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لومړۍ خبرې
د کربال انقالب ،له هغه تاريخي غمجنو پيښو و چې د  16هجري کال د محرم د مياشتې په لسمه نيټه وشو .دا پيښه د
حضرت حسين بن علی په مشرۍ کښې د يزيد بن معاويه د حکمرانۍ په خالف ترسره شوه چې د مسلمانانو تاريخ
څيړونکيو تر مينځ يې بيال بيلې نظريې پريښودې .بيال بيلو شخصيتونو او بيال بيلو کسانو دې پيښې ته له بيال بيل
نظره کتلي دي چې په ټول کښې په دوو ليدتوګو تقسيميږي ،يو د شيعه و ليدتوګه ده او يوه د سنيانو ليدتوګه ده.
د دې پيښې په تاريخ کښې د تل پاتې والي له سببه او د انقالب راوستلو د طاقت لرلو له سببه د تاريخ په اوږدو کښې
ډېر ازادي غوښتونکي انقالبونه ،وحدت غوښتونکي پاڅونونه او عدالت غوښتونکي پيښې په وجود کښې راوستې

چې په دې طريقه هغه پيښې ته نظر کول او ليدتوګه قايمول يوازې په دوو ليدتوګې کښې پاتې نه شي او په بيال بيلو
ښاخونو او بيال بيلو برخو تقسيم شي .له همدې سببه د نظر خاوندان کله کله خپلو غرضونو او مقصدونو ته د رسيدلو
لپاره يا د خپل اعتقادي او سياسي باورونو د ثابتولو لپاره د دغې پيښې عواملو او د اصل پيښې جزئياتو ته يو
خاص نظر کوي او کله کله دغه تيره پيښه په يو خاص ډول او سينګار سره بيانوي.
له همدې سببه اهل سنتو هم د اسالم د تاريخ دې لويې پيښې ته يوازې په يو نظر نه دي کتلي بلکه بيال بيل ليدتوګو
او کله کله د يو بل مقابل او مخالف ليدتوګو سره مخامخ شوي دي .ځينې کسانو د امام حسين عليه السالم د پاڅون
مظلوميت او د هغه د انقالب بيلګه شونه بيان کړې ده او دا پيښه يې د پيغمبر(ص) د رسالت او د خليفه ګانو د سيرت
په دوام کښې بيان کړې ده .ځينو کسانو د ځينو دليلونو په ترڅ کښې دې پيښې ته يوازې د عاطفي همدردۍ څرګندونه
کړې ده او يا يې دا پيښه د څه ارزښت وړ نه ده ګڼلې چې څيړنه يې وشي او همدې ډلې د دې پيښې په مقابله کښې د
يزيد خالفت مشروع ګڼلے دے او د خالفت ټول شرطونه او مشروعيت يې د هغه د خالفت او د هغه د شخصيت لپاره
راوباسلي دي او نتيجه يې دا شوې ده چې د هغه د خالفت په خالف هر ډول پاڅون يې د اصولو په خالف او نامشروع

ګڼلے دے .او ځينې په کښې له دې هم تيرې کړے دے ،د يزيد د بې ګناهۍ او د امام حسين عليه السالم له شهادته د
هغه د خالصي لپاره يې قلم په الس اخستے دے .او د خپلې دعوې د ثابتولو لپاره يې کله د يزيد اجتهاد ته او کله د
امام حسين عليه السالم د مخالف انو اجتهاد ته پناه وړې ده او کله يې ويلي دي چې يزيد د امام حسين عليه السالم د
قتل فرمان نه و کړے او ګناه يې د قوماندانانو وه چې يو يې ابن زياد او نور کوفيان دي .د دې ډلې غرض دا دے چې
اسالمي خالفت او عربي تمدن له هر ډول عيبه پاک دے او د اسالمي خالفت او د مسلمانانو تير سياست د هر ډول
کمزورۍ مخنيوې کوي.

اساسي پوښتنې
له وړاندې خبرو ،په دې موضوع کښې خپلو اساسي پوښتنو ته رسو چې دا تحقيق ،هغه پوښتنو ته ځواب ورکوي چې

پوښتنې يې دا دي:

الف) ايا د يزيد بن معاويه خالفت اسالمي و او هغه به په خپلو کارونو او په ديني چارو کښې له اسالمي بنيادي
اصلونو کار اخسته؟
ب) ايا هغه د اسالمي خالفت او مشرۍ ضروري شرطونه او وړتيا لرله؟
ج) ايا د عاشورا د انقالب او د يزيد د طاقت د يو بل په مقابله کښې داسې دي لکه دوه ډوله ديني اجتهاد؟ او د کربال
مخالفان څه مزبوت فکري دليل او نظر لري؟
د) د ام ام حسين عليه السالم په شهادت او د کربال په پيښه کښې د يزيد کردار څه و؟ ايا هغه له هر ډول تاريخي پيښې
بري کولې شو او ګناه يوازې د ابن زياد او د شام او کوفې د لښکريانو په غاړه اچولې شو؟
هـ) د اهل سنتو عامې ټولنې او د هغوي فکري مشرانو د کربال پيښې ته څه رنګ کتلي دي او په دې هکله څو ډوله
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عملي او اعتقادي ليدتوګو ته رسيدلي دي؟

ځوابونه او د کتاب فصل بندي
حاضره څيړنه دغه اساسي پوښتنو ته علمي او تاريخي ځواب ورکوي چې "د کربال انقالب د اهل سنتو له نظره" تر
عنوان الندې په اته څپرکو کښې ليکل شوے دے.

په لومړي څپرکي کښې ،د يزيد بن معاويه خالفت ،د هغه د واليت عهدې مسله ،يزيد سره بيعت کولو کښې د خلکو د
ګډون څرنګوالې او د اهل سنتو له نظره پر اسالمي بنسټونو د اسالم د خليفه شرطونه ،بيانيږي .همدارنګ ،په دې
هکله موجودې ليدتوګې اسالمي سرچينو او تاريخي سندونو ته وړاندې شوي او په دې هکله داسې تاريخي پيښې
چي انکار ترې نه شي کيدې بيانيږي.
دويم څپرکې د اجتهاد موضوع سره خاص دے؛ اجتهاد او د مسلمانانو خليفه ګان ،د يزيد اجتهاد او په ټول کښې د
عاشورا د مخالفانو اجتهاد .په حقيقت کښې په دې بحث کښې د يزيد بن معاويه د طرفدارانو دې دعوې ته ځواب
ورکول کيږي چې د کربال پيښه د نظرونو او ليدتوګو د اختالف سبب ګڼي او يزيد اود هغه طرفداران په دې طريقه بې
ګناه ګڼي چې هغوي مجتهدان وو ،که څه هم په اجتهاد کې يې خطا کړې وه.
په دريم څپرکي کښې  ،د اهل سنت له نظره د کربال د انقالب څه رنګ والې بيانيږي او دې پوښتنې ته ځواب ورکړې
کيږي چې امام حسين عليه السالم ولې پاڅون وکړ .په دې هکله د سنيانو بيال بيلې ليدتوګې او نيوکې بيانيږي چې د
هغوي په مقابله کې ډېرو اهل سنتو دا نيوکې بې ربطه ګڼي يا د کربال د پيښې ځينې هغه ديني او سياسي عواملو او

غرضونو ته اشاره کوي چې امام حسين عليه السالم يې دې انقالب او پاڅون ته محتاج کړ او دا څيزونه د کربال د
انقالب فلسفه ګڼي .په دې څپرکي کښې به د اهل سنتو د نظرونو هغه برخه چې په څرګنده يا په اشارې سره يې په
تاريخ کښې راغلي دي چې د امام حسين عليه السالم بياناتو سره يې د هغوي د انقالب فلسفه بيان کړې ده چې دغه
بيانات د سنيانو په کتابونو کښې راغلي دي.
څلورم څپرکي کښې ،د يزيد بن معاويه په هکله دا دعوا کول چې هغه د امام حسين عليه السالم په شهادت کښې څه
الس نه لري ،په دې هکله موجود نظرونه او دليلونه څيړل کيږي .په اخر کښې يې د حقيقت د څرګندولو لپاره ډېر
سندونه او بې شک او بې ترديده دليلونه راوړل کيږي.
پينځم څپرکي کښې ،د امام حسين عليه السالم او د هغه د اصحابو د قاتالنو او الس لرونکيو انجام ،او همدارنګ د
امام حسين عليه السالم د عاشورا او پاڅون په اسالمي ټولنه باندې سياسي ،ټولنيز او کلتوري اثرات د اهل سنتو له
نظره بيانيږي .په دې څپرکي کښې بې له دې چې د هغوي کرامتونو ته د نفي او اثبات نظر وشي او جرړه يې معلومه

شي مهمو برخو ته يې اشاره کيږي او په دې هکله د سنيانو له نظره د هغې سياسي او ټولنيز اثرات په لنډه توګه
وړاندې کيږي.
په شپږم څپرکي کښې ،په يزيد باندې د لعنت بحث کيږي .يو له هغه بحثونو چې له تيرو وختونو د سنيانو تر مينځ د
هغوي د علمي او عتقادي نظريونو د اختالف سبب کيږي ،هغه يزيد باندې د لعنت جايزيدل يا حراميدل دي .ډېر اهل
سنت ،دې دليل سره چې يزيد د امام حسين عليه السالم او د علی عليه السالم د اوالد په قتل کښې الس درلود نو هغه
کافر ګڼي او په هغه باندې لعنت کول ضروري ګڼي او په ژبه يا قلم سره يې بيانوي .د دوي په مقابله کښې ځينې داسې
کسان هم شته چې که څه هم د امام حسين عليه السالم په شهادت باندې د غم څرګندونه کوي خو ځينې بې ربطه
دليلونو سره په يزيد باندې لعنت صحيح نه بولي ،په دې څپرکي کښې د اهل سنتو عالمانو د تاريخ لومړۍ دور
بيانيږي او بيا د دې انحرافي نظر رد په بيال بيلو تاريخي دليلونو سره وړاندې شوے دے او په اخر کښې د دې خبرو
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جرړه پيژندنه وړاندې شوې ده.
په اووم څپرکي کښې د اهل سنتو د هغه کم ټولګي بيان دے چې له بيال بيلو نظرونو يې د عاشورا د لويې او بې څارې
پيښې ته د شک په سترګه کتلي دي .دې ډلې د يزيد حاکميت او د کربال په پيښه کښې د هغه ګډون په يوې طريقه
توجيه کړے او دې پيښې د پاکولو په هکله يې خبرې کړي دي او دې الره کښې بيال بيلو ستونزو ،لکه تناقض ،زور
وينې ،هغې مشهورولو او اوهامو سره مخامخ شوي دي .په دې برخه کښې د هغوي ژوند ليک او کړچار لوستونکيو
ته وړاندې کيږي چې د دې کم ټولي دا انحرافات او فکري ستونزې له کومه ځايه دي او په څه طريقه هغوي دې ته مخه

کړې ده او په دې هالکت اخته شوي دي.
په اتم څپرکي کښې ،د اهل س نتو بيال بيلې ډلې چې د امام حسين عليه السالم شهادت او د عاشورا پيښې او ماتم ته
يې عاطفي او عملي مخه کړې ده ،بيانيږي .او د دې نه هيريدونکي او خالصوونکي انقالب د مشرانو د عامو اهل
سنتو په زړونو او ژوند کښې د هغوي عملي نفوذ بيانيږي .او هغه احساسات او مينه د دې انقالب له مشر او د دې
الرې شهيدانو سره يې لري په لنډه توګه بيانيږي.
خو له دې وړاندې د دې کتاب بيال بيل څپرکي بيان کړو يوه لنډه شان کتنه د اهل سنتو هغه کتابونو ته کوو چې د
عاشورا په هکله ليکل شوي دي ،ځکه چې بيال بيلې ليدتوګې او نظرونه که هغه د اهل سنتو دي او که د نورو
مسلمانانو او غير مسلمو دي ،له ټولو زيات له هغه سرچينو اثر قبلوي چې د عاشورا پيښه بيانوي او د سنيانو عالمان
د عاشورا پيژندنې لپاره هغه سرچينو ته مخه کوي او په هغې باندې باور لري.

دا خو روښانه ده چې په دې تحقيق کښې معتبر تاريخ او هغه تاريخي اسناد چې د اهل سنتو بيال بيلې ډلې يې مني،
راوړې شوي دي .او همدارنګ هڅه شوې ده چې بيال بيل باورونه او کالمي ،حديثې او فقهي عقيدې چې د تاريخ په
لوړ جور باندې اثر غورځوي په دې څه رول ونه لري .له خدايه غواړم زما دې قلم ته د حقو او رښتونې الرې په تږ او د
واقعيت د راوباسلو توفيق ورکړي او له انحرافه ،بې الرۍ او د حقيقت له پټولو دې وساتي.

مننه
دا کتاب ،د ليکوال د کلونو هڅې او کوشش نتيجه ده .په دې کتاب کښې ډېره هڅه شوې ده چې له شورو تر پای په
کښې بې طرفي ،له تعصبه پاک ،روشمنۍ او د شخصي احساساتو او باورونو پاک وي .ليکوال تاريخي او د اهل
سنتو د اسالمي سرچينو او د کربال د انقالب په هکله د بيال بيلو ليدتوګو د پيژندګلو په اساس ليکلے دے او د غلطو
او د کمو ليدلو په وخت يې د هغه سرچينو په مرسته چې هغوي يې قبلوي ،د هغې نقد او اصالح کړې ده او ورسره يې
مربوط تاريخي حقيتونه وړاندې کړي دي.

د دې کتاب لوم ړۍ نظريه د قم حوزې د تاريخ د استاد ،شيخ مهدي پيشوايي (دام عزه) له خوا وړاندې شوه .او په
ادامه کښې هم که د امام خميني(ره) د زده کړې او څيړنې مؤسسې د دې مديريت دا هڅې او کوششونه نه وو نو دا
رنګ کتاب به نه و ليکل شوې .نو ښايي چې دې ځای کښ ې هغه لوی او قدرمن استاد او له نورو هغه استاذانو چې په
دې څي ړنه کښې يې ماته الرښوونه او مرسته کړې ده او همدارنګ کومو کسانو چې د دې کتاب په چاپ ،ټايپ او
خپرولو کښې مرسته کړې ده ،مننه وکړم .او له خدايه غواړم چې د رسول اهلل مبارک د پاک شريعت او د امام حسين(ع)
د عزت په الره کښې دې د هغوي توفيقات نور هم زيات کړي.
په پای کښې د دې کتاب د ليک ،چاپ او خپرولو په لړ کښې د امام خميني د زده کړې او څيړنې مؤسسې د خپرونکي
مرکز له هڅو مننه کوم.
عبدالمجيد ناصري راوودي
6131/6/5
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د اهل سنت له نظره د عاشورا سرچيونو ته يو نظر
سر چينه پيژندنه ،په څيړنو کښې او په بيله توګه په تاريخي او داسې نورو څيړنو کښې ډېر اهميت لري .هر يو هغه
څيړنه او تحقيق ،که هغه تيرې پيښې بيانوي يا يې تحليل او تعليل او څرنګوالې بيانوي ،نو بې له دې بله چاره نه لري
چې له تاريخي سرچينو ګټه واخلي چې په دې الره کښې په اصلي او علمي ارزښت لرونکيو او حقيقت بيانوونکيو
سرچينو بسنه وکړي او له هغه سرچينو ډډه وکړي چې د مصلحتونو له مخې يې واقعيتونه اوحقيقتونه بدل کړي او

خلک يې بې الرې کړي دي.

د سنيانو عالمانو عاشورا پيښې ته نظر هم ،د هغوي خپلو سرچينو پيژندلو باندې تکيه لري او هغوي هم لکه د نورو
اسالمي فرقو عاشورا له خپلو هغو سرچينو او کتابونو راخستې چې هغوي ته قبول دي او د هغو سرچينو په رڼا کښې
عاشورا تحليل او تعليل کړ ې ده .له همدې سببه د دغه کتابونو په ځيرتيا او صحيح طريقې سره څيړنه ،مونږ سره
مرسته کوي چې تر ډېر حده د اهل س نت له نظره وڅيړو او د عاشورا په هکله د هغوي بيال بيل نظرونه او ليدتوګې
وپيژو.
دې ته په پام ،هغه سرچينې او اسناد دلته څيړل کيږي چې اهل سنت يې قبلوي يا يې د قبليدو خبرې کړي دي .او
همدارنګ علمي ،تاريخي او رجالي سرچينو ته په پام څيړونکي کولې شي چې د علمي قاعدو پر اساس د هغه
سرچينو د قوت يا ضعف نقطې وجاجوي.
د دې مطلب دا نه دے چې هغه اسناد يوازې اهل سنتو سره خاص دي يا هغه کسان چې په دې سرچينو يې باور کړے
دے هغه يوازې اهل سنت دي او نورې اسالمي فرقې که هغه اسماعيلي وي ،که زيدي وي او که نورې ،هغوي دې

سرچينو ته مراجعه نه وي کړې.

د سرچينو دسته بندي
په يو کلي تقسيم کښې د عاشورا سرچينې په دوو برخو ويشل کيږي :يو هغه سرچينې دي چې نيغ په نيغه يې د لومړي
ځل لپاره د عاشورا دا لويه پيښه بيان کړې ده او بل هغه سرچينې چې نيغ په نيغه يې دا پيښه نه ده بيان کړې ،په
ادامې کښې به دا برخه هم بيانوو.
نو که لومړۍ ډول سرچينو ته پام وکړو نو ګورو به چې په دې کښې د راويانو او هغه کسانو ذکر دے چې هغه په 16
هجري کال کښې د عاشورا په ميدان کښې موجود وو او دغه پيښه يې له نزدې ليدلې ،اوريدلې ده .که څه هم په دغه
رنګ سرچينو کښې د رواي خطا ،غرض ،تعصب ،هيريدل او بې پامي دخالت لري خو په ټول کښې د دا رنګ سرچينو
صحت او د راويانو له مخې اطمينان زيات دے او د عاشورا د پيښې لپاره له بهترينو سرچينو ګڼل کيږي.

له بده مرغه بايد دا خبره قبوله کړو چې هغه کسان او راويان چې بې له کومې واسطې او نيغ په نيغه يې د عاشورا

پيښه او د هغې بيال بيل اسباب نقل کړي دي له بده مرغه هغوي له مينځ تللي دي خو ځينې اثار او ليکنې يې په
تاريخي کتابونو کښې ځای ځای کښې پاتې دي .نو دې ته په پام لومړۍ او اصلي سرچينې هغه روايتونه او مطلبونه
دي چې په تاريخي او نورو کتابونو کښې موجود دي چې له راويانو نقل شوي او اوس ورته زمونږ الس رسي.
حقيقت دا دے چې ګزارشونه او نقل شوي روايات له بيال بيلو کسانو دي او د بيال بيلو تاريخ ليکونکيو ،نسب
پيژندونکيو ،رجال پيژندونکيو او محدثانو په الس نقل شوي دي .نو د راويانو پيژندګلو د هغوي صحت او ضعف
معلومول د دې کار يوه برخه ده چې بايد په هکله يې تحقيق او څيړنه وشي.

تاريخي سرچينې
لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،له بده مرغه د عاشورا د پاڅون په هکله ليکلي شوي مستقل کتابونو کښې يو هم باقي
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نه دے پاتې .نو مجبور يو چې تاريخي سرچينو ته مخه کړو چې د دې لوې پيښې په هکله يې څه ليکلي دي.
تاريخي کتابونو په دوو طريقو سره د عاشورا پيښه ليکلې ده :ځينو تاريخونو هغه مقتلونه (د عاشورا په هکله
کتابونه) لرل او هغه يې نيغ په نيغه يا له هغې څه لږه برخه سندونو سره نقل کړې ده او دا کار په تفصيل او جزئيياتو
سره ترسره شوے دے .او ځينې سرچينې هغه دي له تاريخي موجودو کتابونو يې دا پيښه په لنډه توګه يا په خپلو ټکو
کښې بيان کړې ده يا يې د مقتل مطلبونه راټول کړي او لنډيز يې بيان کړې خو هغه يې په خپل ګمان ريښتونې ګڼلې

ده .اوس دا کتابونه په تفصيل سره بيانوو.

د ابو مخنف مقتل
هغه لومړنې زوړ کتاب چې تاريخي کتابونو له هغې مطلبونه ليکلي دي او زمونږ الس ته هم رسيدلے دے ،د ابو
مخنف مقتل دے چې د لوط بن ابی يحيی بن سعيد بن مخنف بن سليم ازدي کوفي دے چې په (651-09هـ) دويمې
پيړۍ کښې راغونډ او ليکلے شوے دے .هغه د دويمې پيړۍ له مشهورو عالمانو او تاريخ ليکواالنو دے چې په بيال
بيلو موضوعاتو ،لکه سقيفه ،ردّه ،شوری ،جَمَل ،صفين ،حرّه ،حصر ابن زبير په مکه کښې ،د يزيد د سپايانو په الس
کعبې ته اور اچول او له هغې وړاندې پيښې لکه د حجر بن عدی مقتل او د معاويه مرګ او نور مطبونه يې ليکلي

دي6

چې له بده مرغه له منځه تلي دي .د هغه له ټولو م هم او يوازينې پاتې اثر مقتل الحسين(ع) دے چې هغه هم د مقتل په
شکل باقي نه دے پاتې بلکه په تاريخي کتابونو کښې د هغې ځينې نقلونه پاتې دي چې زمونږ الس ته رسيدلي دي.
که څه هم د ابومخنف د مذهب په هکله څه اتفاق نظر نشته ،خو له هغه باقي پاتې کتاب مقتل الحسين د تاريخ
ليکواالنو او مذهب څيړونکيو او بيال بيلو ډلو چې په هغوي کښې اهل سنت هم دي ،د باور او رجوع وړ دے 2.هغوي
چې کله د يزيد بن معاويه ،په بيله توګه د امام حسين عليه السالم د شهادت پيښې ته رسيدلي دي نو بې له دې يې بله
الر نه ده ليدلې چې ټول يا ځينې برخه د ابو مخنف له مقتله نقل کړي.
د اهل سنت له ټولو مشهور تاريخ ليکونکے ،محمد بن جرير طبري (وفات کال 169هـ) ،په خپل تاريخ کښې له د
عاشورا د تاريخ په بيانونو کښې له ټولو زياته ګټه د ابومخنف له مقتله اخستې ده چې تقريبا  01روايتونه يې د هغه
مقتل په سند سره بيان کړي دي او دا له ټولو مفصل نقل دے چې مونږ يې له دې مقتله په الس کښې لرو.
ابو مخنف د عاشورا د پيښې په ليکلو کښې له بې طرفۍ او ځيرتيا کار اخستے دے او اکثر روايتونه يې يوې واسطې
سره په خپله د عاشورا د پيښې له ليدونکيو ،چې له دې پيښې له ټولو زيات خبر دي ،نقل کړي دي .د هغه له راويانو
يو راوي عقبه بن سمعان دے چې د امام حسين عليه السالم د ښځې بيبي رباب غالم و چې له مدينه تر د هغه حضرت
شهادته هغه سره و او د امام حسين عليه السالم له نزدې پاتې کيدونکيو کسانو ګڼل کيږي .هغه ژوندې پاتې شو ،په

بند کښې الړ او بيا ازاد کړې شو.

ابو مخنف ،د مدينې پيښه په يوې واسطې سره له عقبه بن سمعانه نقلوي .د کوفې پيښې او د مسلم بن عقيل هلته تلل
او په هغه ښار کښې تاريخي پيښې او د هغه حضرت شهادت له هغه دولسو راويانو چې د هغه له دوستانو وو نقلوي.
دا کسان په خپله د حاالتو ليدونکي وو او په خپله کتلي خبرې يې هغه ته بيان کړي دي.
هغه د امام حسين عليه السالم تږ او په بيال بيلو سيمو کښې د هغه حضرت هڅې په ډېر وسواس او علمي ځيرتيا سره
نقل کړي دي .د مثال په توګه ،د مکې پيښې له هغه شپږو کسانو چې امام حسين عليه السالم سره وو ليکي او له
مکې تر کربال پيښې له هغو دولس و سپايانو چې د امام په پوځ کښې و ،ليکي .د ابو مخنف د مقتل له ټولو مهمه برخه
د عاشورا د ورځې پيښې دي چې هغه دا پيښې له 23کسانو اوريدلي دي او ليکلي يې دي .په دې کسانو کښې 22
کسان د عمر سعد له فوځيانو دي او نور روايتونه د امام حسين عليه السالم له زوي امام سجاد او امام باقر عليهما
 . 6ابن نديم ،الفهرست659 ،مخ.
 . 2ابن ابي الحديد ،شرح نهج البالغه6 ،ټوک621 ،مخ ،لسان الميزان2 ،ټوک122 ،مخ ،رجال النجاشي129 ،مخ.
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السالمه دي.
عمر سعد د عاشورا په ورځ د امام حسين عليه السالم مبارک سر خولي ته وسپارۀ او کوفې ته يې وليږۀ .او همدارنګ
حُميد بن مسلم چې د هغه له نزدې کسانو و ،يې هغه سره وليږۀ چې د هغه د سالمتۍ او د امام حسين عليه السالم او د
کورنۍ د کار د ختميدو خبر يوسي .حميد بن مسلم د عمر سعد له باوري کسانو دے او د ابومخنف د مقتل الحسين
له اصلي راويانو ګڼل کيږي ،هماغه هومره چې عقبه بن سمعان ته يې ورته ګڼلې شو چې د امام حسين عليه السالم په

لښکر کښې و.

د ابومخنف د مقتل ځينې ځانګړتياوې
د ابومخنف مقتل له ب يال بيلو اړخونو د څيړنې وړ دے په لنډه داسې ويلي شو چې علمي معيارونو او په تاريخ څيړنه
کښې اهميت لرونکيو ټکيو ته پام دا مقتل ډېرې ځانګړتياوې لري .له همدې سببه د بيال بيلو مذهبونو وروستيو
تاريخ ليکواالنو او تاريخ څيړونکيو له دې ډېره ګټه اخستې او دا يې سند جوړ کړے دے .6د دې کتاب ځينې
ځانګرتياوې دا دي:
غيرجانبدار ليکل
د ابو مخنف په مقتل کښې مونږ د راويانو او خبرياالنو خبرو سره کار لرو .نو ګورو چې هغه د دواړو طرف له هغه
لښکريانو روايت نقلوي چې له دې کيسې زيات خبر لري او باوري وي او بيا د هغو خبرو په هکله په خپله هيڅ فيصله
نه کوي نه منفي او نه مثبته .ابو مخنف په کربال پيښه کښې د موجودو کسانو په هکله هم څه نظر نه بيانوي چې ويې

ستايي يا يې سپکاوې وکړي .بلکې هر څه چې يې اوريدلي دي هغه وړاندې بيانوي او ستاينه او سپکاوې يې
لوستونکيو ته پريږدي؛ همدارنګ د هغه له ليکلو او قلمه هم څه دا رنګ بوی نه راځي چې د چا اړخ ته وي.
د امانت ساتل او بې طرفي؛
دا يوه منلې شوې خبره ده چې د يو پيښې په هکله بيل نقلونه او کله کله د يو بل مخالفې او متضادې خبرې وجود لري.
ابو مخنف داسې نه دي کړے چې په هغو کښې يې يو اړخ خوښ کړے وي او يو روايت يې راخستې وي بلکې بيال بيل
روايتونه نقلوي او دا نه وايي چې کوم يو په کوم يو ترجيح لري؛ تر دې حده بې طرفه دے چې د هغه د مذهب په هکله
خلک په ترديد کښې دي ځينې وايي چې هغه شيعه دے ځينې وايي چې اهل سنت دے او ځينې مردد دي .د حيرانتيا
خبره دا ده چې دواړه ډلې په هغه باور لري او د هغه روايتونه قبلوي .د بيلګې په توګه ،هغه ابن زياد ته د ابن سعد هغه
ګزارش چې امام حسين عليه السالم ته يې درې وړانديزونه ورکړي و چې .6 :حجاز ته ستون شه .2 ،يزيد سره بيعت
وکړه او د هغه په الس کښې الس کيږده .1 ،د اسالم په پولو کښې يوې پولې ته الړ شه .دا نقلوي او بيا دويم ګزارش

په دې هکله داسې نقلوي:

عبدالرحمان بن جندب له عقبه بن سمعان روايتوي چې زۀ امام حسين عليه السالم سره وم ،هغه وخت چې له
مدينې د مکې په لور ووت او له هغه ځايه کربال ته الړ او له هغه هيڅکله جدا نه شوم تر هغه وخته چې شهيد
شو او په دې وخت کښې داسې يوه خبره هم امام حسين عليه السالم نه ده کړې چې ما نه وي اوريدلې .قسم په
خدای کوم څه چې خلک يادوي يا يې ګمان کوي چې امام حسين عليه السالم ويلي دي چې زۀ دې ته تيار يم
خپل الس د يزيد په الس کښې کيږدم او يا مې په اسالمي پولو کښې يوې پولې ته وليږئ ،دا خبره صحيح نه
ده؛ هو ،هغه دا ويلي دي چې پرږدئ چې له دې پراخې ځمکې الړ شم چې وګورم خلکو سره څه کيږي.
د ابو مخنف په مقتل کښې نور ځايونه هم په نظر راځي چې د يو محقق او څيړونکي په نظر کښې هغه په خپلو کښې
ټکره او تضاد لري او په هغو کښې يو جعلي ښکاري ،خ و هغه د امانت د خيال ساتلو او د بې اړخه شونې په غرض دا
 . 6رسول جعفريان ،منابع تاريخ اسالم66 ،ټوک ،جليل تاري ،معرفت مجله15 ،شميره ،دولسم کال6132 ،سپرلې ،ويژه نامه تاريخ،
23مخ.
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روايتونه نقل کړي دي.
تخصصي طريقه اخستل؛
هغه که څه هم د عراق له تاريخ ليکواالنو دے او د دې سيمې په مسلو کښې تخصص لري ،خو د کربال د پيښې په
هکله يوازې د روايتونو په نقل بسنه نه کوي بلکه دا لويه پيښه په بيال بيلو برخو ويشي او په هره برخه کښې په عيني
شاهدانو او ډېرو خبرو کسانو باور کوي او د حقيقتونو د بيانولو لپاره له هغوي ګټه اخلي .د مثال په توګه د مسلم بن

عقيل په کوفې کښې پيښې کښې له هغه کسانو ګټه اخلي چې هغه سره همسفر وو ،د عمر بن سعد د لښکر په تيارو،
د هغوي په خبرو ،خطبو ،ليکونو او شاهدانو او حاضرونو سره د هغوي کړچار او همدارنګ د امام حسين عليه السالم
د کارونو په هکله يې له نزدې شاهدانو او خبرياالنو ګټه اخستې ده او نقل کړې او ليکلې يې دي.
کافي څيړنه
په مقتل الحسين کښې د ابومخنف له ځانګړتياو يوه دا ده چې هغه دا پيښه په ډېرې ځيرتيا سره درک کړې ده .هغه د
دې پيښې له ژورتيا خبره چې انقالب کربال به په تاريخ کښې څومره لويه بزرګي ولري .له همدې سببه يې له هر ډول
طرفدارۍ ځان ساتلے او د دې پيښې ټول جزئيات يې ليکلي دي .له همدې سببه د هغه مقتل په دې موضوع کښې ټول
ضرور ي تفصيل ليکلے دے .هغه د کربال د پيښې په هکله ډېره پراخه څيړنه کړې ده او په کار راتلونکي مطلبونه يې
ترالسه کړي دي چې دا کار د هغه د مقتل يوه بله ځانګړنه ښيي .ابومخنف د يو کس په خبرو او نقلولو بسنه نه ده کړے
او په لنډه يې د تاريخ په بيان بسنه نه ده کړې بلکې په تفصيل سره يې دا پيښه ليکلې او څيړلې ده.

د تاريخ ليکلو د طريقې محفوظ ساتل

د انقالب حسيني په موضوع کښې بيال بيل روايتونه او خبرې موجودې دي او ليکواالنو او وينا والو په دې هکله
کتابونه او مقالې ليکلي دي .په دوي کښې ځينې کسانو دا موضوع بهانه کړې او عرفاني مسلې يا کالمي مسلې يې
بيان کړي او نامه يې ورباندې تاريخ يا مقتل ايخې ده .او ځينې کسان له دې هم ورتېر شوي دي او داسې مطلبونه يې
بيان کړي دي چې هغه د ثابتيدو وړ نه دي او په هغو کښې ځينې د پيغمبر(ص) د اوالد مقام سره سمون نه خوري او يو
ډول خرافات دي.
د ابو مخنف د مقتل له بيلګو يوه دا ده چې په تاريخ ليکلو کښې يې يو علمي طريقه اخستې ده او د عقالنيت خيال يې
په کښې ساتلے دے په داسې طريقه چې د هغې له اوله تر اخره د ټولو تفصيلونو ،په کښې داسې خبره نه شي موندلے
چې هغه غير طبيعي او غير عقلي وي .البته د دې مطلب دا نه دے چې ابومخنف د امام حسين عليه السالم کرامتونه
هم نه وي نقل کړې بلکې د هغه کرامتونه هم نقلوي چې يو يې دا دے ،د عبداهلل بن حوزه تميمي د مرګ په هکله ليکي

چې هغه د عاشورا په ورځ له دې وروسته چې د امام حسين عليه السالم سپکاوې يې وکړ د امام په ازار او خيرو کښې
ګېر شو او د خپل اس د تريدلو او بې قابو شونې په سبب په ځای مړ شو .خو دا رنګ نقلونه له بيال بيلو راويانو او په
ظاهر کښې يو بل سره مختلفو طريقو سره نقلوي ،نو دا خبرې څه غير ممکنې نه وې او هغه ټول مشاهدات او نقلونه
راوړي دي .او دا نقلونه هغه ليکلو سره چې وروستنيو شيعه او سني ليکواالنو د کربال د پيښې په هکله نقل کړي دي
توپير لري.
د پيښې وخت ته د هغه نزدې والې
ابو مخنف له  09تر 651هـ ژوند وکړ چې دا وخت د کربال پيښې سره چې په  16هجري کال کښې ترسره شوه ډېر نزدې
و ،هغه د دې پيښې ډېر شاهدانو او په دې پيښې کښې ډيرو ګډون کونکيو سره په يو وخت کښې اوسيدۀ که څه هم
ګوته په شمار عيني شاهدان دغه وخت ژوندي وو چې دغه وخت ابومخنف لګيا شو او مقتل الحسين يې وليکۀ چې
دا د هغه د کار له ځانګړتياوو حسابيږي.

علمي جامعيت او کورنۍ سپيڅلتيا

د ابو مخنف د مقتل الحسين له ځانګړتياوو يوه ځانګړتيا چې بې اثره نه ده د هغه علمي جامعيت او کورنۍ سوچه
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والې دے .هغه په حديث څيړنه کښې لوی علمي مقام درلود ،هغه د کوفې شيخ المحدثين ګڼل شوے دے .ځينې
کسانو هغه د دويمې پيړۍ له فقيهانو ګڼلے دے ،د هغه کورنۍ سپيڅلتيا يې ستايلې ده ،دا رنګ چې د هغه نيکه
مخنف يې د پيغم بر(ص) او د علی عليه السالم له يارانو و او په يوې زمانې کښې يې د اصفهان د حکومت مشر و .او
د خپلې زمانې په پيښو کښې به يې د خپلې قبيلې مشري کوله او د ازد طائفې له مشرانو ګڼل کيده .او دا ځانګړتياوې
د هغه د کتاب په مزبوتيا او ژورتيا کښې بې

اثره نه شي کيدې6.

تاريخ ليکواالن او د ابومخنف مقتل
لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،د ابو مخنف اصلي مقتل چې ځانته کتاب و لکه د هغه د نورو علمي کتابونو له منځه
تلے دے او زمونږ الس ته نه دے رسيدلے .د وروستنيو تاريخ ليکواالنو په کتابونو کښې د هغه ې ځينې برخې مونږ ته
په الس راځي چې د مح مد بن جرير طبري چې مشهور عالم د هغه په کتاب تاريخ االمم والملوک کښې يې پيدا کولے
شو.
البته د عاشورا د پيښې په هکله دا يوازينې کتاب نه دے چې طبري ورباندې باور لري بلکه هغه د دې پيښې په هکله
له نورو راويانو او روايتونو هم ګټه اخلي چې هغه د عمار دهني نقل دے چې د ابومخنف له نقلنه يې وړاندې راوړے
دے؛ لکه څه رنګ چې د شام پيښې چې د ابومخنف په کتاب کښې په لنډه توګه راغلي دي ،هغه څو روايتونه له هشام
نقلوي او د دې تاريخي پاڅون ټول حدونه تر ډېر حده روښانه کوي.
البته دا منلې شوې خبره ده چې طبري چې له ابومخنفه څه نقل کړي دي هغه د دې مشهور تاريخ ليکوال مزبوتيا
څرګنده وي خو مونږ دا نه شو ويلي چې کوم څه هغه نقل کړي دي هغه ټول د ابو مخنف له مقتله دي او لکه څه رنګ

چې د هغوي عادت دے ،داسې يې نه دي کړے چې ځينې مطلبونه يې لنډ کړي وي

او له قلمه يې غورځولي نه وي2.

يو له هغه کسانو چې د عاشورا د تاريخ په هکله يې ليکل کړي دي هغه ابو حنيفه دينوري(232هـ) دے .هغه په اخبار
الطوال کښې د امام حسين عليه السالم شهادت بيان کړے چې دابو مخنف نقل سره ډېر توپير نه لري البته کله چې
ځينې نقلونه کوي نو يو څه فرق په کښې څرګند دے لکه د امام حسين عليه السالم د بصرې مشرانو ته ليک ،د هغه
حضرت په لومړي محرم د چهار شنبې په ورځ کربال ته رسيدل ،د عمرسعد په دريم محرم کربال ته رسيدل ،او
همدارنګ هغه حضرت ته د مسلم ليک رارسيدل او د هغوي حرکت کول .او همدارنګ دينوري د امام حسين عليه
السالم هغه خطبه چې د ماځيګر له لم انځه وروسته يې د حر سپايانو ته ورکړه په دې بهانې نه بيانوي چې ويلي يې دي
چې دا د وړاندينيو خبرو غوندې وه.

د تاريخ دويم جريان او ابو مخنف سره شول
هغه دويم الس تاريخي سرچينې چې اهل سنتو ورباندې د عاشورا په پيښه کښې باور کړے دے ،هغه سرچينه ده چې
نيغ په نيغه ي ا په تفصيل سره يې خپل راويان نه دي بيان کړي او د ابو مخنف نامه يې هم نه ده اخستې .خو په دې
سرچينې کښې ځيرتيا دا څرګنده وي چې دا ټول کتاب ،لږ لنډيز او الس وهنې سره له ابومخنفه او د عاشورا د پيښې
له راويانو په ګټه ليکل شوے او په لنډه توګه يې د کربال پيښه بيان کړې ده.
دا سرچينې هم د ابو مخنف غوندې بې طرفي لري خو چې په بيال بيلو برخو کښې يې ځير شو نو فرق يې يوازې په
 . 6هماغه ،محمد هادي يوسفي غروي ،وقعة الطف3 ،مخ.
 . 2په اخرني کلونو کښې ځينې څيړونکيو چې يو په هغوي کښې استاد شيخ هادي يوسفي غروي دے هغوي خپل تحقيق او استخراج سره د
ابومخنف د مقتل په هکله د طبري په نقل باور او همدارنګ ورسره نور ورته نقلونه ،لکه د شيخ مفيد(رح) او سبط ابن جوزي نقلونه يوځای
کړي او يو ځانته کت اب کښې د "وقعة الطف" په نامې چاپ کړے دے ،قم انتشارات اسالمي .6111 ،او علي کرمي او جواد سليماني
فارسۍ ته هم ژباړلے دے .چې نامه يې ده "نخستين ګزارش مستند از واقعه کربال" د امام خميني د اسالمي زده کړو او څيړنې مؤسسې چاپ،
.6112
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لنډوالي اواوږد والي او يا د يوې پيښې په يو ځای نيمګړې او بل ځای کښې پورا بيان شونې کښې دے.
يوازې دا خبره نه ده ،د دې کتاب بل اشکال دا دے چې د امام حسين عليه السالم هغه خطبې چې له مکې يې تر کوفې
(کربال) لوستي دي هغه نه نقلوي .همدرانګ د امام حسين عليه السالم يو زوې يادوي چې نامه يې عمر بن الحسين ده
چې دا غلطي ده او کيدې شي چې دا هماغه عمر الحسن وي .همدارنګ د امام حسين عليه السالم له شهادته وروسته
پيښې يې هم په لنډه بيان کړي دي .هغه چې خپله سرچينه نه نقلوي نو کيدې شي له ابومخنفه يې په مضمون سره او
سستۍ سره نقل کړے وي او دا هم کيدې شي چې د ابو مخنف له کتابه پرته يې بل کتاب هم په الس کښې وې.

ابن قتيبه مروزي دينوري ( )211-221يو کتاب لري چې نامه يې االمامة والسياسة ده 6.دا کتاب هم د امام حسين
عليه السالم د پاڅون او د عاشورا د پيښې په هکله بيان لري ،په دې کتاب کښې ډېرې غلطۍ او تناقضات دي او
ډېرو زياتو ځايونو کښې مطلبونه ځای په ځای شوي دي او څرګندې غلطۍ په کښې ډېرې دي چې کله د ابومخنف
کتاب ته رجوع وکړې شي نو هغه غلطۍ يې څرګنديږي.
احمد بن يحيی بالذري (م ) 210يو له هغه کسانو دے چې د "ترجمه حسين بن علی" په باب کښې يې د عاشورا د
پيښې په هکله ځينې مطلبونه بيان کړي دي کله چې د دې مطلبونو څيړنه وشي نو څرګنديږي چې په دې بيان کښې يې
په ابو مخنف باور کړے دے .خو ډېر کم مطلبونه داسې په الس راځي چې له ابومخنفه نه دي؛ لکه دا چې ابن زياد ته د
کوفې خلکو د يزيد بن معاويه په حکم ډالې ورکول ،يا په "نخيله" کښې د خلکو جمع کول او هغه ټول لښکرګاه ته
ليږل .چې دا رنګ خبرو يې اصلي مطلب ته څه ضرر نه دے رسولے .په ټول کښې دې ته رسو چې بالذري په انساب

االشراف ،په ابومخنف باور کړے او د هغه د مقتل روايتونه يې نقل کړي دي .البته دا خبره چې ابن عمر امام حسين

عليه السالم کوفې ته له تلو منعې کړ ،په کښې هم راغلې ده چې له دې معلوميږي چې د ابو مخنف له مقتله عالوه بله
سرچينه يې هم درلوده .خو د کميت او کيفيت

له مخې د ابومخنف مقتل ته نه رسيده2.

احمد بن ابی يعقوب يعقوبی()232
يعقوبي په خپل تاريخ کښې د تاريخ يعقوبي په نامه مشهور دے ،په لنډه توګه د امام حسين عليه السالم پاڅون او
شهادت بيان کړےدے .هغه يوازينې څيز چې د هغه په کتاب کښې موجود دے او هغه د ابومخنف له کتابه جدا
کوي ،په کوفې کښې د امام سجاد عليه السالم خطبه ده چې په هغې کښې د کوفې د خلکو څرګند سپکاوې راغلے
دے" :دا کسان چې په مونږ ژاړي ،نو کومو کسانو مونږ مړه کړو؟" دا خبره د ابومخنف په مقتل کښې نشته او يعقوبي
راوړې ده .په نورو ځايونو کښې چې څه ابومخنف بيان کړي دي هغې سره څه فرق نه لري.

جمع بندي
کله چې د ابومخنف د کتاب او نورو تاريخ ليکواالنو لکه طبري ،يعقوبي ،مسعودي ،1دينوري او بالذري د کتابونو
څيړنه وکړو نو دې پايلې ته رسو چې دا کتابونو په ټول کښې يو شان دي او د کربال د پيښه په بيان کښې دومره زيات
فرق نه لري .هغه خبرې چې په نورو کتابونو کښې راغلي دي او د ابومخنف په مقتل کښې نشته نو هغه د ابومخنف
بيان او اطالع رسونې سره دومره توپيرنه لري؛ که څه هم د وروستنيو تاريخي کتابونو اصلي سرچينه هماغه د ابو
مخنف مقتل دے .لکه څه رنګ چې ځينې تاريخ ليکواالنو لکه عزالدين ابن اثير چې د طبري د تاريخ په الرويۍ کښې
خپل کتاب الکامل فی التاريخ ليکلےدے او لکه د طبري په ظاهر کښې د کربال د پيښې ټول مطلب له ابومخنفه نقل
 . 6دنيوري ته د دې کتاب په نسبت ورکولو اتفاق نه دے شوے لکه څه رنګ چې د سليم بن قيس ،د ابومخنف مقتل (له وقعة الطف پرته) او
اثبات الوصيه مسعودي په هکله ترديد موجود دے.
 . 2انساب االشراف229-613 ،مخونه ،خير الدين الزرکلي ،االعالم6 ،ټوک211 ،مخ.
 . 1يعقوبي او مسعودي د عاشورا د پيښې په نقلولو کښې ابومخنف سره په يو باور دي چې په ادامې کښې به راشي.
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کړے دے او د هغه تر وخته د ابومخنف اصلي کتاب ال پاتې و؛ ځکه چې د هماغې ټوک په 13مخ د مطلب په پای
کښې "اخر المقتل" ع بارت راوړي چې دا په دې دليل دے چې اصل مقتل د هغه په الس کښې و او همدارنګ د طبري
ټول نقل بې له څه بدلون له ابومخنفه دے 6.د هغه د تاريخ په باره کښې راغلي دي:
د هغه تاريخ له هماغه لومړي وختونو مشهور شو .او داسې شهرت ،د هغه د کتاب د ځانګړتياو له مخې دے چې په
ا ستناد ،تفصيل او متعادل شونې کښې د سنيانو تر مينځ مشهور دے .دا مشهورتيا د دې سبب شوه چې وروستني

تاريخي کتابونو د هغه په نقل تکيه کوي او د هغو مطلبونو لنډيز بيانوي .ابن مسکويه ،ابن اثير او ابن کثير همدا کار

کړے

دے2.

د ابو مخنف له مقتله ګټه اخستل په نورو تاريخي کتابونو کښې هم شته لکه مقاتل الطالبين ابوالفرج اصفهاني،
فتوح ابن اعثم کوفي (وفات کال ) 162او داسې نور کتابونه خو له دې سببه چې هغوي باندې د اهل سنتو له خوا د
شيعه شونې تور دے نو د هغو له نقلولو ډډه کوو.

د عمار دهني په جعلي نقل کښې ځيرتيا
يو له هغه نقلونو چې مشکوک ،بلکه جعل شوي دي چې په بيال بيلو تاريخي کتابونو کښې راغلي دي او د کربال د
پيښې ځينې روايتونو سره ټکره او تعارض لري ،د عمار دهني نقل دے 1.طبري دا نقل په خپل کتاب کښې د امام
حسين عليه السالم د شهادت او د کربال د پيښې په هکله راوړے دے او دا نه چې په يو ځای کښې بلکې په بيال بيلو
برخو کښې يې دا نقل راوړے دے چې په ټول کښې ترې د عاشورا پيښه يو متناقض او غلطې پوهې ته رسي.

د دې نقل نسبت که څه هم امام باقر عليه السالم ته ورکول کيږي چې په خپله په کربال کښې موجود و ،خو په دې کښې

ډېر اشکاالت دي .عمار دهني له امام غ واړي چې د عاشورا پيښه ورته داسې نقل کړي لکه چې هغه په خپله په کربال
کښې موجود وي .طبري هم دا نقل د امام باقر عليه السالم له خُلې د  16هجري کال په پيښو کښې په څلورو مخونو
کښې نقل کړے دے او په دوو برخو کښې يې په 2ټوک 250-216 ،او  202-202يې نقل کړے دے .لکه څه رنګ
چې اشاره وشوه ،دا نقل ډېر اعتراضات او نيوکې لري چې نسبت يې امام باقر(ع) ته مشکوکيږي .له همدې سببه په دې
باندې باور نه شو کولے او د عاشورا د پيښې له خبريدو لپاره هغه ګټه ور نه ګڼو ځکه چې:
الف) هغه ليک چې يزيد بن معاويه د مدينې حاکم وليد ته ليکلے چې په کښې له امام حسين عليه السالم بيعت
اخستلو باندې ټينګار کړے دے او په بيال بيلو سرچينو کښې ذکر شوے دے په دې نقل کښې نه دے راغلے.
ب) د حر بن يزيد رياحي پيښه چې د ابن زياد له خوا زرو کسانو سره د امام حسين عليه السالم د کاروان مخې ته
ودريد او دا کاروان يې کوفې ته پرې نه ښود ،دا پيښه په دې نقل کښې داسې بيان شوې ده چې نه خو په کښې حر يو

کوماندان څرګند شوې چې يو خاص حکم سره د امام حسين عليه السالم مخې ته راغلے وي او نه يې په کښې د زرو

فوځيانو څه ذکر شوے دے چې د امام حسين عليه السالم د قافلې د مخنيوي لپاره راغلي وو ،په داسې حال کښې
چې په ټولو سرچينو کښې داسې بيان شته.
ج) هغه خبرې چې د عمار دهني په نقل کښې حر ته نسبت ورکول کيږي چې امام حسين عليه السالم سره له ليدو
وروسته يې وويل" :ستون شته زۀ ستا لپاره په کوفه کښې څه خير نه وينم ،"...دا خبرې په نورو روايتونو کښې د کوفې
نه راغلي يو مسافر سره منسوبې دي چې له بني عکرمه و .د عمار دهني د نقل مطابق داسې څرګنديږي چې حر يو
مسافر يو و چې اتفاقا د فرزدق يا نورو کسانو په شان د امام حسين عليه السالم قافلې سره مخامخ شو او امام حسين
عليه السالم سره په خبرو اترو کښې يې هغه ته نصيحت وکړ.
 . 6ابن خلکان ،وفيات االعيان1 ،ټوک112 ،مخ.
 . 2رسول جعفريان ،منابع تاريخ اسالم650 ،مخ.
 . 1عمار دهني د شيعو په رجالي کتابونو کښې ضعيف ګڼل شوے دے :ر .ک :رجال النجاشي ،عمار دهني.
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د) په دې نقل کښې داسې نقل شوي دي چې له دې وروسته چې حر امام حسين عليه السالم سره مالقات وکړ د
عبيداهلل بن زياد پوځ سره مخامخ شو ،يعنې دا يې څرګنده کړې ده چې د امام حسين عليه السالم د دې ارادې چې د
کوفې په ځای کربال ته راړ شي سبب عبيداهلل بن زياد و نه حر ،په داسې حال کښې چې د عاشورا د تاريخ له منلو شويو
خبرو يوه دا ده چې حر او د هغه پوځ د دې فيصلې سبب شوې وو.
هـ) د امام باقر(ع) د عمار دهني په نقل ډېر مغشوش (مالوټ شوې) دے او د هغې نسبت امام ته ورکول ناممکن

ښکاري.

د ابو مخنف په مقابله کښې جريان
د اهل س نتو تر مينځ د انقالب کربال اطالع سوونکی يو بل نقل چې ډېر اثر يې کړے دے هغه د ابن سعد ،چې په کاتب
واقدي مشهور دے ،نقل دے .داسې ښکاري چې د هغه نقلونه د هغه د خپل ذهن او د هغه د استاد د خياالتو يوۀ
مجموعه وي چې د عاشورا د پيښې په هکله يې نقلوي .د ابن سعد په کتاب طبقات کښې چې چاپ شوے او په بازار
کښې خپور شوے دے د هغه د ليکلو دا برخه په کښې نشته ،بې له دې برخې چاپ شوے دے .خو په اخرني څو کلونو
کښې ،يو څيړاندي چې خدای دې وبخښې ،سيد عبدالعزيز طباطبايی ،د طبقات اصلي او زړه نسخه چې په هغې
کښې د مقتل الحسين برخه موجود ه ده پيدا کړه او دا برخه يې په مستقله توګه د ذکر شوي عنوان الندې چاپ کړه او
اوس د خلکو په الس کښې ده.
انشاء اهلل په راتلونکي کښې به دا خبره وکړو چې ځينې اهل سنتو چې د امام حسين عليه السالم په دې پاڅون باندې
يې له بيال بيلو اړخونو نيوکې کړي دي يا يې د دې پيښې ځينې برخې تحريف کړي دي ،هغوي په طبقات کښې د ابن
سعد له نقله ګټه اخستې ده يا يې له هغه اثارو ګټه اخستې ده چې له دې نقله متاثر دي .له همدې سببه بايد د ابن سعد
نقل له بيال بيلو اړخونو وګورو او جاج يې واخلو.

د ابن سعد طريقه
ابن سعد په خپل مشهور کتاب الطبقات الکبری کښې يو ترجمه کوونکے او رجال ليکونکے دے چې د پيغمبر(ص) د
اصحابو او تابعينو او اسالمي شخصيتونو درجه بندي کوي .نو دې ته په پام هغه د ژوند ليکونکي له نظره ټولو پيښو
چې يو په کښې د کربال پيښه ده ،ګوري او ځان ته دا اجازت ورکوي چې په هغې مطلبونو کښې الس ووهي؛ که څه هم
دا کار حقيقت او امانت ساتلو سره سمون نه لري.
پر همدې اساس ،د هغه ليدتوګه او نقل ،د هغه دې کتاب ته هغه کسانو مخه کړې ده چې همدارنګ کتابونه لري لکه
ابن عساکر په تاريخ دمشق،ابن کثير په البداية والنهاية ،ابن حجر په االصابة ،ذهبي په تاريخ االسالم او سير اعالم

النبالء ،ابن حجر په تهذيب التهذيب او مزي په تهذيب الکمال کښې.

د ابن سعد نقل ته يو ځغلنده نظر او د هغې نيوکې
د عاشورا له پيښې د ابن سعد نقل – چې اوس په مقتل الحسين کښې موجود دے -ډېر اشکالت لري چې مهمو ته يې
اشاره کوو:
 .6په ناخبره راويانو باندې باور؛ ابن سعد د ابومخنف او طبري په خالف خپل سندونه او د راويانو نامې حذف کړي
دي او دا نه بيانوي چې په دې پيښه کښې يې دا روايت چا له چا نقل کړے دے هغه په سر کښې د خپل استاد او
راويانو نامې اخلي او په ټول کښې اشاره کوي او وايي چې د امام حسين عليه السالم او د کربال د پيښې په هکله مې
خبرې له دې کسانو اوريدلي دي.
خو کله چې مونږ دې کسانو ته وګورو نو څرګنديږي چې په دې راويانو کښې قابو يو کس هم په هغه پيښو کښې چې
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کربال سره مربوطې دي نه و موجود ،لکه د مسلم ابن عقيل شهادت ،د امام حسين عليه السالم کربال ته رسيدل ،د
ه غه حضرت د حر بن يزيد پوځيانو سره مخامخيدل او له هغې وروسته د دې قافلې کربال ته رسيدل ،په بيله توګه د
عاشورا ورځ او امام حسين عليه السالم او د هغه د ملګرو شهادت او همدارنګ د هغه د خپلوانو په بند کښې تلل ،او
په دې پيښو کښې د يوې پيښې هم شاهد نه وو .د ابن سعد د اکثرو راويانو په دې پيښو موجود نه شونه د دې سبب
کيږي چې مونږ ووايو د هغه په خپلو روايتونو کښې ځيرتيا نه ده کړے او دا رنګ روايتونه د ابو مخنف په مقابله

کښې ډېر ضعيف دي بې له دې چې نورو مسلو ته يې خيال وکړو ،د هغه دا کار په هغه باندې زمونږ باور ختموي.

