوزات په غا ړه کيادي ،پاک اهلل
هم د هغوي دعوت او بلنه قبوله کړه او د خلقو هدايت

 .1سوره ابراهيم.37 :

په تورات کښې

دولس امامان

کار يې د هغۀ د اوالد يعني حضرت محمد
امامانو
اما باقر
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او دولسو

په غاړه واچوۀ(ملت ابراهيم).
په دې حقله فرمايلي دي چې:

د هغه د زوزات باقي پاتې کسان موناه يوو او د ابراهيم

دعا زمونا لپاره وه.

1

 .1هغه څه چې د تورات په اصلي عبري کښې راغلي دي ،او مونا هغه
د استاد احمد الواسطى له مقالې څخه چې د سازمان تبليغات اسالمي
په توحيد مجلې کښې چاپ شوې ده راخستې دي ،تهران ،شميره 39
[مخ.]112- 117

د تيرو حديثونو لنډيز او خالصه
د تيرو بحثونو خالصه او د هغو نتيجه ،دا کياي چې« :د
دې امت د امامانو

شمېر دولس کسان دے چې يو بل

پسې به راځې او د دولسم اما د عمر په ختمېدو سره به د
دې دنيا عمر هم خاتمې ته ورسي».
په وړومبي حديث کښې راغلي وو چې:
«دا دين به د قيامت تر ورځې پورې او تر هغه وخته پورې

چې دولس خليفه ګان په تاسو کښې مودود وي ،ټينګ او

قائم وي».
دې حديث د دې دين د پاتې کيدو موده ټاکلے او هغه يې د
قيامت ورځې سره محدوده کړې ده او د دې امت د

امامانو

شمير يې دولس تنه بيان کړےدے.

په پنځم حديث کښې راغلي چې:

30

دولس امامان

«دا دين به تر هغه وخته پورې نۀ نابودياي تر څو چې د
قرېشو دولس کسان مودود وي خو کله چې هغه ټول له دنيا

الړ شي ،نو زمکه به هم ،ټول خلق غرق کړي (ونغري)».
دا حديث هم ،د دين بقا او مودوديت د دولس امامانو

د

عمر تر خاتمې پورې تائيدوي او د هغو دولسو کسانو د
عمر ختمېدل به د دنيا ختميدل وي.
په اتم حديث کښې هم د امامانو

شمېر يوازې دولس

کسان ذکر شوے دے او فرمايلي يې دي چې:
«پس له ما به د خليفه ګانو شمير د موسیٰ د اصحابو هومره
وي (يعني دولس تنه)».
دا حديث په دې داللت کوي چې له رسول اهلل

نه پس به

يوازې دولس خليفه ګان خالفت کوي او بل هيڅوک به
خليفه دوړ نۀ شي.
د دې حديث الفاظ په څرګند او روڅانه داللت سره وائي:

چې «د خليفه ګانو شمېر يوازې دولس تنه دے او پس له

هغوي به په دنيا کښې ګډ وډي او د زمکې نابودي او

قيامت راځي».

د تيرو حديثونو لنډيز او خالصه

31

نور هغه ټکي چې داسې روڅانه نه دي د دې ټکو په وسيلې
سره هغه هم روڅانه کياي.
نو بس له همدې امله الزمه او ضروري ده چې په دولسو
امامانو

کښې د يو اما عمر دومره اووږد وي چې د عا

انسانانو له عمر څخه به ډير زيات وي.
لکه څنګه چې اوس د دولسم اما حضرت اما مهدي
چې د پېغمبراکر

دولسم ځاے ناستے او دانشين دے

همدا ډول دے يعني زيات عمر لري.

د دې حديث په تفسير کښې د
عالمانو حېرانتيا

د سني وروڼو ديني عالمان له «دولسو امامانو» څخه مراد

چې په دې روايت کښې راغلي دي په حېرت او انديښنې
کښې اچولي دي او ګډې وډې نظريې يې لرلي دي.
د سنن ترمذي شرح کوونکے ابوبکر ابن عربي وائي:
مونا چې کله له رسول اکر

نه روسته خليفه ګان

وشمېرل نو ومو ليدل چې :ابوبكر ،عمر ،عثمان ،على،

حسن او معاويه ،يزيد ،معاويه بن يزيد ،مروان ،عبدالملك

مروان ،وليد ،سليمان ،عمربن عبد العزيز ،يزيد بن عبد

الملك ،مروان بن محمد بن مروان ،سفاح وغېره دي.
او پس له دوي مو خپلې زمانې پورې اويشت عباسي خليفه
ګان وګڼل:

دولس امامان

39

«که په ظاهره هم له دوي څخه «دولس کسان » وشميرو نو

وروستے خليفه يې سليمان بن عبد الملك دے ،خوکه په

حقيقي معنا کښې خليفه په نظر کښې وساتو نو يوازې

پينځه کسان پاتې کياي چې څلور خليفه ګان (خلفاې

راشده) او بل عمر بن عبد العزيز .نو بس زه د دې حديث په
مطلب او معنا سم نه پوهيا ».

1

قاضي عياش د دې خبرې په ځواب کښې چې وائي :له دې

شمېر(دولس) زيات کسانو ته خالفت رسيدلے دے وائي:

«دا سم اعترا) او نيوکه نۀ ده ځکه چې پېغمبر

داسې

نه دي فرمايلي چې يوازې دولس کسان به واليت او

حکومت ته رسي که څه هم دومره کسان په خالفت رسيدلي

دي او که چرې له دې زيات کسان خالفت ته ورسياي نو دا

 .1په سنن ترمذي د ابوبکر ابن عربى شرحه ،ټوک ،2مخونه  62و
.62

د دې حديث په تفسير کښې د عالمانو حېرانتيا
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څۀ خنډ نه دے (ياني وائي چې لا تر لاه به دولس رسياي او
که زيات شي نو خير دے).

1

سيوطى د دې کس په ځواب کښې وېنا نقل کړې ده چې
وائي:
«د حديث مطلب او مراد« ،دولس تنه خليفه ګان» د اسال

په ټولې مودې او تر قيامت ورځې پورې دي چې به د حقو

عامالن وي که څه هم يو بل پسې نه وي».

1

هغه په فتح الباري کتاب کښې داسې وائي:
«يقينا له دې دولسوکسانو څلور خليفه ګان (خلفاے

راشده) تېر شوي دي او باقي پاتې هم بايد د قيامت له

ورځې وړاندې پوره شي».

3

 .1په صحيح مسلم د نووي شرحه ،ټوک ،11مخونه 101تر
101؛ فتح البارى ،ټوک ،16مخ .332د متن عبارت له هغه
څخه دے په مخ 391کښې هم راغلي دي.
 .1تاريخ الخلفاء ،سيوطى ،مخ.11
 .3فتح الباري ،ټوک ،6مخ391؛ تاريخ الخلفا ،مخ.11

دولس امامان

36

ابن دوزى وائي:
«هم له دې امله کو ځاے کښې چې يې فرمايلي دي چې:
«بيا به فساد او شخړې رامينځه کياي له فتنو مراد هغه
فتنې دي چې د قيامت له ورځې مخکښې تر سره کياي لکه

د ددال خروج او راوتل او همدا رنګ له هغه وروسته نورې
فتنې».

1

سيوطى وائي « :په دې «دولسو کسانو کښې» څلور خليفه
ګان او حسن او معاويه او عبداللّه بن زبير او عمر بن
عبدالعزيز ،دا اته کسان واکمن شوي وو او دا هم احتمال
شته چې مهدي عباسي هم دوي ته ورزيات کړو چې هغه د

عباسيانو په خيال ،د عمر بن عبدالعزيز په شان ؤ و او همدا
رنګ طاهر عباسي هم د عدل غوڅتنې په خاطر ورزيات

کړو ،بيا هم دوه کسان کمياي او اميد شته چې يو کس له

 .1هماغه.

د دې حديث په تفسير کښې د عالمانو حېرانتيا

هغو هم حضرت مهدي
څخه دے».

اهل بېتو

وي چې د حضرت محمد

37

له

1

او هم دا ډول ويل شوي دي چې:
«د حديث مطلب دا دے چې هغه «دولس کسان» د اسال د
مضبوطيه او د خالفت د عزت په دوران کښې وي ،له هغو
کسانو څخه به وي چې د هغوي په وخت کښې به اسال ډېر

مضبوط او د اقتدار خاوند وي او ټول مسلمانان به پرې
راټول شي».

1

 .1الصواعق المحرقه ،مخ 12او تاريخ الخلفاء ،سيوطى،
مخ .11په دې بنياد ،د خلفاؤ د مکتب د پېروکارو لپاره به دوه
امامان منتظر وي چې يو پکښې مهدى
اهل بېتو

دے حال دا چې د

د مکتب دپيروکارو يوازې يو منتظر اما دے چې

هغه اما مهديؑ دے.
 .1نووي د صحيح مسلم په شرحې ،ټوک ،11مخونه
101تر 103کښې دې موضوع ته اشاره كړې ده او ابن حجر په
فتح الباري ،ټوک ،16مخونه 333تر  343کښې او سيوطي په
تاريخ الخلفاء ،مخ 10کښې هم بيان کړې ده.
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بېهقى وائي« :دا شمېر [دولس کسان] د وليد بن يزيد بن

عبدالملك تر زمانې پورې خالفت ته ورسيدل او بيا فتني
او شخړې شروع شوې او بيا د عباسيانو حکومت واکمن
شو او دا چې وائي چې دې تعداد ورزيات کړي په دې خاطر
دي چې کو صفت ته په حديث کښې اشاره شوې هغه يې

پريښے دے او يا هغه کسان چې له فتني وروسته واکمن
شوي دي له هغوي يې ګڼلي دي».