 .2په خپلو کښې ټکره؛ د ابن سعد نقل ،بې له دې چې راويانو ته يې نظر وکړي چې ريښتون دي که دروغجن او د
امويانو د دربار کسان دي که نه ،په خپلو کښې په ټکره او تضاد کښې دي .او دې کار سره د هغه منزلت کميږي او د
روايتونو جعلي والې او بې باوري يې څرګندوي.
الف) د يزيد س پکاوې که ورسره نرمي؛ د ابن سعد په روايت کښې راغلي دي چې يزيد بن معاويه د مدينې حاکم وليد
ته سپارښتنه کوي چې حسين سره نرمي وکړه ځکه چې اميرالمؤمنين معاويه دا رنګ وصيت کړے دے ،او دا وليد و
چې حسين سره يې سختي کوي .دا خبره په داسې حال کښې کوي چې په بل ځای کښې ،په خپله دا اعتراف کوي" :د
هغه لپاره بيعت اخستل – چې هيڅ معافي په کښې نشته – له امام حسين عليه السالمه شورو کړه او د هغه د کار
ختمولو وروسته نورو مخالفانو پسې شه لکه ابن زبير ،ابن عمر او د دوي په شان نور کسان.
ب) د مروان بن حکم کيسه؛ مروان بن حکم يو له هغ ه کسانو و چې د تل د اهلبيتو(ع) دښمن و ،او لکه څه رنګ چې ابن

سعد هم منلې ده ،د بيعت غوښتلو په کيسه کښې کله چې د مدينې حاکم د امام حسين عليه السالم انکار سره مخامخ
شي نو مروان بې له څه زغمه وليد ته د امام حسين عليه السالم د وژولو حکم ورکوي او وايي چې دا د يزيد د حکومت
لپاره خطرناک دے.
ابن سعد په داسې حال کښې بيا نقل کړي دي چې مروان بن حکم او عمرو بن سعيد ،ابن زياد ته ليک وليکه چې امام
حسين عليه السالم سره نرمي وکړي!! دا خبره د هغې لومړۍ خبرې چې د امام حسين عليه السالم سره په مدينه کښې د
بيعت په وخت يې کړې وه تضاد لري ،او يو کتاب او سرچينې هم د مروان داسې ليک ليکل نه دي نقل کړي.
 . 1د تاريخ د منلو شويو خبرو سره مخالفت؛ د ابن سعد په نقل کښې داسې مطلبونه شته چې يوازې دا نه چې د
عاشورا د پيښې په هکله د شيعو روايتونو سره مخالف دي بلکه د تاريخ منلي شوي (مسلماتو) او متواترو حديثونو
سره هم تضاد او ټکره لري .د دې نقلونو تفصيل او تاريخي مسلماتو سره د هغې تضاد له دې زيات بيان غواړي نو د
بيلګې په توګه ځينې مطلبونه يې دلته نقلوو:

الف) په مکه کښې د ابن عمر شتون؛ د تاريخ په بيال بيلو کتابونو کښې دا نقل شوي دي چې د دويم خليفه زوې
عبداهلل د يزيد له مخالفانو و او کله چې وليد ته د يزيد ليک راورسيد چې له امام حسين عليه السالمه بيعت واخلي،

نو دغه وخت عبداهلل بن عمر او نور مخالفان په مدينه کښې وو .ابن سعد وايي :عبداهلل بن عمر دغه وخت د عمرې
لپاره حج ته الړ و ،او يوازې دا نه چې د يزيد د خالفت مخالف نه و بلکې په دې باندې هم راضي و چې معاويه خپل
زوې يزيد په خالفت وټاکه – او په دې طريقه يې په اسالم کښې يو نوې بدعت جوړ کړ چې هغه د خالفت موروثي
کيدل و – په دې هم راضي و .له همدې سببه کله چې عبداهلل ابن عمر له مکې راستنيدۀ نو د مکې نه د مدينې په الره
کښې يې په "ابواء" مقام کښې امام حسين عليه السالم سره مخامخ شو او امام حسين عليه السالم يې د يزيد په مقابله
کښې له خروجه منعې کړ او ورته يې وويل :ته خو د خدای د رسول له نسله يې او د اخرت په مقابله کښې دې دنيا
خوښه کړه( ،بايد د په دې طريقې الړ نه شې او د عراق په لور ستا تږ د دنيا لپاره دے) دنيا ته به هم ونه رسې ،او له
امام حسين عليه السالم يې وغوښتل چې عراق ته الړ نه شي او په اخر کښې يې ورسره له اوښکو په ډکو سترګو

رخصتي وکړه6.

 . 6ابن سعد ،مقتل الحسين(ع)12 ،مخ.
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ب) د زهير د غالم په الس د امام حسين(ع) ښاورو ته سپارل؛ ابن سعد وايي چې د زهير ښځې خپل غالم ته وويل :الړ
شه او خپل اقا دې ښاورو ته وسپاره .غالم چې کله کربال ته ورسيد ويې ليدل چې د امام حسين عليه السالم بدن بې
کفنه په ښاورو پروت دے .نو ځان سره يې وويل :حسين پريږدم او خپل اقا ښارو ته وسپارم .هيڅ کله به داسې ونه
کړم ،نو ستون شو او د زهير ښځه هم خوشحاله شوه او دوه کفنه يې ورکړل نو غالم الړ او دواړه يې ښاورو ته وسپارل.
دا نقل د تاريخ په يو کتاب کښې هم نه دے راغلے او ذکر شوې سرچينې ټولې په دې خبره يوه خُله دي چې د بني اسد

قبيله چې د فرات په خوا کښې اوسيده ،هغوي شهيدان ښاورو ته سپارلي دي ،نه دا چې د زهير غالم له کوفې راغلے
وي او بيا يې چې کله شهيدان ليدلې وي بيا کوفې ته تلې وي او يو نوې کفن يې راوړے وي او امام حسين عليه
السالم يې ښاورو ته سپارلې وي .په دې نقل کښې ډېرې نيوکې شته چې د دې رښتيا والې په شک کښې اچوي؛ يوه
خبره دا چې دا غالم د نو رو شهيدانو په هکله ولې څه خبره نه کوي او د هغوي لپاره څه نه کوي لږ تر لږه د هغوي په
هکله يوه خبره هم نه کوي چې خپل احساسات ورسره څرګند کړي؟ هغه په څه طريقې امام حسين عليه السالم وپيژندۀ
په داسې حال کښې چې نه يې سر او نه يې جامې؟ د غالم دا کار د څه رنګ له تاريخ ليکونکيو ،رجال ليکونکيو،
ترجمه کوونکيو په خپله د امام حسين عليه السالم له اهلبيتو(ع) پټ پاتے دے او په روايتونو حديثونو او زيارتنامو
کښې د غالم دې کار ته اشاره هم نه ده شوې او نه د اهلبيتو امامانو(ع) له خوا ستايلې شوے دے؟
ج) عمار دهني او کعب االحبار سر ه استناد؛ ابن سعد له عمار دهني او هغه له کعب االحبار نقلوي چې يوه ورځ علی
يوې ډلې سره تيريدۀ چې په هغوي کښې کعب االحبار ناست و .کعب د علی په ليدلو سره وويل :د دې کس يو زوې به

سره د يوۀ ټولي وژل کيږي په داسې حال کښې چې د اسونو خوله يې ال اوچه شوي نه وي محمد(ص) ته ورځي .له دې
وروسته امام حسن(ع) د هغوي له وړاندې تير شو .له کعبه پوښتنه وشوه چې هغه کس همدا دے؟ کعب وويل دا نه
دے .بيا حسين(ع) تير شو؟ له کعبه بيا پوښتنه وشوه چې هغه کس همدا دے؟ کعب وويل

هو6.

په دې نقل کښې ځينې داسې نکتې شته چې د کربال په پيښه کښې د ابن سعد بې غوري او دروغوالې او جعلي شونه،
ترې څرګنديږي:
 .6کعب له دې خبرو څه رنګ خبر شوے و؛ که هغه سره د غيبو علم و او له راتلونکي وخته خبر و؟
 .2کعب په  12هـ کال کښې د عثمان بن عفان خالفت سره سم له دنيا الړ او عمار دهني د دويمې پيړۍ په مينځ
کښې اوسيدۀ او تقريب ا د هغو دواړو ترمينځ سل کاله وټ دے نو څه رنګ بې له څه واسطې له هغه نقل کوي؟
او مرفوع نقل خو حجت نه دے.
 .1کعب د امام علی عليه السالم له مخالفانو و او د زياتو جعلي روايتونو نسبت هم هغه ته دے او په هغه باندې
باور نه شي کيدے.

ابن سعد سره سم حديثونه
داهل سنتو ليک واالن ،له ابن سعده متاثر شوي او د هغه د روايتونو په رڼا کښې يې د امام حسين عليه السالم او دهغه
پاڅون ،د يزيد بن معاويه پيژندګلو او د کربال په انقالب کښې د هغه کړه وړه ليکلي دي.
الف) يو له هغه کسانو چې په طبقات کښې يې د عاشورا د پيژندګلو لپاره د ابن سعد روايتونه خپل بنياد ګرځولے دے
او د هغه له نظره يې د امام حسين عليه السالم پاڅون ته کتلي او ليکلي دي ،هغه ابن عساکر دمشقي دے ،هغه په
تاريخ دمشق کښې ،د اسالمي رجالو او شخصيتونو پيژندګلوي کوي او کله چې حسين بن علی ته رسي ،نو د اهل
سنتو تقريبا ټول حديثونه د هغه د شخصيت په پيژندګلو کښې راوړي او کله کله د ځينې کيسو لپاره بيال بيل سندونه
راوړي او په ټول کښې د امام حسين عليه السالم د پاڅون او د کربال د پيښې په هکله هغه د ضعف نکتې دا رنګ
بيانولې شو:
 . 6هماغه59 ،مخ.
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 .6هغه يوازې د ابن عساکر په روايت باندې بسنه کړې ده او د کربال پيښه يې يوازې د ابن سعد له نظره کتلې او
د هغه طريقه يې خپله کړې ده؛ که څه هم د هغه په وخت کښې ،د عاشورا لومړي الس روايتونه ،چې يو په
کښې د ابي مخنف مقتل و موجود وو.
 .2ابن عساکر په دې بهانې چې وايي تاريخ مې نه دے ليکلے بلکې د رجالو ژوند ليک ليکم ،په تاريخي پيښو
او روايت ونو کښې څرګنده الس وهنه کړې ده او داسې روايتونه يې راړوي دي چې د هغه د ابن سعد په طبقات
کښې هم نشته او له هغه وړاندې دا خبرې په يوۀ کتاب کښې هم نه دي ليکل شوي؛ چې يو په کښې په

قسطنطنيه باندې د يزيد بن معاويه په مشرۍ کښې بريد کول او د امام حسين عليه السالم په هغې کښې
ګډون کول دي ،د حسن او حسين معاويه ته حاضريدل او هنده د دې زوي هغوي سره مرسته کول ،د امام
حسين عليه السالم معاويه ته ورتلل او د هغه ستاينه کول چې هغه د مؤمنانو بلونکې دے او داسې په
لسګونو نور جعلي مطلبونه چې په يو کتاب کښې هم نه دي راغلي خو ابن عساکر د دې لپاره چې څرګنده
کړي چې د ابوسفيان په کورنۍ کښې اسالم و او د هغوي حکومت مشروعيت لرلو او د امام حسين عليه
السالم ورسره ښه رابطه وه ،داسې جعلي حديثونه يې راوړي

دي6.

 .1اخرنۍ نکته ،چې د ابن عساکر د روايتونو په ځيرتيا سره څيړنه وکړو نو څرګنده معلوميږي چې هغه د
عاشورا په پيښه کښې د معاويه بن ابوسفيان او يزيد له طرفدارو و ،او دا کار يو ځانته څيړنه او کتاب
غواړي .په ټول کښې د هغه په نقلونو کښې ډېر تضاد ليدلے شو چې په دې هکله يې نقل کړي دي .ځکه چې له

يوۀ اړخه يې د هغه ډېرو روايتونو او فضيلتونو چې د امام حسين عليه السالم په هکله راغلي و له ټولو يې
انکار نه شو کولے او له بل اړخه د ابوسفيان د کورنۍ د پاکۍ لپاره يې د هغه جعلي او بې اساسه حديثونه
راوړي دي چې هغوي ورسره ومينځي ،نو له همدې سببه د هغه په حديثونو کښې ډېر تناقض او ټکره ده.
ب) له ابن عساکره پرته داهل سنت و داسې نور کسان چې نه تاريخ ليکونکي او نه حقيقت لټوونکي وو بلکه يوازې
ترجمه کوونکي او شخصيت ليکونکي وو ،نو د خپل کار غوښته يې دا وه چې جعلي حديثونو او افسانو ته مخه
کړي .دې ډلې هم د خپل کار لپاره د ابن سعد رايتونه د عاشورا او له هغې د وړاندې پيښو په هکله مناسب ګڼلي
او هغو ته يې مخه کړې ده .چې په هغو کښې يو شمس الدين محمد ذهبي ( )123-111ته اشاره کولے شو .هغه په
تاريخ اسالم کښې او ډېر په سير اعالم النبال کښې د ابن سعد او ابن سعد ته ورته روايتونه يې راوړي دي .په هغو
روايتونو کښې يو روايت د عمار دهني دے چې په کښې د يزيد د کارونو توجيه ،او د ځينې اصحابو امام حسين
عليه السالم ته نصيحت دے دا روايت يې ډېر په مبالغې سره وړاندې کړے دے .او هغه روايتونه چې د امام

حسين عليه السالم خطبې دي چې له هغې دا څرګنديږي چې امام ولې پاڅون کړے دے او د هغه وخت حاالت څه
وو او د دښمنان و معرفي يې په کښې کړې ده ،هغه روايتونه يې

نه دي راوړي2.

ج) جمادالدين يوسف المزّی په تهذيب الکمال کښې د ابن سعد د روايتونو لومړۍ برخه ،يعنې د امام حسين عليه
السالم له مدينې روانيدل تر مکې وتلو پورې او هغه روايتونه چې د امام حسين عليه السالم د شهادت په هکله
پيغمبر(ص) کومه وړاندې وينه کړې ده او همدارنګ امام حسين عليه السالم ته د ځينې اصحابو نصيحتونه چې د
عراق په لور دې نه ځي ،نقل کړي دي .او تر دې چې هغه جعلي ليکونه چې مروان بن حکم او عمر بن سعد ابن زياد
ته ليکلي چې امام حسين عليه السالم سره نرمي وکړي يې هم ټول راوړي دي ،خو د امام له مکې وتلو وروسته يې
د عمار دهني روايت ته زيات پام کړے دے چې دا په خپله د جعلي توت او قصدا د امام د پاڅون د انحراف يوه
نښه او د عمار دهني د روايت شکمن شونې څرګند عالمت دے1.

 . 6د ريحانة رسول اهلل کتاب ترجمه ،تاريخ دمشق66 ،69 ،مخونه.
 . 2شمس الدين محمد ذهبي ،تاريخ االسالم( ،وفيات المشاهير واالعالم) د  19-19کال پيښې.
 . 1جمال الدين يوسف المزي ،تهذيب الکمال فی اسماء الرجال2 ،ټوک200 ،مخ.
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د) ابن حجر عسقالني هم په خپل يو کتاب کښې چې نامه يې تهذيب التهذيب ده ،د امام حسين عليه السالم د
پاڅون په هکله د مزّي او د نورو اهل سنتو الر خپله کړې ده او د خپل کار بنسټ او بنياد يې د ابن سعد روايت
جوړ کړے دے او همدارنګ په ځينې ځايونو کښې يې د عمار دهني بې اساسه روايتونه د مرستې لپاره غوښتې
دي او په دې طريقه يې د عاشورا تاريخ نه دے نقل کړے بلکه يو رنګ پلوتوب يې کړے دے او په خپل بل کتاب
کښې چې نامه يې االصابه فی تميز الصحابه د هم دا الره خپله کړې

ده چې نتيجه يې د کربال د تاريخ بدلون ده6.

هـ) ابن کثير دمشقي ( ) 112-196د عاشورا له لويې پيښې له ټولو زيات مغرضانه او له ټولو زيات تحريف شوې
نقلونه نقل کړي دي .هغه په خپل مشهور کتاب البدايه والنهايه ،کښې د کربال له انقالبه يو تفصيلي روايت
راوړے دے او بې له څه پردې يې ويلي دي" :و ساق محمد بن سعد کاتب الواقدي هذا سياقاً مبسوطاً" 2يعنې
کربال د انقالب د بيال بيلو نقلونو ترمينځ چې کوم له ټولو مشکل جوړوونکے او تحريف شوې نقل و هغه يې له
ټولو ښه ګڼلے دے.
ابن کثير سره د دومره ډېرو تيرو خبرو ،د دې لپاره چې د ابن سعد د تقليد ورباندې ونه لګي او د عاشورا په هکله
خپلو ليکنو ته بې طرفانه رنګ ورکړي ،له نورو راويانو يې هم ګټه اخستې ده ،لکه له ابي مخنفه يې هم ځينې
ځايونو کښې نقل کړے دے ،خو د هغه کلي بيان د ابن سعد د نقل مطابق دے او نور ګزارشونه يې د دې لپاره
راوړي دي چې د ابن سعد نقل ورسره پوره کړي .ابن کثير په خپل دې کتاب کښې د خپل استاد ،ابن تيميه په
الرويۍ کښې د شيعو په خالف او له تعصبه ډکې الر ې ته مخ کړے دے ،په ډېرو ځايونو کښې د يزيد له ملګرو
هم وړاندې شوے دے او په ابن عساکر او نورو ليکواالنو يې نيوکې کړي دي او د ابن عساکر په دې خبرو ،چې

ويلي يې دي يزيد د امام حسين په شهادت کښې الس درلود ،نيوکې کړي دي! ابن کثير لکه څه رنګ چې په
ځينېو ځايونو کښې بې کوم دليله په ابن عساکر نيوکې کړي دي همدارنګ يې په ابو مخنف باندې هم کړي دي او
هغه ته د دروغو نسبت ورکوي بې له دې چې د خپلو دروغو

لپاره څه دليل راوړي1.

ابن کثير ټول جعلي راويتونه او ځينې له ځانه جوړ کړي روايتونه د يزيد په تاييد کښې راوړي .چې يو په کښې د
معاويه په وخت کښې په روم باندې حملې کښې د امام حسين(ع) ګډون دے چې په دې باندې هم څه سند نه راړي.
هغه له ابن عساکر هم وړاندې تلے دے او د بني اميه ،په بيله توګه د معاويه د پاکې او بري شونې لپاره ،داسې
نقلوي چې امام حسين عليه السالم به د امام حسن(ع) له شهادته وروسته هر کال شام ته تلۀ او معاويه ته به ورتلۀ
او معاويه به د هغه درناوې کاوۀ .او د حيرانتيا خبره دا ده چې هغه هم دا نقل د ابن عساکر په شان د خپلو نقلونو
په سر کښې راوړے دے او په دې طريقه خپل ځان د معاويه او د هغه د زوي يزيد له پلويانو څرګند کړے دے له

ه مدې سببه هر ډول بې طرفي او حقيقت غوښته چې د تاريخ ليکلو لپاره

ضروري ده د هغه له خوا ختميږي2.

ابن کثير له هغه کسانو دے چې د يزيد د بې ګناهۍ لپاره له دې خبرو انکار کوي چې د اهلبيت(ع) او د امام
حسين(ع) سره شام ته وړي شوي دي او د تل لپاره د تاريخي حقيقتونو چې هغه د اهل سنتو په نظر کښې هم ثابت
دي ،بې له څه دليله انکار کوي 5.که څه هم په ځينو ځايونو کښې له انکاره الس اخلي او کله چې د نورو نقلونو
بيانولو ته رسي نو د امام حسين(ع) سر ليږلو ته اشاره کوي ې دا په خپله يو څرګند تناقض ښيي .او بيا په اخر
کښې وايي چې د سيد الشهداء د مبارک سر شام ته ليږلو په هکله عالمان دوه برخې دي ،او په دې طريقه بې له
کوم تاريخي (که معتبر وي که نامعتبر) دليله ځان خالصوي!.
هغه په ځای د دې چې د عاشورا په هکله معتبر نقل راوړي ،په اکثرو ځايونو کښې خپل ګمان او رای سره اجتهاد
 . 6ابن حجر عسقالني ،تهذيب التهذيب2 ،ټوک195 ،مخ ،او االصابه فی معرفت الصحابه2 ،ټوک10 ،مخ.
 . 2يعنې محمد بن سعد کاتب واقدي په دې هکله ډېر ښکلې تفصيل بيان کړے دے.
 . 1ابن كثير ،البداية و النهاية ،د على شيرى څيړنه 3 ،ټوک 611 ،مخ.
 . 2هماغه616 ،مخ.
 . 5هماغه610 ،مخ.
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کوي او تر دې چې له دې هم انکار کوي چې يزيد د امام حسين(ع) په شهادت راضي و .وايي:
کوم څه چې زما په ګمان حقيقت ته نزدې دي ،هغه دا دي چې که يزيد امام حسين(ع) نيولې وې نو هغه به يې
بخښل ،لکه څه رنګ چې د هغه پالر معاويه دا وصيت کړے و ،او لکه څه رنګ چې وروسته په څرګنده ويلي و
او په دې کار باندې يې په ابن زياد لعنت وکړ او کنځل يې ورته وکړل .که څه هم له حکومته يې مات نه کړ او څه
سزا يې ورته ورنه کړه او استازې يې ونه ليږه چې په دې کار يې سپک کړي ،خدای ښه پوهيږي!

د ابن کثير د وينا په دې برخه کښې ،دوه جعلي روايتونه ،د يزيد په طرفدارۍ کښې نقل شوي دي ،يو دا چې يزيد
د امام حسين(ع) په شهادت ناراضي و ،بل دا چې معاويه ورته وصيت کړے و چې حسين سره نرمي وکړه.
همدارنګ ګورو چې د يزيد په پاکۍ کښې چې کومې نيوکې په هغه کيدې شي په هغو کښې هغه حيرانيږي او
اللهانده کيږي .هغه په ځای د دې چې يو نقل ته غلط ووايي ،يا ووايي چې دا له حقه لرې خبره ده يا د نيوکو څه
ځواب ورکړي ،دې خبرې سره ځان خالصوي چې "خدای ښه پوهيږي"!
نو ابن کثير تاريخي پيښې د بني اميه په ګټې داسې بدلې کړي او تحريف کړي دي چې د يزيد او ملګرې ليکوال
چې په يو اخور ورسره وي هغه به هم داسې ونه کړي .او د امام حسين(ع) او د هغه د کرباليي يارانو انقالب د
صلحې او امن په خالف ښيي او داسې پيښې يزيد ته منسوبوي چې په يو کتاب کښې يې هم بيان نشته چې په
هغو ځينې ځايونو ته اشاره کوو چې بې دليله او جعلي دي:
 .6هغه يزيد په تيز هوشۍ او هوښيارتيا سره ستايي او د هغۀ هاغه حماقتونه چې د بني اميه و حکومت د هغې
له السه ختم شو ،په مثبته يادوي.

 .2ابن کثير په بيا بيا ،امام حسين په دې باندې مالمتوي چې ولې يې نصيحتونه قبول نه کړل ،خو دا نه وايي
چې دا نصيحتونه بې د يزيد او ابن زياد د بې رحمې له وېرې او د هغو د خوفه بل د څه لپاره وو؟ ايا نصيحت
کوونکيو د يزيد د حکومت د مشروعيت لپاره کوم دليل وړاندې کړے دے که يوازې دا يې ويلي دي چې
هغه ظالم دے ،چې امام له خپل پاڅونه الس واخلي؟ ابن کثير امام حسين(ع) ته د بيړې ،قدرت غوښتې ،او
تر دې چې د نفاق نسبت ورکړے دے بې له دې چې په دې هکله ځان کوم تاريخي او قراني دليل او مدرک ته
اړمن وګڼي.
 .1د ابن زياد لپاره يوه بليغه خطبه نقلول ،کله چې د کوفې په لور روانيږي ،او د امام حسين(ع) د خطبو په
سختۍ سره سانسورول ،دا د ابن کثير يو بل کار و چې په ټول کښې د يزيد پلوي توب محکموي ،او د کربال
انقالب تحريفوي.

 .2د امام حسين(ع) د شهادت ته له عاطفي ،معنوي ،انقالبي او عرفاني نظره کتل ،بې له دې چې د هغه د
حقانيت نښو ته او د يزيد او ابن زياد او د هغوي د لښکريانو باطلوالي ته اشاره وکړي ،د ابي مخنف د
ګزارشونو تر څنګ ځينې "ځينې مشايخ) تر عنوان الندې داسې مطلبونه راوړي چې په بيال بيلو ډګرونو کښې
د امام حسين عليه السالم د شهادت اثر ورسره کم شي او د يزيد سپکاوې ورسره کم شي .هغه په ابو مخنف
باندې په بيا بيا حملو سره په حقيقت کښې هغه روايتونه چې د هغه په مقابله کښې او مرسل يا مجهول دي
مزبوتول غواړي .او د رښتيا ويلو په ځای د خپل جعل کارۍ او تاريخ جوړونې سلسله په دې طريقه بشپړوي.
هغه د عاشورا د پيښو په بيان کښې ځای په ځای د شيعو سپکاوې هم کوي او غرض او مقصد يې يوازې دا
دے چې په څه طريقه شيعه نفي کړي او بې له کوم فکره هغه روايتونه چې شيعه يې قبلوي ،ردوي که څه هم
ډېرو سنيانو هم هغه قبول کړي وي.
و) نور هغه کتابونه چې له اوومې پيړۍ وروسته ليکل شوي دي وړاندينيو کتابونو ته پام ليکل شوي دي چې

په بيال بيلو برخو کښې به څيړل کيږي.

که څه هم ځينې اوسني ليکلواالن د ابن تيميه او د هغه د شاګردانو چې يو يې ابن کثير دے د مزبوتيا لپاره -
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چې د ابن سعد په طبقات کښې جرړه لري – دا هڅه کوي چې تر بيال بيلو عنوانونو الندې لکه "د اسالمي
تمدن دفاع" يا "بې له عاطفي دخالته د تاريخ څيړنه" او داسې نور کتابونه چې ورسره تحريف شوے ،تاريخ
بيان کړي.
د شيخ خضري بيګ مصري ليکنې لکه تاريخ االمم االسالميه ،تاريخ الجنس العربي ،تاريخ الدولة االموية،
تاريخ الدولة العباسية او د هغه نورې ليکنې او همدارنګ د يو بل کس چې نامه يې أ .د محمود ابراهيم ده په
خپل کتاب برائة يزيد بن معاويه عن دم الحسين(ع) او د ډاکټر ابراهيم شعوط په کتاب اباطيل يجب ان تمحي من التاريخ
او همدارنګ په نورو هغه کتابونو کښې چې د وهابيانو په الس ليکلې شوي دي چې د سنيانو د لسګونو
کتابونو تر مينځ دومره زيات په شمار کښې نه راځي ،د يزيد په دفاع او د امويانو په دوستۍ کښې ليکلي
شوي دي ،دا ډله د توجيهاتو او بهانو پر ځای مکمل تاريخ او د تاريخ حقيقت د خپلې فرقه پالنې او فرقه
جوړون کو حکومتونو د خوشحالۍ لپاره ،قربانوي او د عاشورا د پيښې په هکله يې يوه غلطه الره خپله کړې
ده او په دې طريقه يې د علمي تاريخ ليکواالنو لپاره نوې ستونزې رامنځ ته کړي دي.
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لومړۍ سپرکې
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د يزيد بن معاويه خالفت
د يزيد بن معاويه حاکميت ته د "خالفت" عنوان ورکول يو له هغه مسلو دے چې د اهل سنتو تر مينځ په کښې ډېر
اخالف دے .د اهل سنتو پوهان چې کله د حسيني انقالب د تاريخ په څيړنه بوخت شوي دي ،نو د يزيد په حاکميت ،د
هغه د مشروعيت او شرعيت په هکله يې فکر کړے او د هغې په هکله يې څيړنه او فصيله کړې ده.
ځينو په کښې ل ه اوله ،له پيغمبره وروسته اسالمي خالفت هماغه څلورو خليفه ګانو او له هغوي وروسته امام
حسن(ع) سره خاص کړے دے او له امام حسنه وروسته يې په دې کښې هر ډول پراختيا مردوده ګڼلې ده .د دې نظريې

منونکيو د پيغمبر(ص) حديثونو او د اصحابو او تابعينو حديثونو سره دليل راوړے دے لکه څه رنګ چې سيوطي
ليکلي:
ابن ابي شيبه په المصنف کښې له سعيد بن جمهانه نقل کړي دي چې وايي" :سفينه" ته مې وويل :بيشکه چې بني اميه
دا فکر کوي چې خالفت د هغوي حق دے .هغه وويل :د زرقا زامن (بني اميه) دروغ وايي .هغو شاهان دي يو خاص ډول
شاهان،

او لومړنې شاه يې په خپله معاويه و6.

د دې ډلې په مقابله کښې د اهل سنتو ځينې پوهان چې خالفت يې د زمانې له نظره محدود نه دے ګڼلې ،د يزيد بن
معاويه د خالفت په مشروعيت ټينګار کوي او د يزيد لپاره د خالفت شرطونه پوره کوي او د خلکو بيعت سره يې
تاييدوي .دا ډله باوري ده چې د مسلمانانو بيعت په جمع سره يزيد سره وشو او بې له کمو کسانو هغه سره مخالفت
ونه کړ او لومړي بيعت کوونکي يې د شام خلک وو يا د هغه ښار مشران وو .بيا په دې بيعت کښې د ګير چاپير خلک

هم شامل شو او دا خبره ابن خلدون هم قبوله کړې ده په هغه ځای کښې چې د يزيد ولي عهدي يې د معاويه له خوا
توجيه کړې ده او وايي چې معاويه له دې سببه د يزيد د ولي عهدۍ اعالن وکړ چې خلک هم د يزيد په هکله يوه خُله
وو او هغه مشران چې دې وخت کښې د امويانو له کورنۍ ګڼل کيدل ،ټول د يزيد په واليت عهدۍ باندې متفق وو او
بې له يزيده يې بل کس د خالفت لپاره نه قبالوۀ 2.د تاريخ االمم االسالميه ليکوال هم د تخطئة تصميم امام حسين(ع)
تر عنوان الندې ،د يزيد په خالف د امام حسين د پاڅون غلطي ،کښې ليکلي" :امام الحسين فانه خالف علي يزيد و قد بايعه
الناس و لم يظهر منه ذالک الجور و ال عند اظهار الخالف" 1او له دې هم زيات په څرګنده يو بل کس چې محمد عزة دروزه نامه

لري ،د يزيد د خالف او د کربال د انقالب د سپکاوي په هکله وايي :د امام حسين(ع) وتل په حقيقت کښې د يزيد بن

معاويه د خالفت چلنج کول وو هغه خالفت چې په بيال بيلو ښارونو کښې د خلکو بيعت سره تاييديدۀ چې په هغو
کښې يو عراق يادولې شو" .دا ليکوال په ادامې کښې د يزيد مخالفت مشروع نه ګڼي او لږ نور هم ورتير شوے دے او
وايي چې امام حسين(ع) هم له هغه کسانو وو چې يزيد سره يې بيعت کړے و او د هغه د خالفت اعتراف يې کړے و .او
بيا داسې استدالل راوړي:
حسين بن علی(ع) د يزيد بن معاويه په خالفت ،چې د خلکو بيعت سره تاييديدۀ ،اعتراف کوي او کله چې امام حسن
له معاويه سره صلح کوي او امام حسن او وروڼه يې معاويه سره بيعت کوي (په دې طريقه د معاويه خالفت مشروعيت
ومونده) .دا په داسې حال کښې دي چې اما حسين(ع) په دې اعتراف کوي چې د يزيد بن معاويه خالفت د هغه د پالر
په شان مشروعيت لري ...خو دا خبره چې امام حسين(ع) په خپله يزيد سره بيعت نه دےکړے او هغه پيغمبر(ص) سره
تړون لري او ځان د خالفت لپاره له يزيده زيات حقدارې او د فضيلت خاوند ګڼي ،دا په خپله د يزيد په خالف يو ډول

خروج او

د بيعت ماتول ګڼل کيږي2.

 . 6عبدالرحمان سيوطي ،تاريخ الخلفاء،

 . 2عبدالرحمان ابن خلدون ،مقدمه ابن خلدون ،د محمد پروين گنابادى ترجمه 291 ،مخ.
 . 1الشيخ محمد الخضرى ،تاريخ االمم االسالميه ،ټوک  620 ،2او 619مخ.
 . 2محمد عزة در وزة ،تاريخ الجنس العربى3 ،ټوک 132 - 131 ،مخ.
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ي و له هغه کسانو چې په دې اخر کښې همدې نظر ته ګروهنه لري ،ډاکټر ابراهيم علي شعوط دے هغه د دې لپاره چې د
يزيد خالفت مشروع وګڼي او د کربال د انقالب مشروع مباني ضعيف کړي داسې ليکي:
اوال ،يزيد بن معاويه خليفة بايعه المسلمون في العاصمة الکبری للمسلمين و هي دمشق التي حلت المدينة و انها يقومون االن مقام اهل الحل و
العقد من المهاجرين واالنصار( .6...د هغه کسانو په باره کښې چې د کربال انقالب نه تاييدوي) لومړنۍ دليل دا دے چې
يزيد بن معاويه خليفه و او د مسلمانانو په هغه وخت کښې لوی مرکز (دمشق) هغه سره بيعت کړے و .دمشق د مدينې

په ځای و او د هغې اوسيدونکي اهل حل و عقد (مشران) و د مهاجرو او انصارو په شان وو.
يو بل ليکوال ،له دې هم وړاندې تلے دے ،او د دې انکار يې کړے دے چې اهلبيتو يزيد سره مخالفت نه دے کړے او
د هغه په خالف يې خروج هم نه

دے کړے2.

د دې لپاره چې د دې موجودو ليکلو په مطلب ښه پوه شو او حقيقت ته ورسو بايد د خالفت ټکې ښه په علمي توګه
وڅيړو چې کوم بيا بيا د اهل سنتو په تاريخ او فقه سياسي کښې استعمال شوے دے .نو کله چې دا روښانه شو نو بيا
هغه متنونه او تاريخي پيښې بيانوو چې انکار ترې نه شي کيدې او د يزيد خالفت ته د رسيدو طريقه او همدارنګ
هغه ته د خالفت د ټکي نسبت ورکول او همدارنګ د اسالمي خالفت شرطونه بيانوو ،د هغه شخصيت او فکرونه به

څيړو او حقيقتونه به له جعلي ليکنو بيلوو.

د خالفت د ټکي پيژندنه
په تاريخي کتابونو کښې د خالفت او خليفه د ټکي تعريف او پيژندګلي نه ده شوې او يوازې مصداقونه ،صفتونه او د
هغوي د خالفت وخت بيان شوے دے او د خالفت تعريف نه کول کيدې شي ډېر سببونه ولري چې يو يې دا دے چې
تعريف يې روښانه دے نو بيان ته ضرورت نه لري .په حقيقت کښې تاريخ ليکونکيو د پيغمبر(ص) ژوند ليک بيانولو
نه پس د خليفه ګانو د ژوند ليک په بيانولو شورو شو .هغوي د هجرت له يوولسم کاله د علي(ع) تر خالفته يا د امام
حسن تر خالفته او يا ځينو د بغداد تر ماتې ( 151هـ) پورې د خالفت موده ګڼلې ده او د اسالمي نړۍ حاکمان يا يې د
هغوي لويه برخه چې اکثر يې په دمشق کښې اباد وو د مسلمانانو خليفه ګان ګڼلي دي.

د خليفه د ټکي د پيژندګلو په هکله بله نکته دا ده چې په ادبي کتابونو کښې يې د لغت له مخې او په سياسي فقهې

کښې يې د اصطالح له مخې وپيژنو چې د مسلمانانو تر مينځ له پخوا تر اوسه ورته دومره پام نه دے شوے .د اهل
سنتو عالمانو د تل لپاره دربار سره د تړون په سبب ،له نورو فرقو وړاندې په سياسي فقه ليکلو بوخت شوي دي چې په
هغو کښې يو څيز د خالفت او خليفه تعريف دے چې په دې هکله يې هم نظرونه وړاندې کړي دي چې دومره زيات
اختالف په کښې نه ليدل کيږي.
خالفت د لغت له مخې ،ځای ناستي ،پيشوا او امام ته ويل کيږي او د اسالمي فقيهانو او د ځينې تاريخ ليکواالنو،
چې دربار سره تړلي وو ،ترمينځ دا رنګ پيژندلے شوے دے" :خالفت يعنې د پيغمبر(ص) په نيابت کښې د دين او دنيا
په چارو کښې عامه مشري" .1له ځينې نورو کسانو له تعريفه دا په الس راځي چې "خالفت يعنې د دين په ساتلو کښې
د پيغمبر جانشيني په دې طريقې

سره چې په نورو باندې ضروري وي چې پيروي يې وکړي"2.

ابوالحسن ماوردي د خليفه په تعريف کښې وايي" :االمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا" 5.چې په
 . 6ابراهيم على شعوط ،اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ221 ،مخ.
 . 2أ.د .محمد ابراهيم ،براءة يزيد بن معاويه من دم الحسينعليه السالم ،مخ .21
 . 1مواقف191 ،مخ.
 . 2ابويعلى ماوردى ،االحكام السلطانيه فى واليات الدينيه20 ،مخ.

 . 5ابوالحسن ماوردى ،االحكام السلطانيه فى واليات الدينيه 20 ،مخ.
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حقيقت کښې تير تعريف سره بې له الفاظو څه فرق نه لري .د اسالمي تاريخ ليکواالنو تر مينځ ،عبدالرحمان بن خلدون
د ديني نظره د دې ټکي تعريف ته پام کړے دے او ويلي يې دي" :خالفت ،په حقيقت کښې د دين د حفاظت لپاره د
شريعت د خاوند جانشيني او د دين پر اساس د دنيا د سياست

سمول"6.

په ټول کښې ويلې شو :خالفت ،د اسالم د دين حفاظت ،پراختيا او تفسير او د مسلمانانو د چارو د اسالمي حکمونو
او

نظريو پر اساس سمولو ته وايي2.

د خالفت شرطونه
له دې وروسته چې د خالفت معنی داهل سنتو له نظره روښانه شوه ،نو دې ځای کښې د خالفت شرطونه بيانول مناسب
دي .بايد وکتلې شي چې کوم شرطونه او بيلګې ضروري دي چې يو کس خالفت ته ورسي او اسالمي خالفت د هغه
لپاره په ځای او مشروع وي .نو که په يو کس کښې له هغو شرطونو يو يا څو شرطونه نه وي نو هغه ته خالفت نه رسي
او که د خالفت دعوا وکړي يا يې په زور الس ته راوړي نو هغه اسالمي خليفه نه شي کيدے.
د اهل سنتو هغو کتابونو او سرچينو ته چې د اسالمي خالفت په هکله ليکلي شوي دي ،په يوې لنډې کتنې کښې
داسې په الس راځي چې هغوي خالفت ته داسې نظر نه کوي چې له اوله قران او سنت ته مراجعه وکړي او له هغې يې
شرطونه وګوري او بيا د هغې په رڼا کښې خليفه ته وګوري ،بلکې اول يې په ذهن کښې خليفه ګان شته او بيا فيصله
کوي .ي عنې داسې نه کوي چې د خليفه په هکله يو علمي او روښانه بحث وکړي او همدارنګ له يو خليفه بل خليفه ته د
حکومت د اوړيدو په هکله هم بايد دا پوښتنه وکړو چې په اسالمي تاريخ کښې د خالفت دعوا کوونکيو ته خالفت

رسي او که نه ،ايا هغوي د هغه معيار او تلې مطابق دي چې په قران او حديث کښې بيان شوې ده که نه؟
د اهل سنتو عالمانو د خلفای راشدينو سيره له دې سببه د ځان لپاره حجت او دليل ګرځولے دے چې وايي له هغوي
ګناه نه کيږي .او د هغوي د حکومتدارۍ طريقه او د هغوي بيلګې او د حکومت د بدليدو طريقه دا ټول يې د شرعي
شرطونو په توګه قبول کړي دي .هغه شرطونه چې د اهل سنتو پوهانو د خليفه ګانو بيلګو ته په پام سره راوړي دي او
په خپلو کتابونو کښې يې ليکلي دي بيال بيل دي .په هغو کښې په ځينو کښې اختالف دے لکه قريشي شونه وغيره
او په ځينو شرطونو ټول يوه خُله دي چې په لنډه توګه يې دلته بيانوو:
الف) عدالت :دا اصل ټول اهل سنت عالمان قبلوي او د اهل سنتو فقيهان او تاريخ ليکواالن د خالفت لپاره عدالت
شرط ګڼي او هغه کس چې فاسق وي هغه د دې وړ نه ګڼي چې په مسلمانانو دې په دين او دنيا کښې خالفت وکړي .خو
د دې اصل د بيانولو طريقه د پوهانو تر مينځ يوه نه ده .د مثال په توګه ،ابويعلي دا شرط د دويم شرط په توګه "و امام
اهل االمامة فيعتبر فيهم اربع شروط" تر عنوان الندې بيانوي او ويلي يې دي" :د امامت او خالفت د وړتيا لرونکيو لپاره
دويم شرط دا دے چې دومره توان ولري چې قضاوت کولې شي ،يعنې ازاد ،بالغ ،عاقل ،عالم او عادل وي 1.هغه په

څلورم شرط کښې هم دې وړتيا ته اشاره کوي او وايي" :څلورم شرط دا دے چې امام او خليفه ،په علم او دين کښې له
ټولو زيات فاضل اوعالم وي" 2ماوردي هم "د امامت د وړتيا" په شرطونو کښې ليکي" :و امام اهل االمامة فاشروط المعتبر
فيهم سبعة .احدها العدالة علي شروطها

الجامعة"5.

 . 6هماغه.
 . 2آيت اهلل جعفر سبحانى هم خالفت او امامت مترادف ګڼلي دي ،او د اسالم له نظره د مشر په معنی کښې بيان کړے دے( .پيشوايى از نظر
اسالم 1 – 61 ،مخ)

 . 1االحكام السلطانيه29 ،مخ ؛ مأثر االنافه فى معالم الخالفه6 ،ټوک  16 - 10 ،مخ ؛ روض الطالبين25 ،مخ.
 . 2هماغه.

 . 5االحكام السلطانيه16 ،مخ ؛ نظام االسالم 16 ،او  11 - 12مخ.
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نور کسان هم د خليفه او د مسلمانانو د امام لپاره دعدالت شرط الزم ګڼي .دا ډله که څه اختالف لري نو هغه په نورو
شرطونو کښې دے لکه د ميړنتيا ،قريشيت ،صحت نظر او نور خو په عدالت کښې څه اختالف نه لري .ابن خلدون هم
عدالت د خليفه لپاره الزم ګڼي وايي" :د عدالت شرط يو داسې شرط دے چې امامت يو ديني مقام دے او په هغه ټولو
مقامونو باندې نظارت لري چې عدالت په هغو کښې شرط دے نو د امامت لپاره د عدالت شرط کيښودل به په سر
کښې صحيح وي" هغه چې کله د يزيد د خالفت بحث ته راځي نو وايي :کله چې معاويه يزيد د خالفت لپاره ولي عهد
جوړاوۀ او د هغه لپاره يې بيعت اخسته نو معاويه ته د يزيد د فسق پته نه وه هغه وايي" :د معاويه په هکله دا ګمان ونه

کړې چې هغه ته د يزيد د فسق پته وه .ځکه چې معاويه ډېر عادل

دے او مقام يې له دې خبرو لوړ دے"6

هغه خبره چې مخ ترې نه دي اړول پکار هغه دا ده چې ځينې عالمانو جامع عدالت بيان کړے دے او ځينو عدالت،
ديندار شونې سره بيان کړے دے چې مطلب يې دا دے چې په دواړه معنو سره په کښې عدالت وي .6 :په کس کښې
داسې طاقت شونه چې هغه له کبيره ګناهونو وساتي او د صغيره ګناهونو له تکراره يې وساتي؛  .2خلکو سره عدالت
او انصاف کول ،او له دې دواړو يو کفايت نه کوي.
ب) فقاهت :د فقاهت په شرط هم اسالمي عالمان په بيله توګه په اهل سنت يوه خُله دي چې وړاندې ورته اشاره وشوه
يو پوهان د فقاهت حد بيان کړ او ويې ويل بايد خليفه تر دومره حده علم او ولري چې په خلکو کښې له ټولو لوړ وګڼل
شي او د قضاوت مقام ته ورسي .خو نورو دا رنګ بيان کړے دے" :العلم المؤدی الي االجتهاد في النوازل واالحکام" 2.او
جرجاني هم د قاضي عضدالدين ايجی د کتاب مواقف په شرحې کښې وايي" :جمهور فقيهان دا نظر لري چې هغه کس

د خلکو واليت په غاړه اخستې شي چې په اصولو او فروعو کښې مجتهد او فقيه وي" 1.په محققانو کښې يو کس چې
په دې هکله يې ډېر تحقيقات هم کړي دي ،هغه د امام او خليفه لپاره د فقاهت شرط داسې ګڼي چې د ټولو پرې اتفاق
دے او ټينګار کوي:
د يو حکومت د شرعي شونې لپاره د اهل سنت او اهل تشيع له نظره يقيني شرط دا دے چې فقيه د هغه حکومت په سر
کښې وي .د اهل سنتو جمهور عالمان په دې خبره تصريح کوي او د بيعت او خالفت د صحيح شونې لپاره د فقاهت
شرط ضروري ګڼي .امام الحرمين جويني په خپل مشهور کتاب االحکام السلطانيه کښې په دې مطلب تصريح کوي...
په دې هکله د اهل سنتو د فقيهانو خبرې ډېرې دي خو ما له هغو خبرو ځينې خبرې په والية االمر کتاب کښې په 691
تر  693مخونو راوړي

دي2.

ج) نور شرطونه :لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،دا هغه ټول شرطونه نه وو چې د خالفت د مقام لپاره ضروري دي،

مسلمانانو عالمانو نور شرطونه هم بيان کړي دي لکه :نارينه شونه ،ميړنتوب ،تدبير او سياست ،جسمي او رواني
سالمتي او داسې نور چې دلته ترې مونږ بحث نه کوو ځکه چې مطلب اوږدول نه غواړو .او زمونږ له بحثه وتي دي.

د خالفت بل کس ته د بدليدو طريقه
د خالفت په هکله يو له هغه څيزونو چې د اسالمي عالمانو او په بيله توګه د اهل سنتو يې ځان ته پام کړے دے ،هغه
دا دے چې له يو خليفه بل ته د خالفت بدليدو طريقه او مشروع والې څنګه دے .په دې هکله ځينو ليکلي شويد
سرچينو کښې دا مطلب د "وجوه انعقاد امامت" تر عنوان الندې بيان شوے دے .په دې بحث کښې يې د خالفت بل
کس ته د بدليدو شرطونه له کمي او کيفی مخې بيان کړي او په دې هکله يې بيال بيل نظرونه راوړي دي چې د تير
موضوع په شان په کښې ځينې شرطونه اختالفي او ځينې په کښې اتفاقي دي.
 . 6هماغه262 ،مخ.
 . 2االحكام السلطانيه ،مخ 16؛ مأثر االنافه6 ،ټوک 11 ،مخ.

 . 1مشروح مواقف جرجانى3 ،ټوک 120 ،مخ ؛ امام الشافعى ،الفقه االكبر10 ،مخ.
 . 2محمد مهدى آصفى ،مجله پژوهش و حوزه 11 - 11 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)24....................................................................................................................
په ټول کښې د خالفت د بدليدو طريقې په دوه ډوله ويشل کيږي چې هره طريقه ځانته خپل شرطونه او بيلګې لري:
الف) د تير خليفه او امام ټاکل :اهل سنت ،خالفت ته د رسيدو يوه مشروعه الره د تير خليفه ټاکل ګڼي .هغوي د دې
کار د جايزيدو لپاره د لومړي خليفه دويم خليفه مقررول دليل راوړي .همدارنګ دويم خليفه هم وصيت وکړ چې شپږ
نفري شورا دې جوړه شي ،چې په هغه پسې د خليفه ټاکو کار ترسره کړي ،اهل سنت د خلفاو دا کارونه د دې دوو
طريقو په مشروعيت دليل ګڼي.

ب) د حل و عقد څيښتنو (مشرانو) ټاکل :دويمه الره چې ورسره خليفه ټاکل کيږي او بل کس ته خالفت بدليږي هغه د

حل و عقد څيښتنانو (مشرانو) ټاکل دي ،هغه کسان د رتق او فتق په توګه هم ياد شوي دي ،يعنې د اسالمي امت هغه
مشران چې له سياسته خبرې دي او د هغوي رضايت پسې د عوامو رضايت هم وي .دا ډله کولې شي چې د عوامو فکر
ته وګوري او له هغوي نماينده او استازې شي.
د اهل سنتو په کتابونو کښې په دې خبره کښې ډېر اختالف دے چې د دې کسانو شمير څومره پکار دے چې عام
خلک راضي کړې شي .ځينې کسان دا وايي چې د اختالف ختمولو لپاره د هر يو ښار د مسلمانو مشرانو اتفاق
ضروري دے "چې د دغه کسانو اتفاق سره عمومي رضايت په الس راشي او امام او خليفه په اجتماعي توګه وټاکل
شي" 6د دوي په مقابله کښې هغه کسان دي چې د لومړي او دويم او دريم خليفه خالفت ته پام يې دا شرط رد کړے
دے او هغه يې تر دوو ګواهانو "لکه په نکاح کښې چې دوه ګواهان وي" 2راکوز کړے دے .تر دې حده چې دا هم نقل
شوي دي چې د يوۀ ټولي بلکه د يوه کس چې مشر وي د هغه نظر هم د خليفه جوړيدو لپاره بس

دے!1

ځېنې کسان له دې خبرو په امان دي ،او "شوکت" ټکي ته يې پناه وړې ده هغوي له ټولو زيات مهم شرط چې "اهل
شوکت" دے د هغوي رای يې د خالفت لپاره کافي دا او په دې نظر د اهل سنتو اتفاق دے:
امامت د اهل سنتو په نزد د اهل شوکت په رضايت سره جوړيږي او يو کس هم د امامت مقام ته نه شي رسيدلے مګر دا
چې اهل شوکت يې ورسره ومني او مثبت رای ورکړي ځکه چې د هغوي منلو سره دامامت غرض او مقصد ترسره
کيږي .د امامت مطلب ،د قدرت او سلطنت په الس اخستلو سره حاصليږي .نو کله چې بيعت په الس راغے ،نو قدرت
او سلطنت ورته اسان شي او ټاکلې شوې کس

امام شي2.

دا څرګنده ده چې کله د اهل حل و عقد موافقت په الس راشي چې ورپسې عمومي موافقت هم وي نو دا يې ازاد
موافقت او منل دي چې د عقل او خبرتيا سره سم دي ،نو د امام شوي کس په ټاکلو کښې څه اجبار او زور نشته.
سره د دې ټولو خبرو ،دا دوه طريقې سره جمع کولې شو ،لکه د دې ليدتوګه منونکيو يوازې د تير امام ټاکل نه دي
بيان کړي بلکې هغه يې د اهل حل و عقد په منلو سره بيان کړي دي ،چې دا خبره د دې دواړو سره جمع کولو باندې
ټينګار کوي .کوم دليلونه چې د هغوي په خبرو کښې موجود دي له هغې داسې په الس راځي چې مهمه دا ده چې اهل

حل وعقد يا خبرکسان ومني چې د هغوي منل د عامو خلکو منل څرګندوي او دا کار د خالفت د شرعي شونې سبب
کيږي.
له دې وروسته چې د اهل حل و عقد کميت(څومره والې) مو بيان کړې د دوي بيلګې او خصوصيات بيانول هم د څيړنې
وړ دي .د دې ډلې په شرطونو کښې دومره څه اختالف نشته او بيال بيلو کتابونو د دوي درې شرطونه بيان کړي دي:
 .6عدالت سره د ټولو شرطونو
 .2هغه پوهه چې ورسره ټول شرطونه لرونکے امام وپيژندې شي.
 .1داسې نظر او حکمت ولري چې ورسره د امام سياسي اړخونه وپيژني چې هغه کس د امامت زيات وړ ،په

 . 6االحکام السلطانيه 11 ،او  12مخ.
 . 2االحکام السلطانيه 11 ،او 12مخ.
 . 1هماغه 12مخ ؛ ابوبكر بن العربى المالكى ،العواصم من القواصم220 ،مخ.

 . 2ابن تيميه منهاج السنة النبويه6 ،ټوک  630 - 609 ،مخ.
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عمومي مصلحتونو زيات پوه او د هغوي په ساتلو کښې له نورو زيات محکم دے6.
دې شرطونو ته په پام او د هغوي بيلګو ته په پام د اهل حل و عقد پيژندګلو وشوه .د هغوي نظر او منل شرعي اثر لري.
بايد اهل شوکت شونه هم په ادامه کښې ورسره کړو ځکه چې که اهل شوکت نه وي نو بيا د زور ويونکيو لپاره الره
پاتې کيږي چې په لوټ مار سره حکومت په الس کښې واخلي.

د خلفای راشدينو خالفت ته د رسيدو شرطونه او طريقه
لږ تر لږه د اهل سنتو په نظر کښې خلفای راشيدينو له بيال بيلو اړخونو د اسالمي خالفت شرطونه لرل ،او د اسالم له
نظره په شرعي طريقې يې خالفت الس ته راوړې و .د اهل سنتو په نظر کښې هغوي د عدالت ملکه لرله او په ټولنه
کښې يې عدالت سره چلن کاوۀ او ه غه بيلګې چې په حديثي ،رجالي او تاريخي کتابونو کښې د هغوي لپاره بيان
شوي دي هغه د دې خبرې څرګندوونکي دي.
له بل نظره ،هغوي صحابه وو او د ډېرو اهل سنتو په نظر کښې د پيغمبر(ص) سره منسوب حديث "بايهم اقديتم
اهتديتم" هغوي ته شامل و .او دا هماغه عدالت غوښته او خدايي تقوا وه چې له ځانه يې وروسته داسې کسان چې
هغوي سره يې هيڅ قسم خپلولي نه لرله د خالفت لپاره وټاکل ،يا يې د شپږو کسو شورا جوړه کړه د هغوي د فقاهت په
هکله هم دا ووايو چې د اصحابو په وخت کښې اسالمي فقاهت په دريو برخو ويشل شوې و .چې د اهل سنتو له نظره
عمر او علی(ع) په لومړۍ درجه کښې وو او ابوبکر اوعثمان يې په

دويمه يا متوسطه درجه کښې وو2.

له دې سببه چې اهل سنت د خالفت په هکله انفعالي دريځ لري (يعنې چې کوم څه شوي دي هغه سموي) نه فعال او

انتقادي (چې اول دليل او صفتونه او شرطونه وګوري او بيا يې په هغه فرد کښې وګوري) نو دې ته مجبور دي چې د
ښه عالم او فضيلت لرونکي باوجود کم فضيلته کس د خالفت لپاره کافي وګڼي او جامع الشرائط يې وګڼي .له همدې
سببه د علی او عمر شتون سره بيا هم د ابوبکر خالفت مني او د علی شتون سره بيا هم د عثمان خالفت صحيح ګڼي او
دا خبره بې اشکاله ګڼي .خو بيا هم خلفای راشديونو دومره فقاهت لرۀ چې کوم د يو اسالمي خليفه په شونې کښې
شرط دے او له دې نظره هم د اهل سنتو په نظر کښې څه مشکل نه لري .که څه هم هغه تحقيقات او نظريات چې کوم
وړاندې د خالفت لپاره بيان شول د يزيد او نورو خليفه ګانو چې په څلورمه او پينځمه پيړۍ کښې تير شوي دي ،له
وخته وروسته ليکل شوي دي.