1

او هم دا رنګ ويل شوي دي چې« :په کومو کسانو امت

ادتماع کړې وه هغه :درې خليفه ګان او بيا د حضرت
علي

د صفين تردنګ پورې چې بيا د حَکميت خبره

رامنځته شوه او معاويه ته خالفت ورکړے شو .بيا له
معاويه سره د اما حسن

د صلحې له امله ادتماع وشوه

او له هغۀ وروسته د هغۀ زوے يزيد ،اوحسين

هم

خالفت ته له رسيدو مخکښې قتل شو له يزيد نه پس يې

اختالف وکړ حتیٰ چې د زبېر د زوے له وفاته وروسته يې،

 .1تاريخ ابن كثير ،ټوک ،6مخ ،192چې له بيهقى يې نقل کړې.
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د دې حديث په تفسير کښې د عالمانو حېرانتيا

په عبدالملك بن مروان ادتماع وکړه (او مسلمانان راټول
شول) او بيا يې د مروان په څلورو زامنو ادتماع وکړه د هغه
څلور زامن :وړومبے وليد او بيا سلېمان او بيا يزيد او بيا

هشا  .چې په دې ادتماع کښې د سليمان او يزيد تر مينځ

عمر بن عبد العزيز فاصله او خلل واچوۀ او دولسم خليفه هم
وليد بن يزيد بن عبدالملك ؤ چې خلقو له هشامه وروسته

په هغه ادتماع وکړه او هغۀ څلور کاله حکومت وکړ».

1

په همدې وده د دې دولسو کسانو خالفت ،په دې دليل چې
مسلمانانو پرې ادتماع وکړه صحيح دے ،او پېغمبر

اکر

مسلمانانو ته د دې دولسو خليفه ګانو د خالفت

او له هغوي د پيروۍ کولو زيرے ورکړے ؤ!
حجر د دې سپيناوي په باره کښې وائي« :دا غوره او
بهترين توديه او سپيناوے دے».
او ابن كثير وائي:

 .1تاريخ الخلفاء ،مخ11؛ الصواعق المحرقه ،مخ12؛ فتح
البارى ،ټوک ،16مخ.391
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«په کومه الره چې بېهقي الړ دے او ځينو کسانو هم هغه
سره موافقه کړې ده يعني دا چې د حديث مطلب او مراد دا

دے چې د وليد بن عبدالملک تر زمانې پورې پر له پسې
خليفه ګان راځي ،مراد يې فاسق خليفه ګان دي ځکه چې په
تېرو بحثونو کښې مو د وليد مذمت وکړ نو دا الره چې

بېهقي خپله کړې ده غلطه ده او د منلو نۀ ده .ځکه چې د
وليد تر زمانې پورې چې د کومو خليفه ګانو نومونو ته

اشاره وشوه هغه له «دولسو کسانو زيات دي ،دليل يې دا
دے چې :د ابوبكر ،عمر ،عثمان او علي

خالفت يقيني

دے ...له هغوي وروسته حسن بن علي

دے ځکه چې

علي

هغه خپل وصي ګرځولے ؤ او د عراق خلقو له هغه

سره بيعت کړے ؤ ....چې بيا دواړو سوله وکړه بيا د معاويه

زوے يزيد بيا د يزيد زوے معاويه بن يزيد بيا مروان بن

حكم بيا د هغۀ زوے عبدالملك بن مروان او وليد بن
عبدالملك ،بيا سليمان بن عبدالملك ،بيا عمر بن
عبدالعزيز او له هغۀ نه پس يزيد بن عبدالملك او بيا هشا

بن عبدالملك ،چې دا ټول پينځلس کسان دوړياي او بيا

وليد بن يزيد بن عبدالملك ،او که له عبدالملک وړاندې د

د دې حديث په تفسير کښې د عالمانو حېرانتيا
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ابن زبير حکومت هم وګڼو نو بيا شپاړس کسان دوړياي،
نو په دې حساب سره ،يزيد بن معاويه په دولسو خليفه

ګانو کښې راځي او عمر بن عبد العزيز چې ټول مشران د

هغه په مدح او ستائلو اتفاق لري او په خلفاے راشده کښې

يې بلي او ټول خلق د هغۀ عدل تاييدوي او د هغۀ د
حکومت وخت غوره وخت ګڼي او حتیٰ شيعه هم د هغۀ پر
څۀ والي اعتراف کوي ،هغه له دولسو خليفه ګانو خاردياي

او پکښې نۀ حسابياي.
او که څوک دا ووائي چې :زۀ يوازې هغه کسان په دولسو

خليفه ګانو کښې شمير چې امت ورباندې ادتماع کړي وي
نو د دې خبرې الزمه دا راځې چې علي بن ابىطالب� او د

هغۀ ګران زوے په دولسو کسانو کښې حساب نۀ شي ،ځکه

چې په دغو دوو کسانو ټولو خلقو ادتماع نه وه کړې ،دليل

يې هم دا دے چې د شا ټولو خلقو له هغو دواړو سره بيعت
نه ؤ کړے».