يزيد بن معاويه او د خالفت شرطونه
له دې وروسته چې د اهل سنتو له نظره مطلب بيان شو اوس د دې ځای دے چې يزيد ته د اسالمي خالفت ،چې يو
سياسي او ديني مقام دے ،د رسيدو شرطونه او څرنګوالې وګورو ،چې د ځينې اهل سنتو په نظر کښې هغه د
مسلمانانو خليفه و او د هغه په خالف پاڅون او هغه سره هر ډول مقابله خطا او بد کار ګڼل کيده ،او تر دې چې ځينو
کسانو د عاشورا انقالب له همدې سببه غلط ګڼلے دے.
لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،هغه مهم شرطونه چې د اهل سنتو له نظره يې يو خليفه بايد ولري او د خالفت دعوا
لرونکے کس کښې بايد ثابت شي هغه دوه شرطونه دي :يو عدالت او بل فقاهت .دا دوه شرطونه هغه اساسي شرطونه
دي چې ورسره هغه کس خليفه جوړيدې شي او بې له دې شرطونو خالفت او سياسي قدرت چې د هر چا په الس کښې
له هرې الرې راشي او هرې طريقې سره چې هغه ته ورسي څه اثر نه لري؛ ځکه چې يو مشهور قول دے" :کله چې شرط
 . 6االحكام السلطانيه 16 ،مخ.
 . 2احمد نعمتى ،اجتهاد و سير تاريخى آن از ديدگاه اهل سنت 610 ،مخ.
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نه وي نو مشروط (د څه لپاره چې شرط ايخې شوے دے) په خپله له منځه ځي" .يا دا چې کوم کس عدالت او فقاهت نه
لري ،د هغه لپاره د خالفت عنوان داسې دے لکه "سالبه به انتفاء موضوع" يعنې کله چې موضوع نشته نو نسبت
ورکول خو څه معنی نه لري.

د يزيد عدالت
څرګنده ده چې د دې موضوع د ثابتولو لپاره به هم لکه د نورو مسلو د اهل سنتو تاريخي سرچينو ته مخه کوو .د يزيد
د ژوند ،تربيت او خالفت په هکله د اهل سنتو په کتابونو کښې ډېر مطلبونه راغلي دي او په دې ځای کښې داسې نه

ده چې تا ريخ چپ پاتې شوې وي يا يې په کښې هڅې پريخې وي .نو دې ځای کښې د دې موضوع څيړنه کوو:

د هغه د تربيت ځای او چاپيريال
بيشکه چې د انسان په تربيت او اخالق کښې د هغه د چاپيريال او دوستانو ډېر لوی رول وي او د هغه د شخصيت په
جوړيدو کښې ډېر لوی اثر لري .له همدې سببه د عربۍ هغه مشهوره جمله به ووايو چې "العلم فی الصغر کانقش فی
الحجر" يعنې په وړوکوالي کښې زده کړه داسې وي لکه په کاڼي باندې کرخه ،نو په وړکوالي کښې د کلتور ،تربيت،
او زده کړې اثر يو داسې څيز دے چې ټول خلک يې مني.
يزيد د امام حسين(ع) په شان د خپلې کورنۍ د تربيت ،تابع و او په فکر چال چلند کښې د خپلو نزدې او لرې خپلوانو
سره لوی شو او د هغه شخصيت د هغو د خپلوانو د اثر الندې جوړ او بشپړ شو .نو داسې اصل ته په پام چې منلې شوې
دے اوس د هغه د تربيت تاريخ ته نظر کوو .يو اهل سنت تاريخ ليکوال د يزيد او د کربال د انقالب په هکله څيړنه کړې

ده او داسې ليکي:

په يو بل کتاب کښې چې د سموالمعنی فی سموالذات کښې (په تفصيل سره) مو دا بيان کړل چې يزيد د مسيحيانو په
کلتور او ادابو لوی او تربيت شو او له اسالمي زده کړو ډير لرې و؛ ځکه چې يزيد د مور له خوا (بني کلب) ته رسي چې
دې قبيلې له اسالمه وړاندې عسايانوته ګروهنه لرله نو په ټولنه پيژندنې کښې دا خبره طبيعي ښکاري چې يوه ټولنه له
يوۀ فکره لرې کول ډېر وخت غواړي .له دې ورتير ځينې تاريخ ليکواالن باوري دي او ليکلي يې دي چې د يزيد ځينې
استاذان هم د شام له نسطوري عسايانو وو6.

هغه په ادامې کښې وايي :کله چې دې خبرې ته ورسيدو چې يزيد د ژوند په دې پړاو کښې په بني کالب کښې په هر
قيده په ازادۍ سره خپله ځواني شورو کړې ده ،نو دې نتيجې ته رسو چې د هغه کړه وړه له هغه څه چې په تاريخ کښې
نقل شوي دي زيات خطرناک وو.
له هغه څيزونو چې په دې موضوع کښې دخالت لري هغه پيښې دي چې په تاريخ کښې راغلي دي:

تاريخ ليکواالنو ليکلي دي چې يزيد په شرابو څښلو مشهور شوے و او سپو سره به يې لوبې کولے او ديني حکمونو

ته به يې

سپک کتل2.

حقيقت دا دے چې د يزيد بن معاويه بني کلب ته نسبت ورکول يوه نامعلومه او ضعيفه خبره وه چې د معاويه د
حکومت په وخت کښې چې کله هغه لوی قدرت درلود ،دا خبره په مسلمانانو پټه پاتې نه شوه .هغوي يوازې دا نه چې
په دې خبره کښې يې شک او د يزيد د اسالمي ادابو او تربيت په هکله هم فکرمند و بلکې د معاويه نزدې کسانو او
دوستانو چې يو پکښې سعيد بن عثمان و هغوي دا خبره په ډاګه کړې وه او د يزيد د وړتيا او راتلونکي وخت لپاره
يې د پريشانۍ څرګندون ه هم کړې وه .معاويه هم د هغوي دا خبرې نه وې رد کړې بلکې ويلي يې و چې له دې انکار نه

 .6الشيخ عبداهلل العاليلي ،تاريخ الحسين(ع) نقد او تحليل226-229 ،مخونه.
 .2هماغه222 ،مخ ،رک :الدميري ،حياة الحيوان2 ،ټوک219 ،مخ ،احمد بن يوسف القرماني ،اخبار الدول616-619 ،مخ.
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شي کيدې6.

يزيد او د ابوسفيان فکري ميراث
يزيد بن معاويه د پالر نيکه له خوا هم اسالم او د پيغمبر(ص) کورنۍ سره دومره مزبوتې اړيکې نه درلودې .د يزيد
نيکه يعنې ابوسفيان بن حرب ،د مکې له لويو تاجرانو او شته منو کسانو و ،د اميه له نسله و چې د پيغمبر(ص)
کورنۍ سره يې سخته دښمني وه .ابوسفيان اود هغه اوالد چې په هغوي کښې يو معاويه هم و د هجرت په اتم کال چې

کله مکه د مسلمانانو په الس فتح شوه او هغوي د تيښتې څه الر ونه مونده نو تسليم شو او د مسلمانانۍ دعوا يې
وکړه .پيغمبر(ص) هم د خپل رحم او کرم له مخې ابوسفيان اود هغه ملګري چې د اسالم په خالف يې ډېر جنګونه کړي
وو ،معاف کړل او ويې فرمايل" :انتم الطلقاء" تاسو ازاد يئ او له تاسو به انتقام وانه خستې شي .له همدې سببه به
ابوسفيان او د هغه کورنۍ ته طلقاء ويل کيدل ،نه مهاجر او انصار چې د مسلمانانو د اسالم له اوله دوه مشهورې ډلې
وې2.

د تاريخ بيال بيلې ګواهۍ ،چې ابوسفيان او د هغه ملګرو به اسالم او د مسلمانۍ دعوې ته د يو چل په نيت کتل او له
زړه يې اسالم نه و قبول کړې او تر اخري عمره له دې حاله نه و وتي ،دليلونه يې دا دي:
الف) ابوسفيان د نورو قريشو غوندې له اوله د پيغمبر(ص) د اسالم دعوت اوريدلے و خو هيڅکله يې دې اړخ ته کومه
ګروهنه او ميل څرګند نه کړ او تل په دې کوشش کښې و چې د خدای دا نور په څه طريقه مړ کړي که هغه د پيغمبر(ص)
په وژنې سره ولې نه وي .هغه د اسالم په لومړيو کښ ې پيغمبر(ص) سره ډېر جنګونه وکړل چې دا دين د تل لپاره ختم
کړي .لکه د بدر ،احد ،احزاب او داسې نور جنګونه چې نيغ په نيغه د ابوسفيان په مشرۍ کښې ترسره شول .هغه چې

دوم ره مسلمانانو ته نقصان ورکړ او جنګونه يې پرې وتپل همدارنګ په خپل جاهلي او قبيله اي فکر يې ټينګار کاوۀ
او خپلو زړو باورونو او عقيدو باندې يې له زړه ايمان الره .نو داسې کس لپاره ممکنه نه ده چې د مکې په فتحې کښې
چې يې نور څه وس پاتې نه شي نو ناڅاپه اعالن وکړي چې زۀ مسلمان شوم او له خپل جاهلي کلتور د اسالم دې پاک
دين ته راواوړي1.

هغه د مکې په فتحې کښې نه يوازې دا چې اسالم سره يې د مينې څرګندونه کړې وي بلکې هغه ماتې په بيال بيلو
جنګونو کښې يې له پيغمبر(ص) خوړلې وې هغو ته په پام يې پيغمبر(ص) کينه نوره هم زياتيده او د حسد او انتقام په
اور کښې سوزيده .له همدې سببه د هغه اسالم قبلول د فکري بدلون نښه نه وه بلکې د خپل انتقام اخستلو د الرې او
چل بدلولو نښه وه

او دا خبره ټولو ته څرګنده وه2.

ب) د اسالم په خالف به له بيال بيلو عواملو له خوا د هغه مالتړ کيده لکه له هغوي يوه د هغه ښځه وه چې ښځه ډېر اثر
هم لري .هنده چې د ابوسفيان ښځه وه د بدر په جنګ کښې خپل پالر ورور او تره له السه ورکړي وو اود هغه کينې پر
اساس چې اسالم سره يې لرله ،نو د پيمغمبر(ص) او د هغه د يارانو او خپلوانو وژل ،لکه د حمزه او حضرت علی عليه
السالم د وژنې لپار ه يې بولي وکړه او اخر دا چې د يو مريي په الس چې د احد په جنګ کښې حضرت حمزه شهيد کړ او
له هغې پيښې وروسته د ځيګر خورې په نامه مشهوره شوه .نو د هغه دغه ښځه يو بل دليل دے چې هغه په خپل کفر
خپلې کينې او انتقام باقي پاتې شي.
ج) يو له هغه خبرو چې د ابوسفيان او د هغه د ملګرو په کفر باندې د پاتې کيدو دليل کيدې شي ،د مسلمانانو له خوا
هغوي په طلقاء باندې مشهوريدل دي 5.دا خبره مونږ ته دا ښيي چې مسلمانان هم په دې وخت کښې غافل نه وو او له
 .6محمد بن جرير طبري ،تاريخ االمم والملوک1 ،ټوک220 ،مخ.
 .2نهج البالغه 23 ،ليک ،مقريزي الشافعي ،النزاع و التخاصم فيما بين بني اميه و بني هاشم ،د محمد عرنوس څيړنه52 ،مخ.
 .1هماغه.
 .2هماغه20 ،مخ16 ،مخ.
 .5هماغه.
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هغوي خبر وو .له همدې سببه دې ډلې په وروستنيو جنګونو لکه د حنين په جنګ کښې د ناظرانو په توګه ګډون وکړ
نه د جنګياالنو په توګه او کيدې شي د مسلمانانود شکست په انتظار وې .او پيغمبر(ص) هم هغوي ته له جنګه
وروسته د "تاليف القلوب" په توګه غنيمت ورکړه نه د حق لرونکيو په توګه.
د) ابوسفيان هم د مکې له فتحې وروسته او په بيله توګه د پيغمبر(ص) له وفاته وروسته داسې کارونه وکړل چې له
هغې د هغه په خپل جهالت باندې پاتې کيدل څرګنديږي .لکه څه رنګ چې د سقيفې د غونډې د ترسره کيدو او د

ابوبکر خالفت ته له رسيدو وروسته هغه مدينې ته راغے او ويې ويل" :زۀ يو داسې طوفان وينم چې له وينې پرته يې بل
څه نه شي په قرارولے" 6بيا حضرت علي عليه السالم پسې ورغله او هغه يې پاڅون ته وهڅاوۀ او دا رنګ شعر يې
ولوست:
اے د هاشم اوالده! پاڅئ چې د تيم قبيله (د ابوبکر قبيله) او عدي (د عمر قبيله) ستاسو حق ته په تمه نه شي .د خالفت
حق خو ستاسو دے او له علي پرته يې بل څوک وړتيا نه لري .اے علي! د خالفت واګي په الس کښې واخله ،ځکه چې
د خلکو د ارمانونو پوره کولو لپاره ته زياته وړتيا

لرې2.

علي عليه السالم د ابوسفيان په حقيقي نيت ښه پوهيده ځکه چې هغه يې ښه پيژندۀ ،نو ځواب يې ورکړ :ته يو داسې
کار (فساد) پسې يې چې زۀ له هغوي نه يم .هغه حضرت په هغه ليکنه کښې چې په نهج البالغې کښې راغلي دي ،نه
يوازې دا چې هغه يې له دې کاره ناهيلې کړ بلکې مسلمانانو ته يې

هم د دا رنګ فتنو په هلکه خبردارې ورکړ1.

هغه چې کله له حضرت علي ناهلې شو ،نو د حضرت عباس بن عبدالمطلب د کور ور يې وواهه او د خپلې نقشې د

عملي کولو لپار ه يې ورته وويل" :ته د خالفت وړتيا لرې ،او د خپل وراره ميراث باندې ډېر حق لرې ،الس دې راوږد
کړه چې درسره بيعت وکړم ،که زه درسره بيعت وکړم نو څوک درسره مخالف نه شي کولې" .عباس وخنديد او ويې ويل:
"ابوسفيانه! دا څه رنګ کيدې شي چې کوم وړانديز علي رد کړي هغه عباس قبول کړي؟" 2جوهري وايي :هغه علي ته
وويل :د قريشو له ټولو بې توانه کورنۍ په تاسو باندې حکومت په خپل الس کښې اخستے دے قسم په خدای که ته
وغواړې نو زۀ خلک د ابوبکر په خالف راپاڅوم او دا ښار به له پياده او سپرو سپايانو ډک کړم .علي ورته وويل :تا خو
په کلونو د اسالم بدي کړې ده خو څۀ زيان دې ورته ونه رساوۀ ،مونږ ته ستا د پيادوه او سپرو

ضرورت نشته5.

عمر هم د ابوسفيان او د طلقاء له ټولي خبر و او د هغه کړو وړو ته يې ښه پام کاوۀ .هغه به له سقيفې وروسته د
ابوسفيان په هکله خپله پريشاني نه پټوله ،لکه څه رنګ چې يې ابوبکر ته وويلي دي" :ابو سفيان (د زکات له جمع
کولو) له سفره راستون شوے دے او زۀ د هغه له شره په امان کښې نه يم" ابوبکر دې خبرې ته پام وکړ او کوم زکات چې
ابوسفيان جمع کړې و هغه يې هغه ته وبخښه چې بيا يې تاليف القلوب وشي او يا ورته د چپتيا حق ورکړي .او

ابوسفيان هم

له دې وروسته چپتيا خپله کړه1.

ابوسفيان د عمر ابن خطاب د حکومت په زمانه کښې د ابوسفيان د زوي يزيد او د هغه له مرګه وروسته د معاويه د
شام په حکومت باندې په ټاکلو باندې څه خبرې کړي دي چې تاريخ ليکي دي .دا خبرې او کارونه په څرګنده توګه ښيي
چې هغه په خپل جاهلي ت باقي و .هغه له دې وروسته چې خالفت عثمان بن عفان چې له امويانو و ،ته ورسيد نو د
امويانو يوه ناسته يې راوبلله او ويې ويل" :اوس چې کله حکومت ستاسو په الس کښې راغلے دے نو د يو بال په شان
يې يو بل ته پاس کوئ او دا کوشش وکړئ چې د اموي کورنۍ له السه ونه ځي .زۀ قسم خورم په هغه چا چې په چا

 .6ابن ابى الحديد ،شرح نهجالبالغه ،ټوک  ،2مخ .22
 .2هماغه؛ مهدى پيشوايى ،ريشههاى تاريخى و زمينههاى اعتقادى نهضت عاشورا2 ،ټوک 196 ،مخ.
 .1نهج البالغه5 ،خطبه.
 .2سيد على خان مدنى ،الدرجات الرفيعه فى طبقات الشيعه31 ،مخ ؛ عبدالحسين االمينى ،الغدير69 ،ټوک  39 - 32 ،مخونه.
 .5شرح نهجالبالغه ،ج 22 ،2او  25مخ ؛ النزاع والتخاصم بين بنى اميه و بنى هاشم16 ،مخ.
 .1شرح نهج البالغه ،ج 22 ،2او  25مخ ؛ النزاع والتخاصم بين بنى اميه و بنى هاشم 16 ،مخ.
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عقيده لرم چې نه خو خدای شته او نه څه حساب ،نه جنت شته نه جهنم او نه څه قيامت" 6همدارنګ کله چې له احده
تيريدۀ نو د حمزه قبر ته يې لتې ورکولې او ويل يې" :د کوم څه لپاره چې زۀ تاسو سره پرون په تورې سره جنګيدم هغه
نن زما د ماشومانو په الس ورغلےدے

او ورسره لوبې کوي"2.

رڼا او په ابوسفيان او معاويه لعنت
پيغمبر(ص) يوزاې په دې بسنه ونه کړه چې د بني اميه ؤ د حاکميت او چل ول په هکله خبردارې ورکړي بلکې د معاويه
په هکله چې ورو ورو لوييده او په مسلمانانو کښې ننوته ،په دې هکله يې هم د عمومي ذهنونو د هدايت لپاره خبرې
کړي دي .هغه حضرت(ص) په ځينو ځايونو کښې په ابوسفيان او معاويه دواړو لعنت کړے دے او په ځينې ځايونو
کښې يې له هغو دوو يو کس د هغوي الرويانوسره نامه اخستې ده او مسلمانان يې د هغوي په چلونو کښې له ګيريدو
ويرولي دي .په تاريخ کښې لولو" :ي وه ورځ پيغمبر(ص) ابوسفيان سره مخامخ شو ،په داسې حال کښې چې ابوسفيان
په خر سپور و او زامن يې يزيد او معاويه هم روسره وو لومړني خر راکاږۀ او دويم هغه شړۀ .پيغمبر(ص) وفرمايل:
خدای

دې لعنت وکړي په سپور ،په راکښونکي او په شړونکي باندې"1.

د پيغمبر(ص) دا حديث د خ لکو تر مينځ دومره مشهور شو چې ټول له دې خبر وو او که په خبرو کښې به راغے نو چا به
ترې انکار نه کاوۀ او د هغې په مصداق کښې به يې هيڅ شک نه کاوۀ؛ لکه څه رنګ چې محمد بن ابوبکر معاويه
مخاطب کړے دے او ويلي يې دي" :ته لعنت شوې او د لعنت شوي زوې يې او انشاء اهلل ډېر زر به خدای تا ته سزا
درکړي"2

په يو بل ځای کښې معاويه خپلو ځينو ملګرو سره روان و چې پيغمبر(ص) ورباندې لعنت وکړ .په دې کښې يو ځای
هغه و چې معاويه عمر و عاص سره روان و .د تاريخ دا دوه مرموزې او فريبکارې څيري ،له دې وړاندې چې د مصر او
شام حکومت په الس کښې واخلي ،په خپلو کښې ملګري وو او په بيال بيلو ځايونو کښې يې يو دريځ درلود .په هغه
سفر کښې چې عبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب پيغمبر(ص) سره په سفر کښې ملګرې و ،پيغمبر(ص) وکتل چې دوه
کسان په غنا لګيا دي او يو کس بل ته ځوابونه ورکوي ...نو هغه حضرت(ص) وفرمايل :وګورئ چې دا څوک دي؟ ويې
ويل :معاويه او عمرو عاص دي .پيغمبر(ص) خپل دوه السونه اوچت کړل او ويې فرمايل" :اللهم ارکسهما رکسا و دعهما الي
النار دعا؛ 5خدايا دا دواړه راوغورځوې او اور ته يې ننباسې".

تياره انجام
يو له هغه ،زوونکيو خبرو چې پيغمبر(ص) د معاويه په هکله کړې ده او د اهل سنتو په کتابونو کښې راغلې ده هغه د
قيامت په ورځ د معاويه په شرک باندې پاڅيدل دي .په يو روايت کښې راغلي دي چې هغه حضرت(ص) په څرګنده
وړاندې وينا وکړه ويې فرمايل" :رجل من امتي يحشر علي غير ملتي .فطلع

معاويه"1.

دا خبره په بيال بيلو عبارتونو سره ر اغلې ده ،خو په ټول کښې په دې خبره کښې څه شک نه پاتې کيږي چې معاويه د
 .6شرح نهج البالغه0 ،ټوک 51 ،مخ ؛ االستيعاب فى معرفة االصحاب2 ،ټوک 31 ،مخ.
 .2ابن اثير ،االصابه3 ،ټوک 235 ،مخ ؛ محمد تقى تسترى ،قاموس الرجال 6 ،ټوک  39 ،مخ ؛ ريشههاى تاريخى و زمينههاى اعتقادى

نهضت عاشورا ،مخ 195؛ الغدير69 ،ټوک 31 ،مخ.
 .1لعن اهلل القائد و الراكب و السائق« :طبرى ،تاريخ االمم و الملوك ،ټوک  ،66مخ 151؛ به نقل از عبدالحسين امينى ،الغدير فى الكتاب
و السنة و االدب ،ټوک  610 ،69او  622مخ.
 . 2الغدير69 ،ټوک  622 - 621 ،مخ ؛ محمد بن عقيل علوى حضرمى ،النصايح الكافيه ،ترجمه عزيز اهلل عطاردى21 ،مخ.
 . 5هماغه62 ،مخ.
 . 1هماغه؛ تاريخ االمم والملوك66 ،ج51 ،مخ.
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پيغمبر(ص) تر نظر الندې و او هغه حضرت به ټولنه له دې خبروله چې د هغه د حاکميت په جال کښې ښکيل نه شي او د
وخت تيريدو سره او بيال بيلو پيښو سره له دې خبرې خلک غافل نه شي.
په نورو روايتونو کښ ې ،د پيغمبر(ص) دمصلح او ميړني صحابي ،ابوذر غفاري نقل شوي دي چې رسول اکرم(ص)
معاويه د اور له اصحابو ګڼلے دے او د هغه راتلونکے وخت يې ډېر تور تم

او لړزوونکے ښودلے دے6.

څرګند حکم
که څه هم تير شوي نصحيتونه د معاويه د شخصيت په هکله او د هغه د تفکر او حکومت په هکله روښانه کوونکي
وو ،خو پيغمبر(ص) له دې هم وړاندې تلے دے او په څرګنده يې د معاويه حکومت او سياسي قدرت په الس کښې د
اخستلو وړاندې وينا کړې ده .هغه حضرت په دې هکله ډېر ټينګتيا سره حکمونه کړي دي چې دا ښيي چې پيغمبر(ص)
د اسالمي ټولنې او دين په هکله پريشان و .په تاريخ کښې راغلي دي چې ويې فرمايل" :تاسو چې کله معاويه زما په
ممبر وګورئ نو قتل يې کړئ" او په بل روايت کښې راغلي دي" :اذا رايتم معاويه يخطب علي منبری فاقتلوه؛ کله چې معاويه
ووينئ چې زما په ممبر خطبه ورکوي نو ويې وژنئ"" .اذا رايتم معاويه يخطب علي منبر فاضربوا عنقه؛ کله چې معاويه ووينئ
چې زما په ممبر خطبه ورکوي نو سر ترې پرې کړئ".

عالمه اميني د دې حديثونو د سند په هکله کښې تحقيق کړے دے او په اخر کښې دې علمي او رجالي نتيجې ته
رسيږي چې څه چې روايت شوي دي هغه مستند دي او د سنيانو د لويانو له نظره ،د دې د سند راويان رښتوني او ټولو
ته قبول دي2.

نورې بيلګې
د پيغمبر(ص) وصيتونه او نصيحتونه د معاويه او د بني اميه په هکله يوازې همدا نه دي چې کوم بيان شول بلکه هغه
حضرت په بيال بيلو وختونو کښې معاويه ياد کړے دے او د هغه قدرت ته د رسيدو او خطرناکو نيتونو په هکله يې
مسلمانان خبر کړي دي.
د هغه حضرت ځينې بيانونه د معاويه او عمرو عاص يا نورو منحرفو کسانو د يوځای کيدو په هکله دي چې فرمايي:
"اذا رايتم معاوية و عمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينهما فانهما لن يجتمعا علي خير" 1.په يو بل ځای کښې ،د هغو دواړو اختالف
اچول بد ياد شوي د ي او مسلمانانو ته حکم شوے دے چې کله معاويه او د هغه همفکر ملګري د مسلمانانو په خالف
څه چل جوړ کړي او وحدت خرابول غواړي نو هغه په تورې سره ووهئ.

امام علی(ع) او د معاويه پيژندګلو
که څه هم معاويه بن ابي سفيان د خپل وخت د برحق او واجب االطاعت خليفه ،لکه امير المؤمنين علي عليه السالم،
په مقابله کښې پاڅون ،له سياسي نظره د هغه د غندلو لپاره بس دے او هغه ورسره تر باغي او فتنه کوونکے حده
ټيټوي چې اسالم يې د وژلو اجازه ورکوي ،خو له دې ټولو خبرو سره بيا هم د حضرت علی(ع) هڅې او کوششونه په
دې ختم نه شول .هغوي د معاويه ت ير شخصيت ،خطرې او د هغه راتلونکي نقشې د مسلمانانو لپاره بيان کړې او له دې
مخې يې د مسلمانانو ټولنه او تاريخ له ټولو تحريفاتو سره

له خپلې خوا خبر کړه2.

 . 6هماغه.

 . 2الغدير69 ،ټوک  622 - 621 ،مخ ؛ محمد بن عقيل علوى حضرمى ،النصايح الكافيه ،د عزيز اهلل عطاردى ترجمه 21 ،مخ.
 . 1الغدير69 ،ټوک623 ،مخ او 2ټوک 621 ،مخ.
 . 2ر.ک :نهجالبالغه ،له سقيفې وروسته د امام علی عليه السالم ابوسفيان ته ځواب ،معاويه ته د امام علی ليکونه...؛ محمد بن عقيل علوى
حضرمى ،النصايح الكافيه ،ترجمه د عزيز اهلل عطارودى 51 ،و  51و  00مخه وروسته؛ الغدير 69 ،ټوک  ،د معاويه بحث.
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هغه حضرت په خپلو خبرو کښې ،په بيله توګه په هغه ليکونو کښې چې خالفت ته له رسيدو وروسته يې تر بيال بيلو
عنو انونو الندې ليکلي دي په بيال بيلو بهانو سره د معاويه شخصيت د ټولنې او تاريخ لپاره روښانه کړے دے .هغه
حضرت په يو ځای کښې د معاويه دا رنګ پيژندګلو کوي" :أتاني کتابک کتاب امر ليس له بصر يعديه و ال قائد يرشده دعاه الهوی
فاجا به و قاده الضاله فاتّبعه" .او په اد امه کښې يې د معاويه اسالم او د پيغمبر(ص) کورنۍ سره دښمنۍ ته اشاره کړې ده

او فرمايي" :قسم مې په خپل ځان که ته داسې وکړې شې چې زما د اسالمي شرافت او زما د پيغمبر سره د خپلولۍ او

په قريشو کښې زما د مقام انکار وکړې نو له دې به هم دريغ نه کړې".
امام په ليکونو ک ښې او په نورو ځايونو کښې ،معاويه اهل ضاللت ،لعين بن لعين ،اوليای شيطان ،اهل الغی و
الظالل ،د هوا او هوس منونکے ،پردې او د اهل قران او د هغې د حکم دښمن او داسې نور ....ښيي چې دا ډېرې زده
کړې وړ دي .دا خبرې مونږ ته دا ښيي چې امام علی(ع) يوازې په دې خبرې نه و خپه چې خالفت يې واخيست او جنګ
صفين يې جوړ کړ؛ که څه هم دا پيښه د اسالم په تاريخ کښې د معاويه له لويو جنايتونو وه ،په بيله توګه د داسې
خليفه په وړاندې چې هغه دومره عادل وي لکه علی .هغه حضرت دا کارونه د معاويه د کفر او جاهلي فکر يوه برخه

ګڼله چې دې کفر او ج اهليت همدارنګ ادامه لرله او د مسلمانانو د غفلت او جهل له سببه نزدې وه چې په مسلمانانو
کښې ډېرې قربانۍ وشي او بيال بيل انحرافونه او

اختالفونه په کښې رامينځ ته کړي6.

معاويه د امام حسن(ع) له نظره
که څه هم د هغه سياسي او ټولنيزو حاالتو ،چې امام حسن ورسره د پالر له شهادته وروسته مخامخ شو او اسالمي
خالفت يې په الس کښې واخست ،هغه يې دې ته مجبور کړ چې معاويه سره صلحه وکړي او سياسي قدرت هغه ته
ورکړي ،خو هغه حضرت همدارنګ معاويه د شام د حکومت لپاره وړ نه ګاڼه له همدې سببه د صلحې په ليک کښې
يې هم د هغه قدرت او حاکميت "خالفت او امامت" نه دے ګڼلے.
تاريخي سندونه دا ښيي چې هغه حضرت په ځلونو معاويه او د هغه تور کارونه او کورنۍ خلکو ته وښوده چې حاضر
نسل په دې هکله غفلت ونه کړي او راتلونکے نسل دهوکه نه شي .هغه به کله معاويه او ځان د دين او نسب له مخې
مقايسه کاوۀ او کله به يې د هغه د صلحې مخالف ،د عمرو ابن الحمق وژل ،د زياد بن ابيه ځان سره ورورول او دين او
اهلبيتو سره د هغه مخالفت ،خلکو ته ښودۀ په دې مخې به يې مالمته کاوۀ

او خلک به يې خبرول2.

معاويه او د سفياني الرې ادامه
معاويه بن ابوسفيان ،د يزيد پالر له هغه کسانو و چې د مکې په فتحې کښې چې کله يې له اسالمه ماتې وخوړه او
مجبور شو نو اسالم يې قبول کړ .هغه نه په مهاجرينو کښې دے نه په انصارو کښې او له طلقاو (ازاد کړې شوې
غالمانو) او مؤلفة القلوب ګڼل کيږي .معاويه چې کله د خپل ورور يزيد بن ابوسفيان په ځای د شام والي شو ،نو وخت
خليفه عمر بن خطاب ورباندې نيوکه وکړه .د بيت المال په خرچ کښې د هغه زياتې او د حکومت په دربار کښې ډېرې
لويې له اصرافه ډکې خرچې ،دا هغه کارونه نه وو چې اسالم سره

سمون ولري1.

معاويه ورو ورو د شام حکومت چې بايد د پيغمبر(ص) په الره روان وي ،په بادشاهۍ بدل کړ او تر دې حده راورسيد
چې اول يې په شام کښې خپل لومړنۍ د امويانو حکومت جوړ کړ او بيا يې په ټولې اسالمي ځمکې کښې خپور

کړ2.

 . 6د زياتې خبرتيا لپاره دې وکتلې شي :نهج البالغه د ليکونو برخه او شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد6 ،ټوک  252 ،مخ او  1ټوک ،
 192او 266مخ او 2ټوک  56،59_ 51 ،مخ ؛ الغدير69 ،ټوک  623 - 651 ،مخ.
 . 2ابن قتيبه الدينوري ،االمامة و السياسة6 ،ټوک  616 ،او  613مخ ؛ شرح نهج البالغه2 ،ټوک 1 ،مخ.
 . 1احمد بن محمد بن عبد ربه االندلسى ،العقد الفريد6 ،ټوک 23 ،مخ.

 . 2عبدالرحمان السيوطى ،تاريخ الخلفاء ،تعليق محمد رياض آنجلسى 6 ،ج 600 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)32....................................................................................................................
معاويه په دې لړ کښې النديني کارونه وکړ:
الف) هغه د امام علی(ع) په مقابله کښې پاڅون وکړ په داسې حال کښې چې امام علي د مسلمانانو مشروع خليفه و او
د پيغمبر(ص) وصيت سره سم د هغه ځای ناستې و خلکو هم په اخر کښې هغه خليفه ټاکلې و او ورسره يې بيعت کړے
و .نو معاويه راپاڅي او له هغه سره جنګ کوي په داسې حال کښې چې معاويه د خالفت وړتيا نه لري او له بيان شويو
شرطونو په کښې يو شرط هم نه و موجود.

ب) هغه د حسن بن علی(ع) په خالف پاڅون وکړ چې د پيغمبر(ص) د نص مطابق چې اهل سنت يې هم مني په خلفای
راشدينو کښې و او د اهل سنتو له نظره د هغه وفات سره د خلفای راشدينو دوره سر ته رسي .نو هغه سره يې جنګ وکړ
او اخر دا چې په زور او چل ول

او مکر سره يې ترې حکومت غصب کړ6.

ج) خپل نيت ته د رسيدو لپاره د حسن بن علي(ع) شهيدول ،يعنې د يزيد ولي عهد کول او د خالفت موروثي کول او د
صلحي ترخپو الندې کول يوه بله لويه ګناه وه چې معاويه وکړه.
د حجر بن عدي او د هغه د يارانو شهيدول چې هغه يو ډېر زاهد کس او له لويو اصحابو و ،دا د معاويه يوه بله لويه
ګناه وه چې اهل سنت يې هم غندي او څه دفاع يې نه شي کولې.
هـ) د يزيد لپاره بيعت اخستل چې يو ډېر خطرناک کار و چې خالفت يې په ملوکيت کښې او وراثت کښې بدل کړ چې
دې خبرې سره د هغه په دين باندې عقيده د سوال الندې راځي.
دا ټول کارونه د دې سبب شو چې د اهل سنتو لويو عالمانو په هغه باندې لعنت وويل ځکه چې په دې ګناهونو کښې
هره يوه ګناه د دې لپاره بس ده چې په قيامت کښې ورسره هغه مجرم شي او له مشهور اهل سنته عالمه ،حسن بصري

( )669-26نقل شوي دي چې:
معاويه داسې ګناهونه وکړل چې که د ځمکې په مخ بل چا په هغو کښې يوه ګناه هم کړے وې نو د هغه د تل عذاب
لپاره کافي وه؛ حکومت يې بې د مسلمانانو له مشورې په الس کښې واخست ،زياد بن ابيه يې د پيغمبر(ص) د وينا په
خالف ابوسفيان سره ملحق کړ ،حجر بن عدي او د هغه ياران يې ووژل او اخر دا چې د يزيد په شان کس يې د
مسلمانانو خليفه کړ2.

د اهل سنتو يو بل پوهان همدارنګ خبرې د سيرت له لويو عالمانو نقلوي چې يو پکښې محمد بن جريز طبري دے چې
په کښې د معاويه دا کارونه له بيال بيلو اړخونو

غندي1.

و) لکه څه رنګ چې به راشي ،د معاويه د اسالم مخالفو کارونو يو کار دا و چې د هغه په حکم به د هغه او د هغه د
کورن ۍ په ګټه او د علی او د هغه د اوالد په ضرر کښې حديثونه جوړيدل او په هغه حضرت به يې لعنت کاوۀ او
همدارنګ نور هغه کارونه چې د پيغمبر(ص) د کورنۍ او اسالم په ضرر يې کړي دي.

يزيد د يو داسې سړي له نسله و او د هغه د تربيت الندې لوی شو .له بلې خوا د يزيد ملګري چې په ماشومتوب او
ځوانۍ کښې يې ورسره وخت تير کړے دے هغه ډېر د بني کلب له قبيلې او عيسايان و او له بلې خوا د هغه په ځوانۍ
او ولي عهدۍ کښې د هغه مشاوران د مروان بن حکم ،مغيره بن شعبه ،زياد بن ابيه او د هغه زوې ابن زياد غوندې
کسان و چې د هغه د شخصيت ورسره پيژندې کيږي.

د يزيد د ځوانۍ دوران
ومو ويل د يو کس کورنۍ ،د هغه مور پالر ،تربيت کوونکي ،ملګري او د هستوګنې ځای ،د هغه په تربيت او اخالق
 . 6عبد الرحمان السيوطى ،تاريخ الخلفاء6 ،ټوک  600 ،مخ.
 . 2سبط بن جوزى ،تذكرة الخواص ،د محمد صادق بحرالعلوم سريزه 231 ،مخ.

 . 1ډاکټر طه حسين ،على و فرزندانش ،ترجمه محمدعلى شيرازى 221 ،مخ.
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او کړچار کښې لوی رول لري او په حقيقت کښې وراثتي عوامل ،د وخت حاالت دوستان او اشنايان د سړي شخصيت
جوړوي .که څه هم داسې کسان شته چې کله ځوانۍ ته ورسي نو د وړوکوالي عادتونه ورو ورو پريږدي او خپله الره
بدله کړي او شخصيت يې يا منفي يا مثبت اړخ ته الړ شي.
د يزيد بن معاويه په هکله هم داسې کيدې شي چې ځوانۍ ته له ننوتلو وروسته له غفلته وتلې وي او له غير اسالمي
او منحرفې الرې اصل اسالم او ديني کلتور ته راوړيدلے وي.

نور راځئ چې تاريخ ته وګورو .هغه په ځوانۍ کښې نه يوازې دا چې له خپل بدفکرۍ واوړي بلکې د اسالم په مخالفه

الره کښې نور هم وړاندې الړ او نور هم زيات ګستاخ او سپک خُلې شوے و .په هيڅ يو اسالمي کتاب کښې داسې
نقل نه دي شوي چې په يزيد کښې فکري بدلي راغلې وي او توبه يې کړے وي بلکې د دې په مقابله کښې د يزيد د
خالفت په وخت کښې د هغه داسې عملونه ترسره شوي دي چې د جاهليت کلتور او اسالم سره وراثتي دښمني ترې
څرګنده ده چې په خپل ټول وجود او خپلې ارادې سره يې د اسالم د ختمولو کوشش کاوۀ.

د بني کلب يوې جينۍ سره د يزيد واده
يزيد چې کله بالغ شو .د وړوکوالي او ځوانۍ يو عادت يې هم پرې نه ښود .هغه اوس هم ځناورو سره په لوبو بوخت و.
د هغه د ماشومتوب ملګرو هغه سره خپلې اړيکې ختمې نه کړې بلکه اوس هم هغوي سره همغږې و.
يو له هغه نکتو چې د يزيد ،د مور عيسايي کورنۍ سره د هغه مينه څرګندوي ،دا ده چې هغه د همدې کورنۍ يوې
جينۍ سره واده وکړ .لکه څه رنګ چې يزيد بني کلب سره مينه لرله او عيسايي کلتور او ادابو سره يې تړون درلود ،د

دې اثر وروسته د هغه د ښځې او خپلوانو په وسيله د هغه په فکري او عملي بې الريو کښې اثبات ته رسي.
دغه عوامل سره يو شو او له يزيد بن معاويه يې داسې کس جوړ کړ چې خپل فسق او فجور او ظلمونه يې پټ نه کړې
شو بلکې دې ته مجبور شو چې په څرګنده فسق و فجور وکړي او له ټولو اخالقي او ديني او انساني حدونه وځي او د
هغه د حاکميت په برخې کښې به په هغو کښې ځينو ته اشاره وکړو.

د يزيد څرګند فسق او فساد
د تاريخ څيړلو سره دا څرګنديږي چې د يزيد فسق او اخالقي فساد ،د هغه وخت د خلکو لپاره څرګند و او هغه خبرونه
چې له شامه رسيدلي دي په هغې کښې د يزيد په بې عدالتۍ او د خالفت د مقام د وړتيا نه لرلو کښې څه شک نه پاتې
کوي .که څه هم دا خبره ټولو په جديت سره وا نه خسته او په بيال بيلو دليلونو سره يې د يزيد خالفت ته سپک ونه
ويلې شو .سيوطي په دې هکله په څرګنده وايي" :معاويه يزيد ولي عهد کړ او خلک له دې کاره ناراضي و" 6ابن

خلدون هم تر دې حده د يزيد فسق څرګند ګڼي او څه شک په کښې نه پريږدي چې نه يوازې امام حسين(ع) او شيعه
بلکې ټول خلک له دې خبرې خبر وو .محمد بن جرير طبري د معاويه په دې کار چې يزيد يې ولي عهد کړ ،له بيال بيلو
اړخونو اعتراض کړے دے او له بيال بيلو اړخو يې ورباندې نيوکې کړي دي او د معاويه دا ګناه يې يو داسې بدعت
ګڼلے چې له دې وړاندې چا نه دے کړے:
معاويه څلور کارونه وکړل چې په هغو کښې هر يو په يوازې د هغه د ګناهګاريدو لپاره کافي دے )6 :د خلکو د چارو
په خپل الس کښې اخستل بې د هغوي له مشورته او رضايته که څه هم داسې اصحاب موجود وو چې له هغه ښه او
غوره وو )2 ،د خپل زوي يزيد ولي کول چې په څرګنده يې شراب څښل او له هيڅ حرام کاره يې ځان نه ساتۀ؛  )1د زياد
بن ابيه د ورورۍ دعوا کول؛  )2د حجر او د هغه د يارانو وژل چې د قيامت په ورځ به د حجر او د هغه د بې ګناه يارانو

 . 6تاريخ الخلفاء 6ټوک  295مخ.
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د وژلو په سبب د معاويه په حال وای وي!6
يعقوبي هم په دې هکله نقل کړي دي چې يزيد د معاويه له خوا په داسې وخت کښې د ولي عهد په توګه وټاکل شو چې
"شادوګانو او سپو سره يې لوبې کولې او شراب به څښل او منکرات او فسق و فجور

او ګناهونه به يې کول"2

ومو ويل چې حسن بصري ،د اهل سنتو لوی عالم ،د معاويه په هکله ويلي دي معاويه داسې کارونه او ګناهونه وکړل
چې د ځمکې په مخ بل چا په هغو کښې يو کار هم کړے و نو د هغه د ګناهګارۍ او دوزخي شونې لپاره کافي و .او په

ادامې کښې د طبري بيان شوي مطلبونه بيانوي او د يزيد غوندې د يو بد عملې کس وعهدول يو له هغه ګناهونو
ګڼي1.

عزالدين ابن اثير هم په خپل مشهور تاريخ کښې داسې راوړي دي:
معاويه د خپل زوي يزيد لپاره د بيعت اخستلو کلکه اراده وکړه او يو کس يې زياد بن ابيه ته وليږلو چې هغه سره په
دې هکله مشوره وکړي .زياد ،عبيد بن کعب نميري راوغوښت او ويې ويل :اميرالمومنين ماته ليک راليږلے دے د
يزيد د بيعت په هکله  ...هغه په حقي قت کښې د خلکو تر مينځ د يزيد له نفرته خبر دے او له خلکو ويريږي ...يزيد په
خپله په دې پوهيږي چې سپک کس دے او ښکار او منکراتو سره عادت شوے

دے2.

ابن خلدون د امام حسين(ع) د قيام او د هغه د سبب په هکله ليکي:
د امام حسين(ع) او د هغه اختالفاتو په هکله چې وشو بايد ووايو چې له دی سببه چې د يزيد فسق او غلط کارونه د
هغه وخت ټولو خلکو ته څرګند و ،د امام حسين الرويانو شيعو او د پيغمبر(ص) کورنۍ په کوفې کښې امام حسين(ع)

ته يو ټولې وروليږۀ چې هغه ته ورشي او د هغه په حکم پاڅون وکړي5.

ذهبي د يزيد په هکله د هغه له خالفته وړان دې داسې وايي" :يزيد ناصبي ،سخت زړې او بې رحمه و .هغه به تل شراب
څښل او محرمات او منکرات به يې ترسره کول" .او همدا اعترافات د شذرات الذهب ليکوال نقل کړي او تاييد کړي
دي1.

د مدينې د استازو ګواهي
د يزيد بن معاويه د ټولو اخالقي مفاسدو او فسقونو سره چې ټولو ته څرګند و يوازې ګته په شمار کسان د معاويه په
چلونو کښې رانه غلل او په څرګنده يې د يزيد د ولي عهدۍ مخالفت وکړ هغوي هيڅکله يزيد د اسالمي خالفت وړ نه
ګاڼه .دا کسانو هم د سياستونو او رعبونو ښکار شو او ځينې رشوت او تمې ته او ځينې خپلې کم عقل تيا ته تسليم
شو او څ ه وخت پس يې له مخالفته الس واخست او يوازې امام حسين(ع) خپل خدايي نيت سره ټينګ والړ و.

د مدينې خلک چې د امام حسين(ع) په وخت کښې يې د يزيد ځای ناستي ته او اخالقي مفسدو ته دومره خيال نه و

کړے  ،لږ څه وخت پس يې يوه ډله شام ته وليږله چې له نزدې يزيد وګوري .دا ډله د عبداهلل بن حنظله ،غسيل المالئکه
په مشرۍ کښې په شام کښې له لږ ساعت هساريدو مدينه ته راستنه شوه او خپل ليدل شوي حاالت يې نقل کړل .په
تاريخ کښې راغلي دي :هغوي يزيد په داسې حال کښې وليد چې شراب څښې او شادوګانو او سپو سره لوبې کوي.
کله چې مدينې ته ستانه شو نو خپل ليدلې حال يې خلکو ته بيان کړ .او په يزيد باندې يې لعنت شورو کړ .بيا يې هغه
له خالفته لرې کړ او په مدينه کښې يې د يزيد حاکم ،عثمان بن محمد بن اباسفيان يې له مدينې وباسه او ويې ويل:
 . 6تاريخ االمم والملوک1 ،ټوک15 ،مخ.
 . 2تاريخ يعقوبى2 ،ټوک  226 ،مخ
 . 1تذکرة الخواص  231 - 231مخ ؛ الكامل فى التاريخ1 ،ټوک 111 ،مخ.
 . 2الكامل فى التاريخ1 ،ټوک  159 - 156 ،مخ.
 . 5عبدالرحمان بن خلدون ،مقدمه ،ترجمه د محمد پروين گنابادى6 ،ټوک 265 ،مخ.
 . 1شذرات الذهب فى اخبار من ذهب6 ،ټوک 10 ،مخ.
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مونږ د داسې کس له خوا راغلو چې هيڅ دين نه لري ،شراب څښي او تل مست يې او لمونځ نه کوي( .د مدينې خلکو
چې کله دا خبرې واوريدې) نو عبداهلل بن حنظله سره يې بيعت وکړ او هغه د مدينې خلکو ته مخامخ شو او ويې ويل:
"اے خلکو! قسم په خدای! د يزيد بن معاويه په خالف مو پاڅون نه کاوۀ تر دې چې وويريدو چې (د هغه د مشرۍ په
دوام سره) له اسمانه کاڼې راوريږي .هغه يو داسې کس دے چې خپلو محرمو ته هم تيرې کوي او د معاويه ښځې،
لوڼې او خويندې له هغه په امان کښې نه دي .هغه تل شراب څښي او تارک الصالة دے که مونږ د هغه په خالف پاڅون

ونه کړو ،نو قسم په خدای چې په لويه بال به

اخته شو"6.

د عاشورا د پاڅون د مخالفانو له خوا د يزيد د فسق يقين
د اهل سنتو ډېر کم لويان د امام حسين(ع) پاڅون سره مخالف وو چې په هغو کښې بن عباس ،ابن عمر او نورو ته
اشاره کولې شو .دې کسانو چې دا هڅه کوله چې امام حسين(ع) له پاڅونه منعې کړي نو په خپلو خبرو او نصيحتونو
کښې يې د پاڅون وخت منا سب نه ګڼل بيان کړي دي او هيڅکله يې دا نه دي ويلي چې يزيد عادل دے او د هغه
خالفت شرعيت لري .هغوي د امام حسين(ع) پاڅون له شرعي نظره منعې نه دے کړے او دا خبره په خپله د دې دليل ده
چې يزيد يو فاسق او عدل نه لرونکي کس او د خالفت وړتيا يې نه درلوده.
مشهور تاريخ ليکوال ابن عساکر چې د امام حسين(ع) بيال بيل فضيلتونه يې د پيغمبر(ص) له مبارکې خُلې نقل کړي
دي او د هغه له نقلونو مشهورو اهل سنتو تاريخ ليکواالنو ،لکه سبط بن جوزي په تذکرة الخواص ،عسقالني په
لسان الميزان ،ذهبي په تهذيب الکمال او مزي په سير اعالم النبالء کښې ګټه اخستې ده ،د يزيد د النديني شعرونو له
نقلولو وروسته د هغه د کفر حکم کوي او دا شعرونه د شعر په ويونکي په کفر باندې څرګند او مزبوت دليل ګڼي.2

شعرونه دا دي:
جزع الخروج من وقع األسل
ليت اشياخي ببدر شهدو
ملک جـاء و ال وحــی نــزل
لعبت هاشم بالـملک فـال
ع سقالني د هغه کسانو په رد چې يزيد بن معاويه له اصحابو ګڼي د ابن عساکر دې ليکلو ته اشاره کوي او دا ليکنې
قبلوي او په څرګنده وايي" :يزيد بن معاويه ،هيڅکله عدالت نه لري .له همدې سببه هغه د روايتونو د نقل لپاره وړتيا
نه لري" .هغه په ادامې کښې د پيغمبر(ص) له خُلې يو حديث نقلوي چې د دې څرګندونه کوي چې يزيد د خالفت وړتيا
نه لري او له اسالمه منحرف کس

دے1.

ځينې تاريخ ليکواالنو د يزيد بې عدالتي او فسق دومره يقيني او بې شکه ګڼلےدے چې د هغې په هکله يې خبره هم نه

ده کړے .دې ډلې خالفت هيڅکله د بني اميه و لپاره جايز نه دے ګڼلې او هغوي يې غير مسلمانان ګڼلي دي او له هغه
لومړي وختونو يې د ابوسفيان او د هغه د يارانو اسالم قبلول د هغوي يو چل ګڼلے دے او زياته کړې يې ده :هغه له
اسالم قبلولو وروسته هم له بت پالنې الس وانه خست او په غزوه حنين کښې يې هم "ازالم" (بتان) ځان سره پټ وړي وو.
ابو سفيان په يرملوک جنګ کښې داسې شعرونه ولوستل چې د هغه په خپل جاهليت باندې د پاتې کيدو څرګندونه
کوي.
ابن منظور چې د اتمې پيړۍ له عالمانو دے په مختصر تاريخ دمشق کښې او ابن عساکر د يزيد د عدالت په رد کښې
وايي" :هغه د روايت نقلولو وړتيا نه لري" 2ذهبي د ي زيد فسق او فساد دومره څرګند ګڼي چې د هغه د کفر بيانولو لپاره
د هغه په شعرونو بسنه کوي او وايي :جويره ای (يوې کنيزې) چې له بني اميه وه د يزيد په وړاندې هغه يې مخاطب
کړے دے او دا شعرونه يې ويلي دي:
 . 6شمس الدين ابومظفر سبط ابن الجوزى ،تذكرة الخواص 233 ،مخ.
 . 2شذرات الذهب6 ،ټوک  10 ،مخ.
 . 1ابن حجر عسقالنى ،لسان الميزان1 ،ټوک  2 - 201 ،مخ.
 . 2محمد بن مکرم ابن منظور ،مختصر تاريخ دمشق23 ،ټوک  63 - 60 ،مخ.
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يا مضيع الصالة للشهوات
ّا
َ منا و ليس خالک من
لست
اے يزيده! ته له مو نه يې او مور دې مسلمانه نه ده .اے هغه کسه چې مونځ دې د شهوتونو او ګناهونو لپاره پريښے
دے6.

په العقد الفريد کښې د مسور بن مخرمه کيسه ،چې يو درون او شريف کس و نقل کړې ده چې د يزيد په هکله يې
وويل" :هغه شراب څښي" دا خبره يزيد ته ورسيده او د هغه د مدينې حاکم ته وليکل چې په مسور حد جاري کړه او
تازيانې (کوړې) ورته ولګوه .د يزيد حاکم هغه کار وکړ او مسور د حد له جاري کيدو وروسته ويل" :شراب يزيد څښي
خو سزا يې مسور زغمي".
په همدې کتاب کښې بيا احنف بن قيس هم راغلے دے چې د معاويه په وړاندې په يوې ناستې کښې ناست و چې
ځينې کسانو د يزيد په هکله خبرې وکړې .معاويه احنف ته مخ کړ او ويې ويل :اےابا بحره! ولې چپ يې او څه دې ونه

ويل؟ احنف ورته په ځواب کښې وويل :که رښتيا وايم نو له تا ويريږم او دروغ ووايم نو له خدايا ويريږم 2.دا تاريخي
روايت د اهل سنتو په اصلي سرچينو کښې راغلے دے ،د يزيد فسق او د اسالمي خالفت لپاره د هغه وړتيا نه لرل
ثابتيږي او په دې هکله څه شک

نه پاتې کيږي1.

د يزيد کفر
د اهل سنتو زيات عالمان ،يو قدم وړاندې شوي دي او د يزيد په کفر يې حکم کړے دے او دا خبره يې په بيال بيلو
دليلونو سره ثابته کړې ده .د دې ډلې پوهانو په نظر کښې په هغه باندې لعنت کول جايز دي او په يزيد باندې د لعنت
منعې کوونکي فاسقان ګڼل کيږي.
ابو مظفر شمس الدين سبط ابن جوزي چې د شپږمې پيړۍ له مشهورو پوهانو دے روايتوي چې زما نيکه ابوالفرج په
يزيد باندې د لعنت کولو مخالفانو په رد کښې يو کتاب وليکه چې نامه يې :الرد علي المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد ،ده.
هغه په دې کتاب کښې د يزد د کفر په باره کښې او په هغه باندې د لعنت په هکله راوړي دي:

"د يزيد بن معاويه بد ويل او په هغه باندې د لعنت کولو اجازه نه يوازې زۀ ،بلکې داهل سنتو متقيان عالمان چې له
هغو ځينې احمد بن حنبل دے ،هم دا اجازه ورکوي .او هغه په حقيقت کښې د يزيد په هکله داسې څه ويلي دي چې له
لعنت هم زيات دي .زما نيکه زياتوي ...له احمد بن حنبله مې د يزيد بن معاويه په هکله پوښتنه وکړه ،ويې ويل :يزيد
هغه کس دے چې مدينه يې خرابه کړه .بيا يې د دا رنګ ګناهګارو په هکله د پيغمبر(ص) حديث

نقل کړ"2.

هغه په ادامې کښې له احمد بن حنبله نقلوي چې هغه د ټولو احتياطونو او ځان ساتلو چې په خلکو له لعنته ځان ساتي
بيا هم په يزيد بن معاويه لعنت کوي او د هغه د روايت نقلولو وړ نه ګڼي .همدارنګ د اهل سنتو ډېر عالمان چې له بيال
بيلو مذهبونو دي او په اسالمي نړۍ کښې په بيال بيلو ځايونو کښې اوسيږي او په بيال بيلو دورونو او تاريخونو
کښې وو په يزيد لعنت کوي او دا کار له اسالمي ذمه وارو يوه

ذمه ګڼي چې په راتلونکي بحثونو کښې به راشي5.

يزيد او د خالفت نورې بيلګې
کله چې د مسلمانانو په ا تفاق سره د يزيد بن معاويه فسق روښانه شو او د ډېرو اهل سنتو پوهانو او فقيهانو له نظره د
هغه کفر څرګند شو نو دا نتيجه په الس راځي چې د يزيد حکومت له اوله غير شرعي او غصبي و نو دې ته په پام د هغه
په وړاندې هر ډول پاڅون نه يوازې دا چې شرعي و بلکې د شرعې او عقل له نظره يې څه منعې نه لرله ،بلکې لکه څه
 . 6ذهبي تاريخ االسالم5 ،ټوک 211 ،مخ.
 . 2احمد بن محمد بن عبد ربه االندلسى ،العقد الفريد2 ،ټوک  23 ،او  12او  659مخ.
 . 1احمد المقريزى ،التزاع و التخاصم فيما بين بنى اميه و بنى هاشم20 ،مخ.
 . 2هماغه ،مخ 231؛ الكامل فى التاريخ1 ،ټوک 111 ،مخ ؛ ابن حجر عسقالنى ،لسان الميزان1 ،ټوک  201 - 202 ،مخ.
 . 5په يزيد باندې د لعنت په هکله د اهل سنتو عالمانو نظر به په يو ځانته څپرکي کښې راشي.
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رنګ چې امام حسين(ع) په خپله يوه خطبه کښې ويلي دي ،د هر مؤمن ذمه واري دا وه (نه يوازې د امام حسين يا بل
امام) چې خالفت خپل څيښتن ته ورکړي ،عدالت قايم کړي او هغه ظالم باچا په خپل ځای کښينوي.

ضروري فقاهت
لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،په دې باندې ټول يوه خُله دي چې د خليفه لپاره اسالمي زده کړه ضروري ده .د اهل
سنتو ټولو پوهانود خليفه لپاره اسالمي پوهه ضروري ګڼلې ده او بې له پوهې يې خالفت د مقام په الس کښې اخستل

غير شرعي او نامشروع ګڼلي دي .په ځينې کتابونو کښې دې بيلګې ته د "اجتهاد" نامه ورکړې شوې ده په ځينو کښې
ورته "علم" او په ځينو نورو کښې ورته فقاهت ويلي شوي دي 6.له همدې سببه هغوي باوري دي خلفای راشدين بې له
استثناء د خپل وخت له فقيهانو وو او په يوه ويش کښې – لکه چې اشاره وشوه – ځينې په لومړۍ درجه کښې او ځينې
په دويمې درجې کښې عالمان او مجتهدان وو .په دې لړ کښې يو کتاب چې د فقيهانو او د اهل سنتو د پوهانو نظرونه

يې څيړلي دي ،دويم خليفه او امام علي په لومړۍ درجه کښې فقيهان ګڼلي دي او عثمان او ابوبکر يې په مينځنۍ
درجه يا دويمې درجې کښې ښودلي دي .په دې ترتيب سره ،په خليفه کښې د فقاهت شرط د خالفت د مقام لپاره له
ضروري شرطونو ګڼل شوے دے.
دې ټولو خبرو ته پام په يو تاريخي ،فقهي او حديثي کتاب کښې هم د يزيد بن معاويه په هکله دا نشته چې هغه فقيه
و .چې له هغه يو فقهي اصل يا يو روايت پاتې شوي وي .په حقيقت کښې يزيد که رښتونې مسلمان وې او په اسالم
باقي پاتې وې ،نو عدالت يې ترالسه کولې او له راويانو کيدې شو او په دې طريقې به د پيغمبر(ص) د حديثونو راوي

شماريده که څه هم په يوې واسطې وې.

لکه څه رنګ چې تير شو ،د اهل سنتو روايتونه او نقلونه د هغه اسالم راوړل ردوي او د اهل سنتو ډير مشران د کربال
له پيښې وړاندې د هغه د مسلمانيدو انکار کوي .د کربال له پيښې وروسته هم ډېر اهل سنت باوري دي چې که څه هم
په ظاهره مسلمان و خو چې دا کار يې وکړ نو دې کار سره هغه کافر او جايز اللعن شو.
په دې اساس ،لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،د اهل سنتو ځينې رجال پيژندونکي او څيړونکي ،له يزيد روايت نقلول
جايز نه ګڼي او ويلي يې دي" :مقدوح في عدالته و ليس باهل ان يروی عنه" 2د يزيد عادل نه دے او د دې وړتيا نه لري چې

ترې روايت نقل شي.

دا خبرې د دې څرګندونه کوي چې د اهل سنتو د يو کس په نظر کښې هم يزيد فقيه نه ګڼل کيږي .له دې نظره هم د هغه

د خالفت مقام او د کربال په پيښه کښې هغه په حق شونه او يو ديني او اسالمي مشر شونه له دې ټولو خبرو د اهل
سنتو عالمان او تاريخي سرچينې انکار کوي په راتلونکي څپرکي کښې به په دې هلکه نور مطلبونه هم بيان شي.

د خالفت د بدليدو طريقه
له دې وړاندې اشاره وشوه چې پ ه اسالم کښې او د خلفای راشيدينو په سيرت کښې ،د له يوه خليفه بل ته د خالفت
بدليدل په يوې خاص طريقې وو چې د اهل سنتو په نظر کښې يې ديني ارښت او اسالمي اعتبار درلود.
په دې مسلې کښې دوه څيزونه له ټولو زيات اهميت لري:
 .6بايد تير شرعي او قانوني خليفه ،بې له دې چې غير ارزښت لرونکي مسلې په نظر کښې وساتي په دې هکله قدم
اوچت کړي .د اهل سنتو په نظر کښې د څلورو خليفه ګانو له سيرته همدا په الس راځي چې د زوي او خپل قوم کس د
ځای ناستي په توګه ټاکل د شرعې خالف دي .بايد په دې لړ کښې تله تقوا ،نيک سيرت ،د مديرت او مشرۍ توان
 . 6د الزياتې خبرتيا لپاره رجوع وکړئ :شيخ ابوزهره ،الفقه على المذاهب االربعه؛ ډاکټر عبدالكريم زيدان ،الوجيزه فى اصول الشريعة؛
جعفر سبحانى ،پيشوايى از نظر اسالم22 ،مخ.

 . 2ميزان االعتدال ،ټوک  ،1مخ 222؛ لسان الميزان1 ،ټوک 201 ،مخ.
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لرل ،ميړنتيا او له ټولو مهم د هغه کس عدالت او فقاهت د خالفت د مقام تر السه کولو لپاره په نظر کښې وساتل شي.
 .2له دې وروسته چې خليفه يو کس د ځای ناستي په توګه وټاکه د مسلمانانو بيعت هم ضروري دے چې دا کار عملي
شي او جاري شي .بيعت هم بايد داسې وي چې خلک ورباندې راضي وي او په خپل اختيار سره بيعت وکړي نه په زور
زياتي سره ،لکه څه رنګ چې ابن خلدون وايي:
بيعت د اطاعت او حکم منلو وعده کول دي .بيعت کوونکي به خپل امير سره دا وعده کوله چې په خپلو او د خلکو په

چارو کښې به د هغه حکم ته تسليم وي ...او داسې رسم وځې کله به يې امير سره بيعت کاوۀ او عهد او وعده به يې
کوله ،نو خپل الس به يې د ټينګتيا او بيعت لپاره د

امير په الس کښې کيښودۀ6"...

کله چې بيعت په زور يا فريب او دهوکې يا تمې سره ترسره شي ،نو هغه بيعت څه ارزښت نه لري لکه څه رنګ چې
ابوحنيفه ،عبدالحميد بن جعفر ،ابن عجالن او د اهل سنتو نورو مشهورو فقيهانو ،که څه هم منصور عباس سره
بيعت کړے و خو بيا يې هم د هغه په خالف بغاوت وکړ او کله چې ورته وويل شول "إنّ في اعناقنا بيعة للمنصور" يعنې
مونږ خو منصور سره بيعت کړے دے!! نو مالک بن انس وويل" :ليس علي مکره يمينٌ  2په زور او مجبورۍ سره خو اصال

بيعت نه کيږي او څه ارزښت نه لري".

د يزيد د ولي عهد شونې څرنګوالې
هغه طريقې ته په پام چې د خالفت د بدليدو په باره کښې اهل سنتو د خلفای راشديونو په هکله منلې ده ،د اسالمي
خليفه د جوړيدو يو شرط دا دے چې قبولې او شرعي طريقې سره بايد خالفت الس کښې واخستې شي .د يزيد په
خليفه کيدو کښې دا څو پوښتنې کيږي چې ځوابونو ته اړمن دي:
 . 6ايا معاويه بن ابوسفيان ،د مسلمانانو شرعي او قانوني خليفه و چې د هغه خليفه جوړل شرعي وي او سيرت او
سنت وي؟
د اهل سنتو زيات عالمان د خالفت هغه بيلګو ته په پام چې بايد خليفه د رسول اهلل(ص) په څير وي ،او همدارنګ هغه
حديث ته په پام چې له پيغمبر(ص) نقل شوے دے چې له ما وروسته خالفت به ديرش کاله دوام ولري او بيا به په
ملوکيت کښې بدل شي او خپل اسالمي او ديني ارزښت به له السه ورکړي ،ويلي دي :اول خبره دا ده چې معاويه له

هغه ديرشو کالو وروسته په تخت ناست دے او دويمه دا چې په معاويه کښې د تيرو خليفه ګانو په بيله توګه د خدای
د رسول(ص) په شان هغه زهد ،علم او جهاد نه و .له دې نظره هغه خليفه نه و ،بلکه سلطان (باچا) او امپراتور و لکه څه
رنګ چې له اسالمه وړاندې د روم او فارس پاچاهان وو .لکه څه رنګ چې مو د يزيد د کورنۍ په هکله وويل ،معاويه
نه يوازې دا چې د خالفت وړتيا نه لرله بلکې د پيغمبر(ص) له خوا ورباندې لعنت شوې و او خلک يې د هغه له چلونو
او قدرت ته رسيدو خبر کړي وو او د هغه کارونو (هغه جنګونو چې امام علي سره يې وکړل او نوروکارونو) هم په خپل
وخت دا ثابته کړه .له دې سببه د اهل سنتو د دې ډلې په نظر کښې ،معاويه دا حق نه درلود چې له ځانه وروسته خليفه
وټاکي ،ځکه چې په خپله يې خالفت په زور زياتي اخستې و او بدعتونه او فسادونه يې ترسره کړي وو چې وروسته به
راشي.
 .2ايا د يزيد په خالفت ټاکل اسالمي طريقې سره وشو او ورپسې خلکو بيعت وکړ چې هغه ته خليفه ويل صحيح وي؟
د دې پوښتنې د ځواب لپاره ،ښه دا ده چې د تاريخ پاڼې ولټوو ،اهل سنتو ته قبولې سرچينې مطالعه کړو .د

خوشحالۍ خبره دا ده چې ډېرو کتابونو د يزيد قدرت او خالفت ته رسيدل نقل کړي دي او د په ډېرې ښې طريقې سره
يې د هغه حاکميت ته رسيدل بيان کړي دي او اهل سنت عالمان دې ته مجبوروي چې د هغه په هکله خپل دريځ څرګند
کړي.
 . 6مقدمه ابن خلدون ،ترجمه د محمد پروين گنابادى6 ،ټوک 299 ،مخ.
 . 2جالل الدين السيوطى ،تاريخ الخلفا216 ،مخ.
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ابن اثير د  51کال په پيښو کښې وايي ،لکه څرنګ چې مهمو تاريخ لکيواالنو لکه طبري هم راوړي دي ،ليکلي :په
دې کال خلک د يزيد بن معاويه د واليت عهدۍ بيعت ته مجبور کړې شو .د کيسې شورو بلکه ټوله کيسه د مغيرة بن
شعبه په الس جوړه شوې وه .کله چې معاويه دا اراده وکړه چې مغيرة د کوفې له واليتوبه عزل کړي او سيعد بن عاص د
هغه ځای ناستې کړي ،نو دا خبره د مغيرة غوږ ته ورسيده او هغه وويل :زما نظر دا دے چې معاويه ته وښايم (له دې
وړاندې چې ما عزل کړي) استعفا ورکړم چې خلک دا ووايي چې نور د حکومت چلولو شوق نه لرم .هغه معاويه ته
ورغله او کله چې شام ته ورسيد ،نو معاويه سره له ليدلو وړاندې يې خپلو ملګرو ته وويل" :که نن په دې وخت څه

مقام تر السه نه کړم نو هيڅکله به ورته ونه رسيږم" .دا خبره يې وکړه او يزيد ته ورغے او هغه ته يې وويل" :لوی
اصحاب او مشران مړه شوي دي او د قريشو لويان نه دي پاتي .يوازې د هغوي بچي پاتي دي چې په هغو ټولو کښې ته
له ټولو زيات فضيلت لرونکے ،هوښيار او په سنت او سياست له ټولو زيات پوه يې .زۀ نه پوهيږم چې معاويه کوم څيز
له دې هيسار کړے دے چې ستا لپاره بيعت واخلي .يزيد په ځواب کښې وويل :ته دا فکر کوې چې د دې کار سريزې
تيارې دي او دا کار عملي کيدې شي؟ مغيره ورته په ځواب کښې وويل :هو ،بلکل.
يزيد له دې پيښې وروسته ،خپل پالر ته ورغے او د مغيره خبره يې ورته وکړه .معاويه مغيره راوغوښته او د يزيد خبره
يې هغه ته وکړه .مغيره وويل :اے اميرالمؤمنينه :ما په تير وخت کښې ،د عثمان له خالفته وروسته چې کله په خالفت
کښې اختالف شو ،هغه وينې توييدل ليدلي دي او يزيد هم ستا ځای ناستے دے نو د هغه لپاره بيعت واخله چې که څه
پيښه شي نو هغه به د خلکو مشري کوي او ستاسو ځای ناستې به وي او په دې طريقه به وينې نه توييږي او فتنې به نه

جوړيږي.

معاويه وويل :په دې کار کښې به څوک ما سره مرسته وکړي؟ مغيره وويل :د کوفې ذمه زۀ اخلم او زياد بن ابيه به
بصره راضي کړي .کله چې دا دواړه ښارونه راضي شول ،نو داسې څوک نشته چې له تاسره مخالفت وکړي .معاويه
وويل :نو خپل ځای ته ستون شه او په چا دې چې باور وي هغه سره دا خبره وکړه .هم ته حاالتو ته ګوره او هم به زۀ.
مغيره معاويه سره خدای ملې وکړ او خپلو يارانو ته ستون شو .ويې ويل څه وشو؟ ويې ويل :چپ شئ .معاويه ډېر
هوښيار کس دے (په دې وړانديز سره مې) د محمد(ص) په امت کښې داسې فتنه رامينځ ته کړه چې هيڅکله به ختمه
نه شي6.

معاويه او دوه سويز سياست
د تاريخ په ګواهۍ او د معاويه د خپل تير سوفياني تفکر له سببه ،هغه تل په دې فکر کښې و ،خو د مغيره دې خبرې
او د يزيد ټينګتيا سر ه يې دا نقشه عملي کړه .هغه د يزيد د ولي کولو او د هغه لپاره د بيعت راخستلو لپاره په يو

وخت دوه کارونه وکړل .

 .6د رعب او مړه ولو طريقه؛
هغه د هغه کسانو په هکله چې د هغوي رضا کول يا تمه ورکول ورته ممکن نه ښکاريدل هغه يې ويشتل او ختمول .د
دې کار په وړاندې ل ه ټولو غټ مانع او ستونزه ورته حضرت حسن بن علی عليهما السالم و .هغه چې د خپل پالر له
شهادته وروسته په خپله د مسلمانانو خليفه و ،معاويه سره په صلحې کښې يې دا ټينګار کړے و ،چې په دې شرط د
خلکو حکمراني ،نه خالفت ،الس کښې واخلي چې له ځانه وروسته به بل حکمران نه ټاکي او په دې خبرې باندې
صلحه شوې وه او دواړو اړخونو دا خبره منلې وه " :و ليس لمعاوية بن ابي سفيان اين يعهد الي احد من بعده عهدا بل يکون االمر من
بعده شوری بين

المسلمين2."...

 . 6تاريخ طبري1 ،ټوک 221 ،مخ ؛ الكامل فى التاريخ1 ،ټوک  120 - 159 ،مخ ؛ جالل الدين السيوطى ،تاريخ الخلفا6 ،ټوک295 ،مخ
؛ شمس الدين محمد الذهبى ،تاريخ االسالم ،د ډاکټر عمر عبدالسالم تدميرى څيړنه5 ،ټوک212 ،مخ.
 . 2ابن الصبّاغ مالكى ،الفصول المهمة فى معرفة احوال االئمةعليهم السالم 652 ،او 651مخ ؛ الكامل1 ،ټوک 165 ،مخ.
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معاويه خپل د نفس غوښتي او ساسي ارمان ته د رسيدو لپاره ،د حسن بن علی په خالف کار شورو کړ او لکه څرنګ
چې تاريخ کښې راغلي دي ،حسن بن علی عليهما السالم د خپلې ښځې جعدې چې د اشعث بن قيس لور وه ،د السه په
زهرو شهيد شو .او سبب يې دا و چې معاويه هغه دې کار ته هڅولې وه او په سل زره درهمه يې راضي کړې وه .له
همدې سببه هغه حضرت ناروغ شو او څلويښت

ورځې پس شهيد شو6.

تاريخ ليکواالنو په دې خبره ټينګار کړے دے چې هغه امام ته ،په ځلونو د معاويه له خوا زهر وکړےشوي دي تر دې
چې په اخري ځل ورته په زيات مقدار کښې زهر وکړے شو چې هغه حضرت نور ژوند ونه کړې شو

او شهيد شو2.

د معاويه له خوا زور زياتې او رعب او وهل ټ کول همدارنګ شورو وو .هغه په خپل يو محفل کښې د چې د عراق د
استازو په ګډون ترسره شو ،په صراحت سره يې خلکو ته وويل چې که د معاويه غوښتې سره مو مخالفت وکړ نو بې له
تورې مو بل څه ځواب نشته .معاويه په دې رعب او زور سره خلکو ته څه اختيار پرې نه ښود خو يا د يزيد واليت
عهدي منل وو او يا تورې ته تياريدل وو .ابن اثير د واليت عهدۍ لپاره د معاويه هڅې دا رنګ بيانوي:
معاويه د خپلو کسانو غوږ ته د يزيد د واليت عهدۍ خبره واچوله او د هغه ستاينه يې وکړه .او همدارنګ حکم يې
وکړه چې د ګير چاپير ښارونو او کلو استازي او ډلې دې هغه ته راوليږل شي .په دې ډلو کښې يوه ډله د محمد بن
عمرو بن حزم وه چې د مدينې د خلکو له خوا شام ته الړ او احنف بن قيس د بصرې د خلکو په ډلې کښې و .محمد بن
عمرو معاويه ته مخ کړ او ويې ويل :هر يو مشر د خپلو کشرانو په وړاندې ذمه واري لري؛ د حضرت محمد(ص) د امت
په هک له فکر وکړه ...بيا معاويه (خپل د فوج مشر) ضحاک بن قيس فهري ته مخ کړ او ويې ويل :کله چې ډلې او
استازي راټول شي نو زۀ بيا خبرې کوم .کله چې زما خبرې ختمې شوې ،نو بيا به تۀ د يزيد د بيعت په هکله خبرې وکړې

او خلکو ته د بيعت بلنه ورکول ستا کار دے چې هغوي په دې هکله وويروې.
کله چې خلک کښيناستل ،معاويه د اسالم د لوړاوي او د خالفت مقام د حرمت په هکله خبرې شورو کړې او په دې
خبرې يې ټينګار وکړ چې بايد د مشرانو اطاعت وشي او د خليفه اطاعت واجب دے .بيا يې د يزيد ذکر وکړ او په
سياست کښې يې د هغه فضيلت او پوهه وستايله .له هغه وروسته ضحاک خبرې شورو کړې او د خدای له ثنا وروسته
يې وويل :اے امير المؤمنينه! له تا وروسته خلک والي او ځای ناستي ته اړمن دي .بيشکه چې په دې خبرې سره به
دوستي او يووالې محفوظ پاتې شي او زمونږ ښه په همدې کښې ده او د ادامې لپاره زيات امنيت او اخرت ښه کيدو
لپاره همدا غوره ده او ...يزيد د امير المؤمنين زوې دے او لکه څه رنګ چې مونږ ته پته ده په سالمتۍ او ښه هدايت
کښې د خپل پالر په شان دے او په علم او زغم او صبر کښې له ټولو ښه او هوښيار دے .نو واليت عهدي د هغه حق
دے .نو هغه له ځانه وروسته نښه او د امن ځای وګرځ وه چې د هغه سيوري الندې وو .له هغه وروسته عمر بن سعيد
اشدق ،همداسې خبرې وکړې او بيا يزيد بن مقنع عذري پاڅيد او ويې ويل" :دا کس امير المؤمنين دے" او معاويه ته

يې اشاره وکړه" .نو که هالک شو نو دا کس امير المؤمنين دے" او يزيد ته يې اشاره وکړه" ،او څوک چې دې خبرې سره
مخالفت وکړي ،نو ځواب يې دا دے" او خپلې تورې ته يې اشاره وکړه .معاويه ورته وويل" :کښينه د خطيبانو سردار
يې"1

په همدې کتاب کښې بيا د نورو ډلو راتګ بيان شوے دے چې ځينو په کښې د معاويه د يزيد د ولي کولو په ځواب
کښې په څرګنده وويل" :که د يزيد د وړتيا په هکله رښتيا ووايو نو له تا ويريږو او که دروغ ووايو نو له خدايه ويريږو.
نو ...ښه دا ده چې ووايو مونږ درته تسليم يو :و انما علينا ان نقول سمعنا و اطعنا 2"...د معاويه درباريانو د دوي په ځواب

کښې وويل :د مجبورۍ له مخې دې سمعا و طاعة نه وايي؛ ځکه چې بله الر هم شته" :و انما عندنا سمع و طاعة و

 . 6الفصول المهمه651-652 ،مخونه.
 . 2هماغه ،الكامل1 ،ټوک 165 ،مخ.

 . 1الكامل فى التاريخ1 ،ټوک  152 - 151 ،مخ.
 . 2هماغه
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ضرب و ازدالف؛ که اطاعت مو ونه کړ ،نو لرګي او تورې هم شته ،هغه هم خوښولې شئ"!
 .2د تمې او مال ورکولو طريقه؛
د زور او زياتي طريقې سره سم هغه د تمې او د بيت المال د خرچ کولو او ورکولو طريقه هم خپله کړې وه .او نيغ په
نيغه يې د دې نقشې لپاره ډېر مال خاص کړه او د اسالمي نړۍ لويو کورنو ،مشرانو او خاصو کسانو ته په بيله توګه
عربستان کښې خلکو ته ورکړې او خپل واليان او کارمندان يې هم دې الرې ته وهڅول او ورته يې حکم وکړ .هغه سل

زره درهم عبداهلل بن عمر ته راوليږل .ابن عمر اول هغه قبول کړل ،خو کله چې د يزيد د ولي او هغه سره د بيعت خبره
واوريده نو ويې ويل :بايد خپل دين او ايمان د دې بيعت په بدل کښې خرڅ کړم او دا

درهم کم دي!6

د معاويه واليان ،چې يو په کښې مغيرة ابن شعبه و ،کله چې له معاويه ستانه شول او کوفې ته راغلل ،نو خپلو ملګرو
سره يې مشو ره وکړه او لس کسان يې د ديرشو زرو درهمو په مقابله کښې واخستل او يوه ډله يې معاويه ته شام ته
وروليږله چې د يزيد واليت عهدي تاييد کړي .کله چې دا ډله ورسيده ،نو معاويه موسی بن مغيره ته مخ کړ چې دغه
وخت د کوفې مشر و او ورته يې وويل :ستا پالر د څومره درهمو په بدل کښې د دې کسانو ايمان اخستےدے؟ ځواب
يې ورکړ :په ديرش زره درهمه .دغه ځای کښې معاويه وويل :په رښتيا چې ارزان يې اخستے دے! 2د نورو کسانو په
مالقاتونو او د بيعت په څرګندونه کښې ،چې يو ترې عروه و معاويه همدارنګ کار وکړ" :فقال معاوية لعروة سراً عنهم بکم
اشتری ابوک من هوالء دينهم قال باربعمأة دينار ،قال لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً" 1لکه څه رنګ چې وړاندې وويل شول ،کوم
کس چې د دې کار

لپاره وګمارلې شو هغه زياد بن ابيه و .هغه معاويه له دې کاره ويرولې و2.

معاويه په  59هجري کال کښې د حج کولو په بهانې مدينې ته روان شو او له دې وړاندې د دې ښار والي ته سپارښتنه
وکړه چې څومره کيدې شي نو خلک تيار کړه .نو کله چې مدينې ته ورننوت نو حکم يې وکړ چې عبداهلل بن عباس،
عبداهلل بن جعفر ،عبداهلل بن عمر او عبداهلل بن زبير دې هغه ته راوستې شي او څوکيدار ته يې وويل چې تر څو دا
کسان له ما سره دي نور څوک دننه پرې نه ږدي.
معاويه د خدای له ثنا او په رسالت باندې له شهادته وروسته وويل" :زۀ د ډېر عمر شوې يم او بوډا او ضعيف شوې يم
او خپل مرګ نزدې ګڼم .نو په نظر کښې مې نيولې ده چې له ځانه وروسته يزيد خليفه کړم .تاسو هم د قريشو ښه لوی او

پوه کسان يئ  .او حسن او حسين مې ځکه نه دي راغوښتي چې هغوي د خپل پالر زامن دي زۀ هغوي ته هم ښه نظر او
ورسره مينه لرم".
دا سفر د امام حسن مجتبی(ع) په ژوند کښې ترسره شو ،په دې کښې ډېر په هوښيارتيا سره چل جوړ شوې و .دا خو
روښانه ده چې په دشمنانو باندې د بري لپاره يوه الره دا ده چې خپل ملګري مزبوت کړے او د دښمنانو ملګرو کښې
اختالف واچوې .معاويه 5د يزيد د حاکميت لپاره عباس او جفعر بن ابي طالب او د مدينې نور مشران راغوښتي وو او
دا يې غوښتل چې هغوي د علي(ع) له اوالده او علويانو جدا کړي د دې لپاره چې ورته پته وه چې دوي سر نه ټيټوي او
د دې لپاره هم چې د هغوي تر مينځ جدايي او مخالفت راولي .او له همدې سببه يې هغوي دې ناستې ته ونه بلل.
د معاويه په ځواب کښې عبداهلل بن عباس د خدای ثنا وکړه او په پيغمبر(ص) باندې يې درود وويل او په همدې يې
بسنه وکړه او د يزيد د واليت عهدۍ مسلې يې داسې و ګڼله لکه چې نه يې وي اوريدلې او د دې په ځای يې دا خبرې
وکړې چې خدای پيغمبر(ص) په کومې طريقې خوښ کړ .دغه وخت عبداهلل بن جعفر خبرې شورو کړې او د پيغمبر(ص)
 . 6تاريخ طبرى1 ،ټوک 221 ،مخ ؛ الكامل فى التاريخ1 ،ټوک 152 - 151 ،مخ.
 . 2الكامل فى التاريخ1 ،ټوک  120 - 156 ،مخ ؛ تاريخ طبرى1 ،ټوک 221 ،مخ.
 . 1هماغه
 . 2االمامة و السياسة ،مخ 19؛ الفتوح2 ،ټوک ،له 212مخه وروسته ؛ كشف الغمه2 ،ټوک 229 ،مخ ؛ همدارنګ ر.ك :فرهنگ جامع
سخنان امام حسينعليه السالم ،ترجمه د على مؤيدى230 ،مخ.
 . 5لکه څه رنګ چې لومړې او دويم خليفه د سقيفه له پيښې وروسته کله چې ورسره بني هاشمو مخالفت وکړ نو د عباس بن عبدالمطلب کور
ته ورغلل او هغه يې د بني هاشم مشر وګڼه او ويې غوښتل چې هغه ته تمه ورکړي.
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د کورنۍ په نورو باندې د لوړاوي خبرې باندې يې ټينګار وکړ .هغه د امام حسن او د امام حسين په نه راغوښتلو
ا عتراض وکړ او په معاويه باندې يې سختې نيوکې وکړې ،او ويې ويل چې له خدايه وويريږه او اوس چې د خلکو
مشري دې په الس کښې اخستې ده نو د خلکو په فکر کښې شه .عبداهلل په ادامې کښې معاويه ته دا يادونه وکړه" :تا
ته خو دا پته ده چې حسن او حسين د علمونو او شرافت خزانې دي"
بيا عبداهلل بن زبير هم د حاضرانو دريځ او د امام حسن او امام حسين(ع) د نه راتلو په هکله اعتراض وکړ او له هغه يې
وغوښتل چې له خدايه وويريږه او انصاف مه هيروه .هغه په حقيقت کښې دا خبره کوله چې د امام علي(ع) د زامنو

حسن او حسين(ع) په شتون کښې د خالفت وار د

يزيد په شان کس ته نه رسي6.

معاويه د حاضرانو د خبرو له ختميدو وروسته دې نتيجې ته ورسيد چې له دې سفر او په دې کښې له شوي کارونو
دومره معلومات ترالسه کړي چې د خلکو خياالت ورته معلوم شي او په راتلونکي وخت کښې د خپلو نقشو عملي
کولو لپاره له همدې معلوماتو ګټه و اخلي .لکه څه رنګ چې وړاندې اشاره وشوه ،هغه له دې سفره وروسته امام
حسن(ع) شهيد کړ او په دې طريقه له ټولو لوی خنډ او مانع چې په سياسي توګه د امام او خالفت له ټولو لوی مدعي
او جامع شرائط امام و له مخې لرې کړ.
د امام حسن له شهادته وروسته عبداهلل بن عباس سره د معاويه خبرې په دې باندې ټينګار کوي چې هغه د هغه حضرت
له لوړ مقام او فضيلتونو خبر و او د يزيد د خالفت لپاره له هغه ويريدۀ .معاويه د تير رسم مطابق دا ځل امام حسين(ع)
ته څه ونه ويل او د جاهليت د رسم مطابق له بني هاشمو د هغوي له ټولو مشر عبداهلل بن عباس ته ورځي او له هغه ته
تمه ورکوي ،او له قبيلې يې جدا کړ .معاويه له عبداهلل بن عباسه په دې ليدلو کښې وپوښتل :اوريدلي مو دي چې له
امام حسنه واړه ماشومان پاتي شوي دي .عبداهلل چې د معاويه له باطنه خبر و ،ځواب يې ورکړ :مونږ ټول واړه و او
لوی شو .معاويه پوښتنه وکړه :حسن (ع) د څو کالو و چې مړ شو؟ ابن عباس ورته وويل :د امام حسن زوکړه له دې ډېره
اوچته ده چې د هغې په هکله څوک ځان ناخبره وګڼي .معاويه ابن عباس ته وويل :او د خپل قوم (بني هاشمو) مشر ته
يې؟ ابن عباس وويل :تر کومه چې اباعبداهلل الحسين(ع) ژوندې دے نو داسې نه ده.

د معاويه په ژوند کښې اخرنۍ هڅې
معاويه د ا مام حسن مجتبی(ع) له شهادته وروسته خپل ډېر کار د يزيد د خليفه شونې لپاره په مدينه کښې پيل کړ.
هغه ښه خبر و چې تر اوسه مدينه او اسالمي نړۍ کښې ډېر اهميت لري؛ ځکه د همدې ښار مشرانو د وړاندې خليفه
ګانو خالفت په تسليمولو سره د هغوي حاکميت ته مشروعيت ورکړې و ،د نورو مسلمانانو لپاره يې د اطاعت الر
هواره کړې وه .لويو اصحابو او تابعانو لکه امام حسين(ع) او نورو د مسلمانانو تر مينځ لوړ سياسي مقام درلود .هغه

د مروان بن حکم د ناکامه کوششونو وروسته په مدينه کښې هغه عزل کړ او د هغه په ځای يې سيعد بن عاص خپل
خاص پروګرام سره چې په مدينه کښې له لويانو د يزيد لپاره بيعت واخلي ،ولي وټاکه.
هغه که څه هم يو نوې حاکم د هغه په ځای وګماره ،په خپله يې هم حسين بن علي(ع) ،عبداهلل بن عباس ،عبداهلل بن
جعفر ،عبداهلل بن عمرو او عبداهلل بن زبير سره يې رابطه پرې نه کړه او خپل ليکونه يې په خاص عبارتونو او خاصو
طريقو سره هغه ته راوليږل .او سعيد ته يې حکم کاوۀ چې دا خطونو هغوي ته ورسوه او هر يو کس سره د هغه په مطابق
کړۀ وړه لره.
سعيد بن عاص به ښه سختې طريقې سره خلکو ته ازار رساوۀ چې د يزيد لپاره بيعت واخلي .ځينې کسانو يې بيعت
وکړ ،خو اکثر يې له بيعته منکر وو ،په بيله توګه بني هاشمو والړتيا وکړه .عبداهلل بن زبير هم مخالفت وکړ .سيعد بن
عاص په يوۀ ليک کښې معاويه ته ليکي:
خلک يزيد سره په بيعت کښې سستي کوي او په بني هاشمو کښې يو کس هم يزيد سره بيعت نه دے کړے .عبداهلل بن
 . 6ابن قتيبه دينورى ،االمامة و السياسة 623 - 659 ،مخ.
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زبير هم په څرګنده خپله دښمني وښوده .زۀ بغير له فوځه او کسانو دا کار نه شم کولې .په خپله (معاويه) مدينې ته
راشه6.

معاويه ،عبداهلل بن عباس ،عبداهلل بن زبير او عبداهلل بن جعفر او حسين بن علي(ع) ته ليک وليکه .او له سيعد بن
عاص يې وغوښتل چې دا ليکونه و رورساوه .هغه په يو بل ليک کښې سعيد دې ته بللی دے چې خلکو سره په تفکر
او سوچ سره او امام حسين(ع) سره په نرمۍ سره خبرې وکړه .د عبداهلل بن زبير په هکله يې ورته سپارښتنه وکړه چې په
هوښتيارتيا او ويښتيا سره يې پوه کړه ،هغه په خپله هم په خپلو ليکونو کښې دا طريقه خپله کړې وه د مخاطب شان

او مقام ته به يې کتل او هماغه رنګ ليک به يې ليکه او سياست يې دا و چې يا يې تمه ورکوله او يا يې ګواښل.
عبداهلل بن عباس ته يې وليکل :ما ته په دې د عثمان د قتل په الزام کښې چې خلک دې ورته هڅولي و ،مړ کولې
شوې .خو چې کله هم زما ليک درو رسي نو جمات ته الړ شه او د عثمان په قاتالنو لعنت وکړه او زما حاکم سره بيعت
وکړه .چا چې کله څوک وويرول نو بيا خو عذر لري او ته په خپله په ځان ښه پوه يې.
عبداهلل بن جعفر ته يې وليکل :تاته پته ده چې زۀ تا په نورو غوره ګڼم او ستا او ستا د کورنۍ په ښه حسن نظر لرم .ستا
په هکله داسې خبر راغلے دے چې زۀ ورباندې خوشحال نه يم .که بيعت وکړې ،نو مننه به دې وي او که له بيعه مخ
واړوې ،نو ورته به مجبور شې.
د عبداهلل بن زبير په ليک کښې يې يو شعر وليکه چې ښکاره سپکاوې يې و .داسې لکه چې ورته وايي چې د خليفه
مخالفت کول او د هغ ه مقابلې کې ودريدل ستا لپاره درنانه دي او ته د خليفه د مخالفت وړتيا نه لرې.

امام حسين(ع) ،د مخالفت له ټولو لوي اړخ
معاويه له نورو زيات خبر و چې په مخالفانو کښې له ټولو زيات مخالف چې بل څارې نه لري هغه امام حسين(ع) دے.
له همدې سببه يې هغه حضرت ته په ليک کښې د هغه حضرت مشري او درناوې په نظر کښې وساتۀ او ويې ليکل:
"ستا له خوا داسې خبرونه رازي چې هيڅکله مې دا فکر نه کاوۀ چې داسې کارونو ته ګروهنه ولرې ،په وفادارۍ کښې
له ټولو ښو کسانو هغه چاسره بيعت کړے دے چې په بزرګۍ او شرافت او منزلت کښې ستا په شان دے ،نو اوس د
خالفت په کار کښې کشمکش مه کوه ،له خدايه وويريږه او دا امت د فتې په لور مه راکاږه او د خپل ځان او دين او د
محمد(ع) امت خيال وساته" هغه ليک په دې ايت سره سر ته رسولې و" :وال يسْتَخِفّنّکَ الّذيْنَ ال

يوقِنُون"2.

امام حسين(ع) هم داسې وخت ته په تمه و نو چې يو داسې وخت په الس راوړي چې معاويه ته په ځواب کښې له يوۀ
طرفه د هغه د حکومت بې الرې او انحرافات او له بلې خوا د پيغمبر(ص) د دين او د هغه کورنۍ سعادت ورته بيان

کړي او نه يوازې دا چې د هغه درباريان بلکې د اسالمي ټولنې تاريخي راتلونکې د بني اميه له ظلمونو خبر کړي ،نو د
معاويه په ځواب کښې يې يو داسې ليک وليکه چې خپلې راتلونکې الر يې ورته وښوده .او د تل لپاره معاويه د هغه
ياران هغوي سره له مرستې نهيلې کړل او د هغه ټولې نقشې چې معاويه د علويانو د مرسته لپاره جوړې کړې وې له
منځه يوړې:
ستا ليک راورسيد .تا ليکلي دي چې زما له خوا درته داسې خبرونه درغلي دي چې تا يې تمه نه لرله او دا ګمان دې
کاوۀ چې داسې څيزونه ته ګروهنه ونه لرم .نيکۍ او خير د خدای په الس کښې دي .که هغه اراده وکړي نو انسان د
نيکمرغۍ په لور بيايي او که اراده ونه کړي نو د هدايت الره ورته نه نصيبوي ،په خپل ليک کښې دې ليکلي دي چې
زما له خوا درته څه خبرونه درسيدلي دي .دا خبرې تا مغرضو ،جاسوسانو او غلط خبر وړونکيو کسانو دررسولي دي
چې هغوي غواړي چې په ټولنه کښې جدايي راولي .دا ګمراه کسان چې له سمې الرې وتي دي په ما پسې دروغ تړي .زۀ

د جنګ او اختالف څه اراده نه لرم ،خو ستا او ستا د ملګرو له جنګه چې قاسطين يئ ،خدای ته پناه وړم .هغه ظالمان
 . 6هماغه651 ،مخ.
 . 2روم ( 19 )19ايت.
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کسان چې ستا په خوا کښې جمع شوي دي ،د ظالمانو په ډلې کښې دي او د شيطان ملګري دي .ايا ته د حجر او د هغه
د يارانو قاتل نه يې چې هغه زاهدان کسان وو؟ هغوي د بدعتونو د ختمولو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره
پاڅون کړے و تا د ظلم او زياتي په سبب له دې وروسته چې ورسره دې وعده وکړه خپله وعده دې ماته کړه او هغوي
دې ووژل او خدای دې ځان سره دښمن کړ.
ايا تا دا دعوا ونه کړه چې زياد د ابوسفيان زوې دے؛ په داسې حال کښې چې پيغمبر(ص) وفرمايل" :الولد للفراش و

للعاهر الحجر 6.له دې وروسته چې زياد دې خپل ځان سره وتړۀ هغه دې په خلکو مسلط کړ او په مسلمانانو يې سختۍ
شورو کړې او د هغوي الس او پښې يې پرې کړل او د ونو په څانګو کښې يې اويزان کړل .اے معاويه! داسې ښکاري
لکه تۀ له دې خلکو نه وې او دا خلک هم له تا نه وي .ايا ته د حضرمي قاتل نه يې؟ زياد تا ته خبر درکړ چې حضرمي د
علی بن ابی طالب په دين دے ،ايا علی د خپل ترۀ زوي (پيغمبر) په دين نه و چې ته اوس د هغه په ځای ناست يې؟ په
جاهليت کښې ستا او ستاسو د پلرونو لوی فخر دا و چې په ژمي او اوړي کښې به يې کاروانونه بوتلل او تجارت به
يې کاوۀ .اوس زما د نيکه په برکت په دغه مقام ناست يې او دومره ظلمونه او فسادونه کوې .او اوس ماته په ليک
کښې ليکې چې د پيغمبر امت په فتنه کښې ما اچوه! زۀ خو ستا له حکومته بله غټه فتنه نه وينم .په خپل ليک کښې
دې ليکلي دي چې د ځان ،خپل دين او د پيغمبر د دين خيال وساته .قسم په خدای! تا سره له جهاد کولو بل څه غوره نه
ګڼم .که تاسره مې جهاد کولې شوې نو تاسره به جهاد کول زما لپاره يو لوی عبادت و او که نه شم کولې نو له خدايه
معافي غواړم او له خدايه د جهاد توفيق غواړم په ليک کښې دې ليکلي دي چې زۀ تاسره مکر کوم نو ته به هم ماسره
مکر کوې .نو اے معاويه اوس ماسره مکر او چلونه کوه او څه چې دې زړه غواړي هغه وکړه .له تېرو زمانو راهسې
نيکو بندګانو سره مکر شوے دے هيله لرم چې ته به بې له ځانه بل چاته څه ضرر ونه رسوې او خپل ګنده عمل به نابود
کړې .اوس چې څومره شيطاني کوې نو ويې کړه.
اے معاويه! له خدايه وويريږه او پوه شه چې خدای يو کتاب لري چې په هغې کښې د واړۀ او لوی ټول عملونه ليکل
کيږي .پوه شه چې خدای ته نه يې هير کړې او ډېر زر به تا ناڅاپه راونيسي او د دې دروغو او تورونو به درنه پوښتنه
وکړي .تا اوس يو داسې ماشوم د مشرۍ لپاره ټاکلے دے چې شرابخور دے او سپو سره لوبې کوي .زۀ دا وينم چې ځان
او خپل دين دې نابودۍ ته اچولې دے.
له تاريخي روايتونو دا په الس راځي چې امام حسين(ع) په بيال بيلو مناسبتونو سره معاويه په دې باندې مالمته
کړے دے چې هغه يزيد د ځای ناستي او جانشين په توګه ټاکي او دا بدعت يې له بيال بيلو الرو بد ګڼلی دے او د دې
د خطرو په هکله ي ې معاويه ته خبردارې ورکوي په يو بل ځای کښې په يو بل ليک چې هغه معاويه ته داسې ليکي:

بيا دې خپل هغه ځوان زوې چې شرابخور او سپو سره لوبې کوونکے و خپل ځای ناستې وټاکه .نو په خپل امانت کښې

دې خيانت وکړ او خپل الندې کسان دې تباهۍ ته راکاږل او د خپل خدای سپارښتنه دې په ځای رانه وړه .تۀ څه رنګ
هغه کس د مسلمانانو مشر کوې چې شراب څښي ،سره د دې چې شرابخور له فاسقانو او تبهکارانو دے .هغه
شرابخور چې د يو درهم امين نه دے هغه به د امت څه رنګ امين شي؟ ډېر زر به د خپل بد عمل

نتيجه ووينې2.

امام حسين تل د معاويه د دې بدعتونو لکه د خالفت په اموي قبيلې کښې د ارثي کولو او د يزيد د وړتيا نه لرولو له
بيال بيلو اړخونو څرګندونه کوله او ورسره به يې مخالفت کاوۀ .هغوي په هغه ګډه ناسته کښې چې پکښې عبداهلل بن
عباس او معاويه هم وو هم د معاويه په ځواب کښې چې کله يې د يزيد د خالفت خبره وکړه نو په غصه کښې يې وويل:
"تا چې د يزيد په هکله څه وويل چې حدکمال ته رسيدلے دے او د محمد(ص) د امت د چلولو توان لري ،ما وليدل!! ايا
ته د هغه په هکله خلک غولوې؟ لکه چې د يو ناپيژندلي سړي په هکله خبرې کوې يا د يو داسې کس په هکله خبرې
کوې چې ترې ډېر خاص خبر يې؟ يزيد خو خپل کړه وړه سره خپل فکر ښيي؛ سپو سره لوبې ،کوترو سره لوبې ،ډمو
 . 6زوې د خپل پالر لپاره دے او بې پالره يې چې څوک دعوا وکړي هغه بايد سنګسار شي.
 . 2هماغه.
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سره کښيناستل او ساز او رباب اوري او نور لهو لعب!6."...
امام حسين(ع) خپل دا کردار د يزيد د حکومت په هکله وساتۀ او د خپل انقالب دريځ په ادامې کښې يې په بيال بيلو
مناسبونو او وختونو کښې خلک له هغه خبر کړل هغوي د حر بن يزيد رياحي لښکر سره د مخامخيدو په وخت هم په
تفصيل سره خبرې کړي دي او خپل ديني پلو او سياسي ،کلتوري او ټولنيز شرطونه يې بيان کړي دي او د خپل انقالب
د ضرورت دليلونه يې په بيال بيلو اړخونو څرګند کړي دي.

هغوي د هغه کسانو په ځواب کښې چې هغه يې له قيامه په دې دليل منعې کول چې برابر يې نه دے لکه د فرزدق،

عبداهلل مطيع او عبداهلل بن جعفر او نورو کسانو د ليکونو په ځواب کښې خپل دريځ په يقين سره بيان کړ او د يزيدي
نظام د فسادونو په ختمولو او د ټولنو د اصالح لپاره يې ټينګار کړے

 6هماغه201 ،مخ.
 . 2دا خبرې په تفصيل سره د انقالب د فلسفی په برخې کښې بيان شوي دي.

دے2.
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د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)47....................................................................................................................

د کربال انقالب او د اجتهاد ټکې
په تيرې برخې کښې مو د اهل سنت له نظره د امامت او خالفت شرطونه بيان کړل چې په هغو کښې يو شرط ديني پوهه او
فقاهت و چې د دې لوي مسوليت لپاره شرط شوې و .همدارنګ مو د اهل سنت له نظره د دې علم ضرورت او اهميت بيان
کړه او ومو ويل چې په ځينو کښې دا شرط موجود و او د خالفت په ځينې دعويدارو کښې دا شرط نه و موجود چې په هغو
کښې يو يزيد بن معاويه و .په دې برخې ښې د اجتهاد او د شرعي حکمونو د راوباسلو په هکله په تفصيل سره خبرې کوو
او د کربال په انقالب کښې د دواړو اړخونو هغو مشرانو ته چې په دې پيښې کښې فيصله د هغوي په الس کښې وه،د
اجتهاد له نظره ننداره کوو همدارنګ هڅه کوو چې فيصلې او نقلونه او همدارنګ نظريې د اهل تسسن له نظره وڅيړل شي
او نورو مذهبونو ته ونه کتل شي.

د دې لپاره چې د "اجتهاد" ټکې په ژوره توګه څرګند شي بايد د هغې لغوي او اصطالحي معنی وکړې شي .بيا د اهل فن له
نظره د هغه قسمونه ،د استعمال ځای او د ګټې اخستلو ځای څرګند شي .بيا د يزيد بن معاويه او د هغه د پلويانو مشرانو

چې په حکومت او فوځ کښې ورس ره وو او د امام حسين(ع) په جنګ کښې هغوي خاص رول درلود ،په تحقيق سره د هغوي
په هکله خبرې کوو:
لومړۍ -ايا د کربال پيښه او امام حسين(ع) جنګ له هغه موردونو دے چې په هغې کښې د هغه کسانو له خوا چې د اجتهاد
حقيقي توان لري او د مجتهدانو له خوا اجتهاد کيدې شي؟
دويم -د ځينې تاريخي نقلونو له نظره چې اهل سنت يې قبلوي ،ايا يزيد او د هغه کارګرانو دومره علمي توان او معنوي
پوهه لرله چې له دې ابزاره ګټه واخلي؟ يعنې د اسالمي مجتهدانو په توګه يې منلي شو که نه؟
دريم -ايا يزيد او د هغه الرويانو له دې ابزاره ګټه واخسته که نه؟ يعنې هغوي د امام حسين(ع) د انقالب په وړاندې اجتهاد
وکړ او دې ديني حکم ته ورسيدل چې امام حسين(ع) سره جنګ کول او د هغه په وړاندې ودريدل جايز دي او شرعي ذمه يې

ده؟

څلورم -ايا يزيد بن معاويه او د هغه الرويان په کربال کښې يوازې د امام حسين د هغه شورش په دفع کولو لګيا وو چې د
اسالم له نظره صحيح دے ،يا يې له حده تيرې وکړ او داسې کارونه يې وکړل چې د يو دين له اصولو سره سمون نه لري او
هيڅ ديني بنياد او بنسټ نه لري؟

په لغت او اصطالح کښې اجتهاد
د "اجتهاد" ټکې له "جُهد" اخستې شوے دے جُهد دې ته وايي چې د يو کار په کولو کښې کوشش او هڅه وکړې شي او
همدا معنا لغت پوهان او ژب پوهان مني .د بيلګې لپاره د هغوي ځينې ويناوو ته اشاره کوو:
ابن اثير ليکي" :اجتهاد د يو کار

د پلټنې او څيړنې لپاره هڅې او کوشش ته ويل کيږي"6.

هغه په ادامې کښې وايي" :د جُهد ټکې په اسالمي حديثونو کښې ډېر په پراخه استعماليږي ،جُهد د جيم په پيش سره ،د
يو کال د ترسره کولو لپاره خپل ټول توان سره

هڅه او کوشش کولو ته او زيار ويستلو ته وايي"2.

په مشهورې لغت نامې لسان العرب کښې هم راغلي دي" :جَهَدَ و جُهد د طاقت او توان په معنی دے او ويلي شوي دي جَهدَ
د سختي او تکلي ف ،جُهد د توان او طاقت په معنی دے" .بيا له فرّا دا عبارت نقلوي چې د توبې سورت په  10ايت "والذين
 .6ابن اثير ،نهايه6 ،ټوک260 ،مخ.
 .2هماغه.
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اليجدون اال جهدهم" کښې جَهد د توان او طاقت په معنا دے او همدارنګ اجتهاد او تجاهد ،او همدارنګ د بخشش طاقت
او توان په معنې په

هم راځي6.

نورو لغوي سرچينو هم دا مطل ب په لږ اختالف سره د اجتهاد د معنې لپاره بيان کړے دے چې په ټول کښې لږ څه اختالف
سره د جَهد يا جُهد د پيدايش معنی يوه کيږي .يعنې د يو شي په الس راوړلو لپاره هڅه او کوشش کول .اجتهاد په
اصطالح کښې همدارنګ د اهل سنتو ځينو سرچينو نقل کړے دے .سيف الدين امدي شافعي (وفات کال  )116ليکي:
"اجتهاد يعنې کار او کوشش سره په يو شرعي حکم کښې ګمان او ظن ته رسيدل ،په داسې طريقه چې انسان دا احساس
وکړي چې له دې

ډېر توان نه لري"2.

يو بل پوهاند په دې هکله ليکي" :اجتهاد ،يعنې د شرعي حکم په الس راوړلو لپاره هڅه او کوشش کول 1."...ابو حامد

محمد غزالي شافعي ( ) 595-259د اجتهاد لپاره دا تعريف خوښوي" :اجتهاد يعنې د يو عالم د يو شرعي ظني حکم په
الس راوړلو لپاره

هڅه او کوشش کول"2.

البته د اجتهاد لپاره نورې معنې هم بيان شوي دي چې هغه د اجتهاد اصلي معنې نه شو حسابولې ،بلکې هغه يو خاص
مذهب او خاص مورد سره تړلي دي .لکه چې وايي :په شافعي مذهب کښې اجتهاد د قياس په معنې راغلے دے .شافعي په
خپلو ځينو کتابونو کښې په يوې معنې ګڼلے دے او "استحسان" سره يې په توپير ګڼلے دے 5.يو څيړونکي د اجتهاد،
قياس او رای د معنو په هکله څيړنه کړې ده او هغه په اخر کښې په دې ټکي ټينګار کوي چې هغه قياس چې اجتهاد رای
سره وي چې اخص ګڼل کيږي هغه دا دے" :د يو نوي موضوع لپاره له معتبرو شرعي دليلونو د حکم بيانول".

1

يو بل ليکوال د اجتهاد ټکې قياس سره يو ګڼلې ،په اهل سنتو کښې د اجتهاد ټکې د هغې د شورو کيدو په لومړيو
وختونو کښې است عماليدل ګڼلي دي .او د دې دواړو تر مينځ د فرق په هکله فرمايي" :قياس هغه دے چې د هغې اصل
مقيس عليه روښانه وي او اجتهاد هغه دے چې د هغې اصل مشخص او معلوم نه وي" 1.له همدې سببه ډېرو شافعي

عالمانو اجتهاد له قياسه عام ګڼلے دے.
ابن حزم رأی داسې تعريف کړې ده چې" :هغه څه چې حاکم د حال او راتلونکي وخت لپاره مصلحت وګڼي" .او دا هغه
استنباط او استحسان دے چې د دې مستند نص او اجماع نه

دے3.

ابن قسيم وايي :رأی دې ته وايي چې د انسان زړه له دې وروسته چې فکر او سوچ وکړي د بيال بيلو اماراتو تر مينځ صحيح
الره خوښه کړي .د هغه په نظر کښې ،هغه عقلي کارونو ته چې عاقالن په کښې اختالف نه کوي او معارض امارات (ټکره
لرونکي نښې) په کښې نه وي ،هغې ته رأی نه شي ويلي 0.د ځينې اهل سنتو محققانو له نظره ،که په دې تعريف کښې له
اماراتو مطلب ،مطلقې قرينې (نښې) وي نو دا وخت د ابن قسيم تعريف ،د اجتهاد ټول

ډولونو ته شامليږي69.

 .6ابن منظور مصرى ،لسان العرب1 ،ټوک 611 ،مخ ؛ اسماعيل بن حماد جوهرى ،صحاح اللغه6 ،ټوک 25 ،مخ.
 .2االحكام فى اصول االحكام2 ،ټوک 263 ،مخ.
 .1ابن حاجب اسنوى مالكى ،مختصر االصول61 ،مخ.
 .2غزالى ،المستصفى فى علم االصول2 ،ټوک 212 ،مخ.

 .5كتاب الرسالة للشافعى211 ،مخ ؛ له آقابزرگ تهرانى په نقل ،اجتهاد و مذاهب اسالمى ،د محمود افتخار زاده ترجمه21 ،مخ.