او هم دا رنګ وائي« :ځېنې سپيناوي او وضاحت کوونکو،
معاويه او د هغۀ زوے يزيد او نمسے معاويه بن يزيد په
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دولسو کسانو کښې ګڼلے دے او د مروان او ابن زبير زمانه
يې پکې نۀ ده راوستے ځکه چې په هغوي هم امت ادتماع نۀ

ده کړې».
د دې نظريې په بنياد هم وايو« :په دې نظريه کښې درې

واړه خليفه ګان ،بيا معاويه ،بيا عبدالملك او بيا وليد بن
سلېمان بيا له هغۀ وروسته عمر بن عبدالعزيز او بيا يزيد

او بيا هشا حسابياي چې ټول لس کسان دوړياي او له هغه
وروسته وليد بن يزيد بن عبدالملك يو فاسق کس دے چې
د دې نظريې له امله هم اما علي

حسن

او د هغه ګران زوے

په دولسو کسانو کښې نۀ راځي او دا خبره د

شيعه ااو سني وروڼو د امامانو د نظريي په خالف ده».

1

ابن دوزى په كشف المشكل کتاب کښې د دې سپيناويو

په ځواب کښې دوه( )1نورې ودې بيان کړې دي:
وړومبۍ و «پېغمبر

په يو حديث کښې خپل ځان او له

اصحابو وروسته دغو پېښو ته اشاره کړې ده چونکه د

 .1تاريخ ابن كثير ،ټوک ،6مخونه 192او .130
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اصحابو حكم ،د پېغمبر اکر
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له حکم سره تړلے دے نو

نتيجه اخلو چې له حکومتونو مراد د هغه حضرت له
صحابه ؤ څخه وروسته حکومتونه دي او داسې څکاري

چې په خپل بيان سره د بني اميه ؤ خليفه ګانو شمير ته
اشاره کوي،او د هغه حضرت دا خبره چې
يعنى :واليت به تر هغه پورې چې دولس خليفه ګان حکومت

ته ورسي نو پس له هغوي به بيا حالت بدتر او ګډ وډ شي.
چې په دې حساب سره د بني اميه ؤ وړومبنے خليفه يزيد بن

معاويه او وروستے يې مروان حمار دے چې دا هم ديارلس
کسان دوړياي ،او عثمان او معاويه او ابن زبير به پکې نۀ
شي شميرلې ځکه چې هغو ي په خپله صحابه ؤ کښې دي او

که مروان بن حكم هم چې د هغه په صحابي توب کښې
اختالف دے او يا دا چې هغه د عبداهلل بن زبير په مقابل

کې مغلوب شو او خلقو په عبداهلل بن زبير ادتماع وکړه -له

دوي ؤباسو نو بيا «دولس تعداد» سم راځي ،او د بني اميه

99
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ؤ د خالفت نه پس هم ،ډيرې فتني او خونړي دنګونه

رامنځته شول ان تر دې چې د بني عباسو حکومت ټينګ
شو او وضعيت او حالت بالکل بدل او سم شو».

1

ابن حجر په فتح البارى کتاب کښې دا استدالل د منلو وړ
نه دے بَللې.
دويم و ابن دوزي «دويمه وده» له هغه کتابه چې
ابوالحسين بن منادي د اما مهدي

په حقله ليکلے دے

داسې وائي:
«ممكنه ده چې دا خبره هغه (مهدي) سره تړلې وي چې په
آخري زمانه کښې به پاڅون کوي ځکه چې ما په دانيال

کتاب کښې ليدلي دي چې« :کله چې اما مهدي

په حق

ورسي نو د سبط اکبر له نمسيو څخه پينځه کسان به

حکومت ته اورسي ،بيا پينځه کسان د سبط اصغر له

نمسيو څخه به حکومت ته رسي او له هغوي روسته به

 .1فتح البارى ،ټوک ،16مخ،390له کشف المشکل کتابه د ابن
دوزي په نقل سره.
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وروستے کس د ځان لپاره يو وصي ټاکي او بيا به يې زوے
حکومت ته رسي .نو په دې ترتيب سره دغه دولس کسان به

واکمنان کياي چې په دوي کښې هر يو اما او مهدي دے.
وائي چې په نورو روايتونو کښې راغلي چې ...« :پس له
هغه به دولس کسان چې :شپا کسان به د اما حسن
اوالده او پينځه کسان به د اما حسين

له

له اوالده او له

دوي نه عالوه به يو بل کس حکومت ته رسي .او کله چې

وروستے کس په حق ورسياي نو په دنيا کښې به فساد
زيات شي».
ابن حجر په خپل کتاب صواعق کښې د دې حديث تفسير
کړے دے چې وائي:
«يقينا دا يو چټي او خيالي حديث دےچې د اعتماد وړ نۀ
شي ګرځيدې!»

1

يوه بله ډله وائي:

 .1فتح البارى ،ټوک ،16مخ391؛ الصواعق المحرقة ،مخ.12
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«قوي ګومان کياي چې هغه حضرت

 ،په دې حديث

کښې له ځانه وروسته د هغو عجيبه پېښو خبر ورکړے او
وائي چې داسې فتني به رامنځته کياي چې خلق به دومره
ګډ وډ شي چې يو وخت به د دولسو کسانو واکمني راشي
او دولس ډلې به دوړې شي او که له دې نه بغېر بل څه يې

مراد وې نو فرمايل به يې« :دولس مشران او واکمنان دي

چې داسې به کوي» خو چونکه د هغو لپاره يې څۀ صفت نه

دے بيان کړے نو داسې پوهياو چې دا ټول دولس کسان

به ،په يو وخت کښې وي»...

1

ويل شوي دي چې په پينځمې هجري پيړۍ کښې په

«اندلس» کښې يوه پېښه تر سره شوه چې شپاو کسانو په
يو وخت کښې خپل ځانونه خليفه ؤبلل ،په دې سربيره د

مصر واکمن ،د بغداد عباسي خليفه او داسې نور د خالفت

 .1فتح البارى ،ټوک ،16مخ.332
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ادعا کوونکي ،له علويانو څخه او دغه شان له خواردو
څخه هم د خالفت دعوا کوونکي مودود وو.

1

ابن حجر د دې سپيناوي په حقله وائي :دا د داسې کس وېنا
ده چې د حديث په اړه څه معلومات نۀ لري خو يوازې د هغه

څه په اړه معلومات لري کو چې په بخاري کښې په لنډه

توګه ذکر شوي دي 1».او همدا رنګ وائي« :په يوه زمانه او
وخت کښې د هغوي شتون د اختالف سبب او بيلتون دےاو

د حديث مراد هيڅ کله دا نۀ شي کيدې».

3

ليکوال وائي:
په دا ډول ،د اهل سنتو عالمان د دې تېرو حديثونو په

تفسير کښې په يوې نظريې نه دي متفق شوي او سرګردانه

پاتې شوي دي بې له دې چې په هغو حديثونو يې هم

 .1شرح نووى ،ټوک ،11مخ101؛ فتح البارى ،ټوک،16
مخ.332
 .1فتح البارى ،ټوک ،16مخ.332
 .3هماغه ،مخ.332
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سترګې پټې کړې دي چې په کومو حديثونو کښې پېغمبر
اکر

د دولس کسانو نومونه اخېستي دي .دا ځکه چې

هغه ټول حديثونه د سنيانو د مکتب له سياست او نظريې

سره مخالف دي .دا روايتونه د اهل بيتو محداانو په خپلو
کتابونوکښې داسې سندونو سره ذکر کړي دي چې سند يې
صحابه کرامو ته رسي چې هغوي له رسول اهلل

نقل کړي

دي او مونا په راتلونکې برخې کښې لا شان هغه حديثونه
راوړو چې دواړو فرقو هغه په خپلو کتابونو کښې بيان کړي

دي.

په سني کتابونو

کښې د دولسو امامانو نومونه
الف -اما دويني 1له عبداللّه بن عباس روايت کوي چې وې
ويل :رسول اکر

:

 .1ذهبى ،په خپلې مشهورې تردمې تذكرة الحفاظ ،مخ 1303د
هغه په حقله ويلي دي چې :د محديثينو يوازنے وياړ ،فخر
االسال  ،صدر الدين ابراهيم محمد بن حمويه دوينى شافعى،
شيخ صوفيه ،د دې روايت په نقلولو او راټولې کښې ډير لطف او
مهرباني کړې ده او غازان شاه د هغه په الس اسال قبول کړ.
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30

زۀ د پېغمبرانو پيشوا او على بن ابىطالب

د وصيانو

مشر او آقا دے بېشکه چې پس له ما ،زما دولس وصيان
دي چې وړومبے يې علي بن ابي طالب
مهدي

او وروستے يې

دے.

ب -اما دويني بيا هم په خپل سند سره له ابن عباس څخه
روايت نقلوي چې وې ويل چې د خداے ګران رسول
وفرمايل:
«په تحقيق سره زما ځاے ناستي او وصيان او په خلقو
باندې د خداے پاک حجتونه له ما وروسته «دولس» کسان

دي ،چې وړومبے يې زما ورور او وروستے يې زما زوے
دے .وويل شول :اے د خداے ګران رسوله! ستا ورور
څوک دے؟ وې فرمايل :على بن ابىطالب

 .بيا وويل

شول :زوے دې څوک دے؟ وې فرمايل« :مهدي

دے.

هغه کس چې زمکه به له عدل او انصافه ډکوي لکه څنګه
چې له ظلم او زياتي ډکه شوي وي .قسم په هغه ذات چې زۀ
يې زيرے ورکونکے او ويروونکے او په حقه راليالے يم ،که

د دنيا يوه ورځ هم پاتې شي خداے پاک به هغه ورځ دومره

په سني کتابونو کښې د دولسو امامانو نومونه

اووږده کړي چې زما فرزند مهدي

31

به ،په هغه ورځ

پاڅون وکړي او روح اهلل عيسیٰ بن مريم به له اسمانه راکوز
شي او د هغۀ (اما مهدي

) په امامت کښې به نمونځ تر

سره کړي .او زمکه به د اهلل تعالی په نور سره روڅانه شي او
واکمني به يې له ختيځه تر لويديځه پراخه وي».
ج -دوينى بيا هم خپل سند سره روايت نقلوي چې راوي
وويل چې وامې وريدل چې پېغمبر اکر

زۀ او علي

 ،حسن

 ،حسين

وفرمايل:

او د حسين

زامن ټول پاک او پاکيزه او معصو يوو.