 .1محمد ابراهيم جناتى ،ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسالمى 23 - 19 ،مخونه.
 .1اجتهاد و مذاهب اسالمى 21 ،مخ ؛ محمد رضا مظفر ،اصول الفقه1 ،ټوک 632 ،مخ.
 .3االحکام ابن حزم1 ،ټوک61 ،مخ.
 .0اعالم الموفقين6 ،ټوک 11 ،مخ.
 .69اجتهاد و سير تاريخى آن از ديدگاه اهل سنت661 ،مخ.
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د اجتهاد شرطونه
اجتهاد او استنباط د يو شرعي حکم په توګه ،د نورو تخصصي څيزونو په شان شرطونو او اسباب چې ورسره د هغه کس د
اجتهاد لرلو توان او فضيلت ثابت شي .پوهانو د اجتهاد لپاره ځينې شرطونه بيان کړي دي چې د اجتهاد د څه رنګ والي له
مخې ذاتي او اکتسابي يا عمومي شرطونو ته تقسيميږي.
الف) ذاتي شرطونه ،دا شرطونه لکه څه رنګ چې له نامې يې څرګنده ده د خدای په الس کښې دي چې چا ته يې ورکړي وي
نو هغه يې لري او که هغه شرطونه په کښې نه وي نو په خپل کوشش يې نه شي ترالسه کولې .که څه هم په دې شرطونو د
اهل سنتو په نزد يو څه اختالف شته او په ټول کښې دا دي :بلوغت ،عقل او هوښيارتيا (فطانت).
د لومړي شرط په هکله په ځينې کتابونو کښې راغلي دي" :د اجتهاد له شرطونو يو شرط بلوغ دے .نو دې ته په پام د هغه

کس رأی او اجتهاد صحيح او د باور وړ نه دے چې

بالغ نه وي"6.

د عقل شرط هم د ځينې اهل سنتو په خبرو کښې راغلے دے او دا رنګ تعريف شوے دے" :عقل يو داسې ملکه ده چې په
نفس کښې يې ننوتې ده چې انسان د خپل استدالل او تفکر طاقت له هغې اخلي .د اجتهاد په بحث کښې له عقله مراد دا
دے چې مجتهد روغ ادراکات ولري چې په چارو باندې پوه شي او د هغې په ګټې تاوان پوه شي او له هغه عيبونو پاک وي
چې کوم عقل سره ټکره لري لکه ليونتوب ،کم عقلي

او د نشې حالت"2.

له دې ټولو مهم شرط ايمان دے؛ البته ايمان که هم فطري دے خو په کوشش سره په الس راځي.
په دې هکله هيڅ اختالف نشته چې مجتهد بايد مسلمان او د يو خدای عبادت کوونکے وي ،په حقيقت کښې په علم کالم
باندې يا تفصيلي علم ولري يا اجمالي چې ځينې کسانو دا ضروري ګڼلے دے او ځينې کسانو د دين په ضرورياتو باندې
ضروري پوهه او د کالم په ژورو بحثونو باندې علم لرل او د اجتهاد توان لرل ضروري نه

دي ګڼلي1.

ب) اکتسابي شر طونه ،اهل سنتو د شرعي حکمونو په الس راوړلو ،يعنې اجتهاد لپاره بيال بيل شرطونه بيان کړي دي چې
که مجتهد هغه شرطونه ولري نو له اسالمي سرچينو شرعي حکمونه راوباسلے شي او د فتوا په صورت کښې يې

مسلمانانو او خپلو مقلدانو ته وړاندې کولې شي .دا شرطونه په ټول کښې له اووو شرطونو زياتيږي:
 .6د عربو په ادبياتو او ژبې علم لرل؛
 .2د پيغمبر(ص) سنت پيژندل؛
 .1د شارع مقصدونه پيژندل؛
 .2علم اصول باندې پوهيدل؛
 .5په فقهي قاعدو علم لرل؛
 .1د استنباط لپاره الزم او ضروري توان لرل.
د اهل سنتو عالمانو د اجتهاد د بشپړتيا لپاره ځينې شرطونه ورزيات کړي دي چې په هغو کښې مهم "عدالت ،تقوا او علم
سره سم عمل کول دي"2.

دوي د بيان شوي شرطونو او د هغوي په حدونو کښې په تفصيل سره خبرې کړي دي چې د ټولو بيانول دلته ممکن نه دي.
 .6ابن سبكى ،جمع الجوامع ،د بنانى په حاشيې سره2 ،ټوک 132،ص ؛ اجتهاد و سير تاريخى آن از ديدگاه اهل سنت629 ،مخ.
 .2هماغه ،محمد موسى ،االجتهاد612 ،مخ.
 .1غزالي ،المستصفى2 ،ټوک 2 - 56 ،مخونه؛ 2ټوک 666 ،مخ.
 .2اجتهاد و سير تاريخى آن از ديدگاه اهل سنت 659 ،او 601مخونه.
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کوم څه چې دلته ضروري دي هغه د يزيد بن معاويه او د کربال د انقالب د مخالفانو ،د اجتهار شرطونه څيړل دي.

د اجتهاد ډولونه يا حدونه
له ټولو مهمه خبره د اجتهاد په هکله دا ده چې اجتهاد په کومو ځايونو کښې جايز او په کومو ځايونو کښې ناجايز دے،
لکه "هغه حکمونه چې د قطعي الثبوت يا قطعي الدالله دليل سره ثابت شوې وي ،لکه د پينځه وخته لمونځ وجوب او،...
او هم دارنګ تحريم او د ځينې جرمونو سزاګانې لکه زنا ،غال ،شرابخوري ،قتل او داسې نور ...چې دا ټول د قران د
ايتونو او د پيغمبر(ص) د عملي سيرت په وسيله ثابت شوي دي ،په دغو کښې هيڅ ډول اجتهاد نه شي کيدې" 6.دويم ډول
چې په هغې کښې هم اجتهاد جايز نه دے ،هغه ځايونو ته شامليږي چې په هغو کښې څه نص يا اجماع نه وي او هغه
حکمونه چې ظني نصوصو سره په الس راشي.

نو د اجتهاد حد ته په پام ،پوهانو اجتهاد ،واجب ،حرام ،مستحب ،مکروه او مباح ته ويشلې دے او د حرام اجتهاد له

ټولو څرګند ځای يې دا ښودلې دے چې د نص په مقابله کښې اجتهاد وکړې شي چې په راتلونکي بحثونو کښې به يې
بيانوو.

د يزيد بن معاويه او د هغه د يارانو اجتهاد
له دې وروسته چې د اجتهاد له معنې خبر شو د هغې شرطونه او ډولونه مو وپيژندل ،نو د ځينې اهل سنتو هغه خبرې چې د
يزيد په دفاع کښې يې کړي دي د هغو بې بنسټي څرګنديږي .په اهل سنتو کښې ډېر کم کسان د عامو اهل سنتو په خالف
او د نورو فرقو په خالف د يزيد بن معاويه د ګناهونو په توجيه کولو بوخت شوي دي .په دې توجيهاتو او بهانو کښې يوه
بهانه د يزيد بن معاويه او د هغه د فوځيانو د دې لويو لويو ګناهونو سبب ،د هغوي اجتهاد دے .په حقيقت کښې دې ډلې
چې کله د يزيد بن معاويه د خالفت نظريه بيان کړې ده او دې نتيجې ته رسيدلي دي چې په موجودو دليلونو سره يې د هغه
خالفت نه دے ثابت کړے نو په دې طريقه يې د هغه کارونو ته بهانه راوړې ده چې هغه يې مجتهد ګڼلے دے ،د دې لپاره

چې د امام حسين(ع) په مقابله کښې له هغه دفاع وکړې شي.

دا خبره د ويلو وړ ده چې يزيد مجتهد منونکيو کسانو ټولو دا خبره په ډاګه نه ده کړې او په بيانولو کښې د هغوي
عبارتونه مختلف دي .په دې کسانو کښې يو کس ابوبکر بن العربي المالکي دے چې په دې هکله يې داسې خبره کړې ده:
"و ما خرج اله احدا اال بتأويل و ال قاتلوه اال بما سمعوا من جده المهيمن علي الرسل ،المنجر بفساد الحال المحذر عن الدخول في الفتن ،و اقواله
في ذالک کثيرة منها قوله(ص) انه ستکون هنات و هنات فمن اراد ان يفرق امر هذه االه و هي جمع فاضربوه بالسيف کأئنا من کان؛ فما خرج الناس
اال بهذا و امثاله؛" 2چ ا د امام حسين(ع) په وړاندې پاڅون نه دے کړے مګر په تأويل او اجتهاد سره او هغه يې په هغه دليل
چې د هغه له نيکۀ پيغمبر(ص) يې اوريدلې و قتل کړ .د هغه نيکه چې له لويو پيغمبرانو و د ټولنې په فسادونو کښې له

ننوتلو خلک ويرولي وو .په دې هکله د هغه حضرت(ص) ويناوې زياتې دي؛ په هغو کښې يوه وينا دا ده چې فرمايي:
بيشکه چې ډېر زر به ستاسو تر مينځ د شر او فساد اور ګرم شي .نو څوک چې په دې امت د تفرقې قصد ولري په داسې حال
کښې چې امت يو وي او وغواړي چې هغه جدا جدا کړي ،که هغه هر څوک وي،په توره يې ووهئ .نو خلکو د امام حسين(ع)
په وړاندې دې غوندې روايتونو ته په پام خروج وکړ.
يو بل ليکوال د پيغمبر(ص) لمسي سره د خلکو د جنګيدو سبب دا رنګ بيانوي:
 .6هماغه.
 .2العواصم من القواصم 222 ،او  225مخونه.
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و هکذا انتشر بين جماهير المسلمين الذين ليس لهم هوی ال مصلحة ان الخروج علي االمام ،تفريق صفوف االمة و صرع لبنيانها ...و تردد علي افواه
الناس حديث رسول اهلل انه ستکون هنات؛ 6په عامو خلکو کښې چې د چا پلويان نه دي او نه ورته څه ګټه شته ،داسې مشهوره وه
چې د رهبر او مشر په خالف پاڅون په مسلمانانو کښې تفرقه او جدايي اچول او د بنيادونو خرابول دي ...او د خلکو په ژبو

د پيغمبر(ص) دا حديث "ستکون هنات" و.
داسې دعوې سره دلته د دې ځای دے چې په ژورې طريقې سره چې ټولو شرطونو او معيارونو ته يې خيال وشي د يزيد بن
معاويه او د هغه د يارانو په بيله توګه د کربال په پيښه کښې د مخکښانو اجتهاد ته وګورو چې ايا د تاريخ ليکواالنو او د
اهل سنتو د پوهانو له نظره هغوي مجتهدان وو که نه وو او هغوي د شرعې اصولو او شرطونو سره سمه شرعي او علمي
فتوا ورکوې شي که نه؟ او ايا هغوي په خپله د داسې اجتهاد دعوا هم کړې که نه؟
له دې وروسته بيا وګورو چې هغوي د اجتهاد وړتيا لري که نه او د عاشورا په پيښه کښې او د امام حسين(ع) په شهادت
او جنګ کښ ې اجتهاد څه مفهوم لري که نه؟ او ايا دا له هغه ځايونو دے چې اجتهاد په کښې وکړې شي که نه؟ او اخر دا
چې تاريخي سندونه مونږ کوم لورې ته بيايي؟ ايا داسې څه شوي دي يا تاريخي حقيقتونه مونږ ته نور څه ثابتوي؟

د يزيد بن معاويه صالحيت ته لږ فکر
يزيد بن معاويه د ډېرو اهل سنتو عالمانو په اعتراف سره د کربال له انقالبه وړاندې ،فاسق و .او د هغه لوييدل او تربيت
هم مونږ ته دا ښيي .له همدې سببه هغه کسان چې دا دعوا کوي چې د کربال پيښه د دو اجتهادونو د ټکرې له سببه وه او

يزيد بن معاويه او د هغه پلويانو د پيغمبر(ص) په حديثونو باندې دليل سره د حسين بن علی(ع) جنګ ته وتلي وو ،بايد
هغوي د يزيد او د هغه د پلويانو د اجتهاد ثابتولو لپاره خپل دليلونه راوړي.

ښکاره ټکره
هغه کسان چې د يزيد بن معاويه دفاع کوي ،لومړۍ خبره دا ده چې د هغوي په خبرو کښې ټکره ده .دوي له يوه اړخه وايي
چې د کربال ان قالب د دوو اجتهادونو د مقابلې په سبب و او له بل اړخه نه يوازې دا چې يزيد بن معاويه د امام حسين له
شهادته بري کڼي بلکې وايي چې هغه په دې باندې ډېر خپه و او تر دې عنوان "برائت يزيد بن معاويه من قتل الحسين"
الندې يې کتابونه ليکلي دي او په "حزن يزيد الستشهاد الحسين و معاملتة الهل بيته "...کتاب کښې يې په تفصيل سره
بيان کړي دي.
دا خبره منلې شوې ده چې د کربال له پيښې د يزيد بري کول له دې ورتير چې يو نظريه وي د يوې تاريخي ټوقې غوندې
ښکاري چې د هغې بې ربطه او ناسازه بنيادونه يې په ويونکيو پسې تړلي وي .په راتلونکي څپرکي کښې به په دې لړ کښې
زياتې خبرې وکړو .خو دا ټکره له دې ځايه سرچينه اخلي چې که د يزيد بن معاويه دفاع کوونکي د هغه په اجتهاد باندې
باور لري او د کربال په ميدان کښې د دوه ډوله اجتهادونو سره مخامخيدل ګڼي نو بيا د دې چې کومې الزمې دي چې د
کربال په انقالب کښې لومړۍ رول د يزيد بن معاويه دے هغه ولې نه مني؟ ايا داسې کيدې شي چې مونږ اجتهاد ومنو او
هغه د امام حسين(ع) د اجتهاد او نظر په وړاندې نافذ وګڼو خو د هغې چې کومې الزمې دي ،چې د امام حسين(ع) او د هغه
د يارانو وژل د هغه اجتهاد په سبب وو ،له دې انکار وکړو او د ه غې نسبت کله عبيداهلل بن زياد ته ورکړو او کله يې نسبت
لښکر ته ورکړو؟ دا ټکره په حقيقت کښې مونږ ته دا ښيي چې د دې نظريې منونکي چې د يزيد پلويان دي په خپله هم په
دې خبره عقيده نه لري او دا يې بې بنياده او له خرچه ډکه موندلې ده؛ ځکه چې دا نظريه خپلول دومره اسان نه دي؟!
 .6ابراهيم على شعوط ،اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ223 ،مخ.
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عقل او هوښيارتوب
لکه څنګه چې تېر شول ،د اجتهاد د شرطونو په برخې کښې عقل او هوښيارتوب دا دواړه د اجتهاد لپاره ذاتي شرطونه
دي ،چې له بالغيدو وروسته د اجتهاد د لوړ مقام لپاره د اهل سنتو له عالمانو له خوا په بيله توګه د اهل سنتو د پوهانو له
خوا الزم او ضروري ګڼلي شوي دي .د يزيد د ژوند له تاريخه او د هغه له کارونو دا روښانيږي چې په هغې کښې دا دوه
صفتونه نه وو او د دې دوو له ګټې اخستلو هم عاجر و.
لکه څنګه چې په لومړي څپرکي کښې تير شول ،هغه د بني کلب تر مينځ لوی شو چې هغه عسايان وو چې اوس اوس
مسلمانان شو ي وو او د شرابو په څښلو ،جنسي خوندونو او ګانو بجانو کښې به يې زياتې کاوۀ .نو په دې کښې څه شک
نشته چې که چرې د هغه منونکي د هغه لپاره عقل او هوښتيا ثابته کړي بيا هم چې هغه په دې کارونو مشغول وي نو له

عقله کار نه شي اخستې .او هر هغه عقلي فيصله چې هغه يې وکړي مشکل سره مخامخيږي.

د يزيد د کربال غوندې پيښه رامينځ ته کول دا خبره تاييدوي چې هغه له عقله څه برخه نه لرله او يا يې ترې کار نه شو
اخستے .يزيد – لکه څرنګ چې په تاريخ کښې راغلي دي – د خپل خالفت شورو د پيغمبر(ص) د اوالد او د هغه د يارانو په
قتل سره وکړه او د کعبې په ويرانولو او هغې ته په اور اچولو سره يې پای ته ورساوۀ .نو که د هغه خالفت د نبوت ادامه هم
ونه ګڼو لکه څرنګ چې معاويه نه ګڼۀ او ټول غرض او مقصد يې حکمراني او قدرت ته رسيدل وو – نو يزيد خپلې کمې
عقلۍ او له عقله خالي کارونو سره د معاويه کوششونه ټول هڅې خراب کړل او دومره يې خراب کړل چې د تل لپاره قدرت
او طاقت د سفيانيانو له السه اووتۀ.
اکتسابي شرطونه؛ په اکتسابي شرطونو کښې هم د يزيد بن معاويه پلويانو په يوې طريقې د هغه له ادبي مهارته دفاع کړې
ده او د يو شاعر په توګه يې د هغه ستاينه کړې ده 6.نور شرطونه لکه د قراني پوهه ،د نبوي سنت پيژندګلو ،په شرعي
مطلبونو پوهيدل او د فقه او اصول الزمې زده کړې د هغه لپاره په يو کتاب کښې هم نه شې ليدې .هغه يوازينې دليل چې د

يزيد په پوهې داللت کوي هغه يو روايت دے چې سند يې ابن عباس ته ورکول کيږي:

روی المدائني ان ابن عباس وفد الي معاويه بعد وفاة الحسين بن علي فدخل يزيد علي ابن عباس و جلس منه مجلس المغری ،فلما نهض يزيد من
عنده قال ابن عباس :اذا ذهب بنو حرب ذهب علماء

الناس2.

دا وينا له بيال بيلو اړخونو نيوکې لري ،له دې عالوه چې مونږ يې د سند ضعيفوالي ته نظر وکړو ابن عباس نه معصوم دے

او نه له هغو کسانو دے چې بې تمې شام ته تلے وي او لکه د نورو کسانو په تمع او زور کښې نه وي راګېر شوے .له دې
ورتېر لپاسنۍ جمله د اهل سنتو له نظره د هغه لپاره د اجتهاد او فقاهت يو شرط هم نه ثابتوي .ايا دا جمله د يزيد لپاره د

قران پوهه چې ناسخ او منسوخ ،ع ام او خاص ،د احکامو په ايات علم ،مطلق او مقيد وغيره دي ،ثابتولې شي .ايا د اهل
سنتو د يو کس له نظره هم دې خبرې سره د يزيد لپاره په سنت نبوي باندې پوهه او فقه او اصول باندې پوهه ثابتيدې شي؟
او کيدې شي له همدې ابهامونو او اشکالونو له سببه وو چې ابن عربي ورته پام نه دے کړے .يوازې د هغه يو حاشيه
ليکوال ،د يزيد د علم او خبرتيا د ثابتولو لپاره له دې حديثه په ګټې سره ،ليکلي دي:
په څه شي مونږ يزيد بن معاويه بې عدالته او بې علمه ګڼو؟ که هغه پوهه او عدالت نه لرلې ،نو بايد درې واړه فاضالنو
(عبدالرحمان بن ابى بكر ،عبداهلل بن عمر ،و عبداهلل بن الزبير) چې معاويه ته يې مشهوره ورکوله ،به دې خبرې ته اشاره
کړې وه او ويلي به يې وو چې هغه خليفه مه جوړوئ خو هغوي يوازې په دې دليل شورا ته ګروهنه ولرله چې په معاويه په

 .6برائة يزيد بن معاويه1 ،مخ.
 .2العواصم من القواصم220 ،مخ ؛ له البداية والنهاىه په نقل3 ،ټوک 223 ،مخ.
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زور حکم کاوۀ او دې خبرې ته يې څه اشاره ونه کړه چې يزيد پوهه او عدالت نه

لري6.

دا جملې د دې ښوونه کوي چې داسې کوم مدرک او دليل نشته چې د يزيد اجتهاد او د هغه په دين باندې پوهه او خبرتيا
ثابته کړي .نو دغه وړاندې خبرې په خپله دليل جوړيدې شي بلکې د يزيد په ناتوانۍ او عجر باندې يو ډول اعتراف دے؛
ځکه چې لکه څه رنګ چې په وړاند ې څپرکي کښې تير شول ،د هغه مخالفانو او دغه ياد شوي فاضالنو ،لکه څه رنګ چې
د واليت عهدی يې منکر وو دا کار يې غير شرعي او فساد لرونکے هم ګڼه چې اصال واليت عهدۍ ته خو خبره نه تله .او له
دې زياته مهمه خبره دا ده چې د يزيد فسق او په مفسدو کښې د هغه غرقيدل او له ديني پوهې د هغه لرې شول يو داسې
خبره وه چې ټولو ته روښانه او د انکار وړ نه وه .او دې کسانو ضرورت نه ګڼه چې ورته اشاره وکړي او په دې هکله خبره
وکړي .او که خبره يې کړې وې هم نو څه اثر به يې کړې وې ځکه چې کومې يې وکړې هغو خبرو د معاويه په ارادې کښې
کوم بدلون راوسته!؟ د پام وړ او حيرانتا ،هغه روايت دے چې له دې وړاندې د ابن عباس په خلې نقل شو چې هغه روايت
سره يې غوښتل چې د يزيد لپاره علمي او اجتهادي مقام جوړ کړي؛ ځکه چې د هغه روايت په لومړۍ برخه کښې يې د

محمد بن علی بن ابی طالب نقل کړے دے چې يزيد يې د فقهې د علم زده کوونکے معرفي کوي چې غوښتل يې فقه زده
کړي ،نه دا چې هغه فقيه و

او تدرس او فتوا به يې ورکولې2.

د اصحابو او تابعينو فقيهان
که څه هم هغه شرطونه چې اهل سنت يې د مجتهد شونې لپاره وړاندې کوي هيڅکله په يزيد بن معاويه کښې نه وو او د
ثابتولو وړ نه وو چې ورسره هغه مجتهد جوړ شي او د موقع په وخت خپل اجتهاد څرګند کړي او فتوا ورکړې شي .بيا هم
هغه تاريخ ته چې الس وهلې شوې او اهل سنتو ته قبول دے ،ته مراجعه کول بې ګټې نه دي .له دې نظره ،بې له دې چې
تېرو دليلونو ته کوم پام وکړو ،بايد وکتلې شي ،ايا په تاريخي سرچينو کښې يزيد د خپل وخت له مجتهدانو ګڼل شوے
 .6هماغه ،العواصم من القواصم ابن العربى ،په دار الجيل چاپ کښې د محی الدين خطيب مصري ،محمد عزة رووزه او محمد استنبولي غوندې
کسانو حوالو او حاشيو سره چاپ شوي دي او دا بيان شوې ځای د دې له حاشيې راخستې شوے دے.
 .2فرايته مواظباً على الصالة متحرىَّ للخير يسأل عن الفقه مالزمآ للسنه.

په دې روايت کښې لومړۍ خبره دا چې – سند نه لري او مرسل دے او له دې نظره د اعتماد او استدالل وړ نه دے.

دويمه خبره دا چې _ دا روايت هغه ډېرو متواترو روايتونو سره ټکره لري چې د حره د پاڅون په هکله له امام حسين(ع) او ځينې اصحابو او د

له ځينې اهل سنتو تاريخ ليکوا النو نقل شوي دي ،چې د يزيد ظلم او د پيغمبر(ص) اهلبيتوعليهم السالم سره د هغوي دښمني ښيي ،او دې
ته په پام چې دا روايتونه که لفظي تواتر هم ونه لري نو معنوي تواتر خو ضرور لري ،نو دا روايت ورسره له اعتباره غورځيږي.

دريمه دا چې _ که مونږ د يزيد په هکله هغه ټولو متواترو روايتونو ته پام ونه کړو نو بيا هم د کربال پيښه ،د حرې په پاڅون کښې د مدينې د
خلکو عام وژنه او د خانه کعبې ورانولو ته مونږ کومه بهانه راوړې شو او د يزيد دا کار د هغه تقوا او پرهيزګارۍ سره سم کړو.

څلورمه دا چې _ د دې ټولو پاسنيو اعتراضونو سره ،دا روايت که مونږ قبول کړو نو د يزيد چاالکي او فريبکاري ښيي چې د محمد بن حنفيه
په وړاندې يې وکړه او د هغه حقيقي شخصيت نه ښيي ،لکه څه رنګ چې راوي هم خپل ليدلې حال بيان کړے دے ،نه دا چې د هغه د

شخصيت او ديانيت ستاينه وکړي او فيصله وکړي.

پينځمه دا چې – له دې ټولو ني وکو سره ،محمد حنفيه په خپله معصوم نه و او په خپل ژوند کښې يې مبهمې خبرې هم لرې چې په هغو کښې
يوه خبره د کربال په پاڅون کښې د هغه ګډون نه کول دي  ،او د دې چې امام حسين(ع) يې له دې پاڅونه معنې کړ او په خپل پاڅون کښې يې

له مختاره څه رنګ ګټه واخسته چې مختار هغه د ال محمد(ص) د مهدي په توګه ګڼه.

نو بيان شوې روايت ،يو له هغه لسګونو جعلي روايتونو دے چې امويانو د يزيد د پاکۍ او د کربال د پيښې د هغه د خالصۍ لپاره جوړ

کړي دي او کوم علمي او ديني اعتبار نه لري؛ لکه څه رنګ چې د يزيد د لعنت په څپرکي کښې او د کربال د انقالب په څپرکي کښې بيان

شول چې اهل سنتو عالمانو دې جعلي روايتونو ته پام نه دے کړے.
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دے که نه ،او که داسې دعوا چا کړې وي نو هغه د فقهاو په کومه طبقه کښې دے؟
مسلمانو تاريخ ليکواالنو ،د اسالم د لومړۍ پيړۍ فقيهان په دوو طبقو ،اصحابو او تابعانو کښې ويشلي دي او لکه څه
رنګ چې تېر شول ،لومړي څلور خليفه ګان يې د س طحې په اختالف سره له اصحابو فقيهانو ګڼلي دي .او دا خو څرګنده ده
چې يزيد بن معاويه په  12هجرى کال کښې زيږيدلے دے او

د پيغمبر(ص) له اصحابو نه شي کيدې6.

له دې سببه ،پکار دے هغه په تابعانو کښې ولټوو .په تابعانو کښې هم د اهل سنتو د اعتراف مطابق على بن الحسين زين
العابدينعليهما السالم چې د شيعو څلورم امام دے د فقيهانو له ټولو لوی فقيه و چې فتوا به يې ورکوله .لکه څه رنګ
چې د اهل سنتو مشهور فقيه محمد بن مسلم بن شهاب زهرى گواهي ورکوي" :مونږ په خپله زمانه کښې له على بن
الحسينه څوک زيات فقيه نه دې موندې"2.

يزيد بن معاويه چې د حسين بن علی او د هغه د زوې امام زين العابدين په وړاندې يې د کربال پيښه رامنځ ته کړه په يو
تاريخي کتاب کښې هم د فقيه په توګه يا د تابعانو د فقيه په توګه نه دے ياد شوے .د علی بن الحسين د يزيد خالفت او

سفياني او مرواني خالفت سره د مقابلې ادامه په څر ګنده دا ښيي چې د امويانو حکومت فقهي مالتړ نه لرل او د هغه وخت
فقيهانو په بيله توګه امام زين العابدين عليه السالم سره د هغه حکمرانانو ضديت لرلو.
د مسلمانانو تاريخي کتابونه ،کله چې د خليفه ګانو او حکمرانانو لړۍ بيانوي او د يزيد بن معاويه د حکومت وخت يعنې
19ه جري کال ته رسيږي ،نو يوازې د هغه د کورنۍ لنډه پيژندنه کوي ،او د هغه له بې شمېره ظلمونو ،يا لعنت او يا د شرم
له څرګندونې تېريږي او نه يې بيانوي .له دې سببه يو داسې باب چې د خلفای راشدينو يا د عمر بن عبدالعزيز د فضائلو
بيانولو لپاره خالص شوے دے ،د يزيد په هک له کوم مفهوم نه لري او له هر رنګ درناوي له ټکو لکه رضی اهلل وغيره چې
د هغه ستاينه ورسره وشي ،له دې رنګ ټکو له يزيده ،ډډه کيږي.

د يزيد د کارګزارانو اجتهاد
دا خو څرګنده ده چې د کربال په پيښه کښې لومړنۍ او اصلي رول د يزيد بن معاويه و .په دې پيښه کښې هغه له بيله بيلو
قبيلو ډېرو سياستمدارانو ،جنګياالنو او کوماندانانو مرسته کوله او هغوي د يو بل په مرسته سره دا عاشورا په دې
پيښې کښې د کربال انقالب ته په ظاهره ماتې ورکړي؛ يوه داسې ماتې چې ډېر زر به يوې لويې بريالۍ کښې بدله او د دين
د بيا ژوندي کيدو سبب او د انساني ټولنې په بيله توګه د مسلمانانو د اصالح ،انقالب او هدايت سبب به شي.
د کربال په پيښې کښې د يزيد بن معاويه هغه عوامل او کارندويي د تاريخ له زړه راوباسلي شو چې د امام حسين عليه
السالم په شهادت ،فيصلو ،برنامو او مشريو کښې رول لرلو .په دې کښې هغه کسان چې له يزيده وروسته يې په دويم نمبر
په دې پيښې کښې الس لرلو لکه مروان بن حکم( ،م ،)15عبداهلل بن زياد ( ،)11-11عمر بن سعد ابي وقاص (،)11-69
شمر بن ذی الجوشن (؟ ،) 11-شريح بن حارث چې په شريح قاضي مشهور و (د عام الفيل په  21تر  ،)13حرمله بن کاهل
اسدي (؟ ،)11-خولي بن يزيد اسبعي( ،)11-سنان بن انس نخعي(؟ 16-يا ،)11حصين بن نمير تميمي(؟) ،شبث بن ربعي
(د عامل الفيل په 10کال تر 13يا )36او نورو نامې اخستې شو.

د دوي په ژوند باندې يو ځغلنده نظر سره به مونږ دا وګورو چې ايا دوي که څه هم د اهل سنتو له نظره ولې نه وي د اجتهاد

شرطونه لر ل که نه ،يعنې د جامع الشرائط مجتهد ذاتي او اکتسابي شرطونه يې لرل که نه .او بيا به دا ګورو چې ايا له
اخالقو ،کړچار او ايمان ،له مخې د هغوي اجتهاد څه ارزښت لري او د هغوي خبرو ته اجتهاد ويلې شوي که نه؟ ايا د دوي
 .6لسان الميزان1 ،ټوک 201 ،مخ.

 .2محمد موسى ،االجتهاد ،مخ 26؛ ابن سعد كابت واقدى ،الطبقات الكبرى5 ،ټوک 615 ،مخ.
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په کربال کښې د هغوي دغه کار مونږ په اجتهاد سره تاويلولې شو چې هغوي د پيغمبر(ص) حکم عملي کړے وي؟ او
خالصه ايا دا ثابته ولې شو چې حسين بن علی د خپل نيکه په توره او پيغمبر(ص) په حکم سره قتل کړې شو که نه؟

 .6مروان بن حکم بن عاص
که څه هم مروان بن حکم په کربال کښې نه و موجود او د کربال په پيښه کښې يې نيغ په نيغه د پيغمبر(ص) د کورنۍ څوک
نه دي شهيد کړي ،خو هغه لومړنۍ کس و چې له يزيده وروسته يې د امام حسين بن علي د وژلو خبره وکړه او دا خبره يې له
دې وروسته چې امام حسين(ع) د مدينې حاکم سره مالقات وکړه په هغه شپه هغه ته وکړه .نو د هغه ژوند ته لنډه کتنه مونږ
ته دا ښيي چې ايا هغه په حقيقت کښې په اسالم څه عقيده لرله که نه؟ او که ايمان يې ثابت شي نو بيا دا پوښتنه کيږي چې
ايا هغه د امام حسين(ع) د قتل د وړانديز علمي او عملي وړتيا لرله؟ ايا د هغه د نظره د هغه له ديندارۍ راوتې وه يا يې څه

نور څه غرضونه لرل؟

مروان بن حکم له هجرته دوه کاله وروسته وزيږيد .د هغه پالر حکم بن ابی العاص (يا ابي حکم) که څه هم په ظاهره ايمان
راوړې و او په مسلمانانو کښې ګڼل کيده ،خو تل په دې پسې و چې د خدای رسول ته ازار ورسوي او هغه حضرت سره يې
ډېره کينه لرله او له همدې سببه به يې په ځينې وختونو کښې د پيغمبر(ص) نقل او پيخې کولې او يا به د پيغمبر(صٍ) د
کوټې دروازې ته په پټه راتله او غوږ به يې نيوه چې د هغه حضرت له رازونو ځان خبر کړي ،د هغه حضرت رازونه به يې په
پټه کتل او بيا په يې خپرول ،نو له همدې سببه ترې پيغمبر(ص) نفرت کاوۀ او خپل زوي مروان

سره طائف ته تبعيد شو6.

ابن اثير په دې هکله ليکي:
...اال ان االمر المقطوع به ان النبي(ص) علي حلمه و اغضائه علي ما يکره ،ما فعل به ذلک اال المر عظيم و لم يزل منفيا حياة رسول اهلل فلما ولي
ابوبکر الخالفة قيل له في الحکم ليرده الي المدينة فقال :ما کنت ال حل عقدة عقدها رسول اهلل(ص) و کذالک عمر فلما ولي عثمان الخالفة

رده2.

بيشکه چې پيغمبر(ص) سره د دومره مهربانۍ او په ناخوښ څيز باندې د سترګې پټونې ،حکم او مروان سره يې دا څه

يوازې د يو لوې پيښې له مخې کړي دي .هغوي د پيغمبر(ص) په ټول ژوند کښې تبعيد(شړلي شوي) وو او کله چې ابوبکر
ته خالفت ورسيد نو له هغه وغوښتې شو چې اجازت دې ورکړي چې هغوي مدينې ته ستانه شي .ابوبکر ورته په ځواب
کښې وويل :زۀ هيڅکله هغه غوټه نه خالصوم چې پيغمبر(ص) تړلې ده ،همدارنګ د عمر په خالفت کښې هم هغوي ته
اجازت ورنه کړې شو ،خو د عثمان په زمانه کښې هغوي مدينې ته ستانه شو.
هغه حکم بن عاص چې په "د پيغمبر په شړلي شوي" مشهور و او نه يوازې دا چې پيغمبر(ص) شړلې و بلکې پيغمبر(ص)
خپل امت له هغه ويرولې و او تل د هغه او د هغه له زوي د مسلمانانو په هکله ويريدۀ او خبرتيا به يې ورکوله .جبير بن

مطعم نقلوي چې د خدای رسول(ص) سره وم چې حکم بن ابی العاص راغے .پيغمبر(ص) چې کله هغه وليد ويې فرمايل:
"وای دې وي زما په امت ،له هغه څه چې کوم د دۀ په صلب (مال او نسل) کښې

دي"1.

حکم بن ابی عاص د عثمان په وخت کښې مړ شو او د هغه ځامن چې يو يې مروان و چې پيغمبر(ص) ترې نفرت کاوۀ او
شړلې يې و نه يوازې دا چې په تبعيد کښې پاتې نه شو بلکې ورو ورو د عثمان د قبيله ای او اموي سياست له مخې دې
حد ته راورسيد چې د خليفه له مشوره ورکونکيو او کاتبانو شو.
امام علي(ع) له دې وروسته چې مروان يې په مدينه کښې وليد خپل خپګان پټ نه کړو او مسلمانانو ته يې د هغه سړي د
 .6ابن اثير ،اسد الغابه فی معرفة الصحابه ،څيړنه او تعليقه د محمد ابراهيم البناء2 ،ټوک11 ،مخ.
 .2هماغه 11 ،او 13مخونه.
 .1هماغه.
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نيت او چلونو په هلکه خبرتيا ورکړه" :ويلک و ويل امت محمد منک و من بنيک؛ وای دې وي په تا او د پيغمبر(ص) په امت

باندې ستا او

ستا د زامنو له سببه"6.

مروان بن حکم د خپل سياست او مشورت په سبب د عثمان د حکومت په زوال او د هغه په ضد په انقالب ګرمولو کښې
رول درلود .د عثمان ځينې کارونو لکه د خپلوانو خيال ساتل ،بيت المال خوړل ،د امويانو په الس ظلم کيدل ،يو طبقاتي
نظام جوړ کړ او د خدای د رسول حکومتي او سياسي اقتصاصي سپارښتنې هيرول وو ،او دې کارونو سره د هغه د مرګ او
د حکومت د زوال سريزې برابر شوې چې په دې کښې د مروان بن حکم پوره پوره الس و.
همدا مروان و چې کله له مصره خلک راغلل او شخيړه يې دريم خليفه سره هواره کړه او عثمان د مصر والي ته ليک وليکه
چې هغه دې عزل شي ،نو مروان ورباندې له دې وروسته يو بل ليک وليکه چې له مخالفانو نه په پټه يې د مصر د والي په

نامه يو ليک مخصوص ايلچي ته ورکړه چې کله دا کسان درشي نو مړه يې کړه .د مصر انقالبيانو چې کله هغه ايلچي
ونيوه او له ليکه خبر شول نو له هماغه ځايه مدينې ته ستانه شوو او نيوکې يې په عثمان نورې هم زياتې کړې چې اخري
پايله يې د عثمان قتل او د هغه د حکومت سقوط

او غورځيلدل وو2.

مروان د عثمان له قتله وروسته ،د هغه قميص بې ځنډه د ام جيبيه په الس شام ته معاويه ته وليږۀ .او شخيړه يې جوړه کړه.
هغه د صفين په جنګ کښې معاويه سره څنګ کښې د وخت د خليفه امام علي(ع) په خالف وجنګيد او له دې وړاندې د
جمل په جنګ کښې هم د عايشه څنګ کښې د امام علي(ع) په خالف جنګيدلې و .مروان له دې وروسته چې د امام حسن(ع)
صلحه وشوه او معاويه حکومت په الس کښې واخست ،د مدينې والي شو او څه موده په مکې او طائف کښې هم حکمران
و1.

مروان او د کربال پيښه
هغه په هغه وخت کښې چې يزيد خليفه کيده (19هجري) کښې په ميدنه کښې و؛ کله چې د مدينې والي امام حسين(ع) د
دې لپاره راوغوښت چې هغه ته د معاويه د مرګ او د يزيد د ځای ناستي خبر ورکړي (نو دغه وخت ورته مروان دا ويلي و
چې حسين به بيا په الس درنه شي اوس يې ووژنه).
وال اعجز في امر اهلل منک يا بني اميه؛ 2ما د پيغمبر(ص) په هکله يو قوم هم ستاسو له بني اميه و زياد بدبين او کمزورې نه دے

ليدلے.

د مروان ورو ،عبدالرحمان بن حکم ،مشهور شعرونه لري هغه په دې شعرونو کښې د مروان په واليتوب پسې مسخره کوي
او هغه خبره په کښې يادوي چې مروان د پيغمبر(ص) له السه وهل خوړلي وو چې د "مضروب القضا" په نامه ياديده او په

څرګنده دا خبره کوي چې که مور مو يوه نه وې نو د مروان په

هکله مې ډېرې خبرې لرلې!؟5

کله چې دا مطلبونه په نظر کښې ولرو ،نو هيڅ شک نه پاتې کيږي چې مروان بن حکم د اهل سنتو د معيار مطابق يو
مسلمان کس نه شي کيدلې او عادل او د باور وړ خو هسې هم نه شي کيدې .هغه له دين او فقه د خبرتيا په هکله هم نه دے
تاييد شوے له همدې سببه د هغه صالحيت هم له علمي او هم له عملي مخې نه يوازې دا چې په تاريخ کښې نه دے ثابت

6هماغه5 ،ټوک625 ،مخ.
 .2االصابه في تمييز الصحابه1 ،ټوک292 ،مخ.
 .1هماغه؛ اسدالغابة فى معرفة الصحابه5 ،ټوک 625 ،مخ.
 .2االصابه فی تمييز الصحابه2 ،ټوک31 ،مخ ،اسدالغابه2 ،ټوک13 – 11 ،مخونه.
 .5هماغه5 ،ټوک621 ،مخ.
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بلکې مردود ښکاري.
د عاشورا له پيښې وروسته د هغه اعترافونه ،د هغه د شخصيت څيړنو لپاره يو بل ارخ دے چې د پيغمبر(ص) او د هغه د
اهلبيتو(ع) سره يې درلود چې په خپل ځای کې به راشي او په ټول کښې دا ښيي چې د کربال د پيښې د نورو عواملو په شان
د دين له مخې نه (لکه څه رنګ چې يې د يزيد مننونکي وايي) بلکې د قدرت غوښتې او د اسالم او پيغمبر(ص) کورنۍ
سره د زړې کينې له مخې په ډېرې کمې بهانې سره به يې د پيغمبر(ص) کورنۍ سره د جنګ نقشه جوړوله او د هغوي د بندي
کولو او شهادت فکرونه به يې کول او خپله دا غوښته يې هيڅکله نه پټوله.

 .2عبيداهلل بن زياد ()11-11
د هغه نامه عبيداهلل او کنيت يې ابوحفض يا ابو احمر دے .د هغه د پالر نامه زياد ده او د سميه چې د عبيد شبان ښځه وه
او له نامعلومه پالره وزيږيد .سميه يوه بدکاره ښځه وه .له همدې سببه د ابوسفيان زوي معاويه د خپل خالفت په لومړيو
ورځو کښې دا دعوا وکړه چې ابوسفيان په ورځو کښې يې يوه ورځ په طائف کښې له ابو مريمه چې شراب به يې خرڅول،
يوه ښځه د بدکارۍ لپاره وغوښته او هغه ورته سميه ورکړه چې د عبيد ښځه وه او زياد د هغه بدکارۍ نتيجه وه چې نطفه
يې جوړه

شوه6.

معاويه د پيغمبر(ص) د څرګند حکم په خالف چې "الولد للفراش و للعاهر الحجر" 2زياد يې د ابوسفيان کورنۍ سره وتړه او خپل

ورور يې وګاڼه .عبيداهلل په  11هجري کال کښې له يو داسې کسه پيدا شو چې په خپله يې په حالل زاده شونې کښې شک
و1.د عبيداهلل د مور نامه مرجانه وه چې له ايراني اسيرانو وه او په زنا کارۍ مشهوره وه .له همدې سببه د عبيد اهلل نسبت
مور ته هم ورکول کيږي؛ په بيله توګه هغه وخت کله چې يې غوښتل چې په حالل زاده شونې کښې يې اعتراض وشي .د
عاشورا په ورځ د امام حسين(ع) په خبرو کښې يوه خبره دا هم وه چې ويې فرمايل" :اال وان الدعي 4و ابن الدعي قد رکز بين اثنتين
بين السلة الذلة ،هيهات منا الذلة؛ 5خبر اوسئ چې حرامزاده (عبيداهلل) چې د حرامزاده (زياد بن ابيه) زوې دے زه يې دوو چارو ته
مجبور کړې يم ،يا دا چې شهيد شم او يا دا چې په ذلت سره ژوند وکړم ،ذلت دې له مو لرې وي".

د هغه علمي بيلګې
هغه د اهل سنتو په ځينو سرچينو کښې هغه له راويانو ذکر شوے دے او د هغوي په وينا له سعد بن ابي وقاصه ،معاويه
بن ابي سفيانه ،معقل بن ي سار او ابن معاويه(د بني جعده ورور) حديثونه نقل کړي دي .خو د هغه د ژوند کيسې د هغوي تر
مينځ دومره تورې او درنې دي چې د اهل سنتو معتبرو شخصيت پيژندونکي لکه ابن حجر عسقالني او نورو هغه په
 .6تاريخ طبري5 ،ټوک 20 ،مخ ،الکامل فی التاريخ 1ټوک221 ،مخ.
 .2د دې حديث مطلب دا دے چې بچې چې له کومې ښځې پيدا شوې او د هغې ښځې چې کوم شرعي ميړه دے  ،د هغوي کيږي او د هغه د خپل
پالر زوې حسابيږي .نو که يو زنا کار يا له ميړه عالوه بل څوک يې د بچي شونې دعوا وکړي او خپل ځان يې پالر وګڼي ،هغه بايد سنګسار شي .نو
د معاويه دا دعوا چې زياد يې خپل ورور وګاڼه او ويې ويل چې دا زما له پالر ابو سفيان د هغه زنا په نتيجه کښې پيدا شوے دے او د خپل پالر
يعنې زوې نه دے ،بايد دا دروغ ګڼلے شوے وه او مدعي يعنې معاويه بايد مجرم ګڼلے شوے ،او سنګسار شوے وے.
 .1ابن منظور ،مختصر تاريخ دمشق65 ،ټوک162 ،مخ.
 .2دعی ،د فعيل په وزن دے چې د مفعول په معنی دے ؛ لکه جريح چې د مجروح په معنی راځي .دا ټکې د عبيداهلل مور ته اشاره کوي چې مرجانه
هم د سميه په شان بدکاره وه .او همدارنګ د معاويه هغه ناجايز کار ته چې عبيداهلل يې خپل ورور وګاڼه ته اشاره ده.
 .5ابن منظور ،مختصر تاريخ دمشق65 ،ټوک 162 ،مخ؛ الموئد موفق بن احمد المکي خطيب خوارزمي ،مقتل الحسين ،تحقيق محمد
السماوي6 ،ټوک111 ،مخ؛ همدارنګ رجوع وکړئ :تاريخ طبري5 ،ټوک225 ،مخ.
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راويان کښې شميرلے دے .له همدې سببه کله چې د لومړي سرچينې په توګه له هغه څه قبلوو نو هغه بايد د يو ناپيژدلي
راوي په توګه ياد کړو چې ډېر کم روايتونه يې هغه هم له ډېرو محدودو سياسي کسانو نقل کړي دي ،خو دا کار نه د هغه
ثقه شونه تاييدوي او نه د هغه د فقاهت

او فتوا ورکول ممکن ګرځوي6.

دا په داسې حال کښې دي چې تاريخي روايتونه نه يواز ې دا چې هغه د يو راوي په توګه نه ښيي بلکه د هغه په لومړنيو زده
کړو هم نيوکه کوي؛ ځکه چې عبيداهلل بن زياد د ځينې نقلونو مطابق د عجمي مور لرلو په سبب په عربۍ دومره ښه نه
پوهيدۀ له همدې نظره نه يوازې دا چې لکه د نورو مشرانو يې شعر او ادبيات پاخه نه وو بلکې د ژبې د زده کولو او کمو
پوره کولو لپاره يې څه وخت ابواالسد دوئلي

سره شاګردي وکړه2.

سياسي کارنامه
د هغه په سياسي کارونو کښې لومړنۍ کار دا و چې خپل پالر سره د معاويه بن ابوسفيان په الس قيدي شو او  26کال
کښې د ابوبکره په شفاعت سره خالص شو .هغه د زياد له مرګه وروسته ،تقريبا په  52-51کال کښې د خراسان والي

شو1

او په خراسان کښې هغه ډېر خونړې او ظالم مشهور شو او په  55هجري کال کښې د بصرې والي شو .په بصره کښې د هغه
له مهمو چارو يو د خوارجو عام قتل او بل د "قصر

بيضاء" محل جوړول وو2.

هغه په 19هجري کال کښې کوفې ته بدل شو او داسې ظلم سره يې سياست شورو کړ چې له هغه وړاندې ډېر کم کس به
داسې سختي او ويره ترخه جوړه کړے وي .هغه داسې ظلموو کړي دي چې د کربال په پيښې وړاندې د هغه عدالت خو
پريږده د هغه دينداري هم نفي کوي لکه د پيغمبر(ص) په خپلوانو کښې مسلم بن عقيل په ظلم سره شهيدول ،د مشهورو او
تقوادارو اصحابو پانسي کول لکه هاني بن عروه ،ميثم تمار ،رشيد هجري ،عبداالعلی کلبي ،قيس بن مصعر ،عبداهلل
يقطر ،عماره بن صلخب ازدي او داسې نور او همدارنګ په کوفه ،بصره او خراسان کښې د امام حسين(ع) او د اهلبيتو ډېر
دوستان يې په زور زياتي سره قيد

و بند کښې اچولي و5.

عبيداهلل دومره بد چلن او په باطن کښې دومره خبيث و چې د يزيد بن معاويه ملګرو هم له هغه تبري کړې ده او د يزيد په
دفاع کښې دا ټولې بدې چارې په هغه پسې تړلي دي لکه د کربال پيښه او د امام حسين(ع) شهادت او نور هغه ظلمونه چې
اهلبيتو او د هغوي يارانو سره شوي و .په دې طريقه نه يوازي ازاد مسلمانان بلکه د يزيد بن معاويه مدافعان هم هغه د
اجتهاد او فقاهت په مقام کښې نه ګڼي ،د هغه دا بې ننګه چارې يې د دفاع وړ نه دي ګڼلي او د امام حسين(ع) شهادت او د
کربال پيښه يې نيغ په نيغه په هغه پسې تړلې ده.

 .1عمر بن سعد بن ابي وقاص
د هغه په هکله مشهور قول دا دے چې د عمر بن الخطاب د وفات په کال (21هجري) کښې وزيږيد .سعد بن ابي وقاص د
پيغمبر(ص) له مشهورو اصحابو و .اهل سنت هغه عشره مبشره ګڼي چې ورته د جنت زيرې ورکړې شوے دے او د خالفت
لپاره د هغه نامه هم وړاندې کيده .عم ر هم د خپل مرګ په وخت له ځانه د وروسته خليفه ټاکلو لپاره د هغه نامه په خپلې

 .6تاريخ طبري5 ،ټوک191-200 ،مخونه.
 .2الکامل فی التاريخ2 ،ټوک 595 ،تر 591مخونه.
 .1سير اعالم النبالء1 ،ټوک525 ،مخ.
 .2تاريخ طبري5 ،ټوک 115-3 ،او  139-6او  292او 293؛ احمد بن عثم کوفي ،الفتوح2 ،ټوک351-320 ،مخونه.
 .5ابن حجر عسقالني ،تهذيب التهذيب1 ،ټوک256 ،مخ.
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جوړې کړې شورا کښې راوستې وه.
عمر بن سعد که څه هم د ځينې روايتونو په سند کښې راغلے دے چې ډېر يې د پالر له الرې له پيغمبر(ص) نقل شوي دي،
خو د اهل سنتو شخصيت پيژندونکيو او پوهانو له هغه نه په نقل کښې ځان ساتلے دے؛ ځکه چې د امام حسين(ع) په
شهادت کښې د هغه ګډون يو داسې داغ و چې د هغه کارنامه يې د تل لپاره توره کړې وه .په تاريخي سرچينو کښې لولو
چې چا به له هغه روايت نقلوه نو دې پوښتنې سره به مخامخ کيده" :يا ابا (فالن) هذا قاتل الحسين فسکت؛ 6ای د پالني پالره دا

راوي (عمر بن سعد) د امام حسين عليه السالم قاتل دے ،نو چپ به شو .همدارنګ يو کس چې کله د عمر سعد نامه په ژبه
واخسته ،نو دې خبرې سره مخامخ شو " :د امام حسين(ع) له قاتله مونږ ته حديث نقلوې؟" يا "له خدايه نه ويريږې چې له
عمر سعده حدث نقلوې؟" اخري راوي چې کله دې پوښتنو سره مخامخ شو نو بې له ژړا يې بله چاره نه وه" :نبکي و قال ال
اعود؛ ويې ژړل او ويې ويل :بيا به يې نه تکراروم".

کوم چې منلي شوي دي هغه دا دي چې هغه د عاشورا په ورځ نه يوازې چې د امام حسين د شهادت فتوا ورنه کړه بلکې په

خپل الس يې د هغه د شهادت نقشه يو ناممکنه کار ګڼه .عسقالني نقلوي چې عمر سعد امام حسين(ع) ته وويل :ځينې کم
عقالن دا وايي چې تا به مړ کړي! هغه حضرت ورته په ځواب کښې وفرمايل :هغوي کم عقل نه دي .بيا يې په ادامه کښې

وفرمايل :خو تا ته به يې دومره

برخه درونه رسي2.

د خوند خب ره دا ده چې يو روايت چې په خپله عمر سعد له خپل پالره له رسول اهلل(ص) نقل کړے دے چې هغه حضرت
وفرمايل" :مسلمان سره جنګيدل د کفر سبب کيږي او مسلمان ته کنځل کول د فسق سبب کيږي دا جايزه نه ده چې يو
مسلمان بل مسلمان ورور سره له درې ورځو زيات ناروغه کړي

او رابطه ورسره پرې کړي"1.

د عمر سعد دوه بيګلې
عمر سعد دوه بيګلې لرلې چې تاريخ ليکواالنو او رجال ليکواالنو ورته پام کړے دے :اوله دا چې له هماغه وړوکوالي له
نورو زيات قدرت غوښتونکے و او په دې پسې و چې په څه طريقه مقام او قدرت ته ورسي د دې لپاره به يې هڅه کوله .او
له هماغه وړوکوالي به يې د خپل پالر مريانو او الندې کسانو ته په ناروا طريقه ازار رساوۀ او له همدې سببه ورسره پالر
نفرت کاوۀ 2.د صفين په جنګ کښې چې کله سعد بن ابي وقاص بې طرفه پاتې شو نو عمر سعد قدرت ته د رسيدو لپاره
پالر ته ورغے او له بيال بيلو الرو يې هغه د خالفت دعوې کولو ته وهڅوه:

ته د پيغمبر(ص) له يارانو يې او د شورا له غړو او هغه کس يې چې پيغمبر(ص) د هغه په هکله وفرمايل :په هغو باندې له

لعنت کولو ځان وساتئ؛ ځکه چې د هغوي دعاګانې قبولې دي .تا هيڅکله هغه کار ته ميل نه دے لرلې چې امت وباندې
راضي نه وي .نو دومة الجندل 5ته الړشه .بې شکه چې سبا هر څه

ستا دي او ته به د خليفه په توګه وپيژندلې شې6.

 .6ابن قتيبه دينوري ،امامه و السياسه2 ،ټوک60 ،مخ ،تهذيب الکمال26 ،ټوک151 ،مخ .الجرح و التعديل1 ،ټوک662-666 ،مخ.
 .2ابن حجر عسقالني ،تهذيب التهذيب1 ،ټوک256 ،مخ.
 .1مختصر تاريخ مدينه دمشق60 ،ټوک16 ،مخ.
 .2هماغه.12 ،
 .5دومة الجندل د ابن اعثم په نقل (2ټوک 296 ،مخ) هغه ځای و چې حکمين پکښې راجمع شوي وو او د علی(ع) او معاويه تر مينځ يې حکم
کاوۀ ،خو ډېر راويان "ارزح" د تحکيم ځای ګڼي .نو دې روايت ته په پام چې دومة الجندل د تحکيم ځای وګڼو ،عمر بن سعد خپل پالر دې ته هڅوه
چې هغه ځای ته الړ شي او د حکمي ت په کار کښې دخالت وکړي ،او قدرت غوښتې او بهرني فکر سره خپل ځان د خليفه په توګه وښايي خو پالر يې
ونه منله( .رک :تاريخ طبري5 ،ټوک 11 ،او 11مخونه ،وقعة الصفين510-513 ،مخونه ،الفښتوح2 ،ټوک296 ،مخ ،معجم البلدان2 ،ټوک،
690مخ.
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سعد بن ابي وقاص که څه هم د خپل زوي دغه وړانديز قبول نه کړي ،خو دا خبرې د عمر سعد قدرت غوښته ښيي .ابن کثير
هم د دې روايت له نقلولو وروسته وايي" :عمر بن سعد د حکومت او قدرت ډېر شوقي و او د هغه دا بيلګې له منځه النه ړه
تر دې چې د داسې لشکر مشري يې په غاړه واخسته چې هغوي د امام حسين(ع)

قتل غوښته"2.

د عمر سعد دويمه بيلګه دا وه چې هغه اموي کورنۍ سره په بيله توګه معاويه سره ډېر نزدې و .په هغه چې به کله مشکالت
راغلل نو معاويه پسې به تلۀ او معاويه به هم په خالص تندي او خالص الس سره د هغه حاجتونه په اسانۍ پوره کول.
معاويه په يوه جمله کښې دا بيان لري چې د عمر سعد درناوې ترې معلوميږي" :د ځمکې په مخ يو قريشي هم داسې نشته
چې مې دا خوښه وي چې زما له موره پيدا وې بې له عمر سعده".
ابن مسعود په يو روايت کښې وايي :يوه ورځ معاويه عمر سعد سره له مالقاته او د هغه د حاجتونو د پوره کولو وروسته
وويل :يو کس هم داسې نشته چې مې دا خوښه وي چې زما له مور هنده پيدا وې مګر عمر سعد او عبداهلل

بن جعفر"1.