نهه

1

په تېرو څو پېړيوکښې په سني مکتب واکمن سياسيت په

دې قائم ؤ چې دا ډول حديثونه د مسلمانانو السو ته ونۀ
 .1د الف ،ب او ج حديثونه په كتاب فرائد السمطين :د تهران د
مرکزي پوهنتون کتابتون خطي او الس سره ليکلي کتاب په
 1620 ، 1169او،1621شمارو کې پر  160پاڼه راغلې.
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رسي او هغه همداسې پټ پاتې شي .او دا رڅتيا او حقيقت

د دې مکتب له پيرکارو څخه پټ پاتې شي چې هغوي د دې
لپاره ډير سخت دهاد کړے ؤ چې څو نمونې يې مونا په

خپل بل کتاب معالم المدرستين کښې بيان کړي دي چې د
خلفاو د مکتب ځينې اقدامات د پېغمبر اکر

له

نصوصو سره مخالفت لري خو دلته يې د هغو حديثونو د

بيانولو ځاے نۀ دے خو يوازې هغه روايتونه ذکر کوو چې

د دولسو امامانو د پېژندګلو په حقله دي او د رسول اهلل
مبارک

هغه روايتونه او حديثونه ،چې په متواتره توګه

او پرله پسې يې د دولسو کسانو نومونو ته يې اشاره کړې
يا يې روڅانه بيان کړي دي.

له رسول اهلل

نه روسته د

دولسو امامانو
وړومبے اما  :اميرالمؤمنين علي

پيژندګلو
 ،د پالر نو يې

ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم او مور يې فاطمه بنت
اسد بن هاشم.
د هغه حضرت کنيت :ابولحسن و الحسين ،ابو تراب.
د هغه حضرت لقب :وصى ،اميرالمؤمنين.
د هغه حضرت زوکړه :د «عا الفيل» په دېرشم کال کښې په
خانه کعبې بيت اللّه الحرا  1،کښې وزيايد.

 .1د اما علي

مور بي بي فاطمه بنت اسد ،په داسې حال

کښې چې ماشو يې په خيټه ؤ او د کعبې طواف يې کوۀ چې د
زيايدو دردونه ورته شورو شول چې دغه وخت هغې بي بي ته د
خانه کعبي ديوال وچادۀ او هغه ورننوته او هلته په خانه کعبه کې
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39

د هغه حضرت وفات :د هجري په څلوېښتم کال کښې د
عبدالرحمن بن ملجم (چې له خواردو څخه ؤ) په الس شهيد

شو ،او له کوفې نه بهر په نجف اشرف کښې خاورو ته
وسپارل شو.
دويم اما  :حسن بن علي بن ابىطالب
مور يې د پېغمبر اکر

.

لور بي بي فاطمه زهرا

ده.

د هغه حضرت کنيت :ابو محمد.
او لقب يې :سبط اكبر ،مجتبىٰ.
د هغه حضرت زوکړه :د هجرت په دريم کال د روژي د
مبارکې مياشتې په پينځلسمه نيټه په مدينه منوره کښې.

يې علي

وزياوۀ له زياتو معلوماتو لپاره مرادعه وکړئ

مستدرك ،ټوک ،3مخ923؛ تذكرة خواص االمة ،مخ10؛ مناقب
ابن مغازلى ،مخ.7
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د هغه حضرت شهادت :د هجرت د پنځوسم کال د ربيع

االول د مياشتې په پينځويشتمه نيټه په شهادت ورسيد او

د مدينې منورې په بقيع هديره کښې دفن شوے دے.
دريم اما  :حسين بن على بن ابىطالب
مور يې د پېغمبر اکر

.
ده.

لور بي بي فاطمه زهرا

د هغه حضرت كنيت :ابو عبداللّه.
لقب يې :سبط ،شهيد كربال.
زوکړه :د هجرت په څلور کال د شعبان د مياشتې په دريمه
نيټه په مدينه منوره کښې وزيايد.
د هغه حضرت شهادت :د هجرت د يو شپيتم ( )61کال د

محر د مياشتې په لسمه نيټه سره د خپلې کورنۍ او
ملګرو په کربال کښې د يزيديانو په الس په شهادت ورسېد

د هغه حضرت مزار د عراق په کربال څارکښې دے.

 .1مرادعه وکړئ:د امامانو د ژوند ليکونه او د علي
د دوو زامنو حسن

او حسين

1

او د هغه

 ،د  30 ،90او  60هجري
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څلور اما  :على بن الحسېن

.

د مور نو يې غزاله يا شاه زنان دے.
د هغه حضرت كنيت :ابوالحسن.
او لقب يې :زين العابدين او سجاد ؤ.
زوکړه :د هجرۍ په  33يا  37يا  32کال ،په مدينه منوره
کښې.
د هغه حضرت شهادت :د هجرت په  29کال کښې په

شهادت ورسېد او په بقيع هديره کښې د خپل ترۀ اما
حسن

څنګ ته دفن کړے شوے دے.

1

کال پيښې په تاريخ طبري ،ابن ااير ،ذهبي او ابن كثير،او هم دا
رنګ ،د هغه د ژوند حال په تاريخ بغداد ،تاريخ دمشق،
استيعاب ،اسدالغابه ،اصابة او طبقات ابن سعد( ،نوي چاپ)
کتابونو کښې راغلےدے.
 .1مرادعه وکړئ :تاريخ ابن كثير او ذهبى ،په  29هجري کال
پېښو کښې او هم دا رنګ په طبقات ابن سعد ،حلية االوليا،
وفيات الأعيان او تاريخ يعقوبى ،ټوک ،1مخ 303او تاريخ
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.

د مور نو يې اُ عبداهلل د اما حسن

لور وه.

كنيت :ابو دعفر.
لقب :باقر.
زوکړه :د هجرت په  37کال په مدينه منوره کښې.
د هغه شهادت :د هجرت په  117کال کښې په مدينه منوره
کښې شهيد کړے شو او په بقيع هديره کښې د خپل پالر

زين العابدين

څنګ ته دفن کړےشوے دے.

مسعودي ،ټوک ،3مخ 160کښې د اما

1

په ژوند ليک کښې

راغلي دي.
 .1مرادعه وکړئ :تذكرة الحفاظ ،ذهبى؛ وفيات االعيان؛ صفوة
الصفوة؛ حلية االولياء؛ تاريخ يعقوبى ،ټوک ،1مخ310؛ تاريخ
االسال  ،ذهبى؛ تاريخ ابن كثير ،د  113او  117او  122کال
پېښو کښې د اما باقر

د ژوندد حال په بيانولو کښې.
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.

شپا اما  :دعفربن محمد

د مور نو يې ا فروه د محمد بن ابي بکر د زوے د قاسم
لور وه.
كنيت :ابو عبداللّه.
لقب :صادق.
زوکړه :د هجرۍ په  73کال کښې په مدينه منوره کښې
وزيايد.
د هغۀ شهادت :د هجرۍ په  192کال کښې شهيد کړے شو
او په بقيع هديره کښې د خپل پالر اما محمد باقر
څنګ کښې دفن کړے شو.
او اما  :موسىٰ بن دعفر

په

1

.

د مور نو يې بي بي حميده ده.

 .1مرادعه وکړئ :په حلية االولياء؛ وفيات االعيان؛ تاريخ
يعقوبي ،ټوک ،1مخ321؛ تاريخ مسعودي ،ټوک ،3مخ396
کښې د اما صادق

د ژوند د حاالتو په بيان کښې.
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كنيت :ابوالحسن.
لقب :كاظم.
زوکړه :په  112هجري کال کښې په مدينه منوره کښې دنيا
ته راغے.
د هغه شهادت :په  123هجري قمري کال کښې د هارون
رشيد خليفه د بغداد بند (زندان) کښې په شهادت ورسېد

او د قرېشو په قبرستان کښې (د بغداد اوسنۍ لويديځې
برخه) چې نن سبا په کاظمين مشهوره ده دفن کړے شو.
اتم اما  :علي بن موسىٰ

1

.

د مور نو يې :خيزران.
د هغه حضرت كنيت :ابوالحسن.
لقب :رضا.

 .1مرادعه وکړئ :په مقاتل الطالبيين؛ تاريخ بغداد؛ وفيات
االعيان؛ صفوة الصفوة؛ تاريخ ابن كثير ،ټوک ،1مخ12؛ تاريخ
يعقوبى ،ټوک ،1مخ 919د اما كاظم

په ژوند ليک کښې.
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زوکړه :په  133هجري قمر کال کښې په مدينه منوره کښې
وزيايد.
د هغه شهادت :په  103هجري کال کښې شهيد کړے شو
او د خراسان په طوس [ايران،مشهد] کښې مدفون دے.
نهم اما  :محمد بن علي

1

.

د مور نو يې :سكينه.
كنيت :ابو عبداللّه.
لقب :دواد.
زوکړه :په  123هجري کال کښې په مدينه منوره کښې
وزيايد.

 .1مرادعه وکړئ :تاريخ طبري ،ابن كثير؛ تاريخ االسال ذهبي؛
وفيات االعيان ،د  103هجري کال په پيښو کښې؛ تاريخ
يعقوبى ،ټوک ،1مخ933؛ مسعودى ،ټوک ،3مخ.991

نه روسته د دولسو امامانو

له رسول اهلل

پيژندګلو

61

د هغه د شهادت نيټه :په  110هجرى کال کښې په بغداد
کښې شهيد شو او د خپل نيکۀ موسى بن دعفر
ته دفن شو.

څنګ

1

لسم اما  :على بن محمد

.