معاويه خپلې دې چاالکې او هوښيارتيا سره عمر سعد چې د ځي نې قبيلو او طبقو تر مينځ يې يو څه عزت درلود ،وغوالوۀ
او د هغه چې کومه نقشه وه چې خپل ځان ته ترې کار واخلي هغه بلکل صحيح او مؤثر شوه .عمر سعد هم د معاويه په ژوند
کښې د امويانو په حکومت کښې هغوي سره شو؛ لکه د حجر بن عدي او د هغه د يارانو شهادت چې د معاويه په الس وشو
د همدې عمر سعد په ګواهۍ سره شوے و چې تورونه يې پرې ولګول او د دروغو ګواهې يې ورباندې ورکړه .عمر سعد په
دې هم بسنه ونه کړه؛ بلکې کله چې مسلم بن عقيل کوفې ته ورسيد نو عمر سعد هغه کس و چې يزيد ته يې ليک وليکه
چې خلکو خو د مسلم بيعت وکړ او د کوفې حکوم ت مو له السه وځي ،نو دغه وخت يزيد خپل نوې والي عبيداهلل بن زياد
کوفې ته وليږۀ چې کوفې کښې مسلم شهيد کړي او عبيداهلل بن زياد عمر سعد ته د څلورو زرو لښکر ورکړ چې د دشتبي
(اوسنې قزوين) د خلکو انقالب ختم کړي او بيا د ری ښار والي شي.
په کوفه کښې د مسلم شهادت سر ه سم د کوفې مشران د عمر سعد له نوي مقامه خبر شو .د هغه ملګري ډلې ډلې هغه ته د
مبارکۍ لپاره ورغلل .هغه ال د ری په لور نه و روان شوے چې مسلم شهيد شو او عبيداهلل بن زياد حکم وکړ چې لومړۍ دا

کار وکړه چې دې لښکر سره الړ شه او د حسين بن علی کار ختم کړه بيا د ری په لور

الړ شه2.

انکار ،ترديد ،تسليم او توجيه
کله چې مونږ د کربال له پيښې وړاندې د عمر سعد کربال ته د تللو او تياريدو تاريخ ولټوو چې اخر ترې دومره لويه پيښه
جوړه شوه ،نو مونږ ته دا څرګنديږي چې هغه اول هيڅکله دې ته تيار نه و چې اهلبيتو(ع) او امام حسين سره مقابلې ته
وځي او کله چې ورته عبيداهلل بن زياد دا وړانديز ورکړ نو په سختۍ سره يې ترې انکار وکړ او امام حسين(ع) سره يې
جنګ کول قبول نه کړل .عمر سعد د ابن زياد د وړانديز په ځواب کښې وويل" :خدای درباندې رحم وکړ! ما له دې کاره
معاف کړه" ابن زياد ورته په ځواب کښې په ټينګتيا سره وويل" :هو! ته مې معاف کړې خو په دې شرط چې د ری حکومت
راته بيرته راکړې ځکه چې د ری د حکومت شرط دا دے چې اول بايد د حسين کار ختم شي".
عمر سعد له دې وړانديزه ډېره پريشان شو او خپلو ملګرو ته يې مخه کړه چې ورسره مشوره وکړي .د هغه په نزدې کسانو

ک ښې يو کس حمزه بن مغيره و چې د هغه په ځواب کښې يې وويل" :قسم په خدای که په دنيا کښې درسره هيڅ نه وي نو له

 .6تاريخ طبري5 ،ټوک 11 ،او 11مخ.
 .2ابن کثير ،البدايه والنهايه1 ،ټؤک161 ،مخ.
 .1مسعودي ،انساب االشراف6 ،ټوک15 ،مخ ،او 239مخ.
 .2تاريخ طبري1 ،ټوک162-169 ،مخونه؛ مختصر تاريخ دمشق60 ،ټوک 11 ،او 12مخونه ،انساب االشراف1 ،ټوک611-611 ،مخونه.
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دې ښه ده چې د قيامت په ورځ دې د حسين قتل په غاړه وي".
هغه مشرانو سره له ډيرو مشورو نه پس دې نتيجې او پايلې ته ورسيد چې له عبيداهلل وغواړي چې دا حکم له هغه واپس
واخلي؛ ځکه چې حسين سره جنګ يې تصور نه شو کولې او نه يې شو زغملې او لوی معنوي او اُخروي خرچ يې غوښته .له
همدې سببه يې په دويم مالقات کښې ابن زياد ته وويل" :خدای دې اصالح وکړه! د ری حکومت دې ماته راکړے دے او
خلک له دې خبر شوي دي او ماته يې مبارکي هم کړې ده .نو که نن يې له ما واخلې نو وبه شرميږم نو دا مهرباني وکړه چې
ما حسين سره جنګ ته مه ليږه او د ری حکومت هم رانه مه اخله .که حسين سره جنګ کول غواړې نو اشکال نه لري ،زما
فوځيان ستا په اختيار کښې دي .د کوفې له مشرانو يو کس چې له ما په جنګ کښې زيات اليق وي د فوځ مشر کړه او د
حسين مقابلې ته يې وليږه" 6.ابن زياد د عمر سعد په دې خبره ګرم شو او ويې ويل" :د ښار مشران راباندې مه پيژنه ،ما له
تا څه نظريه نه ده غوښتې چې داسې بې عزتي مې کوې که فوځيانو سره ځې خو ښه ده او که نه ځې نو د ری د حکومت هغه

حکم واپس راکړه

او په کور کښې کښينه"2.

کله چې يې دا سخت او زوردار ځواب واوريد نو دغه وخت عمر سعد پوه شو چې اوس خدای او خرما يوځای نه جمع کيږي
او په ترديد کښې شو او اوس يې دا فکر وکړ چې د ری حکومت ال له السه نه ورکوم او د امام حسين(ع) سره جنګ ته تيار
شم نو ګورو چې په راتلو نکي وخت کښې څه کيږي .وروستنۍ پيښې مونږ ته دا ښيي چې که څه هم عمر سعد د فوځ مشري
په غاړه اخستې وه خو دا هيله يې لرله چې داسې کار وکړي چې بې له جنګ او وينې توييدو امام حسين(ع) عبداهلل بن زياد
يا يزيد بن معاويه ته تسليم کړي او د ری حکومت ته هم ورسي.

ابن سعد روحي بدحالۍ سره
ابن سعد د  16هجري کال د محرم په دريمې ورځې کربال ته ورسيد او د امام حسين(ع) د خميو مخې ته يې خيمه ووهله.
هغه وغوښتل چې د يو استازي چې نامه يې قرة بن قيس حنظلي وه ،په وسيله امام حسين(ع) سره خبرې اترې پيل کړي او د

نظرونو په بيانولو سره د ابن زياد په حکم کښې دا جنګ بې له څه ظلمه پای ته ورسوي.

له همدې سببه عمر سعد شپږ ورځې (د محرم د مياشتې له دريمې تر نهمې) صبر وکړ او اسلحې ته يې الس يونه وړ او د
جنګ اعالن يې ونه کړ .هغه په دې وخت کښې درې يا څلور ځلې امام حسين(ع) سره مالقات وکړ چې کيدې شي خپل
غرض ته د خبرو اترو په وسيله ورسيږي .د دې ناستو د خبرو اترو په هکله تاريخ څه نه دي ليکلي .خو له هغه ليکونه چې
عمر سعد له دې مذاکراتو وروسته ابن زياد ته ليکلي دي ،دا روښانيږي چې امام حسين(ع) په عمر سعد باندې خپل حجت
تمام کړ او د هغه لپاره يې هيڅ بهانه پرې نه ښو ده چې که جنګ شورو شي نو دا ونه ووايي چې له ما غلطي وشوه يا په
غلطه الړم يا ورته بل څه عذر راوړي.
په دې مالقاتونو کښې په يو مالقات کښې چې د دواړو اړخونو نزدې کسان هم په هغې کښې موجود وو ،امام حسين(ع)
عمر سعد ته داسې وفرمايل" :اے عمر سعده! افسوس دې وي په تا د خدای له خوا چې د ټولو ورتږ د هغه په لور دے ،ته
نۀ ويريږې او غواړې چې ما سره جنګ وکړې په داسې حال کښې چې زما له مقام او منزلته خبر يې او پوهيږې چې زۀ څوک

يم؟ په ناحقه الره له تللو ځان وساته او غلط خيال دې له ذهنه وباسه؛ ځکه چې ستا د دين او دنيا صالح په همدې کې ده
چې کوفيان پريږدې زما خوا ته راشې او ځان له دې ګمراهۍ او هالکته خالص کړې .په دې مکارې او غدارې دنيا چې زما
او ستا په شان يې ډېر ليدلي دي مغروره نه شې او دا يقين ولره چې ستا نيک بختي په هغه څه دې کښې ده چې څه درته زۀ
 .6تاريخ طبري5 ،ټوک269 ،مخ.
 .2هماغه.
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وايم" .بيا د هغوي دواړو تر مينځ دا خبرې وشوې" :اے حسينه! ته ښه خبره کوې ،خو له دې ويريږم که تاسره شم نو په کوفې
کښې به مې کور خراب کړي" .هغه حضرت وفرمايل" :زۀ به هغه ستا لپاره بيا جوړ کړم او نوې کور به درته جوړ کړم" .عمر
وويل" :زۀ پټي او ابادۍ لرم چې ويريږم ابن زياد يې خراب کړي" .حضرت وفرمايل" :زۀ به د هغې په ځای په حجار کښې ستا
لپاره له هغې ښه واخلم او جبران به يې کړم".
عمر سعد چپ شو او ناسته بې له ځوابه ختمه شوه او دواړه اړخونه خپلو خيمو ته ستانۀ شول .امام حسين(ع) د عمر سعد
په دې حال ډېر خپه و چې دنيا سره يې دومره مينه ده او د رې حکومت له السه ورکولو ته زړه نه شي ټينګولے او ځان سره به
يې ويل چې ستا په زړه کښې کوم درد دے چې هدايتيږې نه .خدای دې تا ډېر زر له دنيا واخلي او د قيامت په ورځ دې تا
ونه بخښي .قسم په خدای هيله لرم چې له ما ورسته به د خدای په فضل د عراق له غنمو ډېر لږ وخورې" دا مذاکرات شورو
وو او ورو ورو سيريس کيدل او خصوصي کيدل .له دې ناستو وروسته عمر سعد ابن زياد ته وليکل" :خدای پاک د جنګ

اور ختم کړ او يو اتحاد شو او د امت کار صالح او اصالح

سره ختم شو"6.

هغه په ادامه کښې د امام حسين(ع) درې وړانديزونه بيان کړل :يو دا چې مکې ته الړ شي او د مخکښې په شان خپل ژوند
ته ادامه ورکړي او يو لرې مرزي سيمې ته الړ شي او د هغه ځای د مسلمانانو تر مينځ ژوند وکړي او يا شام ته الړ شي چې
يزيد د هغه په هکله څه فيصله وکړي 2.دا دريم وړانديز هيڅکله د امام حسين(ع) له خوا نه و .لکه څه رنګ چې د رباب
مريې چې په هر ځای کښې امام حسين(ع) سره و دا خبره دروغ ګڼي .دا خبره د سرچينې په ذکر کښې په ښه توګه روښانه
شوې او تحليل شوې ده .که امام حسين(ع) دې خبرې ته تيار وې نو کار به دې حد ته نه رسيدۀ.
هغه همدارنګ امام حسين(ع) سره صلحې ته هيله من و تر دې چې ابن زياد ته د ليکلو شويو ليکلونو ځواب يې له شمر بن
ذی الجوشنه ترالسه کړ .دا ځواب د يخو اوبو په شان د هغه په سر واوړيد او امام حسين(ع) سره د صلحې ټولې هيلې يې له
منځه الړې .اخر دا چې مجبور شو چې ټول شکونه او ترديدونه يو خوا ته کيږدي او امام حسين(ع) او اهلبيتو(ع) سره جنګ
ته او مخامخيدو ته تيار شي .د عبيداهلل بن زياد په ځينو ليکونو کښې راغلي دي" :ما ته حسين(ع) ته د دې لپاره نه يې
ليږلې چې هغه سره څه کار ونه لرې او هسې وخت خراب کړې او ماته د هغه د سالمتۍ زيرې راکړې او له ما سره يې

شفاعت وغواړې"1.

عمر سعد چې کله دا رنګ له غصې ډک ليکونه وليدل نو د حق او باطل په دوه الرۍ يې ځان وليد او مطمئن شو چې د ری
حکومت او امام حسين(ع) سره نه جنګيدل خپلو کښې نه جمع کيږي نو له همدې سببه خپلو عقيدو سره په جنګ شو او نه
يوازې دا چې خپل ديني او اخالقي باورونه او عقيدې يې د خپلو پښو الندې کړل بلکې په خپل انساني ضمير يې هم پښې
کيښودې او د امام حسين(ع) په کاروان يې د فرات اوبه هم بند کړې .هغه ورو ورو په امام حسين(ع) باندې محاصره تنګوله
او اخر دا چې د تاسوعا په ورځ د کوفې فوځ د جنګ لپاره روان کړ .د تاسوعا په ورځ جنګ د امام حسين(ع) د مهلت
غوښتلو په سبب چ ې عبادت او راز و نياز په کښې وکړي د عاشورا ورځې ته الړ ،عمر سعد چې په ټولو باورونو ارزښتونو
او خپل ضمير يې پښې ايخې وې ،خپل فوځ د جنت زيري سره حملې ته تيار کړ .او د دې لپاره چې پوځيان يې ورباندې
 .6هماغه262 ،مخ.
 . 2دا دريم وړانديز بلکل صحيح نه دے؛ نه يوازې دا چې بې طرفه تاريخ ليکواالنو بلکه د يزيد ملګرو هم په څرګنده دا خبره رد کړې ده .د بيلګې
په توګه ،ابوبکر ابن عربي دې شرط ته په پام ،يعنې د امام حسين(ع) د يزيد بيعت ته تياريدلو په هکله ليکي" :دا نقل هيڅکله صيحيح نه دے او
بې بنياده دے؛ ځکه چې سمعان په خپل روايت کښې نقلوي :زۀ حسين بن علي رضی اهلل عنه سره وم .نو هغه سره له مدينې ووتم ،مکې ته او له
مکې عراق ته الړم او هيڅکله مې هغه په الره کښې نه دې پريښې تر دې چې امام حسين(ع) شهيد شو .هغه هيڅکله هغه خبره نه ده کړې کومه چې
خلک کوي چې الس د يزيد په الس کښې روکړي يا د اسالمي حکومت يوې پولې ته الړ شي ،العوام من القوام222 ،مخ.
 .1تاريخ طبري5 ،ټوک262 ،مخ.
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ګواهي ورکړي اول غشې په خپل الس د

امام حسين(ع) په لور وويشت6.

کله چې مونږ د هغه دې ټول ژوند ليک ،د هغه ترديد او يقين ته نه رسيدو ،د هغه کارنامو په بيله توګه د کربال د جنګ د
تيارۍ په وخت او امام حسين(ع) سره د مخامخيدو په وخت دې ټول تاريخ ته وګورو نو په دې کښې څه شک نه پاتې کيږي
چې هغه که څه هم اسالمي پوهه لرله او د ځي نې روايتونو په سند کښې يې هم نامه راغلې ده خو بيا هم د هغه وخت د
عالمانو او پوهانو تر مينځ يې د فقاهت پوهه او وړتيا نه لرله او له دې مقامه غورځيدلے و.
که چرې مونږ دا ومنو چې هغه د خپل وخت له فقيهانو او مجتهدانو و او له علمي نظره يې د فتوا ورکولو شرطونه لرل ،نو
په دې کښې خو څه شک نه پاتې کيږي چې هغه د عدالت ملکه نه لرله ،ځکه د هغه د قدرت غوښتلو عادت ،په ناحقه
ګواهي ورکول ،ژمنه او عهد ماتول او له وخته غلطه ګټه اخستونکيو سره يو ځای کيدل لکه معاويه او د هغه اموي
کورنۍ سره ،دا ټولې خبرې مونږ ته ښيي چې هغه د کربال له پيښې وړاندې هم خپل عدالت له السه ورکړې و او معلوم
الفسق و او عدالت لرل خو د فقيهانو لپاره ضروري شرط دے.

بله خبره دا چې عمر سعد هيڅکله دا فتوا نه وه ورکړے چې امام حسين(ع) سره جنګ کول او يزيد سره ملګرتيا له ديني او
علمي نظره صحيح ده او دې نظريې ته رسيدلے وي ځکه چې دا خو روښانه ده چې چرې هغه دې نظريې ته رسيدلې وې چې
امام حسين(ع) د وخت د خليفه يزيد بن معاويه په خالف پاڅون کړے دے او په مسلمانانو کښې اختالف راولي نو هغه به
امام حسين(ع) سره جنګ کول خپله شرعي ذمه ګڼله او د هغه په مقابله کښې د لښکر له مشرۍ به يې ډډه نه کوله .ايا يو
داسې کار چې هغه د سړي شرعي ذمه وي او د اسالمي حکومت دفاع کول ورباندې الزم وي نو داسې وخت کښې ترديد او
شک کول او بهانې جوړل څه معنا لري؟ ايا شرعي حکم باندې عمل کول د ری حکومت سره په تضاد کښې راتلې شي؟ ايا
عمر سعد له عاشورا وړاندې کله چ ې د "قزوين په خواوشا" يې حمله کوله په هغې کښې څه ترديد څرګند کړے و؟ نو په
کربال باندې د حملې په وخت يې ولې دومره ترديد څرګند کړ؟

امام سره مقابله او د شرعې مخالفت
دا روښانه ده چې عمر سعد که څه مونږ دا ووايو چې هغه مجتهد او له عاشورا وړاندې عادل هم و بيا هم هغه امام سره
مقابله د شرعې مخالف او د دين او اخرت او خپل انسانيت له السه ورکول ګڼل .هغه به تل امام حسين(ع) سره جنګ د رې
حکومت سره مقايسه کاوۀ او خپل ضمير او فطرت سره په مقابله کښې و چې ايا دين د پښو الندې کړي او خدای ته شا
کړي او د خدای شريعت او وجدان باند ې د رې حکومت ته ترجيح ورکړي؟ ايا د ری وطن باندې حکومت دومره ارزښت
لري؟
لکه څه رنګ چې په تاريخ کښې راغلي دي ،هغه په هغه وخت کښې چې بس جنګ په شورو کيدو و هم په دې ترديد کښې
و چې ايا د کربال د لښکر مشري وکړي او امام سره جنګ وکړي که د ری حکومت پريږدي او له جنګه خالص شي .هغه د
يزد بن الحسين الهمداني په ځواب کښې په څرګنده اعتراف وکړ" :واهلل يا اخا همدان اني ال علم حرمة اذاهم...؛ ای همداني
وروره! قسم په خدای ماته يقين دے چې د حسين او د هغه يارانو ازار او اذيت حرام دے" بيا يې ځان سره دا شعرونه وويل:
أاتـرک الری والــری رغــبة
وفي قتله النار التي ليس دونها

ام ارجـع مذموما بقتل الحسين
حجاب و ملک الری قرة

العين2

 .6هماغه261 ،مخ ،الفتوح1 ،ټوک662 ،مخ.
 .2ابن عبداهلل ياقوت حموي ،معجم البلدان1 ،ټوک622 ،مخ ،کمال الدين محمد بن طلحه الشافعي ،مطالب السوال فی مناقب ال الرسول ،د
ماجد بن احمد العطيه څيړنه13-11 ،مخ.
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ايا د ری له حکومته الس واخلم ،په داسې حال کښې چې ری زما ارمان دے! يا که د کربال له حکمه ستون شم ،په داسې
حال کښې چې د حسين په وژلو سره به سپک شوې وم!
د حسين په وژلو سره بې له څه شکه د جهنم اور زما په انتظار دے،
خو د ری ځمکه هم زما د سترګو تور دے.
بله خبره چې له دې زياته روښانه ده هغه دا ده چې د امام حسين په مقابله کښې عمر سعد يو فکري مالتړ او عقيده نه
درلوده ،بلکې امام حسين(ع) سره جنګيدل يې د دين او شرعې په خالف کار ګڼه .او دليل يې هغه تيرې خبرې دي چې هغه
امام حسين(ع) سره کړې دي چې هغه يو ځل هم د امام حسين(ع) په پاڅون له شرعي نظره نيوکه او اعتراض نه دے کړے او
امام حسين(ع) سره يې خپل مخامخيدل هم د ابن زياد له ويرې ،د هغه د کور خرابولو له ويرې او د هغه د مالونو د مصادره
کولو له ويرې بيان کړي دي او په دې ورزياته د ری ملک به يې له السه وتلو.

لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،د عمر سعد يارانو او ملګرو هم نه يوازې دا چې امام حسين(ع) سره د هغه ناحقه مقابلې غم

يې له هغه لرې نه کړ بلکې هغه يې له دا رنګ کاره په سختۍ سره منعې کړ .دا مطلب هم مونږ ته دا ښيي چې د کربال په
پيښه کښې د فتواګانو څه اختالف او اجتهاد نه و د عاشورا ورځې سره نزدې نزدې عمر سعد د امام حسين(ع) يو تقوادار
صحابي برير بن حضير همداني ته په ځواب کښې په څرګنده وويل:
ای بريره! قسم په خدای ماته علم او يقين دے او پته ده راته چې که څوک هم د خدای د رسول(ص) اهلبيتو سره وجنګيږي
او د هغوي حقونه غصب کړي ،هغه به د دوزخ په اور کښې سوزي .خو اے بريره! ته ماته دا وايې چې د ری حکومت پريږدم
او بل چاته يې په الس کښې ورکړم دا خبره مې هيڅکله نفس نه مني او نه مې پريږدي چې د ری حکومت پريږدم.
هغه بيا هغه شعرونه چې له دې وړاندې تير شول ولوستل البته دا شعرونه يې په دې ورځو کښې بيا بيا ځان سره ويل او
برير په ډېر نهيلۍ سره امام حسين(ع) ته راستون شو او ويې ويل :عمر سعد تر دې حده په ګمراهۍ کښې المبوزن دے چې
دې ته تيار دے چې د ری حکومت په الس راوړ لو لپاره ،تا ووژني او قدرت غوښتې د هغه لپاره د بې ګناه کسانو وژل

اسان کړي دي"6.

 .2شمر بن ذی الجوشن
ابو السابغه ،شرحبيل عامري کالبي چې لقب يې شمر بن ذی الجوشن و او په همدې مشهور و چې د کربال په پيښه د امام
حسين(ع) په مقابله کښې د يزيد بن معاويه د کوفې د لښکر له مشرانو و .د هغه د زوکړې په هکله اختالف دے چې ايا هغه
د پيغمبر(ص) په وخت کښې موجود و که نه او د هغه له اصحابو ګڼل کيده که له تابعينو2.

شمر د دريو لومړنيو خليفه ګانو په زمانه کښې نه و پيژندلې شوې او په تاريخي پيښو کښې د هغه څه نامه نه ده راغلے .په
11هج ري کال کښې کله چې د صفين جنګ و هغه وخت د مسلمانانو خليفه حضرت علی(ع) و او د قاسطينو ډله د معاويه
بن ابي سفيان په مشرۍ کښې وه چې دا جنګ د صفين په مقام شورو شو .نو په تاريخ کښې په دې جنګ کښې هغه د
حضرت علي(ع) په ملګرو کښې و چې د شاميانو په مقابله کښې د هغه ميړنتيا ستايلې شوې ده.

په همدې جنګ کښې هغه د يو مشر په هکله نه بلکې د خوارجو د ملګري په هکله د امام علی(ع) په مقاله کښې د صلحې

غږ وکړ او حکميت يې قبول کړ او امام علی(ع) يې حکميت ته مجبور کړ او ګټلې جنګ يې پريښود او برياليتوب يې د ور

 .6ابن اعثم کوفي ،الفتوح5 ،ټوک -612-616 ،مخونه.
 .2االستياب2 ،ټوک211 ،مخ ،الوافي بالوفيات61 ،ټوک639 ،مخ.
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له درشلې ستون کړ6.

تاريخ په دې هلکه څه نه دي ويلي چې د نهروان په جنګ کښې د خوارجو تر مينځ د شمر څه رول و؛ لکه څه رنګ چې له دې
هم تاريخ چپ دے چې هغه له خوارجو په څه طريقه جدا شو او معاويه سره شو .هغه د امام علی(ع) له شهادته وروسته د
امام حسن(ع) په فوځيانو کښې ليدل کيده چې احتمال دا دے چې د امام حسن(ع) د يارانو تر مينځ د اختالف لپاره راغلے
و2.

شمر د کربال د انقالب په شورو کښې ابن زياد سره شو .د ځينې ګزارشونو مطابق ،کله چې عبيداهلل بن زياد د عمر سعد له
خوا له هغه ليکونو متاثر شو چې هغه ته يې امام حسين(ع) سره صلحه کول او د صلحې له الرې د مسلې د هوارولو په هکله
ليکلي و نو دغه وخت شمر په دې اخته شو چې په جنګ يې ټينګار کاوۀ او حل الره يې په جنګ کښې ليدله .او هغه په اخر
کښې خپل دې ارمان ته ورسيد او هغه ليک چې عمر سعد ابن زياد ته ليکلی و هغه يې راواخست او د تاسوعا په ورځ يې

عمر سعد ته ورکړ او په دې طريقه يې خپل شاته ټول پلونه خراب کړل او د امام حسين(ع) او عمر سعد تر مينځ يې د صلحې
خبرې ختمې کړې.
شمر چې د څلور زره لشکر مشري کوله او کربال ته راغلې عمر سعد ورباندې بد ګمان وکړ او کله چې عمر سعد هغه
ليکونه له شمره راواخستل نو شمر ته يې وويل :وای دې وي په تا! خدای دې غرق کړه! قسم په خدای ګمان مې دے ته د دې
سبب شوې چې عبيداهلل زما وړانديز ونه مني او هغه کار چې ما يې د صلحې تما لرله هغه تا خراب کړ .قسم په خدای چې
امام حسين(ع) به هيڅ کله تسليم نه شي ځکه چې د هغه په رګونو کښې د خپل پالر وينه

ده"1.

دې يزيدي کوماندان يوه ليک حضرت عباس او د هغه وروڼو ته وليک چې هغه يې خپل خوريې بلل ،چې عباس ورته منفي
ځواب ورکړ 2.هغه په امام حسين(ع) او د هغه په کورنۍ او يارانو باندې په ډېرو ظلمونو او بې رحمو کښې نيغ په نيغه يا
په واسطې سره الس لرلو چې په دې ټولو ورزيات د عبيداهلل بن زياد جنګ ته هڅول ،د عمر سعد امام حسين(ع) سره د
صلحې د خبرو ختمول ،د پيغمبر(ص) په پاکو اهلبيتو(ع) باندې د اوبو بندول او په اخر کښې د امام حسين(ع) مبارک سر له

تنه جدا کول

او نور ظلمونه وو5.

شمر بن ذی الجوشن سره د دومره ميړنتيا او جنګياليتوبه د پيغمبر(ص) کورنۍ سره ډيره ژوره کينه لرله او يو ظالم او ډېر
بې رحمه سړے و .هغه که څه هم د کربال د انقالب په مقابله کښې له مشرانو و خو دومره زيات په ظلم مشهور و چې د يزيد
اړخوالو هم له هغه دفاع ونه کړه او د عاشورا له پيښې وروسته يزيد او ابن زياد له هغه برائت وکړ او د کربال د پيښې
اصلي عامل يې هغه وګڼه1.

د يزيد د ملګرو په اعتراف ،هغه مجتهد نه و چې په ديني رای او فتوا يې عمل کړے وي بلکې يو بې رحمه جنګيالې و او
د هغه په خبرو کښې بې له قدرت او ګټې بل څه خبره مخې ته نه راتله .له دې نظره ،هغه نه علمي شرطونه لرل او نه يې عملي
او د ديني او شرعي مسلو يې هم دومره خيال نه ساتۀ .د هغه په خبرو او کارونو کښې هم جنګي قاعدې او قبيله ای ظلم
څرګند و نه دا چې ديني او علمي استدالل ولري .له دې سببه هيچا دا دعوا نه ده کړې چې په دې باب کښې د نظر خاوند و.
د هغه ظلمونو د امام حسين(ع) له ش هادته وروسته هم ادامه لرله چې په خپل ځای کښې به هغو ته اشاره وکړو .دا ټولې
 .6شيخ ياسين ،د امام حسين(ع) صلحه 19 ،او 19مخ.
 .2محمد بن نعمان مفيد ،االختاص ،د علی اکبر غفاري او سيد محمود زرندي څيړنه610 ،6262 ،مخ.
 .1تاريخ طبري5 ،ټوک262 ،مخ.
 .2هماغه.
 .5هماغه 263-261 ،مخ.
 .1البداية والنهاية3 ،ټوک266 ،مخ ،الفتوح061 ،مخ.
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پيښې مونږ ته ښيي چې هغه يو فاسق ،وخت سره اوړيدونکے ،بې رحمه او ظلم کوونکے انسان و او د نامې او مقام تر السه
کولو لپاره ،دې ته حاضر و چې هر يو ظلم ته غاړه کيږدي يا د هر يو حالل او شرعي تکليف په مقابله کښې ودريږي او هر
يو حرام او منکر ترسره کړي.
شمر د عاشورا په پيښه کښې په ظلم کښې له ټولو وړاندې و هغه تقريبا په ټولو جنګي ظلمونو کښې تر ټولو مخکښې و
لکه په امام حسين(ع) او د هه په يارانو اوبه بندول ،د هغه حضرت مبارک سر له تنه جدا کول ،د عاشورا په ورځ خيمې تاال
کول ،په اهلبيتو باندې د روحي زور زياتي لپاره هغوي د قتلګاه له الرې بوتلل او تر دې حده چې کله ترې اهلبيتو
وغوښتل چې دا سرونو د اسيرانو له قافلې جدا کړه نو

هغه يې هم ونه منله6.

له دې وروسته چې مختار ثقفي پاڅون وکړ او د کربال د پيښې ټول و ظالمانو پسې شو او هغوي ته يې سزا ورکوله نو هغه د
هغه نورو کسانو په ګډون سره چې د کربال د انقالب مخالف وو تر څه وخته پورې والړتيا وکړه .بيا يې ماتې وخوړه د

بصرې په لور وتښتيد له دې وروسته چې د مختار ليږلي فوځيانو سره يې لږه ډېره مقابله وکړه د هغوي په الس ووژل شو .د
هغه د قتل په هکله دوه روايتونه راغلي دي يو دا چې هغه د بصرې په خوا و شا کښې د جنګ په ميدان کښې د
عبدالرحمان بن عبيد ،ابي الکنود په الس ووژل شو 2.او بل دا چې عبدالرحمان هغه په خپل الس ونيوۀ په کوفې ته وليږل
شو او مختار هغه د امام حسين(ع) د نورو

قاتالنو په شان قتل کړ1.

 .5شبث بن ربعي
د کربال د انقالب د مخالف لښکر له لويو کوماندانانو و ،شبث بن ربعي کوفي دے .هغه د پيغمبر(ص) له بعثبه يو کال
وړاندې په  10عام الفيل کښې وزيږيد .اسالمي سرچينو د هغه په هکله بيال بيل ګزارشونه راوړي دي چې هغه د "دوه
مخې"

(منافق) په صورت ښيي2.

د پيغمبر(ص) له وفاته وروسته ،کله چې سجاج بن حارث تميمي (چې د شبث د قبيلې و) د پيغمبرۍ دعوا وکړه نو شبث د

هغه په لور ګروهنه پيدا کړه او د هغه اذانچي شو 5.بيا مسلمان شو .د عثمان بن عفان په قتل کښې يې هم الس و .د حضرت
علی(ع) د خالفت په لومړ يو کښې د هغه په فوځيانو کښې شو .کله چې د امام علی(ع) او د معاويه د ترمينځ د صفين جنګ
شو نو هغه د امام علی(ع) له خوا د هغه د لښکر د کوماندان په توګه معاويه سره خبرې اترې وکړې او هغه يې دې ته راضي
کاوۀ چې امام علی(ع) سره له جنګه الس واخلي ځکه چې هغه حق خليفه دے .هغه په هغه ډلې کښې ګډون وکړ چې د امام
علی(ع) له خوا د ابو عمره په مشرۍ کښې ترسره شوې وه ،معاويه ته يې وويل" :کوم څه چې ته غواړې (د عثمان د وينې
پور) دا خبره دې په خپل الس جوړه کړې ده او ځان سره دې يوه کم عقله ډله يوځای کړې ده چې ستا په خبرو يې باور کړے
دے ،په رښتيا چې په خپله دې د عثمان په مرسته کښې کمې وکړ او الس دې په الس يخې و ناست وې ...اے معاويه! له
خدايه وويريږه او په کومه الره چې روان يې له هغې الس واخله او په حکومت کښې هغه چا سره جنګ مه کوه چې وړتيا يې
لري ،اے معاويه! قسم په خدای! هيڅ کله دې هغ ه ته الس نه رسي ،مګر دا چې سرونه له تنو جدا کړې او ځمکه سره د

 .6اعيان الشيعه1 ،ټوک235 ،مخ.
 .2تاريخ طبري1 ،ټوک52 ،مخ.
 .1ابو قتيبه دينوري ،اخبار الطوال195 – 196 ،مخونه.
 . 2نصر بن مزاحم منقري ،پيکار صفين ،د پرويز اتابکي ترجمه 613 ،مخ ،ميرزا حبيب اهلل هاشمي خويي ،منهاج البراعة في شرح نهج البالغه،
تصحيح ابراهيم منانجي5 ،ټوک132 ،مخ.
 .5تاريخ يعقوبي2 ،ټوک606 ،مخ ،تاريخ طبري1 ،ټوک212 ،مخ.
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دومره پراخۍ د جنګ په وسيله په تا

تنګه شي"6.

هغه ډېر لږ وخت پس خوارجو سره شو او د دې فرقې له مشرانو شو 2.د امام علي(ع) له شهادته وروسته له خوارجو جدا شو
او امام حسن مجتبی سره شو ،خو ډېر زر يې د هغه حضرت د شيهدولو اراده وکړه خو ناکام شو 1.د امام حسن عليه السالم
له شهادته وروسته بني اميه سره په مخالفت اخته شو ،هغه له هغه کسانو و چې امام حسين(ع) ته يې ليک وليکه چې
خلک د يزيد بن معاويه له ظلمه ازاد کړي" :هر ځای ګلونه غوړيدلي دي او ميوې پخې شوي دي ،کوهي له اوبو ډک شوي
دي ،که غواړې نو راشه چې ستا فوځ د جنګ لپاره تيار دے"2.

که څه هم شبث دوه مخې کس او په دين او معنويت باندې بې باوره کس و خو بيا هم چې کله مونږ دې ليک ته وګورو نو
معلوميږي چې هغه د يزيد بن معاويه د حکومت په خالف و او د هغه د حکومت ختميدل يې غوښتل .البته دا ګمان هم
کيدې شي چې په کوفه کښې چې د امام حسين(ع) د مرسته کومه څپه راغلې وه هغې سره د يوځای کيدو لپاره يې دا ليک

ليکلې وي .نو د عاشورا په انقالب کښې هغه ته د اجتهاد او فکري اختالف نسبت ورکول يوه بې مطلبه او چټي خبره ده؛
ځکه که مونږ هغه مجتهد او د فکر خاوند وګڼو او دا هم ومنو چې هغه په خپل فکري او اجتهادي بنياد عمل کاوۀ ،نو هغه
د کربال د پيښې په شورو کښې دا عقيده لرله چې د يزيد په خالف قيام واجب او د امام حسين(ع) پيروي واجب ده.
د هماغه ليک پر اساس ،له دې وروسته چې عبيداهلل بن زياد په کوفه حاکم شو او امام حسين(ع) کربال ته ورسيد نو امام
سره د مخامخيدو او جنګ له ويرې يې ځان بيمار کړ او له عبيداهلل بن زياد يې وغوښتل چې هغه امام حسين(ع) سره له
جنګيدو معاف کړي 5.عبيداهلل چې د هغه د جنګ له ډډې کولو د اصلي سببه خبر و ،هغه ته يې داسې ليک وليکه" :ماته
خپل جاسوس ويلي دي چې تا ځان ناجوړه کړے دے زۀ ويريږم چې ته له هغه کسانو شې چې کله مومنان ويني نو وايي چې
ايمان مو راوړے دے او کله چې خپلو شطانانو ملګرو سره شي نو وايي چې مونږ تاسو سره يو او بې شکه چې مونږ
مسخره کوونکي يو .که زمونږ د حکم الندې يې نو زر زما خوا

ته راشه"1.

شبث بې له دې بله الره ونه ليده چې د ابن زياد سپايانو سره شي .هغه د کربال په لور روان شو خو تاريخ ګواه دے چې هغه
همدارنګ امام حسين(ع) سره د جنګ مخالف و او دا يې بد کار ګڼه او څه توجيه يې ورته نه پيدا کاوۀ .هغه د امام

حسين(ع) د دې خبرو په وړاندې چې کله يې وفرمايل" :اے شبث بعي! اے حجار ن ابجر! اے قيس بن اشعث! اے يزيد بن
الحارث! ايا تاسو ما ته په خپله ليکونه نه وو ليکلي چې راشه ميوې پخې دي 1"....ترې انکار وکړ او دروغ يې وويل .خو
کله چې د امام حسين(ع) خاص ملګرې مسلم بن عوسجه شهيد شو ،او د يزيد ياران په خوشحالۍ اخته شول نو خپل د زړه
خبره يې پټه ونه ساتلې شوه او هغوي ته يې وويل" :ستاسو مور درباندې وژاړه! اے نامردو! خپل کسان وژنئ او ځان د بل
چا لپاره ذليلوئ او په دې خوشحاليږئ چې د مسلم بن عوسجه غوندې نيک کس مو وژلې دے؟ قسم په هغه چا چې د هغه
په اسالم مې ب اور پيدا کړے دے ،هغه مې په ډېرو حساسو ځايونو کښې مسلمانانو سره ليدلے دے .هغه مې د "سلق" په
فتحې کښې په اذربايجان کښې ليدلے دے چې له دې وړاندې چې د مسلمانانو سپايان راورسي ،له مشرکانو يې شپږ

 .6شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد2 ،ټوک61-62 ،مخونه ،تاريخ طبري5 ،ټوک1 ،مخ.
 .2هماغه1 ،ټوک212 ،مخ ،الکامل2 ،ټوک16 ،مخ.
 .1محمد باقر مجلسي ،بحاراالنوار22 ،ټوک11 ،مخ.
 .2تاريخ طبري5 ،ټوک151 ،مخ ،المنتظم5 ،ټوک110 ،مخ.
 .5تاريخ طبري5 ،ټوک211-211 ،مخونه.
 .1هماغه.
 .1الکامل2 ،ټوک511-511 ،؛ تاريخ طبري5 ،ټوک213-211 ،مخونه.
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کسان ووژل .اے نامردو د هغه غوندې کس شهيديږي

او تاسو خوشحالي کوئ؟"6

کوفيانو چې کله په خيمو بريدونه کول نو په يو بريد کښې شمر د امام حسين(ع) خيمې ته ځان ورساوۀ او اراده يې وکړه
چې هغې ته اور واچوي .شبث هغه له دې عمله منعې کړ او کله چې عمر سعد د امام حسين(ع) د يارانو د کوفې د لښکر په
مقابله کښې والړتيا وليده نو شبث ته يې وويل" :بايد منظم شوي غشي ويشتونکي د امام حسين(ع) د لښکر په لور غشي
ولي او ته يې مشري وکړه" شبث ورته په ځواب کښې ويل" :خدای ته پناه وړم! تا ما غشيو ويشتونکيو سره ليږې چې زه د
"مضر" د قوم مشر او د دې ځمکې لوي شوې يم؟ ايا زۀ دومره خوار او سپک شوې يم؟ زما نه بغير دې بل څوک ونه موندل
چې ويې

ليږې!؟"2

ابن اثير له دې بيانه وروسته په څرګنده وايي چې شبث د کربال په پيښه کښې بې ارادې او بې غرضه و "د عمر سعد لښکر
تل شبث نه خوښو1"...

 .1حصين بن نمير تميمي
هغه له هغه کسانو و چې د کربال د پيښې په شورو کښې د هغه نامه په ژبو راغله هغه د عبيداهلل بن زياد لپاره په کوفه
کښې ډېر مهم رول ترسره کړ او د امام حسين(ع) ملګري او مينه وال يې ونيول ،ازار يې کړل او ځينې يې ووژل .تاريخ که څه
هم له  19هجري کاله وړاندې د هغه په هکله څه نه دي راوړي .خو د عبيداهلل بن زياد له خوا په يو خطرناک وخت کښې چې
مسلم په کوفه کښې و ،د هغه په کوفې کښې د امنيت مشر ټاکل دا ښيي چې د امويانو د هغه په اعمالو او افکارو باندې
پوره باور و.
حصين له دې نه عالوه چې د کوفې داخلي امنيت يې په غاړه و د کوفې د تږ راتږ الرې يې هم د نظر الندې ساتلې .هغه د دې
کار د ښه ترسره کول و لپاره "قادسيې" ته الړ او خپل فوځيان يې حساسو ځايونو کښې چې الره يې کوفې ته راتله وګمارل
چې کوفې ته د تږ راتږ الرې د نظر الندې وساتي .په ځينې روايتونو کښې راغلي دي هغه له همدې ځايه حربن يزيد رياحي

سره د يو زر کسانو د امام حسين(ع) د لښکر مخې ته چې د کوفې په لور روان و وليږۀ چې هغه حضرت او د هغه ملګري
کوفې ته له ننوتلو منعې کړي .قيس بن مصهر صيداوي او عبداهلل بن يقطر چې د امام حسين(ع) استازي وو د حصين بن
نمير په الس په همدې ځايونو کښې ونيوې شو او بيا په ظلم سره شهيد کړې شو ځينې نامعلوم کسان چې له کوفې د امام
حسين(ع) د مرستې لپاره يا د عبيداهلل بن زياد له ويرې له کوفې وتلي و هم د دې يزيدي کوماندان په الس شهيدان يا
بنديان شو2.

هغه له دې وروسته چې کوفه مکمل ارام شوه او د عبيداهلل بن زياد په وړاندې تسليم شوه ،د عمر سعد د مرستې لپاره د
څلور زره لښکر مشر شو او کربال ته روان شو او کله چې کربال ته ورسيد نو هلته يې د "شرطة المجففة" (زغره دارې ډلې)
مشري يې په ذمې واخسته5.

دا بې رحمه اموي کوماندان چې د کربال په پيښه کښې د پاکو اهلبيتو په دښمنۍ مشهور شو ،د دۀ په هکله وويل شو چې
له 19هجري کاله وړاندې د هغه په هکله څه اطالع نشته .حصين د کربال په پيښه کښې نيغ په نيغه ډېر ظلمونه وکړل چې

 .6تاريخ طبري5 ،ټوک225 ،مخ ،فتوح البلدان ،تحقيق محمدي هوان محمد306 ،مخ.
 .2الکامل2 ،ټوک511 -511 ،مخونه ،تاريخ طبري5 ،ټوک213-211 ،مخونه.
 .1هماغه.
 .2هماغه.
 .5تاريخ طبري5 ،ټوک211 ،مخ ،الفتوح5 ،ټوک 00مخ.
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په هغو کښې ځينو ته اشاره کوو لکه د اوبو څښلو په وخت په امام حسين(ع) باندې د غشي ګوزار چې امام اوبه ونه څښلې
شوې او په لپه کښې چې يې کومې اوبه وې هغه وينو سره رنګينې شوې 6.د امام حسين(ع) يو وفادار ملګرې حبيب ابن
مظاهر شهيدول هم د حصين بن نمير په الس ترسره شول ،هغه له دې وروسته چې د حبيب سر يې جدا کړ هغه يې په د خپل
اس په ورميږ پسې اويزان کړ او په لښکرځای کښې يې وګرځاوۀ .بيا يې هغه سر دليل بن حريم تميمي ته ورکړ چې هغه
عبيداهلل ته يوسي او له

هغه انعام واخلي2.

د حصين بن نمير د ژوند د دې لږې څيړنې مونږ دې نتيجې او پايلې ته رسو چې هغه په خپله دا دعوا نه ده کړې چې کوم
علمي او فقهي مقام لري ،بلکې هغه دومره مهم کوماندان هم نه و ،خو عبيداهلل بن زياد او اموي کورنۍ ورباندې ډېر باور
الرۀ او د کربال په پيښه کښې په بيله توګه د پيغمبر(ص) د کورنۍ په شهادت کښې يې ډېر مهم رول ترسره کړ .هغه يو
تجربه لرونکے جنګيالې و .که څه هم د ابوتمامه صايدي په ځواب کښې کله چې هغه امام حسين(ع) ته د لمانځه وخت ورياد
کړ او له کوفيانو يې مولت وغوښت چې لمونځ وکړي ،دۀ وويل" :ستاسو لمونځ خدای ته نه دے قبول" 1خو د هغه د ژوند او
شخصيت په پلټنې سره دا معلوميږي چې دا خبره يو نظر نه بلکې يو کنځل او بدګويي وه چې هغه وکړه.
هغه د عاشورا له پيښې وروسته يزيد سره خپلې وفادارۍ ته دوام ورکړ او د حرّې په پيښه کښې د مدينې د خلکو په عام
قتل کښې يې رول والر ۀ .له دې وروسته چې مدينې ته د يزيد ليږلې کوماندان مسلم بن عقبه مړ شو ،حصين بن نمير د يزيد
د

لښکر مشري په غاړه واخسته2.

هغه  12ورځې عبداهلل بن زبير په محاصره کښې وساتۀ او اخر دا چې د 12هجري کال د ربيع االول د مياشتې په دريمه
نيټه يې د کعبه پردې ته اور واچوۀ او د خدای د امن د کور حرمت او درناوې يې له منځه يوړ 5.او همدارنګ زبير سره په
جنګ اخته و تر دې چې د يزيد د مرګ خبر راورسيد .له دې وروسته چې مطمئن شو چې يزيد مړ شوے دے ،ابن زبير سره
يې د صلحې او بيعت کولو وړانديز وړاندې کړ چې ابن زبير ورباندې بد ګمان وکړ او مقصد ته ونه رسيد.
حصين بن نمير شام ته الړ او مروان به حکم ته يې ابن زبير سره خپله مرکه بيان کړه .هلته يې دا فيصله وکړه چې مروان سره

مکې ته الړ شي او ابن زبير سره بيعت وکړي .خو کله چې ابن زياد راغے او د مروان د خالفت خبره يې وکړه نو بيا مروان
قدرت او خالفت ته ورسيد 1.هغه د مروان بيعت کولو سره د مروان خالفت ثابت کړ او په خپل بيعت کښې يې دا شرط
کيښود چې د بني کنده کسانو ته به په شام کښې پاملرنه کيږي ،او د شام "البلقا" سيمه دې هغوي ته ورکړې شي او مروان
هم

دا خبره ومنله1.

دې بې رحمه جنګيالي د توابينو له پاڅونه وروسته ،د عبيداهلل بن زياد له خوا په دې مامور شو چې هغوي وځپي او دولس
زره لښکريانو سره د هغوي په لور الړ .په جنګ کښې سليمان بن صرد د حصين د زوي په الس قتل شو .د توابينو له جنګه
وروسته هغه همدارنګ په ميدان کښې موجود و او ابن زياد د مختار په خالف په لښکر کښې هغه د خپل ښي الس لښکر
مشر کړ تر دې حده چې په کوفې

باندې په بريد کښې ووژل شو3.

 .6تاريخ طبري5 ،ټوک220 ،مخ ،مناقب ال ابي طالب2 ،ټوک666 ،مخ،
 .2تاريخ طبري5 ،ټوک 229 ،تر 220مخونه ،مناقب ال ابي طالب2 ،ټو691 ،مخ،
 .1هماغه.
 .2تاريخ طبري5 ،ټوک201 ،مخ.
 .5هماغه203 ،مخ.
 .1هماغه 596 ،او  512او 522مخونه.
 .1هماغه.
 .3هماغه1 ،ټوک30 ،مخ.
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 .1شريح قاضى (م )693
شريح بن حارث ،د اسالم د تاريخ د لومړۍ پيړۍ له مشهورو قاريانو و .هغه د ځينې روايتونو له مخې له بعثته قابو اولس
کاله وړاندې په يمن کښې وزيږيد هغه له اصحابو نه دے ګڼل شوے او له تابعينو ګڼل شوے دے .6له دې دا معلوميږي
چې د پيغمبر(ص) په ژوند کښې يې هغه حضرت نه و ليدلے که څه هم ځينې کسان هغه صحابي ګڼي او يوه روايت سره د
هغه صحابي شونې

لپاره دليل راوړي2.

هغه د ابوبکر په زمانه کښې د حديث او سيرت په زده کښې بوخت و او د عمر د خالفت په وخت کښې د لومړي ځل لپاره د
کوفې قاضي جوړ شو .له دې وروسته هغه د تل لپاره قاضي و .د عثمان په وخت کښې يې خپله کرسۍ وساتله او د امام
علی(ع) د خالفت په وخت کښې هم له دې وروسته چې څه وخت سعيد بن نمران الهمدانى او بيا عبيدة السلمانى د کوفې

قاضيان وو ،هغه بيا د کوفې قاضي جوړ شو 1.د شريح د علمي او قضايي بيلګو په هکله راغلي دي" :انَّ شريحاً استقضى
بعدابى قرة الكندى فقضى سبعاً و خمسين

سنة"2.

شريح له ابی قره کندي وروسته په قضاوت وټاکل شو او په ټول کښې يې  51کاله قضاوت وکړ .په ادامې کښې لولو چې
هغه همدا رنګ د کوفې قاضي و او د لومړي ځل لپاره زياد بن ابيه هغه له کوفې وباسه او بصرې ته يې وليږۀ او ډېر لږ وخت
يې هلته قضاوت وکړ تر دې چې بيا کوفې ته راستون شو او قاضي شو .په ځينې سرچينو کښې بيا لولو 5شريح مې وليد
چې قضاوت کوي او فتوا ورکوي.
دا اخرنۍ نقل مونږ ته د ا ښيي چې شريح د خلکو تر مينځ په فتوا ورکولو او شرعي احکامو بيانولو بوخت و او له علمي
نظره يې هم د فتوا ورکولو او شرعي حکمونو راوباسلو شرطونه لرل؛ ځکه چې په قضاوت کښې د هغه ډېره تجربه وه ډېر
کم داسې شوي دي چې د هغه فيصلې د اصحابو له خوا علمي نيوکې ولري.
حضرت اميرمؤمنان علىعليه السالم د خپل خالفت په وخت کښې خپله زغره د کوفې د يو يهودي په الس کښې وليده،
هغه حضرت له دې وروسته چې ورته يقين شو چې دا زغره يې خپله ده يهودي ته مخ کړ او زغره يې ترې وغوښته .يهودي د

هغه حضرت دعوا ونه منله او د خپل ملکيت دعوا يې وکړه .اخر دا چې دواړه د کوفې قاضي ته اړمن شو چې د دوي تر
مينځ فيصله وکړي.
شريح په هغه وخت کښې د کوفې قاضي و او له دې سببه دواړه هغه ته ورغلل ،او خبره يې ورته وکړه .له دې وروسته چې
شريح راغے او قضاوت ته تيار شو ،حضرت علىعليه السالم وفرمايل" :ما خپله زغره د هغه يهودي په الس کښې وليده او
ومې پيژنده او پوه شوم چې دا زما مال دے" .شريح يهودي ته وويل :ته څه وايې؟ يهودي ورته وويل" :زغره زما په الس
کښې ده؛ نو زۀ يې مالک يم" .شريح هغه حضرت ته مخ کړ او ويې ويل" :قسم په خدای چې هغه رښتيا وايي ،مګر دا چې
کوم ګواه درسره وي چې ګواهي ورکړي چې دا زغره ستا ده".
حضرت علىعليه السالم خپل مريې قنبر عدالت ته راوغوښت او د ګواه ته توګه يې وړاندې کړ .قنبر ګواهي ورکړه چې دا
زغره د علی عليه السالم ده او هغه رښتيا وايي .شريح د قنبر ګواهي له دې سببه رد کړه چې هغه د هغه حضرت مريې و او
 .6يوسف بن عبدالبر ،االستيعاب فى معرفة االصحاب ،د على محمد البجاوى څيړنه2 ،ټوک 196 ،مخ؛ وفيات االعيان2 ،ټوک219 - 211 ،
مخونه.
 .2االصابه1 ،ټوک 112 - 111 ،مخونه.
 .1ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه62 ،ټوک 65 - 61 ،مخ.
 .2محمد بن خلف وكيع ،اخبار القضا ،مخ .101
 .5هماغه ،مخ .201
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ويې ويل" :د مريې د خپل مالک په حق کښې ګواهي نه قبليږي".حضرت علىعليه السالم مجبور شو خپل زوې حسن د
ګواهۍ لپاره راوغواړي او امام حسن(ع) هم د قنبر په شان ګواهي ورکړه .شريح دا ځل هم دا ګواهي قبوله نه کړه او ويې
ويل" :د زوي د پالر په حق کښې ګواهي نه قبليږي او څه اثر نه لري" .امام علی عليه السالم شريح ته مخ کړ او ويې ويل" :له
عمر بن خطابه مې اوريدلي دي چې ويل به يې پيغمبر(ص) وفرمايل" :انَّ الحسن و الحسين سيّد الشاب اهل الجنّة؛ بې
شکه چې حسن او حسين د جنت د ځوانانو سرداران دي" .شريح د دې روايت تصديق وکړ او هغه حضرت له دې وروسته له
هغه پوښتنه وکړه" :نو د جنت له دوو سردارانو د يوۀ ګواهي څه رنګ نه قبلوې؟ قسم په خدای چې تا به له کوفې وباسم! چې
تر څلويښتو ورځو پورې د "بانقيا" په خلکو کښې قضاوت وکړې".
له دې ټولو خبرو سره بيا هم د هغه د قضاوت حکم ته سر کيښود او که څه هم حکم يې ناحقه و خو قبول يې کړ او زغره د
هغه يهودي په الس کښې پاتې شوه .يهودي چې کله دا حالت وليد ،ويې ويل" :اميرالمؤمنين ما سره اسالمي عدالت ته الړ
او حاکم د هغه پر ضد حکم وکړ او هغه هم په دې حکم راضي شو" .بيا يې ومنله چې دا زغره د علی عليه السالم ده او دا يې

هغه وخت چې کله د امام له اوښه پريوته اوچه کړې وه .هغه په داسې حال کښې چې د اسالمي نړۍ له لوی حاکمه او حق
غوښتې متاثر شوې و ،اسالم يې قبول کړ او شهادتين يې ويل او مسلمان شو .حضرت علی عليه السالم هم د هغه له اسالم
راوړلو وروسته هغه زغره ،يو اس او نهه سوه درهمه ورکړل .هغه مسلمان شوي يهودي دا هر څه قبول کړل او په خطرو
کښې به هغه حضرت سره په څنګ وو او اخر دا چې د صفين په جنګ کښې

شهيد شو6.