د مور نو  :سمانه مغربيه.
كنيت :ابوالحسن عسكري.
لقب :هادى.
زوکړه :په  119هجري کال کښې په مدينه منوره کښې
وزيايد.
د هغۀ شهادت :په  139هجري کال کښې شهيد کړے شو

 .1مرادعه وکړئ :تاريخ بغداد ،ټوک ،3مخ39؛ وفيات االعيان؛
شذرات الذهب ،ټوک ،1مخ92؛ مسعودي ،ټوک ،3مخ.969
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او د عراق په سامرا څالر کښې خاورو ته وسپارل شو.

1

يولسم اما  :حسن بن علي
د مور نو  :ا ولد بنا سوسن.
كنيت :ابو محمد.
لقب :عسكري.
زوکړه :په  131هجرى کال کښې په سامرا کښې وزيايد.
د هغۀ شهادت :په  160هجرى کال کښې په شهادت ورسيد
او په سامرا کښې يې دفن کړ.

1

 .1مرادعه وکړئ :تاريخ بغداد ،ټوک ،11مخ36؛ وفيات
االعيان؛ تاريخ يعقوبي ،ټوک ،1مخ929؛ مسعودي ،ټوک،9
مخ.29
 .1مرادعه وکړئ :وفيات االعيان؛ تذكرة الخواص؛ مطالب
السؤول فى مناقب آل الرسول ،شيخ كمال طلحه شافعى
[تاريخ 639:هجرى]؛ تاريخ يعقوبي ،ټوک ،1مخ.303
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دولسم اما  :حضرت حجت بن الحسن و عجل اللّه فرده
الشريف (اما مهدي

) (خداے دې د هغه اما په ظهور

بيړه وکړي).
د مور نو  :ا ولد بنا نردس يا صيقل.
كنيت :ابو عبداللّه ،ابو القاسم.
لقب :قائم ،منتظر ،خلف ،مهدي ،صاحب الزمان ،بقيه اهلل.
زوکړه :په  133هجرى کال کښې په سامرا کښې.
دغه حضرت له «دولسو امامانو» څخه آخري اما دے چې

تر اوسه پورې ژوندے دے او کله چې خداے وغواړي نو

هغه به د خداے په حکم سره پاڅون کوي او ټوله دنيا به له
عدل او انصافه ډکوي.
يو ضروري او مهم ياداڅت!
له تېرو حديثونو څخه يو حديث کښې داسې راغلي وو:
« ...دولس تنه خليفه ګان به په هغوي تيرياي او له هغوي نه
پس به فتني ،النجې او شخړې رامنځته کياي».
او په بل حديث کښې راغلي وو.
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«تر څو چې له قرېشو دولس تنه باقي پاتې وي دا دين به تل
مضبوط او مستحکم وي او کله چې له دنيا الړ شي نو
زمکه به خپل اوسيدونکي ونغري(.ؤبه يې خوري)».
دا دوه حديثونه په دې داللت کوي چې د رسول اهلل
اهلبېتو

له

څخه له دولسو امامانو او اخري دولسم اما نه

پس به دا دنيا ختمياي.
له همدې امله ضروري ده چې له دولسو کسانو د يو اما

عمر دومره زيات وي چې دې دنيا خاتمې ته ورسياي او دا

هغه خبره ده چې اوس د دولسم اما مهدي آل محمد ،محمد
بن الحسن العسكري

د عمر اوږد والي سره اابته شوې

ده ځکه چې هغه ټول حديثونه يوازې په دې دولسو امامانو
صادق او تطبيقياي او په نورو داللت نه کوي.
څه به دا وي چې دلته د تورې او قلم د خاوند ستر خوشحال

بابا

هغه کال وړاندې کړ چې پکې يې د مبارکو

حديثونو په رڼا کښې د خداے دګران رسول
امامانو

د اهلبېتو

چې دولس تنه دي نومونه بيان کړي دي او آخر

کښې يې دا خبره سپينه کړې ده چې سني به هله پاکياي چې
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دا دولس امامان ومني او ورسره عشق وکړي چې نومونه
يې په دا ډول دي( :ډالۍ :انور شاهين خانخېل د کتاب

تصحيح کوونکے)
د دهوووووان دولووووووس اموووووووا دي
پووووه حديث كښې نا په نا دي
يوووووووو علوووويؑ دويووووووم حسنؑ دے
بووووول حسېنؑ پوووووواكيزه تووون دے
چهوووووار زېوووون العووووابدينؑ دے
بووول بوووواقووووورؑ ستنووووه د دين دے
بوووول دعووووووفرؑ ورپسوې هوووووم دے
بووووول امووووا موووووسى كاظمؑ دے
بووووول امووووا علوووي رضووووووواؑ دے
محووووموووووود تقووووويؑ بووول بيووا دے
بوووووول اموووووا علووووووي نقوووووويؑ دے
بووووووووول حسنِ عسوووووكووووووووريؑ دے
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بووووول اموا  ،امووووووا مهوووووديؑ دے
چې د ټوووووول دهووووان هوووادي دے
د بوووووووي بووووي زهووووووووراؑ اوالد دے
پشت پووه پشت داهسې ياد دے
پوووووواک سنوووووووي هغووووووه اّد دے
چوووووې د آلؑ په عشق محكم دے