شريح او د امام حسين عليه السالم د قتل فتوا
د شريح يوه بيلګه چې هغه د کربال په پيښه کښې له نورو مجرمانو جدا کوي ،هغه د هغه د امام حسين(ع) د قتل د جايزيدو
فتوا مشهوريدل وو .په ځينې ټولنو او اسالمي محفلونو کښې ويلي شوي دي چې قاضي شريح د امام حسين(ع) د قتل د
جايزيدو فتوا جاري کړې ده او هغه حضرت د دې فتوې له سببه ديني تفکر سره شيهد کړې شوے دے .دا په داسې حال

کښې دي چې د نورو کسانو په هکل ه چې د امام حسين(ع) په شهادت کښې الس لرلو دا رنګ پروپيګنډه نه ده مشهوره
شوې چې له ديني نظره او ديني فتوې سره هغه حضرت سره جنګ کولو ته خلک الړ شي.

بې بنسټه پروپيګنډه
له دې وړاندې چې اصلي بحث وکړو ،د دې خبرې کول ضروري دي چې د تاريخي نقلونو مطابق ،د فتوا ورکولو او ديني
چارو کښې اجتهاد لپاره د شريح قاضي علمي صالحيت د دفاع وړ ښکاري ،خو دا خبره چې د هغه علمي صالحيت او د
هغه عدالت له زرو او زوره متاثر نه وي شوې او ديني روح يې باقي پاتې وي ،دا د توجيه وړ نه ده؛ ځکه چې هغه ډېر زيات
د خپل وخت له حاکمانو متاثر و او د بيال بيلو حاکمانو په وخت د هغه په قضاوت باندې باقي پاتې کيدل هم د هغه د دې
فرصت غوښتې او ځان ساتنې د عادت ښوونه کوي .شريح له دې وروسته چې د عمر په وخت کښې په قضاوت کښيناسته
نو يوازې د ابن زبير د حکومت په لږ وخت کښې په کور کښيناست2.د حجر بن عدي په هکله د هغه خيانت سره ککړ دريځ
او د ابن زياد په بند کښې د هاني ابن عروه 1په هکله د دروغو راپور ورکول چې اخر د هاني د قتل سبب شو ،او له خپله
 .6ابن كثير ،البداية و النهايه0 ،ټوک 20 - 11 ،مخ ؛ سيراعالم النبالء2 ،ټوک 692 ،مخ.
 .2االستعاب2 ،ټوک 196 ،مخ ؛ الوافى بالوفيات61 ،ټوک 629 - 622 ،مخ.
 .1هانى بن عروه د ابن زياد په زندان کښې و او ډول ډو ل ظلمونه ورسره کيدل ،او مرګ ته نزدې و .د هغه قوم د دارالمارې مخې ته راغونډ شوے و
او د قاضي شريح د هغه قوم د باور وړ کس و ،هغه ته حکم ورکړې شو چې هاني سره له ليدنې وروسته د هغه حال د هغه قوم ته بيان کړي .شريح
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باوره غلطه ګټه اخستل ،هغه ځايونه دي چې د هغه عدالت ورسره داغداريږي او

نيوکه پرې راځي6.

د امام حسين(ع) د قتل د جايزيدو فتوا که څه هم د عامو خلکو تر مينځ مشهوره ده خو کله چې مونږ تاريخ او رجالي
کتابونو ته مراجعه وکړو ،نو دې نتيجې ته رسو چې دا خبره له مشهورو غلطو ده چې کوم تاريخي دليل او روايت نه لري.
په تاريخ سرچينو کښې نه يوازې دا چې دې خبرې ته اشاره نه ده شوې بلکې دا قرينې او اشارې شته چې د دې خبرې انکار
کوي ،او د شريح له خوا هر ډول فتوا چې د امام حسين د قتل د جايزيدو او د يزيد د ملګرتيا لپاره وي هغه ردوي.
 .6مونږ ته دا پته ده چې مختار ثقفي په  15هجري کال کښې د امام حسين(ع) د وينې د پور غوښتلو لپاره پاڅون وکړ او د
شيعو په مرسته چې د هغه حضرت د وينې پور غوښتونکي وو يې په کوفې برالسي پيدا کړه .هغه به په لومړيو کښې په
خپله قضاوت او فيصله کوله 2،خو څه وخت وروسته چې کله يې سياسي او فوځي چارې ډېرې شوې ،نو خپلو ملګرو او
شيعو سره يې مشورت وکړ چې د دې ښار د قضاوت لپاره يو کس وټاکي ،د مختار مشاورانو له دې وروسته چې څيړنه او

فکر يې وکړ ،شريح يې د دې کار

لپاره مناسب وليد1.

دا وړانديز او د مختار دا اراده چې شريح د کوفې قاضي جوړ کړي که څه هم د هغه د ځينې شيعو نيوکې سره مخامخ شوه،
خو بيا هم په څرګنده د دې دليل دے چې شريح له دې وړاندې داسې فتوا نه وه ورکړې .که داسې نه وې نو مختار چې د
امام حسين(ع) د وينې د پور غوښتو اراده لرله او د خپل پاڅون غرض يې همدا بيان کړے و او غرض او هدف او د خپل
حکومت د مشروعيت بنياد يې همدا جوړ کړے و چې د حسين قاتالنو ته سزا ورکړي ،نو هغه به هيڅکله شريح قاضي ته د
کوفې د قضاو ت کرسۍ په الس کښې نه وه وکړې او د هغه ملګرو به هم داسې وړانديز نه و ورکړې .د عبيداهلل زياد ،عمر
سعد ،شمر بن ذى الجوشن او د کربال د نورو ظالمانو په وړاندې د مختار کردار ،د دې خبرې تاييد کوي چې شريح په دې
هکله حکومت سره نرمي نه لرله او د هغوي حکم منلو ته راض ي نه و شوے .د هغه ټولو کسانو قتلول چې کومو د امام
حسين عليه السالم د هغه اوښې غوښه خوړلې چې کوم لوټ مار نه بعد د شمر په الس د امام حسين(ع) د قتل په شکرانې
کښې حالل شوې و ،د دې نښه ده چې مختار د امام حسين(ع) مخالفانو ته سزا ورکولو پښه

اراده لرله2.

 .2له دې ورتيره ،د کوفې شيعو چې مختار ته کوم د ګيلې ليک ليکلې و په هغه ليک کښې يې هم دې خبرې ته چې شريح
داسې فتوا ورکړې ده ،هيڅ اشاره نه وه کړې او دا په خپله د دې دليل دے چې دا يوه پروپيګنډه ده .هغوي مختار ته په
ليک کښې ليکلي وو" :شريح يو عثماني کس دے چې د حجر بن عدي کندي په خالف چې يو شيعه و ،يې شهادت نامه
الس ليک کړه .همدارنګ يې د هاني بن عروه په هکله خيانت وکړ او د هغه پيغام يې د هغه قبيلې ته ونه رساوۀ .حضرت
علىعليه السالم هم هغه د کوفې د

قضاوت له کرسۍ مات کړے و5.

 .1مختار له دې ګيلې وروسته شريح له قضاوته څنګ ته کړ او د هغه په ځای يې عبداهلل بن مالک طائی وټاکه .بيا يې د
دې حقيقت علت معلوم کړ چې علی عليه السالم شريح ولې تبعيد کړے و .خو له څيړنې وروسته ،دې نتيجې ته ورسيد
چی شريح يوه غلطه فيصله کړې وه چې علی عليه السالم ورته په هغې باندې غصه شو او قسم يې وخوړ چې هغه به له
هاني سره ليدنه وکړه او د هغه حال يې ډېر بد وموند او پوه شو چې ډېر زر به مړ شي .هاني چې کله شريح وليد نو هغه ته يې وويل :زما قوم ته ووايه
چې ډېر زر به ما ووژني .خو شريح له دې ټولو خبرو سره د هغه قوم ته وويل :هغه روغ دے او هغه ته هيڅ خطره نشته .د هاني قوم د شريح په دې خبره
وغوليد او خپور شو او هاني ډېر زر شهيد کړے شو .الفتوح1 ،ټوک  355 ،مخ؛ مروج الذهب2 ،ټوک 16 ،مخ.
 .6وفيات االعيان2 ،ټوک 219 - 211 ،مخ؛ ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه2 ،ټوک 03 ،مخ.
 .2تاريخ طبرى1 ،ټوک 021 ،مخ.
 .1شرح نهج البالغه2 ،ټوک 03 ،مخ ؛ تاريخ طبرى1 ،ټوک  12 ،مخ ؛ الغارات2 ،ټوک 021 ،مخ.
 .2شرح نهج البالغه2 ،ټوک 03 ،مخ؛ تاريخ طبرى1 ،ټوک12 ،مخ.
 .5شرح نهج البالغه2 ،ټوک 03 ،مخ ؛ الغارات2 ،ټوک 021 ،مخ.
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کوفې تبعيدوي .خو څه وخت وروسته چې هغه حضرت شهيد شو ،نو د شريح د تبعيد وخت ال تراوسه ختم نه و چې شريح
کوفې ته بيا ستون شو .نو مختار دغه وخت شريح راوغوښت او د هغه او د علی عليه السالم تر مينځ چې څه شوي وو له
هغه يې وپوښتل او شريح د هغه پيښې تفصيل بيان کړ او مختار وويل" :قسم په خدای چې تر څو تا دوه مياشتې بانقيا ته
تبعيد نه کړم نو تا به ارام ته نه پريږدم" .بيا يې حکم وکړ چې شريح دې دوه مياشتې بانقيا ته تبعيد شي چې هلته د
يهوديانو تر مينځ قضاوت وکړي او دې کار سره يې د حضرت علی عليه السالم هغه قسم چې د شريح په هکله يې خوړلې و
جاري کړ6.

د شريح په هکله د امام حسين عليه السالم د قتل د فتوا د پروپيګنډې د مشهوريدو د څيړنې په پای کښې د دې خبرې
يادونه وکړو چې شريح قاضي يوه ورځ د يو کس په هکله چې دا ګمان يې کاوۀ چې هغه مجرم دے او په ظاهري دليلونو او
ګواهانو باندې يې حکم وکړ ،بيا يې هغه ته مخ کړ او ويې ويل :زۀ ستا په هکله فيصله کوم ،په داسې حال کښې چې زما په
خيال ته ظالم ښکارې ،خو په خپل ګمان قضاوت نه کوم بلکې د شاهدانو په ګواهۍ سره په تا باندې حکم کوم .خبر شه چې

زما فيصله ،هغه څه چې خدای په تا باندې حرام کړي دي ،تا

ته نه حاللوي2.

دا خبره د کربال د پيښې په هکله هم راځي .لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،شريح د وخت له خليفه ګانو متاثر و او د خلکو
حالت او د يزيد د کارمندانو حالت او په بيله توګه په خپله د يزيد بن معاويه حال ته په پام که هغه داسې کومه فتوا ورکړې
وي هم نو له دې ف توې د کربال د پيښې مشروعيت په الس نه راځي چې نتيجه يې د کربال په ميدان کښې د دوو تفکراتو په
خپلو کښې ټکره وي؛ ځکه چې هغه د يو اسالمي مفتي لپاره ضروري عدالت ،استقامت او استقالل سياسي نفوذ او تاثير
نه لرو.

له قضاوته د هغه استعفا او د هغه مرګ
د عبدالملک بن مر وان په حکومت کښې چې کله حجاج بن يوسف ثقفي د کوفې حاکم و ،نو شريح د ډېر بوډاوالي له سببه
له قضاوته استعفا ورکړه .حجاج هم د هغه استعفا قبوله کړه .شريح يو کال وروسته په کوفې کښې له دنيا الړ .د هغه د عمر

په هکله په تاريخي روايتونو کښې اختالف دے او ويل کيږي چې هغه له  699تر  626کالو پورې عمر لرلو او  00کالو
عمر کښې له دنيا الړ1.

 .3حرملة بن كاهل اسدى
حرملة بن كاهل (كاهن) اسدى ،يو له هغه کسانو دے چې د کربال د تاريخ په تورې پاڼې کښې او د پيغمبر(ص) زوي سره
په جنګ کښې او په قتل او ازار کښې ډېر رولونه ادا کړل 2.د هغ ه او د هغه غوندې د نورو کسانو نامه راوړل له دې سببه
دي چې هغه په کربال کښې ډېر ظلمونه کړي دي ،نه دا چې هغوي کوم شخصيت وګڼل شي او علمي او معنوي يا اخالقي
مقام ولري .البته د دوو اجتهادونو ټکره د دې خبرې غوښته کوي چې هغه هم د مشرانو په توګه وکتلې شي او په اجتهاد
کښې د هغه توان يا په شرعې باندې د هغه پابندي وکتې شي.
د کربال ل ه پيښې وړاندې ،د دې سړي نامه د مسلمانانو په تاريخي پيښو کښې که هغه وړې دي که غټې ،نشته .له همدې
 .6هماغه.
 .2محمد بن خلف وكيع ،اخبار القضاة2 ،ټوک193 ،مخ.
 .1وفيات االعيان2 ،ټوک  211 ،مخ ؛ صفوة الصفوة1 ،ټوک 13 ،مخ.
 .2تاريخ طبرى ،ټوک  ،1مخ  121؛ الكامل ،ټوک  ،2مخ .536
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سببه دا هم معلومه نه ده چې هغه کله او څه رنګ مسلمان شو او ايا په اصل کښې مسلمان شوې و که نه؟ که څه هم په
ظاهره مسلمان و .نو له دې سببه د هغه بې له دې چې د دنيا مال ته ورسي بل کوم غرض او مقصود نه و .په دې ورتېره ،د
قبيلې کينې ،قومي مقابلې ،او د هغه په ښه طريقه تيرې او لوټ مار هم له نظره نه شو تيرولې.
حرملة بن کاهل د بې رحمانو او سخت زړو د ټولي مشر ګڼلې و .هغه په دې الره کښې دومره ظلم وکړ چې څوک دا توان نه
لري چې يوه بهانه ورته جوړه کړي او هغه له ظلمه بري کړي .او دا په حقيقت يو له هغه روښانه دليلونو دے چې په کربال
کښې د حق او باطل ،اسالم او کفر او دين او الحاد تر مينځ د جنګ ښودنه کوي .هغه کسان چې د کربال انقالب د دوو
اسالمي اجتهادونو د ټکرې ميدان ګڼي او وايي چې حسين د خپل پالر په غشي شيهد شو ،نو د حرمله د ظلمونو څه رنګ
توجيه راوړي؟!
هغه د کربال د پيښې په شورو کښې هم څه نامه نه لرله خو د عاشورا په ورځ چې کله يې له ټولو بد او زړه سواندي ظلمونه

وکړل نو ن امه يې په ژبو راغله او زړه لړزوونکي قتلونه د هغه په الس ترسره شول ،تر دې حده چې امام سجاد عليه السالم د
هغه لپاره د مرګ او اور غوښته وکړه او په هغه باندې يې په تاکيد سره بيا بيا لعنت وکړ .کېدي شي په لومړي ځل چې د
کربال په ميدان کښې د حرمله نامه په ژبه راغل ي وو هغه د ابوبکر بن حسن ،يعنې د امام حسين د زوي د قتل په سبب وي.
ابن جوزي په تذکرة الخواص کښې راوړي دي" :ابوبکر بن حسن هم په کربال کښې ووژل شو .د هغه مور ام ولد وه او د هغه
قاتل حرملة بن کاهل اسد دے چې د هغه په لور يې يو غشې وويشت او هغه يې شهيد کړ" 6.قاضى نعمان مصرى هم د
ابوبکر بن حسن شهادت د حرمله په الس تاييدوي؛ که څه هم هغه ابوبکر د امام حسين زوې ګڼي" .د عاشورا په ورځ،
ابوبکر

بن حسين د حرمله په ويشتلي شوي غشي شهيد شو د هغه مور ام ولد وه"2.

بل هغه ماشوم چې په ځينو روايتونو کښې د حرمله په الس شهيد شو هغه عبداهلل بن حسن عليه السالم دے .دا ماشوم چې
خپل تره سره يې ډېره مينه وه او د امام حسين(ع) په الس کښې لوې شوې و ،له دې وروسته چې امام حسين(ع) د جنګ
ميدان ته الړ ،ډېره ژړا يې کوله او خپل تره يې يادوۀ .د هغه ترور زينب د امام حسين(ع) د وصيت مطابق هغه نيولې و چې

له خيمې بهر ونه ځي .خو اخر دې ماشوم ځان له ترور خالص کړ او د خپل تره په لور يې منډه کړه .زينب بيبي ډېر کوشش

وکړ چې هغه راستون کړي خو راستون يې نه کړې شو .هغه په داسې حال کښې خپل تره ته ورسيد چې سر يې مات و او بدن
يې له زخمو ډک او په خپلو وينو کښې رنګين و او په ځمکه د دښمنان تر مينځ راګېر شوې و ،دښمن دا اراده لرله چې د
هغه سر مبارک له تنه جدا کړي .عبداهلل بن حسن ځان د خپل تره په بدن واچوۀ او خپل السونه يې د خپل تره له مرۍ چاپېر
کړل ،او کله چې شمر غوښتل چې د سيد الشهداء سر مبارک له تنه جدا کړي نو عبداهلل يوه چيغه ووهله" :خدای دې تا تباه
کړي ،اے د خبيثې زويه! ايا ته زما تره وژنې؟" په دې ځای کښې بحر بن کعب ،عبداهلل اوچت کړ او د هغه الس يې پرې کړ.
تورې د عبداهلل الس د هغه له بدنه جدا کړ .امام حسين(ع) هغه په غيږ کښې ونيوه او ويې فرمايل" :صبر وکړه؛ ډېر زر به
خپلو نيکو پلرونو ،پيغمبر ،على بن ابىطالب ،حمزه ،جعفر او حسن بن على ته ورسې" .په ادامه کښې حرملة بن کاهل د
عبداهلل په لور غشې وويشت .بيا نزدې شو او د هغه سر يې په داسې حال کښې له تنه جدا کړ چې د خپل تره په غيږ کښې و.

د شودو د ماشوم شهادت
د سيد الشهداء امام حس ين د شودو د زوې شهادت يو له هغه مشهورو او زړه لړزوونکيو ظلمونو دے چې د حرمله بن
 .6ابن جوزى ،تذكرة الخواص613 ،مخ .البته د ابوبكر بن حسن ،د قاتل په هکله بل روايت هم شته چې په هغې کښې عبداللَّه بن عقبه الغنوى د
هغه قاتل ښيي ،لکه څه رنګ په چې زيارت ناحيه مقدسه کښې راغلي دي .بحاراالنوار03 ،ټوک219 ،مخ.
 .2قاضى نعمان ،شرح االخبار1 ،ټوک 613 ،مخ.
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کاهل په الس ترسره شو .دا ماشوم چې څه هم په مقاتلو او خلکو تر مينځ د علی اصغر په نامه مشهور دے،خو په معتبرو
سرچينو کښې ورته عبداهلل بن حسين ويل کيږي .په موجودو روايتونو او اخبارو ته ځير شو نو دا څرګنديږي چې عبداهلل او
علی اصغر دوه کسان وو .عبداللَّه طفل رضيع (يعنې د شودو ماشوم) ياد شوے دے چې کله امام حسين عليه السالم
ميدان ته تلو نو بي بي زينب کبری سالم اهلل عليها هغه له خيمې راوباسه او خپل ورور ته يې وويل" :درې ورځې وشوې چې
دې م اشوم اوبه نه دي څښلي ،دا واخله او د هغه لپاره يوه قطره اوبه وغواړه؛ ځکه چې ډېر تږې دے" ،هغه حضرت ماشو په
السو کښې ونيوه او کوفيانو ته يې مخ کړ او ويې فرمايل" :اے قومه! تاسو زما شيعه او اهلبيت شهيدان کړل ،اوس له ما
دا ماشوم پاتې دے چې هغه هم له تندې د مهانو په شان شونډې خالصې کړي دي ،نو دا ماشوم واخلئ او ورته يو ګوټ
اوبه ورکړئ" .ناڅاپه حرملة بن کاهل اسدي يو غشې په ليندې کښې کيښود او د هغه ماشوم په لور يې وويشت .هغه غشي
د ماشوم مرۍ پرې کړه .حسين(ع) خپل السونه د هغه ماشوم د مرۍ الندې کړل او جمع شوې وينې يې د اسمان په لور

وويشتلې او ويې فرمايل" :د خدای د ليدولو له سببه ټولې سختې ماته اسانې

دي"6.

لک ه څه رنګ چې اشاره وشوه ،د دې ماشوم چې په سرچينو کښې ورته عبداهلل بن حسين ويل شوي دي او د حضرت علی
اصغر تر مينځ ځينې ورته والي دي او ډېر وينا وال دا کيسه د علی اصغر لپاره بيانوي او يا دواړه يو کس ګڼي .په ځينې
سرچينو کښې علی اصغر د امام حسين(ع) د اووه کالو ماشوم زوې ياد شوے دے چې د خپل پالر په غيږ چې کله چې يې
ورسره رخصتي کوله د حرملة ويشتلي شوي غشي سره شهيد شو 2.د دې بې ګناه ماشوم شهادت ،يو له هغه مزبوتو
دليلونو دے چې د يزيدي سپايانو د ظلمونو ښوونه کوي؛ ځکه چې دا ماشوم په يوه اجتهاد سره هم ګناهګار نه شي ګڼل
کيدې.
په کربال کښې د حرملة له ظلمونو يو ظلم د حضرت عباس بن علی ،د امام حسين د بيرغ وال (علمدار) شهادت دے .په يو
کتاب کښې راغلي دي" :حرملة بن کاهل اسدي ،د کوفيانو يوې ډ لې سره حضرت عباس بن علی بن ابی طالب عليه السالم
شهيد کړ .البته ډېر تاريخ ليکواالن ،حکيم بن نخيل او د هغه ملګري د هغه حضرت قاتالن ګڼي .کيدې شي حرمله هم په

هغه ټولي کښې او په دې ظلم کښې يې الس لرلو .حرمله اخر په  15هجري کال کښې د مختار ثقفي په

الس ووژل شو1.

 .0خولى بن يزيد اصبحى
هغه هم د کوفې د ډېرو مشرانو په شان د امام حسين(ع) او د هغه د ملګرو په شهادت کښې الس لرلو ،د عاشورا له پيښه
وړاندې يې کومه نامه نه لرله .له همدې سببه د کربال له پيښې وړاندې د هغه د تفکر او چارو په هکله په تاريخ کښې څه نه
دي ليکلي شوي .او له همدې سببه په يقين سره ويلې شو چې هغه نه يوازې دا چې د نظر خاوند او په شرعي مسلو کښې
مفتي نه و ،بلکې په فوځي او سياسي چارو کښې يې هم څه الس نه لرلو او د حديث او سيرت په نقل کښې يې هم کومه
پوهه له ځانه نه ده څرګنده کړے.
خولي په کربال کښې څو ظلمونه وکړل چې په هغو کښې يو د عثمالن بن علی بن ابی طالب عليه السالم شهيدول وو.
عثمان چې د ام البنين زوې و  26کاله عمر يې درلود او د خپل ورور عمر بن علی له شهادته وروسته په دې غږ سره ميدان

ته ووته:

انى انا عـثمان ذو المــفاخر
 .6تاريخ طبرى5 ،ټوک 223 ،مخ .
 .2هماغه.
 .1بالذرى ،انساب االشراف1 ،ټوک 296 ،مخ ؛ بحار االنوار03 ،ټوک219 ،مخ.
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شيخى على ذو الفعال الظاهر
وايــن عـم للـنبى الــطاهر
اخى حسـين خـيرة االخيار
و سيد الکــبار و االصــاغر
بعد الرسول والـوصى الـناصر

زۀ عثمان يم چې ډېر فخرونه لرم ،زما پالر او رهبر علي دے چې روښانه کارنامه لري .هغه د پيغمبر(ص) د تره زوې دے.
هغه له پيغمبر(ص) وروسته د هغه ځای ناستې او يار او د لويانو او ځوانانو سرور او مشر دے ،زما ورور حسين ،چې د
نيکانو د باغ تازه ګل دے.

خولي بن يزيد اصبحي ،په لينده کښې غشې کيښود او د هغه په لور يې وويشت

او هغه حضرت يې شهيد کړ6.

د ام البنين د بل ځوی جعفر بن علی چې له عثمانه وروسته د ميدان په لور الړ ،هغه هم د خولي ظالم په الس د کربال په
ميدان کښې شهيد شو .جعفر د خپل ورور

له شهادته وروسته په دې غږ سره ميدان ته ووت2:

انى انا جـــعفر ذوالــمـــعالى
ابن عـلى اخــير ذوالــــنوال
حســبى بعــمى شرفاً و خالى
احمى حسيناً ذى الندى المفضال

اخر دا چې هغه هم د خولي هغه ګزار سره چې د هغه په سر يا

سترګو يې وکړي شهيد شو1.

د سيد الشهداء سر مبارک کوفې ته وړل
خولي له هغه کسانو و چې د امام حسين(ع) له شهادته وروسته يې د هغه حضرت په خيمو باندې بريد وکړ او هغه حضرت
ورباندې لعنت وکړ ،2په ځينې روايتونو کښې د امام حسين(ع) د سر جدا کول خولي ته نسبت ورکړې شوے دے 5.که څه
هم معتبر قول دا

دے چې دا ظلم شمر بن ذی الجوشن يا سنان کړې و1.

خولي د هغه حضرت مبارک سر په نيزه کړه او د عاشوا په ماځيګر د کوفې په لور روان شو چې له نورو کسانو وړاندې
عبيداهلل بن زياد ته ورسي او له هغه ډالۍ واخلي .کله چې کوفې ته ورسيد ،نو ناوخته شوې و او داراالماره تعطيل وه .له
همدې سببه خپل کور ته الړ او په خپلو دوو کور والو کښې يوې ته ورغلے چې دواړه د اهلبيتو(ع) له شيعو وې .هغه ښځه
چې کله خبر شوه چې دا ظلم يې کړے دے نو په هغه غصه شوه او هغه مجبور شو چې د بلې ښځې کور ته الړ شي او هغه
مبارک سر يې په تنور کښې پټ کړ .هغه ښځې روايت کړے دے چې" :قسم په خدای! ومې ليدل چې له تنوره يو نور د

 .6تاريخ طبرى ،ټوک  ،1مخ  221؛ الكامل ،ټوک  ،2مخ  536؛ انساب االشراف ،ټوک  1مخ .296
 .2بې شکه زۀ جعفر يم چې لوړ صفتونه لرم ،د علی زوې چې شرافت او خير يې لرلو .زما لپاره زما د ترور او ترۀ شرافت بس دے له حسينه به
حفاظت کوم چې سخي او لوړ فضيلتونه لري.
 .1تاريخ طبرى1 ،ټوک 111 ،مخ.
 .2الكامل فى التاريخ2 ،ټوک 516 ،مخ.
 .5كشف الغمه2 ،ټوک 212 ،مخ.
 .1تاريخ طبرى1 ،ټوک  111 - 115 ،مخ ؛ البداية والنهايه3 ،ټوک 199 ،مخ ؛ الكامل فى التاريخ2 ،ټوک  512 ،مخ او 1ټوک123 ،مخ.
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اسمان په لور اوچت شوے دے

او سپين رنګ مرغې له هغې طواف کوي"6.

خولي د يوولسم محرم په ورځ هغه مبارک سر عبيداهلل ته ورکړ .هغه اخر په  12هجري کال کښې د مختار د پوځيانو په
الس ونيول شو او په ډېره بده طريقه د خپلو عملونو سزا ته ورسيد او ووژل شو.

د تيرو خبرو لنډيز
د کربال د انقالب د مخالفو کسانو او د باطلو مشرانو د پوهې په هکله څيړنه او همدارنګ د  16هجري کال د عاشورا په
روځ د امام حسين(ع) او د هغه د يارانو د شهادت څيړنه دا ښيي چې له يزيد بن معاويه تر عبيداهلل بن زياد او عمر سعد او
نوور کسانو ،د اسالمي اجتهاد لپاره کوم علمي (ذاتي يا اکتسابي) شرطونه نه لرل او نه يې عدالت ،رښتونولي او تر دې
چې ځينو ايمان هم نه لرۀ او د فتوا ورکولو وړ نه وو.

که مونږ دا ومنو چې ځينو دا شرطونه لرل نو په روښانه دا په الس راځي چې دې نظريې ته نه وو رسيدلي چې ووايي امام
حسين او د هغه يارانو سره جنګ کول يوه شرعي دنده ده او همدارنګ د يزيد ملګرتيا يوه شرعي دنده ده او همدا د خدای

د رسول(ص) حکم دے.
بلکې د دې په خالف يې نظر لرلو؛ لکه څه رنګ چې د کربال په درشل کښې سياسي پيښې او د عمر سعد ،شبث بن ربعى،
يزيد بن معاويه ،شمر بن ذىالجوشن دريځ د همدې ګواهي ورکوي ،هغوي په دې هيله چې مال او مقام ته ورسي او ډالۍ
واخلي ورو ورو د امام حسين(ع) سره جنګ ته تيار شول چې په هغو کښې ډېرو دا تصور هم نه شو کولې .او کله چې يې د
دې پيښې ژورتيا ته پام شو نو بيا ناوخته شوې و او په خپل الس جوړ کړي دلدل کښې ګېر شوي وو او وتل ترې ممکن نه
وو.
په ټول کښې د کربال په پيښه کښې د يزيد ملګري او عوامل په دوو برخو ويشل کيږي؛ لومړۍ برخه هغه کسان دي کله
عمر سعد ،شبث ربعى ،مروان حكم ،قاضى شريح او نو ،چې له علمي نظره د تاريخ په ګواهۍ يې کوم علمي او ديني مقام
نه لرلو .خو په هر حالت کښې په هغو کښې ځينې ديني غټان او د نظر خاوندان ښودل شوي وو او له دې وړاندې چې په

فوځي ميدانونو کښې کوم مقام ولري ،د ديندارۍ ،اسالم غوښتې او ټولنيزې مشرۍ دعوای يې لرله.
دا برخه ،لکه څه رنګ چې تېر شول ،که چرې دا ووايو چې د علمي اجتهاد او اسالمي استنباط لپاره علمي صالحيت لري
چې په ديني مسلو کښې نظر ورکړي ،نو د کربال د پيښې په درشل کښې له فکري نظره هغوي د امام حسين(ع) سره د
مقابلې مخالف وو او د هغه دښمنان يې په باطلې ګ ڼل .خو د بيال بيلو رواني ،ټولنيزو ،سياسي ،اقتصادي زورنو او له
ټولو زيات د دنيا غوښتې او مقام غوښتې له سببه يې د خپلو ديني عقيدو په خالف قدم اوچت کړ او په لنډه دا چې دين يې
په دنيا باندې پلورلې دے.
دويمه برخه هغه کسان دي لکه چې شمر بن ذىالجوشن ،خولى بن يزيد ،حرملة بن كاهل ،حصين بن نمير تميمى او نور وو.
دوي نه يوازې دا چې د اجتهاد او فقهي نظر ورکولو علمي شرطونه نه لرل بلکې د هغوي لپاره ديني عقيده هم نه ده نقل
شوې .بلکې هغوي تجربه لرونکي جنګياالن او په وهلو ټکولو او مړولو کښې مشهور وو او د دې کار لپاره يې وخت لټوه
او په غوړې نوړۍ پسې اخوا ديخوا ګرځيدل او خپله عقيده يې بدلوله رابدلوله .هغوي په دې الره کښې ،دومره افراط او

زياتې وکړ چې يزيد او د هغه د حکومت نورو کسانو هم مالمته او سپک کړل.
دې خبرې ته په پام ،دا دعوا چې د کربال پيښه د اسالمي خالفت لپاره د دو تفکراتو ټکره وه چې د پيغمبر(ص) د وينا
مطابق چې د مسلمانانو د يووالي او ديني خالفت د مخالفانو او جدايي اچوونکي چې د اسالمي حکومت په خالف يې
 .6د دې تفصيل به د کربال د انقالب د کرامتونو او پايلو په څپرکي کښې راشي.
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پاڅون کړې وي ،يې سرچينه اخستې وي ،دا عقيده په ټول کښې مردوده ده او هيڅ تاريخي او علمي مالتړ نه لري.
د کربال د انقالب د اصل ي مخالفانو د ژوند ليک څيړنه ،له يزيده تر قاضي شريحه ،د دې ښوونه کوي چې هغوي د امام
حسين(ع) په مقاله کښې ،د نظره ورکولو او ديني اجتهاد لپاره کافي شرطونه نه لرل او نه دې نظريې او استنباط ته
رسيدلي وو چې دا نظريه ورکړي چې امام حسين(ع) دې ووژل شي .بلکې هغوي د امام حسين(ع) وژل د جهنم اور او بي
دينۍ سره برابر ګڼل البته په دې طريقې دا ممکنه وه چې دنيا او د دنيا سازو سامان ته ورسي.

دوه نور ګواهان
که څه هم د کربال د پيښې د پيدا کوونکيو د ژوند په لوړو ژورو کښې چې فکر وکړو نو په دې خبرې کښې څه شک نه
پاتې کيږي چې د يزي د د منونکيو دا دعوې چې دا پيښه يو فکري بنياد لري ،بې بنسټه او دروغ ښکاره کيږي ،خو بيا هم
دې پيښې سره د تړلي تاريخ د ال زيات روښانيدو لپاره په تيرو دليلونو پسې دوه نور ګواهان راوړو:

 .6له عاشورا وروسته پيښې او اعترافات
بې شکه چې کله انسان خپله ذمه وپيژني او په وخت په هغې باندې عمل وکړي په بيله توګه چې کله خپله شرعي ذمه
وپيژني او ورباندې عمل وکړي ،نو په دې کار باندې خلک پښيمانيږي نه بلکې د شکر وړ وي او انسان ورباندې راضي
وي .په حقيقت کښې د استنباط او شرعي اجتهاد له الرې د ذمې پيژندلو فلسفه ،د خدای د رضا په الر کښې قدم کيښودل
دي چې ورسره د سړي زړه په اراميږي او ورپسې د انسان نيکمرغي وي.

د جمات د جوړولو شبهه
کيدې شي د عاشورا له پيښې وروسته په کوفه کښې(د حجاج دروازې سره خوا کښې) د ځينې کوفيانو چې يو ترې شبث بن
ربعي و په الس د جمات جوړول يا د هغې بيا رغونه په کربال کښې د امام حسين(ع) د قتل په شکرانې کښې ،د کربال د
انقالب په هکله د يزيد د اوسني مننونکيو په دعوې باندې يو دليل وګڼو .ځکه چې شبث د امام علي(ع) د حکومت په وخت

په کوفې کښې يو جمات جوړ کړ او د امام حسين(ع) له شهادته وروسته د هغه حضرت د قتل په شکرانه کښې يې د هغې
بياروغونه وکړه6.

کيدې شي دا کار دا رنګ وڅپړل شي چې شبث يو باور لرونکې مسلمان و او معنوياتو او ديانت ته به يې پاملرنه کوله؛
ځکه چې هغه د کربال د انقالب په وخت کښې په دې پيښې کښې خپل هغه ديني باور او اسالمي نظر او اجتهاد ته په پام
ګډون کړے و .له همدې نظ ره ،له دې وروسته چې بريالې شو او د يزيديانو په اصطالح کښې چې کله د امام حسين بلوا او
بغاوت ختم کړې شو او په الهي ذمې عمل وشو او د يزيد له اسالمي خالفته خطره ختمه شوه او اسالمي يووالې راغے ،نو
د دې جمات يې په شکرانه کښې بيا رغونه وکړه.

ځواب
د دې پوښتنې په ځ واب کښې بايد وويل شي لکه څه رنګ د کربال د انقالب په درشل کښې د شبث له فکري او روحي
حالته معلوميږي ،هغه نه يوازې دا چې د امام حسين(ع) په مقابله کښې د يزيد په حقانيت باور نه لرۀ بلکې د هغوي په

باطل شونې او د حسين په حقانيت کښې يې څه شک نه لرۀ .له همدې سببه سره د هغه ټول زور او تمې چې هغه ورسره
 .6سيد حسين بن احمد براقي نجفي ،تاريخ الکوفه ،څيړنه د سيد صادق بحرالمعلوم11 ،مخ.
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کربال ته وليږل شو هغه بيا هم فيصلې ته ونه رسيد او امام حسين(ع) سره جنګ ته باوري نه شو .د هغه دې بيلګې په بيال
بيلو ځايونو کښې ځان څرګند کړ او د عمر سعد د لښکر پام يې ځانته راواړوۀ.
هغه جمات چې شبث د کربال له پيښې وروسته جوړ کړ ،که چرې دا نقل صحيح وي ،نو دا خبره له يوه اړخه د هغه د ضمير د
مالمتيا او عذاب او له بل اړخه خلکو ته د دهوکې ورکولو او نفاق نښه وه .دا جمات هغه وخت جوړ شو چې کله حضرت
علي(ع) د خالفت مرکز له مدينې کوفې ته بدل کړ او په هماغه وخت کښې د مسلمانانو د خليفه له خوا سپک ګڼلې شوې او
له لمانځه کولو په کښې منعه کړې شوې وه .له امام صادق(ع) يو روايت راغلے دے چې ويې فرمايل" :امام علي په کوفه
کښې په پينځه جوماتونو کښې لمونځ کول منعه کړي وو :يو د اشعث بن قيس ،د جرير بن عبداهلل ،د سماک بن محزمه او
شبث بن ربعي جوماتونه" 6.کله چې مونږ د دې جوماتونو د جوړونکيو په هکله څيړنه وکړو نو پوهيږو چې له جوماتونو
جوړولو د هغوي غرض يوازې دا و چې د اسالم اسالمي اسلحې په وسيله سره مقابله وکړي او جومات نه د وسلې کار
واخلي .که د هغوي دا جوماتونه جوړل مونږ د هغوي د ديندارۍ او اجتهادي اختالف عالمت وګڼو ،نو دا اختالف دوه
ډوله عقيدې لرلو ته ګرځي چې د عاشورا له پيښې وړاندې هم وو ،ځينې کسانو اسالم ته په دې نظر کتل چې هغه يو نجات
ورکوونکے اسماني دين دے او په زړه سره يې هغه قبول کړے و او ځينې کسانو مسلماني د ځان لپاره له وخته ګټه اخستل
ګڼل چې شخصي ،قومي او مالي ګټه يې ترې اخسته او په نامه مسلمان وو.

د کربال په ظلم باندې د پښيمانۍ عوامل
د کربال د پيښې د مشرانو هغه پښيماني چې له عاشورا وروسته يې څرګنده کړه د لوستلو وړ او غمناک او عبرت
ورکوونکے څپرکې دے چې بايد ولوستل شي .پښيماني او ځان بري کول له هغه څه چې په کربال کښې وشو ،د يزيد او د
هغه د ملګرو له خوا په تاريخ کښې ليکلي دي او هيڅوک ترې انکار نه کوي او د يزيد ملګرو ورباندې په خپله اعتراف
کړے دے .خو کومه خبره چې د يادولو ده هغه دا ده چې هغوي د اعترافاتو او يادو شويو خبرو له انکاره عاجر پاتي شو،

نو په دې پسې شو چې له دې اعترافاتو دا تفکر راوباسي چې يزيد يا د هغه نور ځينې ملګرو په دې کار کښې الس نه الرۀ
او ورباندې راضي نه وو بلکه دا ځينې جنګياالنو يا ځينې کوماندانو په خپل سر داسې ظلمونه کړي دي.
څوک چې له تاريخه لږ غوندې هم خبر وي ،نو ښه پوهيږي چې تل داسې کيږي چې د يو ظلم ظالمان ځان له هغه ظلمه بري
کوي او هغه کسان چې د هغوي په واسطه يې دا کار کړے وي هغه ګناهګار ګڼي او کله کله خو هغوي هغه کسان زنداني يا
مړه هم کړي او دا هغه طريقه ده چې د سياسي مشرانو تر مينځ مشهوره او پخه ده .يزيد هم د سياست له مشرانو او د
معاويه زوې او د ابوسفيان لمسې و چې دا ټول په مکر او فريبکارۍ کښې مشهور وو .هغه به د عامو خلکو په وړاندې
افسوس کاوۀ او که مونږ دا فرض کړو چې د هغه دا اوښکې او پښيمانه رښتونې وه ،نو بيا هم زما خبره رښتونې کيږي ځکه
چې شرعي کار او په ديني ذمې باندې عمل کول خو پښيماني نه لري!
له دې ټولو خبرو سره بيا هم مونږ غواړو چې په راتلونکي څپرکي کښې په دې باندې په تفصيل سره خبرې وکړو او د هغه
تاريخي سندونو او مدارکو چې اهل سنت يې قبلوي په مرسته به وګورو چې يزيد او د هغه ملګرو تر کوم حده د کربال په

ظلم کښې الس درلود .دلت ه مونږ په لنډه توګه د يزيد د ملګرو او د امام حسين(ع) د دښمنانو اعترافات او پښيمانۍ بيانو
چې روښانه شي چې د امام حسين(ع) مخالفان اسالمي تفکر او عقيدې سره کربال ته نه وو راغلي ،بلکې د خپلې دنيا د
ابادولو او د خپل قدرت د ساتلو لپاره د خدای دين او د پيغمبر(ص) کورنۍ سره جنګ ته پاڅيدل په داسې حال کښې چې
د امام حسين(ع) حقانيت هغوي ته لکه د نمر روښانه و.
 .6محمد يعقوب کليني ،اصول کافی ،څيړنه او تصحيح علي غفاري1 ،ټوک209 ،مخ.
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د مروان او د يزيد د پښيمانۍ اوښکې
د اهل سنتو د نقل مطابق ،د امام حسين(ع) او د هغه د يارانو له شهادته وروسته د هغه کورنۍ د شهيدانو پرې کړي سرونو
سره د يزيد دربار ته ننوته – لکه څه رنګ چې تير شول – هغه په اول کښې د سيدالشهداء امام حسين(ع) مبارک سر سره بې
ادبي وکړه او په لرګې يې وواهه او حسيني بنديانو سره يې په ظلم سره چلن وکړ او هغوي يې په يوې خرابې کې بندي کړل.
څه وخت پس ورو ورو د کربال د شهيدانو حقيقت او د يزيد غلط سياست او چال چلن شاميانو ته څرګند شو .له همدې
سببه کوم څه چې په کربال کښې شوي وو يزيد ورباندې د پښيمانۍ څرګندونه وکړه او د ځان بري کولو لپاره يې عبداهلل بن
زياد او د کوفې لښکريان خود سرې او ګرم وګڼل .د يزيد د دې وخت يو مينه وال ليکي" :طبري په 2ټوک101 ،مخ کښې د
معاويه بن ابوسفيان له يوه مريې نقلوي چې کله (د څويم ځل لپاره) د امام حسين(ع) سر مبارک يزيد ته راوړې شو ،نو هغه
هغه سر خپلې مخې ته کيښود او ژړا يې وکړه او ويې ويل :که د هغه (ابن زياد) او د حسين تر مينځ خپلولي وې ،نو داسې
کار

به يې نه کاوۀ"6.

ابوالفرج ابن الجوزي هم له دې وروسته چې د اهلبيتو له غم ډکه کيسه چې شام ته په څه شان ننوتل ،او د کربال پيښه د
يزيد په دربار کښې له زفر بن قيسه نقلوي ،زياتوي" :د يزيد په سترګو کښې اوښکې راغلې او ويې ويل :زۀ د حسين له

قتله عالوه د هغه په رضايت باندې راضي وم .خدای دې په ابن سميه باندې لعنت وکړي .خو قسم په خدای که هغه سره وم،
نو بيشکه چې حسين به مې بخښلو"2.

د اهل سنتو په يو بل کتاب کښې هم تقريبا همدارنګ راغلي دي چې د کربال له پيښې وروسته چې کله بنديان شام ته
ورسيدل او د کربال د پيښې حقيقت څرګند شو "د يزيد سترګې له اوښکو ډکې شو او ويې ويل :خدای دې په ابن مرجانه
لعنت وکړي او په ابا عبداهلل دې رحمت وکړي .زۀ بې له دې (مرګه ژوبلې) له ستاسو عراقيانو راضي کيدم .خدای دې ابن
مرجانه مختور کړي .که هغه د حسين تر مينځ څه خپلولي وې نو هغه سره به يې دارنګ عمل نه کاوۀ" .همدارنګ کله چې د
ک ربال د شهيدانو سرونه هغه ته راوړې شو ،ويې ويل" :د سميې زوي زما او د ابا عبداهلل تر مينځ جدايي راوسته او د دوو
اړخو تر مينځ نزدې والې يې نابود او پرې کړ .که زۀ هغوي سره وم نو بخښنه به مې کړې وه ،خو خدای چې څه حکم وکړي
هماغه کيږي .اے حسينه! خدای دې تا وبخښي .بيشکه ته هغه چا ووژلې چې د خپلولۍ

له حقونو نه و خبر"1.

په يو بل روايت کښې راغلي دي (چې يزيد وويل)" :خدای د مرجانه په زوي لعنت وکړي .هغه په حقيقت کښې حسين وژلو
ته مجبور کړ .بيشکه چې حسين له هغه غوښتي وو چې ځينې ځايونو او پولو ته الړ شي او هغه له دې کاره منعې کړ .ابن
زياد زما د دښمنۍ او کينې تخم د هر يو بد او ښه او نيک او بدکار سړي په زړه کښې وکرۀ" .بيا يې په ابن زياد باندې

نيوکه وکړه او زفر

بن قيس ته يې هم څه ورنه کړل2.

د پاسني تاريخ په ځينې برخو کښې شک او ترديد کول زمونږ هغه اصلي نقل ته هيڅ څه زيان نه رسوي؛ ځکه چې دا نقل ،د
يزيد ملګرو ته قبول دے او هغوي دې ته ال زياته مالګه مساله لګوي او نقلوي يې او روباندې ټينګار کوي؛ لکه په هغو
کښې يو کس لومړنۍ روايت له طبري نقل کړے دے چې د اهل سنتو په نظر کښې امام المؤرخين دے.
ابن العربي مالکي او د هغه ملګري هم نقل شوې روايت په تفصيل سره نقلوي او زياتوي... :نو د حسين علي اصغر او
اهلبيت يې ځان ته راوغوښتل .هغوي په داسې حال کښې د يزيد دربار ته ننوتل چې د شام مشران هلته ناست وو .يزيد علی
 .6اباطيل يجب ان تمحي من التاريخ220 ،مخ.
 .2المنتظم فی تاريخ االمم والملوک5 ،ټوک222 ،مخ ،تاريخ طبري15 ،ټوک219 ،مخ .تذکرة الخواص219 ،مخ ،العواصم من القواصم،
226مخ (حاشيه کښې)
 .1تذکر الخواص219 ،او 216مخونه.
 .2هماغه.
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بن حسين ته مخ کړ او ويې ويل :ستاسو پالر زمونږ خپلولۍ ته ونه کتل او زما ته باچاهۍ په هکله يې ما سره جنګ وکړ.
نو خدای ورته هغه څه ورکړل چه انجام يې تا وليد .له دې وروسته يې حکم وکړ چې هغوي دې د هغه کور ته ننباسي او حکم
يې وکړ چې د هغوي ډوډۍ او نور حاجتونه دې په درنې طريقې ترسره شي او د يزيد په سرای کښې اودۀ شي .بيا يې نعمان
ابن بشير ته حکم وکړ هغوي په ښې طريقې سره تيار کړه او څو ارزښتمنو کسانو سره يې مدينې ته روان کړه .اهلبيتو چې
کله له شامه د وتلو اراده وکړه ،يزيد ،علی ابن حسين راوغوښت او هغه ته يې وويل :خدای دې په ابن مرجانه لعنت وکړي.
که زۀ کربال کښې حاضر وې او حسين له ما څه غوښتې وې نو هغه ته به مې ورکړې وې .څه چې دې وليدل هغه تير شو،
ماته ليکونه ليږه راليږه او چې څه حاجت

دې وي نو زما له خوا به هغه درته پوره کيږي"6.

هغه په ادامې کښې د ابن قتيبه له ژبې ليکي" :کله چې د حسين او د هغه د اهلبيتو سرونه هغه ته راوړې شو ،يزيد دومره
ژړا وکړه چې نزدې و ه چې له ژړا مړ شي او د شام خلک هم هغه سره دومره وژړيدل چې اوازونه يې

اوچت شو"!؟2

محمود ابراهيم د کويت د ادبياتو د پوهنتون استاد همدارنک د يزيد په دفاع او د امام حسين په مخالفت کښې په ادامه

کښې د علی بن حسين له ژبې د کربال په پيښه باندې د يزيد پښيماني او بنديانو سره د هغه نيک چلن نقلوي او په غير
علمي او مبهمې طريقې سره د اهل سنتو يو رجالي کتاب ته نسبت ورکوي او ټول وجود سره دا هڅه کوي چې د يزيد د
حسين

له شهادته بري کړي1.

د مروان بن حکم لپاره هم د يزيد په شان د بري کيدو خبرې راغلي دي چې د کربال له پيښه وروسته او کله چې اوبه له ورخه
تيرې شوې هغه سره فکر شو او ويې ويل" :پکار نه وو چې حسين وژلې شوې وې او د دې کار ذمه وار عبيداهلل بن زياد
دے .که د هغه او حسين تر مينځ څه خپلولي وې ،نو حسين

سره به هيڅکله داسې نه کيدل"2.

د زياد د کورنۍ د ضمير عذاب؛ ابن زياد بايد د خپل وخت بلکې د ټول تاريخ له ټولو پليت باطن لرونکی او بد سيرته کس
وګڼو .هغه دومره په قدرت غوښتې او شهرت کښې غرق و چې لکه انساني ضمير او بشري فطرت يې نه لرۀ .له همدې سببه
د هغه په چلن کښې د انسان مينې او انسان دوستۍ ذره هم نه ښکاري .هغه نه په دين څه عقيده لرله او نه له دينه څه خبر و.
د هغه يوازې هنر دا و چې په ګټې پوهيده او د قدرت په بيال بيلو طريقو او د قبيلو د مشرانو په پيژنګلو ښه پوهيده چې په

څه طريقه يې په خپل سياست کښې پکار راولي او په وخت هغوي سره معامله وکړي.
سره د دې ټولو خبرو ،طبري يوه کيسه نقلوي چې له هغې څرګنديږي چې عبيداهلل بن زياد هم د عاشورا له پيښې وروسته
پښيمان و" :د امام حسين(ع) له شهادته وروسته عبيداهلل بن زياد عمر سعد ته وويل :اے عمره! هغه ليک چې د حسين بن
علی د وژلو لپاره مې تا ته ليکلې و کوم ځای دے؟ ابن سعد وويل :د هغې په مضمون مې عمل وکړ او اصل ليک رانه
ورک شوے دے .ابن زياد ادامه ورکړه :بايد هغه ليک راوړې .ابن سعد قسم وخوړ چې هغه رانه ورک شوے دے ،خو ابن
زياد زياته کړه :قسم په خدای! بايد هغه راوړې .عمر سعد اخر هم له رازه پرده اوچته کړه او دا رنګې ګويا شو:
هغه مې د معافۍ غوښتلو لپاره مدينې ته وليږۀ .قسم په خدای! د حسين په هکله مې ستا لپاره دومره خير غوښته کړې ده
چې که دومره مې خپل پالر سعد بن ابي وقاص ته د خالفت په الس راوړلو لپاره کړې وې نو د خپل ولي حق به يې ادا کړې
و .د عبيداهلل ورور عثمان بن زياد هم وويل :هو ،هغه رښتيا وايي :زړه مې غوښتل چې د بني زياد د کسانو تر مينځ د
قيامت تر ورځې پورې يوه کړۍ وې خو حسين مو نه وې مړ کړې 5.عبيداهلل بن زياد دا خبرې اوريدې او هيڅ نيوکه يې نه
 .6العواصم من القواصم229 ،مخ.
 .2هماغه.
 .1برائة يزيد بن معاويه من دم الحسين61 ،مخ.
 .2العواصم من القواصم221 ،مخ.
 .5تاريخ طبري5 ،ټوک211 ،مخ.
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کوله؛ ځکه چې د خپل کار په بدۍ يې په خپله

اعتراف کاوۀ6.

د عبيداهلل بن زياد مور هغه ته وويل" :اے خبيثه! نو د خدای د رسول لور دې ووژله ،پوه شه چې هيڅکله به د جنت مخ ونه
وينې" 2.دا روښانه خبره ده چې که عبيداهلل څه خبره ونه کړه ،نو سبب يې دا و چې په کربال کښې د هغه او د هغه د
کوماندانانو دې کار څه ديني او انساني بنياد نه الرۀ؛ ځکه چې که هغوي کوم ديني بنياد الرۀ نو هيڅکله به د داسې
مالمتيا او پښيمانۍ او د ضمير په عذاب کښې نه ښکيليدل او عبيداهلل او عمر سعد دا کولې شو چې د پيغمبر(ص)
حديثونو ته په پام سره او خپل اجتهاد سر ، iدا چپتيا ختمه کړه او نه يوازې ځان ته بلکې خپلې مور او خپلو وروڼو او
مسلمانانو ته هغه سندونه وړاندې کړي او راضي يې کړي.

عمر سعد او په دين خرڅولو د هغه اعتراف
د کربال د انقالب په هکله له تاريخي نقلونو يو هغه نقل د امام حسين(ع) له شهادته لږ وړاندې د عمر سعد په هکله راغلے
دے چې د اهل سنتو عالمان يې تاييدوي ،د امام حسين(ع) د ځينې زاهدو او پاکو اصحابو ،عمر سعد سره د مالقات
کيسه ده چې يزيد بن حصين همداني يا برير بن حضير کله چې د عمر سعد له خوا وليدل چې د پيغمبر په کورنۍ اوبه بند
کړي او ماشومان سخت تږي دي نو له امام حسينه(ع) يې اجازت واخست او عمر سعد سره يې مالقات وکړ چې هغه سره له
نزدې کتنه وکړي او ځينې خبرې ورسره وکړي .امام حسين هغه منعې نه کړ او هغه عمر سعد ته ورغے" .نو هغه ته ورغے بې
له دې چې سالم ورته وکړي کښيناست .عمر سعد هغه ته مخ کړ او ويې ويل :اے همداني وروره! څه شي ته له دې منعې
کړې چې ماته دې سالم ونه کړ؟ ايا زۀ مسلمان نه يم او خدای او رسول نه پيژنم؟ همداني ورته وويل :که ته مسلمان وې –
لکه څه رنګ يې چې دعوا لرې  -نو هيڅکله به د خدای د رسول د کورنۍ په وړاندې نه راوتې چې د هغوي د وژلو قصد
وکړې .بيا دا خو د فرات اوبه دي چې د عراق سپي او خنزيران ترې اوبه څښي او بل طرف ته موال حسين د هغه وروڼه او
ښځې ماشومان دي چې له ت ندې مړيږي او تا په هغوي باندې د فرات اوبه بندې کړي دي چې اوبه ونه څښلې شي .د دې

ټولو خبرو سره بيا هم ته دا سوچ کوې چې خدای او رسول پيژنې؟! عمر سعد لږ ځنډ وکړ ،بيا يې وويل :اے همداني وروره!

قسم په خدای چې ماته پته ده چې هغوي ته ازار رسول حرام دي ،خو:
دعــاني عبيداهلل مـن دون قــدمـه

الي خـطة فيها خرجـت لحسـين

فـواهلل مــا ادری و ا نـي لواقـــف

عـلي خـــطر ال ارتـفـيه و مين

أاترک ملک الــری و الـری رغــبة

ام ارجع مطلوباً بقتل الـحســـين

و في قتله النار الــتي لــيس دونها

اے همداني وروره! ځان نه شم راضي کيدې چې د رای ښار بل

حــجاب و ملـک الری قرة عين

3

چا ته پريږدم"2.

سنان بن انس او د امام حسين(ع) د قتل بدله
يو له هغه اعترافاتو چې د کربال د پيښې د ظالمانو خلې شوي دي او د يزيديانو د دين خرڅولو لپاره هيڅ عذر باقي نه
 .6هماغه.
 .2الکامل1 ،ټوک3 ،مخ ،سير االعالم النبال1 ،ټوک513 ،مخ.
 . 1يا بايد د ری حکومت په داسې حال کښې پريږدم چې مينه مې هغه د ه ،يا د حسين قتل ته ستون شم او هغه قتل کړم .که حسين قتل کړم نو ځای
مې جهنم دے او له هغې څه منعه نشته .خو بيا هم د ری حکومت زما د سترګو تور دے.
 .2شيخ کمال الدين محمد بن طلحه الشافعي ،مطالب السوول فی مناقب ال الرسول ،د ماجد بن احمد العطيه څيړنه 11 ،او 13مخونه.
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پريږدي ،د سنان بن انس هغه شعرونه دي چې د امام حسين(ع) د مبارک سر له پرې کولو وروسته يې د عمر سعد د خيمې
په ور کښې په اوچت اواز ويلي دي:
اوفر رکابی فـضــة و ذهــبا
قتلت خير الناس اُما و ابا

انی قتلت السيد المحجبا
و خيرهم اذا ينسبون

نسبا6

زما رکاب له سرو او سپينو زرو ډک کړه ځکه چې ما د عزتمنو سردار ووژلو .هغه کس مې ووژلو چې د پالر او مور له خوا
له ټولو غوره و .کله چې خلک په نسب کښې په يو بل نازيږي نو هغه په ټولو باندې په نسب کښې اوچت و.
البته هغه ټولو سندونه او ګواهۍ  ،د سنان منافقتوب او دوه مخي تاييدوي او د هغه ټکره لرونکے چلن ،همدې نظريې سره
توجيه يدې شي .که همدا نظريه قبوله کړو نو بيا هم زمونږ د دعوې ورسره تاييد کيږي چې د هغه يارانو کوم ديني جواز نه
الرۀ.

په ځينې روايتونو کښې راغلي دي چې هغه د انعام او ډالۍ اخستلو لپاره دا شعرونه په کوفه کښې ابن زياد ته هم

ولوستل او ابن زياد د دې لپاره چې د خپل ضمي ر له عذابه او

د خلکو له ويرې ځان خالص کړي هغه يې مړ کړ2.

شبث ربعي او د امام حسين(ع) د وينې پور غوښتل
شبث ربعي يو له هغه کسانو و چې د کربال په پيښه کښې يې د پيغمبر(ص) کورنۍ سره ډېر ظلمونه کړې وو ،د عاشورا له
پيښه وروسته "د امام حسين(ع) د وينې د پور غوښتو لپاره مختار سره يې يوځای پاڅون وکړ او څه موده د مختار له خواد
کوفې د پوليسو مشر هم و"1.

حر بن يزيد رياحي
حربن يزيد رياحي ،د ابن زياد په لښکر کښې و او زرو کسانو سره ورته دا حکم وشو چې په امام حسين باندې د کوفې الره
بنده کړه او پرې يې نه ږدي .هغه هغه زرو کسانو سره د امام حسين مخه ونيوه او هغه يې کوفې ته پرې نه ښود او مجبور يې
کړ چې د کربال په لور الړ شي .حر له دې فيصلې وروسته وليدل چې امام حسين د يزيد په مقابله کښې له خپل پاڅونه نه

وروسته کيږي او نه تسليميږي ،ويې ويل" :اے حسينه! زۀ تا ته له خپله ځانه يوه خبره کوم .زۀ درته په څرګنده وايم که ته
پاڅون وکړې نو تا به ضرور مړ کړي او که ته مړ شې ،نو زما نظر دا دے چې مونږ ټول به هالک او نابود شو"( 2.او بيا د
عاشورا په ورځ د امام حسين(ع) له خوا شهيد شو).
د شام ځينې خلکو هم کله چې د پيغمبر(ص) اوالد شام ته اسيران راغلل نو دا يې ونه زغمل شو او له هر ډول خطرې يې ويره
ونه کړه او ويې ويل چې د يزيديانو دا کار مونږ ته دا ښيي چې هغوي په دين هيڅ باور نه لري ،بلکې په انسانيت او ازادۍ
هم باور نه لري .لکه چې ويې ويل " :قال لهم عند ذلک بعض الحاضرين ويلکم ان لم تکونوا اتقياء في دينکم فکونوا احراراً في دنياکم؛ 5د

شام ځينې خلکو کله چې د کربال د شهيدانو سرونه او اسيران وليدل نو د يزيد سپايانو ته يې وويل :تاسو دې خدای هالک

کړي که په خپل دين کښې تقوا نه لرئ نو په خپلې دنيا کښې خو ازاد وسئ".

 .6تاريخ طبري2 ،ټوک511 ،مخ.
 .2العواصم من القواصم226 ،مخ ،عبدالحی بن احمد العکبري الرشقي ،شذرات الذهب ،د محمود فاخوري څيړنه6 ،ټوک11 ،مخ.
 .1تهذيب التهذيب6 ،ټوک119 ،مخ.
 .2تاريخ طبري1 ،ټوک191 ،مخ.
 .5شذرات الذهب0 ،مخ.
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ابن خلدون ،د ابن عربي نظر سره مخالف
دا مو وويل چې ابو بکر بن عربي له پيغمبر(ص) څخه په يو روايت کښې له ځانه وروسته اختالف او فتنې ته اشاره کړې وه
او فرمايلي يې وو چې د دې اختالف جوړوونکے چې څوک هم وي هغه ووژنئ ،او د امام حسين(ع) دا پاڅون يې د اختالف
او نفاق سبب ګڼلے و او يزيد يې د پيغمبر(ص) په روايت باندې عمل کوونکے ګڼلے و او له همدې سببه يې يزيد د حسين په
قتل کښې معذور ګڼلے و!؟ همدارنګ هغه زياتوي چې په حقيقت کښې امام حسين د خپل نيکه د حکم مطابق قتل کړې
شوې دے!؟6

ابن خلدون که څه هم درباري کس و او حکومتي فکر به يې کاوۀ خو بيا هم هغه د ابن عربي دا نظريه رده وي او دا بې
تاريخي بنياده ښيي:
ابوبکر بن عربي مالکي په دې هکله غلطي کړې ده ،او غلطه الره يې خپله کړې ده چې په خپل کتاب العواصم من القواصم کښې

يې داسې خبره راوړې ده :حسين د خپل نيکه د شريعت مطابق ووژل شو .کوم څه چې د دې سبب شو چې هغه يې داسې
نظريې ته اړمن کړ هغه دا وو چې هغه د عادل امام له شرطونو غفلت کړے دے چې بايد د باطلو عقيدو لروونکيو د جنګ
لپاره

امام د عدالت شرطونه ولري2.

روښانه ده چې عدالت ،د امام لپاره اساسي او بنيادي شرط دے او د دې شرط لرولو وروسته بيا د علم ،فقاهت او نورو
شرطونو وار دے .بې له عدالته که نور شرطونه جمع شي نو هم يې څه ګټه نشته.

له ټولو ضعيفه نظريه
دا يوازې ابن خلدون نه دے چې په ابن عربي او د هغه په وهابيانو ملګرو يې بريد کړے دے بلکې نورو اهل سنتو لکه

محمد يوسف په خپل کتاب سيد الشباب اهل الجنه الحسين بن علی کښې هم د هغه دا نظريه له بيال بيلو اړخونو نقد کړې
ده .په څيړونکيو کښې يو کس له دې وروسته چې د ابن عربي نظريه او حسين محمد يوسف نقدونه ولولي وايي:
ابن عربي په حقيقت کښې داسې وايي چې امام حسين دې خپل پاڅون سره راغلے دے چې د اسالم د يو او متحد امت
اتفاق مات کړي او خلک بايد د هغه د نيکه د حکم مطابق هغه ووژني .دا تقريبا له ټوله کمزورې او ضعيفه نظريه ده چې د
يو لوی عالم قاضي ابن عربي په دې هکله وړاندې کړې ده .ښاغلې حسين محمد يوسف د مصر يو مشهور ليکوال او د
سيد الشباب اله الجنة الحسين بن علي کتاب ليکوال د دې نظريې په نقد کښې ليکي.... :قاضي ابن عربي په دې نظريې
کښې په غلطه تلے دے .بيا د هغه د خبرو ځينې برخې نقد کوي او ...بيا وايي :ابن عربي ويلي دي چې کومو کسانو حسين
قتل کړ هغه تاويل کووونکي وو؟! يعنې هغو د پيغمبر(ص) روايتونو ته په پام دا کار کړے دے؟...
بايد د ابن عربي په دې خبرو پسې وخاندو .هغه دا و ايي چې کومو کسانو د جنت د ځوانانو مشر شهيد کړ او د هغه تنه يې
د اسونو د پښو الندې کړه ،هغه ټول د علم خاوندان وو؟ د پوهې خاوندان وو؟ د فضيلت خاوندان وو؟ او د اجتهاد مرحلې

ته رسيدلي کسان وو؟ دغو کسانو دا توان الره چې د پيغمبر(ص) له حديثونو صحيح خبره راواخلي ،...په داسې حال کښې
چې د حسين بن علي وړاندې چې کوم کسان ودريدل هغه ټول بدمعاشان او رزيالن وو .هغه په حکومت تر السه کولو پسې
وو او داسې ځناوران وو چې د خلکو وينې يې څښلې او د تورې په زور يې په خلکو حکومت کاوۀ او خپلې ګټې لپاره يې
خلک ووژل

او مالونه يې لوټ کړل1.

 .6العواصم من القواصم222 ،مخ.
 .2د ابن خلدون سريزه :د پروين ګنابادي ژباړه6 ،ټوک 3 ،تر 261مخونه.
 .1عباس محمود العقاد ،ابوالشهداء االمام حسين ،د محمود کاظمي معربي ترجمه01 ،مخ.
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د اجتهاد د سريزو نه برابريدل
تر دې ځايه مونږ دې نتيجې او پايلې ته ورسيدو چې د امام حسين(ع) او د هغه د يارانو د شهيدونکيو د اجتهاد شرطونه
نه لرل د هغه کسانو په خالف يو بل دليل دے چې کوم کسان د کربال ميدان د دوو مجتهدانو د اجتهاد د ټکرې ميدان ګڼي
او هغې ته يو ديني رنګ ورکوي او اسالمي تأويل يې کوي .له دې وروسته چې مونږ د اجتهاد معنی بيان کړه او هغې
علمي او عملي شرطونه مو د اهل سنتو له نظره بيان کړل او په دې پوه شو چې په دې پيښې کښې الس لرونکيو د اسالمي
اجتهاد له ټولو کمترين شرطونه هم نه لرل ،نو دې ځای کښې دا موضوع بيانوو چې د کربال ميدان په اصل کښې د
استنباط او د اجتهاد وړ موضوع نه و؛ ځکه چې د اهل سنتو د پوهانو له نظره اجتهاد په هغه ځای کښې کيږي او جايز دے
چې په هغه پيښه کښې څرګند نص او دليل نه وي .خو که روښانه نص موجود وي نو دا اجتهاد بې ځايه او په اصطالح

کښې سالبه په انتفای موضوع دے .او له حکمي نظره هم حرام دے؛ ځکه چې په داسې ځای کښې اجتهاد د نص په مقابله
کښې ګڼل کيږي؛ لکه څه رنګ چې د اهل سنتو يو محقق راوړي دي" :اجتهاد په کومو ځايونو کښې حرام دے؟" هغه بيا د
دې پوښتنې په ځواب کښې د اهل سنتو عالمانو نظريو ته په پام په دوه ځايه کښې اجتهاد حرام او نامشروع ګڼي:
 .6اجتهاد د نص په مقابله کښې؛ دا اجتهاد په دې طريقې د هغه پيښې په هکله چې د هغې په هکله ظاهري نص
موجود دے او د هغې شونې سره بيا هم مجتهد اجتهاد ته الس واچوي ،او په نتيجه کښې هغه حکم چې هغه
ترالسه کړي د نص مخالف وي.
 .2اجتهاد د هغه چا له خوا وشي چې د اجتهاد وړتيا او اهليت او شرطونه نه لري .په داسې حال کښې مجتهد شرعي
حکم ته نه شي رسيدلے او کيدې شي اجتهاد هغه د ګمراهۍ په لور بوځي .دا رنګ اجتهاد ته هماغه شرعي قاعده
شامليږي چې وايي" :کل ما ادّعي الي الحرام فهوا حرام؛

د کوم څه چې انجام حرام وي هغه حرام دي"6.

امام حسين(ع) د پيغمبر(ص) له نظره
که څه هم په اسالمي تاريخ کښې د پيغمبر(ص) له نظره د امام حسين مقام د هغه چا لپاره چې لږ غوندې هم له اسالمي

تاريخه خبر وي ،روښانه دے .خو کيدې شي د يزيد ځينې ياران د يزيد د ظلمونو د روا ګڼلو لپاره د پيغمبر(ص) او امام
حسين(ع) په اړيکو باندې نيوکه وکړي .کيدې شي هغوي دا ووايي چې حسين چې له پيغمبره وروسته د کربال په پيښه
کښې د يزيد په خالف پاڅون وکړ په دې ترې پيغمبر(ص) نه و خوشحال او هغه حضرت په خپل ژوند کښې د عاشورا له
پيښې خپل خپګان له ح سينه څرګند کړې و .په دې طريقه د حسين قتل او د پيغمبر(ص) د حکم مطابق و او د يزيد او د هغه
د يارانو لپاره د کربال پيښه جايزه

او مشروعه وه!؟2

ابن تيميه يو له هغه کسانو دے چې د يزيد په ملګرتيا او د کربال د پيښې په جايزيدو کښې يې له هيڅ کوششه ډډه نه ده
کړے .هغه د کربال د انقالب د نامشروع ثابتولو او د يزيد د کارونو د مشروع او جايز ثابتولو لپاره داسې ليکي:
والدليل علي ان ما قام به الحسين کان خالفا لما امر له النبي ما ثبت في الصحيح عن النبي(ص) انه کان ياخذ الحسن و اسامة بن زيد و يقول الهم اني
احبهما فاحبهما ...ففي هذا الصحيح جمعه بين الحسن و اسامه رضي اهلل عنها و اخباره بانه يحبهما و دعاؤه اهلل ان يحبها و حبة لهذين مستفيض عنه
في احاديث صحيحة کما في الصحيحين عن البرأ بن عازب قال رايت النبي(ص) والحسن علي عاتقه و هو يقول اللهم ان احبه فاحبه و هذا ان اله ان
 .6احمد نعمتي ،د اهل سنتو له نظره اجتهاد او د هغې تاريخي سيل610 ،مخ.
 . 2لکه څه رنګ چې په دې څپرکي کښې ،له ابن عربي او د ځينې نورو سنيانو عالمانو له ابن خلدون نقل شو.
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جمع ابينهما بالمحبة و کان يعرف حبه لکل واحد منها منفردا لم يک رايهما قتال في تلک الحروب؛ 6د دې دليل دے چې د حسين پاڅون د
پيغمبر(ص) د حکم په خالف و ،او هغه دا چې په صحيح طريقه له پيغمبره(ص) نقل شوي دي چې هغه حضرت حسن او

اسامه په غيږ کښې ونيول او ويې ويل :اے خدايه! زه دې دواړو سره مينه لرم نو ته هم دوي سره مينه ولره".
د ابن تيميه له نظره ،د دې خبرې دليل چې امام حسين د پيغمبر(ص) د حکم مخالفت وکړ دا دے چې په دې حديث کښې،
هغه حضرت حسن او اسامه په يو ځای جمع کړي دي او خبر يې ورکړے دے چې هغه دې دواړو سره مينه کوي او دعا يې
وک ړه چې خداې دې هم دې دواړو سره مينه ولري .دې دواړو سره د مينې دا حديث مستفيض دے ،په صحيح حديثونو
کښې راغلي دي  .لکه څه رنګ چې په صحيحينو کښې له براء بن عازب نقل شوي دي چې ويې ويل :پيغمبر(ص) مې وليد،

چې حسن يې په وږو سپور و او ويل يې :خدايه زه هغه سره مينه لرم ،نو ته هم ورسره مينه ولره .دا دوه کسان هغه کسان دي
چې پيغمبر(ص) هغه دواړه په مينه جمع کړي دي او د هغوي دواړو مينه په يوازې هم له هغه حضرت روښانه ده او دغه
دواړو به په جنګ کښې ګډون (لکه د عاشورا په جنګ کښې) نه خوښاوۀ او دا نظر به يې نه لرلو او په دا رنګ جنګ به
راضي نه وو.
يو بل تاريخ ليکوال او د العواصم من القواصم حاشيه ليکونکے چې "محمد عزة دروزه" ناميږي د يزيد او يزيديانو مرستې
او د امام حسين(ع) مخالفت ته راغلے دے .هغه له دې وروسته چې د عبيداهلل ابن زياد او نورو ملګرو تاييد يې وکړي
ليکي:
نو کله چې حسين ابن زياد ته له تسليميدو او بيعته انکار وکړ او دې ته تيار نه شو چې د نورو مسلمانانو په شان ،د هغه د
بيرغ الندې راشي او په زور سره د هغوي په وړاندې ودريد ،نو له شرعي او سياسي نظره حسين

سره جنګ جايز شو2.

د يزيد نورو نوو او زړو ملګرو هم دا رنګ دليلونو او استداللونو سره تيرې خبرې په لږ څه بدلون سره منلي دي ،که څه هم
دومره څرګندې طريقې سره يې خپل دريځ نه دے بيان کړے 1.له همدې سببه د هغو جزئياتو بيانولو ته ضرورت نشته.

که څه هم د دغه روايتونو سند ،نه يوازې د استفاضې له نظره بلکې د صحت او رښتيا والي له نظره هم ترديد لري ،دلته
درې پوښتنې ذهن ته راځي:
 . 6ابن تيميه د دې حديث له کومې برخې دا ګټه اخلي چې په کربال کښې د امام حسين شهادت او د هغه دريځ غلط و او د
يزيد بن معاويه دا ظلم صحيح او بر حق و؟
 . 2ايا ابن تيميه او د هغه ملګري د خپل استدالل ټولې الزمې قبلوي چې کومې د امام حسين او د هغه د يارانو قتل
جايزوي ،له هغې ځينې الزمې دا دي:
الف) له اهلبيتو هر هغه کس په دې حديث کښې پيغمبر(ص) نه دے ذکر کړے هغه سره پيغمبر(ص) مينه نه لري ،بلکې
پيغمبر(ص) ترې نفرت او اعراض کوي او هغوي مونږ د يزيد او نورو په الس جايز القتل ګڼلي شو؟!
ب) ک ه د اهل سنت تاييد سره داسې حديث راغلے وي چې په هغې کښې امام حسين(ع) سره مينه کول څرګند وي نو هغه
حديث به د پيغمبر(ص) له امام حسنه په نارضايۍ باندې داللت کوي؟ نو معاويه چې امام حسن شهيد کړ هغه يې هم د

پيغمبر(ص) د وينا مطابق او د هغه په خوښه شهيد کړے دے؟ ځکه لکه څه رنګ چې به راشي ،دا رنګ حديث د اهل سنتو
په سرچينو کښې راغلے دے او د هغې سنت هم د شپږو صحاحو څيښتنانو تاييد کړے دے؟!
ج) دغه ياد شوې حديث نه د پيغمبر(ص) يو حديث سره او نه قران سره د جمع کيدو قابل دے او که هغو ټولو سره تعارض
 .6منهاج السنة2 ،ټوک 221 ،مخونه ،د ال زيات وضاحت لپاره رجوع وکړئ :صائب عبدالحميد ،ابن تيميه حياته و عقائده103 ،مخ.
 .2العواصم من القواصم222 ،مخ.
 .1اباطيل يجب ان تمحی من التاريخ220 ،مخ.
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ولري نو ايا ورباندې لوړاوې لري؟ د اهل سنتو تفسيري ،روايتي او تاريخي سرچينو ،د تطهير ايت ،د مباهلې ايت او
همدارنګ اهلبيتو(ع) سره مربوط نور ايتونه امام حسين(ع) ته هم شامليږي 6.لکه څه رنګ چې به ډېر زر راشي ،د امام
حسين په شان او فضيلت کښې له پيغمبر(ص) ډير حديثونه راغلي دي او په هغه حديثونو کښې يې امام حسين هم د امام
حسن په شان په بيال بيلو فضيلتونو سره ستايلے دے .په نبوي حديثونو کښې ،حسين د جنت د ځوانانو له سردارانو ،له
اسباطو او پيغمبر(ص) له غړو يو غړې ،د پيغمبر(ص) ريحانه او ...ګڼل شوے دے .په دې سربيره ،داسې روايتونه له
پيغمبره(ص) راغل ي دي چې په هغو کښې پيغمبر(ص) د امام حسين د شهادت وړاندې وينه کړې ده او له مسلمانانو يې
غوښتي دي چې د هغه مرسته وکړي .او د حسين د قاتالنو په سپکاوي کښې هم بې شمېره حديثونه له پيغمبره راغلي دي.
په دغه حديثونو کښې د امام حسين(ع) مينه واجبه ده ،هغه سره کينه کول او هغه خپه کول په ټينګتيا سره حرام شوي دي،
نو داسې روايتونو سره ايا د دې اجتهاد امکان شته چې يزيد او د هغه ملګرو اجتهاد کړے وي او د هغه قتل يې جايز

کړے وي په ماشومانو او ښځو باندې يې اوبه بندول روا کړي وي ،د هغه کورنۍ په بند کښې بوتلل يې روا کړي وي ،د
ام ام حسين د او د هغه د يارانو سرونه يې پريکول او ښارونو کښې ګرځول جايز کړي وي .اسونه يې د هغو په تنو ګرځول او
د هغوي تنې بې کفنه او بې خښيدو پريښودل جايز کړي وي او د هغه په سر د لختې ګوزار کول دا ټول يې شرعي ښودلې
وي؟!
د) ايا داسې ډېر ضعيف حديث چې د پيغمبر(ص) په خپګان داللت وکړي يوازې د حسين(ع) يا د هغه د کارونو په هکله
راغلے دے او د نورو په هکله ،په بيله توګه د معاويه ،يزيد او د هغوي د کارونو په هکله داسې حديثونه په پيغمبره نه دي
راغلي؟
 .1له پيغمبر(ص) اصال داسې څه روايت چې د حضرت ابا عبداهلل الحسين په هکله وي چې په هغه باندې يې باور لرولو نه
دے راغلے چې په هغې کښې مونږ پټ خپګان ولټوو چې په هغې کښې د حسين په ځای اسامه يا يوازې حسن ستايلی وي
او له حسينه يې مينه نفي کړې وي؟!

نمر په ګوته پټول
له يوه اړخه د ابن تيميه او د نورو وهابيانو خبرې او له بل اړخه د ابن عربي او د هغه د يارانو خبرې داسې دي لکه په ګوتو
چې نمر پټوې .که څوک د اهل سنتو په بيال بيلو سرچينو کښې لږه غوندې مطالعه وکړي نو دې نتيجې ته رسي چې د يزيد
ملګري له اسالمي فرقو په يوه مذهب هم معتقد نه دي که هغه سني وي که شيعه او که نورې فرقې او نه د اسالم له تاريخ
او حديثه پوره خبر دي!
زۀ ليکوال دا غوره ګڼم چې اخرنۍ احتمال قبول کړم او د هغوي د خبرتيا لپاره په لنډه توګه دې ته اشاره وکړم چې که د
پيغمبر(ص) له خوا د امام حسين(ع) په ستاينه او فضيلت کښې او د بني اميه و او د اسالم د دښمنانو په سپکاوي که مونږ
ته يو حدي ث هم نه وي رسيدلې ،نو يوازې د امام حسين(ع) شخصيت ،زبرګي ،د هغه کارنامه او قيام چې کوم د اهل سنتو
په سرچينو کښې راغلے دے زمونږ لپاره کافي و چې د هغه پاڅون حق وګڼو او هغه د اسالمي ټولنې مشر وګڼو او د يزيد

په وړاندې د هغه پاڅون حق او صراط مستقيم وګڼو هغه ديندارې او يزيد طاغوت او باطل او نامشروع وګڼو.

په شپږو صحاحو کښې د امام حسين(ع) فضيلتونه
د اهل سنتو په اصلي سرچينو کې ،صحاح سته کښې ،د امام حسين او د هغه د ورور امام حسن مجتبی په فضيلت کښې د
 . 6دا روايت د اهلسنتو له نظره د کربال د انقالب د فلسفې په څپرکي کښې او همدارنګ د لومړي څپرکي په اخر کښې څيړل شوے دے.
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پيغمبر(ص) له خُلې ډېر حديثونه راغلي دي چې د دې څرګندونه کوي چې د هغه حضرت د پيغمبر(ص) په نظر کښې څومره
لوړ مقام و .په دغه سرچينو کښې له مجودو بحثونو هغه بابونه هم دي چې کوم په هغه نامو دي چې کومې نامې
پيغمبر(ص) په خپلو لمسيو ايخې وې لکه د هارون ځامن يعنی شبر و شبير .په دغو سرچينو کښې يو بل باب ،د زوکړې په
وخت د امام حسن او حسين په غوږونو کښې د اذان کولو په نامه دے ،همدارنګ د هغوي د سرکلي وخت د هغوي د سر د
ويختو په اندازې صدقه ورکول هغه د دوي د فضيلتونو څرګنده کوي چې په دغه سرچينو کښې په بشپړه توګه راغلي
دي.

0

په دغو سرچينو کښې په يوۀ کښې د فضائل الخمسه من الصحاح السته په نامه د حسنينو د پيغمبر(ص) له ژبې هغه
فضيلتونه راغلي دي چې په صحاح سته کښې موجود دي ،لولو " :ان الحسنين عليهما السالم عضوان من اعضاء النبي و اليرض لها ما
حرالشمس؛ 2حسن او حسين د پيغمبر(ص) دوه غړي دي او هغه حضرت په دې نه دے راضي چې د نمر ګرمي په هغو باندې

وزغمي".

هغه حديث له چې د استفاضې له حده زيات دے بلکې تواتر ته رسيدلے دےاو د اهل سنتو په ډېرو سرچينو کښې راغلے
دے هغه دا روايت دے " :ان الحسن او الحسين(ع)ريحانتا النبي(ص) و ال يرضي لهما حرالشمس و ان الحسن و الحسين احب اهل بيت
النبي(ص) اليه و انهما سيد شباب اهل الجنه وان اهلل زين الجنة بالحسن والحسين...؛ 3بيشکه چې حسن او حسين د پيغمبر(ص) دوه
ګولونه دي او پيغمبر(ص) په هغو دواړو باندې د نمر ګرمي نه خوښوي او هغه دواړه په اهلبيتو کښې پيغمبر(ص) ته له

ټولو زيات محبوب دي .حسن او حسين د جنت د ځوانانو سرداران دي او خدای جنت ته حسن او حسين سره ښکال
ورکوي".
په يو بل روايت کښې په صحاح سته کښې له پيغمبر(ص) راغلي دي چې پيغمبر(ص) يوازې د حسين په هکله وفرمايل:
"بکاء الحسين يؤذيني؛ 4د حسين ژړا ما خپه کوي".
په جامع ترمذي کښې په بيله توګه د سيد الشهداء په هکله راغلي دي" :عن رسولي بن مره قال :قال رسول اهلل(ص) :حسين مني او
انا من حسين ،احب اهلل من احب حسينا ،حسن سبط من االسباط؛ ابن مره له پيغمبر(ص) نقلوي چې هغه حضرت وفرمايل :حسين له

ما دے او زۀ له حسينه ،خدايه له هغه چا سره مينه ولرې چې حسين سره مينه لري ،حسن زما له لمسيو يو لمسې دے".

ترم ذي له دې وروسته چې دا حديث نقلوي بيا زياتوي" :حديثٌ حسنٌ"؛ يعنې دا حديث د سند له مخې څه مشکل نه لري او
ښه دے 5.هغه بيا په ادامې کښې ډېر روايتونه راوړي چې په هغوي کښې د حسنينو پيغمبر(ص) سره ورته والې ،د هغو
عبادي شخصيت ،د هغوي اخالق وغيره نقلوي او څپړنه کوي" :حج الحسين-رضي اهلل عنه -خمسا و عشرين حجة ماشياً قالوا :و کان
الحسين-رضي اهلل عنه -فاضلّا ،کثيرة الصالة والصوم والحج و الصدقة و افعال الخير جميعها؛ 6حسين -چې خدای دې له هغه راضي وي-

 25ځلې پياده حج په ځای راوړ .ويلي شوي د ي چې حسين ،فاضل ،ډېر لمونځونه کوونکے ،روزه دار ،حج ګزار ،صدقه
ورکوونکے او د ټولو ښو کارونو په ترسره کولو کښې هڅه کوونکے و".
دا روايتونه له هغه زياتو حديثونو چې د اهل سنتو په تاريخ او حديثي کتابونو کښې راغلي دي يوه وړه غوندې بيلګه وه
 .6ر.ک :سيد مرتضی حسيني فيروز ابادي ،فضايل الخمسه من الصحاح الستة1 ،ټوک611 - 610 ،مخونه.
 .2هماغه.
 .1هماغه263-631 ،مخونه.
 .2هماغه253 ،مخ.
 .5االمام احمد بن حنبل ،فضائل الصحابه29 ،مخ ،شمس الدين محمد بن طولون ،االئمه االثنا عشر16 ،مخ.
 .1هماغه.
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چې هغوي يې د سنت له مخې صحيح ګڼي .په دغه روايتونو کښې ځي رتيا او د پيغمبر(ص) د بني اميه و په هکله وړاندې
وينه او د هغوي له ظلمه د خلکو خبرول په بيله توګه د حکم بن عاص ،مروان بن حکم ،معاويه بن ابی سفيان ،يزيد بن
معاويه او نورو ،په دې کښې څه شک نه پريږدي چې پيغمبر(ص) د امام حسين پاڅون د يو خدايي ذمې په توګه تاييدوي.
نو هغه سره مرسته په ټولو مسلمانانو واجبيږي لکه څه رنګ چې هغو د خسين دښمنان بلکې د کربال د پيښې په هکله بې
پامي کوونکي يې هم رټلي دي او په دغه ظلم کوونکيو يې د هميشه لپاره لعنت کړے دے.
ابن تيميه او د هغه نور وهابي ملګري په خپلو ناروا توجيهاتو سره نه يوازې دا چې د يزيد د ظلم تاريخ يې بدل نه دے
کړے بلکې خپل ايمان او اعتقاد يې هم د اهل سنتو د عقيدې مطابق اشکاالتو سره مخامخ کړے دے .هغوي د تاريخي او
رجالي ضرورياتو په انکار سره د ظلم ستاينې ،فساد او وينه تويولو ته رواج ورکړے دے چې يزيد او يزيديان خپل
فسادنو ته ادامه ورکړے شي او حسينيان د اصالح لپاره څه قدم اوچت نه کړے شي .ايا د داسې حديثونو په شتون سره
چې يوه وړه بيلګه يې تيره شوه ،ايا په دې کښې څه شک پاتې کيږي چې پيغمبر(ص) د امام حسين(ع) دا انقالب حق ګڼي

او له مسلمانانو يې هغه سره مرسته کول غوښتي دي؟ ايا د پيغمبر(ص) په هغه وړاندې وينو سره چې د حسين په دښمنانو
باندې يې لعنت کړے په بيله توګه په بني اميه باندې ،د هغوي په طاغوتيت او کفر کښې څه شک پاتې کيږي؟ نو نه څه
ابهام شته او نه جهل! څه شک نه پاتې کيږي چې مونږ د علم حاصلولو لپاره اجتهاد او استنباط ته اړمن شو بلکې د کربال
د پيښې په هلکه اجتهاد کول د نص په مقابله کښې اجتهاد دے او که چرې څوک د اجتهاد ټول شرطونه او توان ولري نو
بيا هم حرام دے او د شرعې په خالف دے .نو په کربال کښې د يزيد او يزيديانو بې شميره ظلمونه پټول او دا ويل چې دا د
دوه ډول اجتهادونو د ټکرې ځای دے دا خبره د علمي او تاريخ دعوې په ځای د يو ټوقو په شان ده!

دريم څپرکې
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د اهل سنتو له نظره د کربال د انقالب فلسفه
يو له هغه مسلو چې د اهل سنتو تر مينځ د کربال د انقالب په هکله يې بحث کيږي هغه د دې پاڅون فلسفه ده .د دې فرقې
عالمانو خپل اسالمي او تاري خ پوهې ته په پام د امام حسين(ع) د پاڅون او انقالب په بيال بيلو پلوونو باندې خبرې کړي
دي چې يو له هغو ،د دې انقالب فلسفه ،د دې شرعي بنيادونه او د دې پاڅون عقل سره سمون دے .چې هر کس د دې
بحثونو په هکله خپل دريځ څرګند کړے دے.
د کربال د انقالب غرضونو ته په پام او دې سره تړل ي مسلو ته په پام بيال بيل مطلبونه په دې کښې بيانيدې شي چې په دغو
کښې بايد د ځينې پوښتنو ځوابونه بيان شي په دې هکله د اهل سنتو د پوهانو نظرونه بايد په الس راوړو او د دغو
پوښتنو ځوابونه ورکړو:

 ايا د کربال انقالب څه روښانه فلسفه وه که نه په ناپيژندلې غرض پسې روان و؟ -که څه فلسفه يې لرله نو ايا دا فلسفه يوازې د امام حسين(ع) لپاره وه او يوازې هغه ورباندې پوهيدۀ که نور کسان هم

ورباندې پوهيدل او ذمه يې جوړيده؟
 ايا د کربال فلسفه يوازې تعبدي وه (يعنی حکم او په هغې عمل و) که نه څه عقلي بنياد يې هم درلود؟ د کربال انقالب خپلې فلسفې ته په رسيدلو کښې تر کوم حده بريالی شو؟د اهل سنتو له نظره د کربال د انقالب د فلسفې په هکله د دغه پوښتنو ځوابونه ډېر اهميت لري او په دې سره د کربال د
انقالب نورې برخې هم روښانيږي .همدارنګ په دې لويې تاريخي پيښې باندې د هغوي پوهه ،اعتقاد او باور هم
روښانيږي او د هر ډول بې الرۍ او انحراف الره تړي .او دا څيزونه به هاله روښانيږي چې مونږ غلط نظرونه نقد کړو او
صحيح نظريې راواخلو.

 .6د ګټې په الس راوړلو نظريه
د اهل سنتو له لومړيو چارو چې د سيد الشهدا(ع) له مدينې نه وتلو سره شورو شو او په مکې کښې د هغه حاضريدو سره
خپل لوړ حد ته ورسيد او د کربال په الره کښې يې هم دوام والره ،هغه د اهل سنتو د مشرانو وصيتونه وو چې د يزيد د ظلم
په خالف دې انقالب نه کوي ځکه چې حاالت برابر نه دي .هغوي چې کله خبر شو چې امام د يزيد بن معاويه له بيعه انکار
ک ړے دے او له مدينې و تلے دے نو امام سره په مالقاتونو کښې يې په دې خبرې ټينګار کاوۀ چې د پاڅون لپاره او د
امويانو د حکومت د ختمولو او اسالمي حکومت جوړولو لپاره حاالت برابر نه دي او د کوفې خلک په خپلې وعدې
وفادار نه دي او له تا سره به مرسته ونه کړي.
يو له هغه لومړيو کسانو چې د امام حسين(ع) په الره کښې هغه سره مخامخ شو او امام ته يې مشوره ورکړه ،عبداهلل بن
مطيع و چې له دې وروسته چې امام سره يې ليدل وکړل او د هغه له نيته خبر شو نو داسې يې وويل" :له تا ځار شم ...کله چې
مکې ته ورسې ،نه د کوفې په لور الړ نه شې؛ ځکه چې هغه د بدبختې ښار دے او دا هماغه ښار و چې پالر دې په هغې
کښې ووژل شو او ورور دې په کښې خوار شو او چلونو کښې ښکيل شو او نزدې وه چې څه بال ورباندې راشي .په مکې

کښې پاتې شه .ته د عربو سردار يې او د حجاز يو کس هم تاسره برابر نه دے .خلک به له هر لورې ستا په لور روان شي .زما
مور پالر له تا ځار

شه! که تا ووژني نو له تا وروسته به ټول په خطره کښې شو"6.

دا جملې په روښانه توګه په دوو مطلبونو باندې ټينګار کوي:
 .6تاريخ طبري5 ،ټوک156 ،مخ.
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الف) اوسني حاالت په عمومي توګه او کوفې حالت او د خلکو تير وخت په خاص توګه ،او د امام علي(ع) او امام حسن(ع)
سره پيښ شوي حاالت مونږ ته دا ښيي چې د انقالب او پاڅون لپاره وخت مناسب نه دے او د کوفې د خلکو په بلنې او
مرستې باندې بايد باور ونه شي.
ب) د حجاز حالت له کوفې ښه دے او لږ تر لږه د خدای د امن په کور مکه کښې د هغه حضرت بچ پاتې کيدل غوره دي .نو
که هغه حضرت د خپ ل ځان د بچ کيدو لپاره چرته تلل غواړي نو مکه له ټولو ښه ده .د دا رنګ خلکو له نصيحتونو په
څرګنده روښانه ده چې ياد شوي کسانو د انقالب فلسفه يوازې په دې کښې ګڼله چې حسين د يزيد حکومت ختمول غواړي
او په خپل ځان قدرت ته رسول غواړي .له همدې سببه ورته د کوفيانو حالت او د هغوي تير وخت وريادوي چې هغوي
علي(ع) او حسن(ع) سره څه وکړل او بيا دا حالت د شام د خلکو حالت سره ګوري چې يزيد څومره توان لري نو ځکه امام له
دې کاره منعې کوي او د حسيني انقالب مخه نيسي او وايي چې دا انقالب به ماتې خوري .ابوبکر بن عربي هم د دا رنګ

کسانو لکه د ابن عمرو او ابن عباس له خبرو همدا معنی اخستې ده و د يزيد پلوي په توګه يې د يزيد په ګټه داسې زياته
کړې ده:
که حسين بن علي د دې امت مشر اود مشر زوې او يو شريف کس او د شريف ترين کس زوې و ،نو که د خپل کور په
کارونو او زميدارې کښې لګيا وې نو ښه به يې کړي وو .که څه هم ابن عمر او ابن عباس هغه ته ورغلل ،او د پاڅون لپاره
يې هغه وبلل نو هغه ورته بايد پام نه وې کړې ،بلکې بايد د خلکو پام يې هغه څه ته اړولې وې چې د کوم څه په هکله
پيغمبر(ص) خبردارې ورکړې و او د هغه څۀ چې د هغه د ورور په هکله يې فرمايلي وو بايد له هغه يې پند اخستې وې چې
خالفت د هغه له السه څه رنګ ووته که څه د کوفې مشران او ټول لښکريان ورسره وو نو ده ته به دا خالفت څه رنګ رسيده
په داسې حال کښې چې مشرانو هغه له

دې کاره منعې کاوۀ6.

هغه په ادامه کښې د دې قيام په مشروعيت باندې نيوکه کوي د دې قيام په هکله د ځينې اصحابو منفي نظرونه راوړي او
دا چې هغوي ورسره په دې پاڅون کښې مرسته ونه کړه د دليل په توګه وړاندې کوي چې د دې څپرکي په لومړۍ برخې

کښې هغو ته اشاره کوو .په ټول کښې ،هغه د کربال د انقالب فلسفه قدرت غوښته او حکومت ته رسيدل ګڼي او دا عقيده
لري چی ټولنيز  ،کلتوري ،د قبيلې او سياسي حاالت د هغه د پاڅون لپاره برابر نه وو او ځينې مشرانو اصحابو هم خپلې
پوهې سره دا حاالت کتل او هغه حضرت ته يې بيان کړي وو.
عبدالرحمان بن خلدون که څه هم د کربال انقالب مشروع ګڼي او په ابن عربي باندې نيوکه کوي چې هغه ولې دا خبره کوي
چې امام حسين(ع) د خپل نيکه په تورې قتل شوې ګڼي ،د کربال د انقالب د فلسفې په هکله د هغه په شان دريځ خپلوي .او
توضيح ورکوي چې شان او شوکت د بني اميه و او د يزيد په اختيار کښې و .حسين بن علي له هغه قدرته محروم ګڼل کيدۀ
او د يزيد له توانه هم پوره نه و خبر:
د ا مام حسين په هکله او د هغه اختالف په هکله چې پيښ شو ،بايد ووايو چې د يزيد فسق او تبهکاري د خپل وخت ټولو
خلکو ته څرګنده شوه ،د پيغمبر(ص) د کورنۍ ملګرو له کوفې حسين ته يوه ډله راوليږله چې هغوي ته ورشي چې د هغه په
حکم قيام وکړي .حسين دا وليدل چې د يزيد په خالف پاڅون يو فرض کار دے؛ ځکه چې هغه فسق څرګندوونکے دے او
دا ګمان يې کاوۀ چې هغه په خپله د دې کار وړتيا او شوکت او کورنې توان لري .هغه چې د خپلې وړتيا په هکله کوم
ګومان کړے و هغه په خپل ځای باندې صحيح و بلکې هغه له دې هم زياته وړتيا لرله؛ خو د شوکت لرلو په هکله يې غلطي
کړې وه .خدای دې په هغه رحم وکړي؛ ځکه چې د سفر عصبيت په قريشو کښې او د قريشو عصبيت په عبدالمناف قبيله
کښې او د عبد مناف عصبيت يوازې په بني اميه قبيله کښې و د اميه په هکله له دې خصوصيته هم قريش خبر و او هم
 .6العواصم من القواصم ،د ډاکټر عماد الطالبي تحقيق113 ،مخ.
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نورې قبيلې او له دې يې انکار

نه کاوۀ6.

ابن خلدون له يوه اړخه د امام حسين(ع) د انقالب لپاره وړتيا او قابليت او د هغه پاڅون مشروع ګڼي او له بل اړخه د يزيد
په بې شميره فسادونو ټينګار کوي ،خو هغه حاالت د خلکو له نظره د پاڅون لپاره تيار نه ګڼي او دا پاڅون له وړاندې نه
ماتې خوړلې ګڼي .هغه که څه هم په دې بيان سره د خپل وخت مفکرانو لکه ابن عربي ،ابن تيميه او نورو سره يو شان نه
دے روان او دا نه وايي چې د امام حسين(ع) دا پاڅون يوازې د قدرت په الس راوړلو لپاره و خو د خلکو ناپوهي او د
خلکو د توان د يزيد په الس کښې شول د امام حسين(ع) د ماتې اصلي سبب ګڼي .د دې ليدتوګې په بنياد د کربال انقالب
يوازې يوه فلسفه لرله او هغه دا وه چې د يزيد حکومت له منځه يوسي او حسين(ع) د کوفې د خلکو په مرسته خالفت ته
ورسي خو د امکاناتو او حاالتو د نه برابريدو په سبب او د قريشو د مرستې نه کولو په سبب ماتې سره مخامخ شو.
جالل الدين سيوطي (وفات کال ) 066هم د امام حسين(ع) دا پاڅون خالفت ته د رسيدلو لپاره ګڼي چې د کوفې په خلکو
باندې غلط باور سره مخامخ شو او اخر دا چې د کربال پيښه ترې جوړه شوه .هغه له دې وروسته چې د يزيد بن معاويه د

حکومت وخت بيان کړي او د امام حسين(ع) د هغه بيعت سره مخالفت بيان کړي بيا ليکي:
د کوفې خلکو د معاويه په وخت کښې حسين(ع) ته ليکونه وليکل چې د حکومت په خالف دې راوځي ،خو هغه له دې
انکار وکړ .خو کله چې د يزيد لپاره بيعت واخستې شو ،نو خپله اراده يې پخه کړه او د کوفيانو په لور وواتۀ ،له دې
وروسته ابن زبير د هغه د وتلو په هکله مثبت نظر ورکړ او ابن عباس وويل چې دا کار مه کوه .ابن عمر وويل ونه وځې،
خدای پاک د خدای رسول ته د دين او دنيا تر مينځ اختيار ورکړ او هغه اخرت غوره کړ او تاسو ته هغه د زړه ټوکړې يئ او
تاسو ته خالفت نه دررسي .بيا يې هغه سره خدای ملې وکړ .ابن عمر به تل ويل چې حسين په ما غالب شو او خروج يې
وکړ2.

هغه په ادا مې کښې د نورو جملې لکه د عبداهلل بن عباس ،جابر بن عبداهلل ،ابوسيعد او ابو واقد ليثي خبرې نقلوي چې
هغوي هم د هغه حضرت د يزيد په خالف له پاڅونه منعې کړې و بيا زياتوي:

نو کوفيانو ډېر ليکونه او استازي راوليږل او هغه په دې هيلې تږ وکړ .اخر دا چې د کوفې خلکو هغه خوار کړ ،لکه څه
رنګ چې هغوي د هغه د پالر او ورور په هکله همداسې کړي وو .حسين چې کله له هر اړخه بې وسلې شو ،نو يزيد ته يې د
تسليميدو او د هغه په الس کښې الس ورکولو خبره وکړه خو د کوفې

لښکر يوازې د هغه قتل غوښته1.

له لپاسنيو او همدارنګ له نورو مطلبونو چې سيوطي په دې هکله راوړي دي په بيله توګه د اصحابو د منعې کولو
مشورې غټې ښودل او د ځينې اصحابو هغه حضرت سره خبرې اترې لکه ابن عمر او همدارنګ د هغه حضرت د کوفې په
خلکو باور کول ،له دې ټولو خبرو دا په الس راځي چې سيوطي هم د کربال د انقالب فلسفه حکومت په الس راوړل ګڼي.
شيخ محمد طنطاوي مصري(وفات کال )6211د ابن خلدون په الرويی کښې د کربال د انقالب په هکله ليکي دي:
حسين بن علی -رضی اهلل عنه -په هغه کسانو باور وکړ چې هغه يې بللې و او هغه يې دې ته هڅه ولې و چې پاڅون وکړي
چې خالفت په الس کښې واخلي .له همدې سببه يې پاڅون وکړ ،خو له بل اړخه يې د بني اميه شوکت او توان په نظر کښې
ونه ساتلو او همدارنګ د عراق د خلکو فريبکارۍ ته يې هم پام ونه کړ چې د هغه پالر او ورور سره يې څه رنګ بې وفايي

کړې وه2.

 .6مقدمه ابن خلدون6 ،ټوک265 ،مخ.
 .2هماغه.
 .1تاريخ الخلفاء ،د محمد محی الدين عبدالحميد څيړنه 291 ،او 291مخونه.
 .2مجله رساله االسالم ،قاهره ،س ،66ش35 ،6مخ.
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عبدالوهاب نجار (وفات کال )6119د مصر د اوسني وخت له پوهانو او د االزهر د پوهنتون استاذ دے ،هغه هم دغې ډلې
سره يوځای شوے دے اود کربال د انقالب په هکله يې راوړي دي:
دا ظلم دے چې وويلې شي چې يزيد په زور حسين د عراق په لور وليږۀ؛ ځکه چې حسين په خپل اختيار سره عراق ته الړ.
هغه په دوو خبرو غ لط شوې و :يو دا چې دا خيال يې وکړ چې کومو عراقيانو هغه ته بلنه ورکړې ده هغه سره به مرسته
وکړي او دويمه دا چې دا تصور يې کاوۀ چې د خدای رسول(ص) سره د هغه خپلولۍ هغه ته دومره مقام ورکړے دے چې
هغه به په دې مقابلې کښې بريالې کړي6.

محب الدين خطيب مصري (وفات کال ) 6130چې د ابن عربي تشريحي ياداشت ليکوونکے دے ،د العواصم من القواصم
په حاشيې کښې له دې وروسته چې د هغو کسانو چې امام حسين ته نصيحت کاوۀ او له جنګه يې منعې کاوۀ په هکله يې له
دښمنۍ ډک نقلونو وړاندې کړي دي ،بيا ليکي:

دا دومره ډير کوششونه چې خير غوښتو کسانو د حسين بن علي لپاره وکړل چې له کوفې يې منعې کړي ،ځکه چې (کربال
ته د هغه دا سفر) هم د هغه لپاره هم د اسالم او اسالمي امت لپاره تر ننه او د قيامت تر ورځې پورې ناخوښ او زيان
رسوونکے دے او دا ټول زيانونه د هغه ظلم په سبب وو چې شيعه و وکړ؛ ځکه چې همدا کسان وو چې د نادانۍ او غرور او
فتنه جوړولو او اختالف او شر جوړولو په غرض يې حسين

بن علي پاڅون ته وهڅاوۀ2.

شيخ محمد الخضري هم له دې وروسته چې حسيني پاڅون وځپي او هغه د اسالمي امت د اختالف او جدايۍ سبب وګڼي!
په دې لړ کښې ليکي:
اخري خبره دا ده چې هغه سړے (حسين) د داسې کار (حکومت) په الس راوړلو لپاره پاڅيد چې د هغې په الس راوړلو
شرطونه يې نه لرل ،نو د هغه او د هغه د غوښتو تر مينځ خنډونه رامنځته شو او اخر دا چې د هغه شي په طلب کښې يې
خپل ژوند وبيله1.

د دې ليدتوګې ارزښت ټاکنه
دا نظريه او ليدتوګه د دوو دعوو تر مينځ ده يوه د خالفت غوښته په شرعي طريقې او پيغمبر(ص) د دين او سنت په پيروۍ
سره او بله دا چې قدرت ته رسيدل که څه هم د خدای د رسول(ص) د سيرت په خالف وي .ځينې کسانو لکه ابن خلدون او
سيوطي ،د امام شرعي ذمه دا ګڼله چې د امويانو په ضد پاڅون وکړي او خالفت الس ته راوړي او د هغه دا کار يې نه
يوازې دا چې د شريعت له نظره ستايلے دے بلکې په دې کښې يې څه شک نه دے ګڼلے .خو ځينې کسانو له ابن عربي او د
هغه ملګرو ،يوازې د هغه غرض قدرت ته رسيدل ګڼلي دي او د دليل په توګه يې د ابن عمر او نورو هغه مشورې غټې غټې
بيان کړي دي ،د کربال د انقال ب فلسفه يې قدرت غوښته او مقام ته رسيدل بيان کړي او ورسره يې د دې پيښې ديني
مشروعيت باندې هم نيوکې کړي دي او په امام حسين باندې يې افسوس هم کړے دے!

د دې نظريې بنيادونه
دا نظريه له بنيادي نظره ،ځينې برخې لري چې د کربال انقالب او د امام حسين(ع) د کارونو په هکله او همدارنګ د يزيد او
 .6الکامل فی التاريخ1 ،ټوک ،په حوالو کښې 221مخ.
 .2العواصم من القواصم216 ،مخ.
 .1هماغه221 ،مخ.
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امويانو د خالفت مسلې ته د هغوي کتنه او د هغو د منونکيو په بيال بيلو نظريو او نقلونو او دريځونو کښې ځيرتيا سره
ځينې بنيادونه او دريځونه په الس راځي .که څه هم د هغوي ځينې بنيادونه او مباني له دې وړاندې هم بيان شول او په
تفصيل سره رد شول ،خو دلته د موضوع په مناسبت ورته لږه اشاره کوو:
الف) يزيد بن معاويه د مسلمانانو برحق خليفه و او د هغه په وړاندې هر ډول والړتيا ناجايزه او نامشروعه يا د وحدت
ماتوونکے بلل کيده .او د هغه د خالفت مقام هغه ته دا اجازت ورکاوه چې څه هم ضروري وګڼي نو د پاڅون کوونکيو په
خالف دې وکړي ،لکه د حسين بن علی په خالف او کربال کښې هم د يزيد دا کارونه مشروع او د دفاع وړ دي.
ب) د امام حسين پاڅون د کوفې په خلکو باندې باور او د هغوي د فريب کارۍ پر اساس و او هغه حضرت په دې هکله د
مشرانو اصحابو مشوره ونه منله لکه د ابن عمر وغير ه تر دې حده چې هغه څه وشي چې مشرانو يې ورته وړاندې وينه کړې
وه.

ج) امام حسين د کوفيانو د بلنې په قبلولو او د هغوي په استازو باندې باور کولو سره د خپل پالر اميرالمومنين او خپل

ورور امام حسن(عليما السالم) تجربې په نظر کښې ونه ساتلې او د هغوي له ژونده يې د ځان لپاره عبرت وانه خيست .او د
کوفيانو خبره يې رد نه کړه.

د دې نظريې نقد
د دې نظريې لومړې بنياد چې هغه د امام حسين(ع) د پاڅون مشروعيت باندې يې نيوکه راځي هغه د يزيد د خالفت
مشروعيت دے چې وړاندې په دې کتاب کښې په تفصيل سره بيان شو او رد او هلته بيان شو چې تاريخي سندونو ته په
پام:
 . 6يزيد د خالفت اساسي شرطونه لکه عدالت او فقاهت نه لرلو او اهل سنتو ډېرو همدا خبره قبوله کړې ده .د هغوي
تاريخي ،حديثي او فقهي سندونو ته په پام ،يزيد نه يوازې دا چې فاسق و بلکې کافر و او اسالمي پوهه چې د خالفت

لپاره ضروري ده هغه يې هم نه لرله .له همدې سببه ډېر اهل سنت عالمان دا فتوا ورکوي چې په يزيد باندې لعنت کول جايز
دي .نو په دې طريقې يې هغه کافر ګڼلے دے او د هغه ګناهونه يې د بخښولو وړ نه دي ګڼلي او د له هغه يې روايت نقل کول
جايز

نه دي ګڼلي6.

 .2يزيد ته د خالفت راوړيدل د معاويه له خوا هم د هغه سنت په خالف و چې په اهل سنتو کښې منلې شوې دے .په داسې
حال کښې چې عام خلک ورباندې راضي نه وو؛ ځکه چې د يزيد لپاره بيعت په زور او فريب سره اخستې شوې و او لکه څه
رنګ چې تير شو د اهل سنتو د مذهب د اصلي مشرانو له نظره هغه بيعت چې په زور يا فريب سره وي نو هغه هيڅ شرعي او
حقوقي ارزښت نه لري .په دې ورزيات ،د امويانو په هکله د پيغمبر(ص) وړاندې وينه په عامه توګه او د يزيد او د هغه د
ملګرو په هکله په خاص توګه ،او له بل اړخه د حسين بن علی(ع) په مرستې باندې د هغه حضرت ټينګار او د پيغمبر(ص)
په نزد د هغه مقام ،په دې کښې څه شک نه پريږدي چې د يزيد خالفت مشروعيت نه لرلو او د هغه سره مقابله کول ضروري
وو2.

 . 1لکه څه رنګ کښې د کربال انقالب او د اجتهاد د ټکي په برخې کښې تير شو ،د يزيد په سپايانو او کوماندانانو کښې
يو کس هم د اجتهاد وړتيا نه لرله .که چرې داسې توان يې لرلې نو د تاريخ په ګواهۍ سره ،هغوي به د امام حسين(ع) دريځ
په حقې نه ګڼه او بيا بيا به يې هغه په مقابلې او د کربال په ظلم باندې خپله پښيماني نه څرګندوله .د نصيحت کوونکيو او
 .6دا مطلب په تفصيل او سندونو سره د دې کتاب په لومړي او دويم څپرکي کښې تېر شو.
 .2هماغه.
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مشوره ورکوونکيو په هکله دا خبره ضروري ده چې په هغو کښې يو کس هم د کربال د انقالب په مشروعيت کښې څه شک
نه دے کړے او يوازې عبداهلل بن عمر د ځينې نقلونو مطابق چې په ظاهر کښې هغه هم جعلي دي په خپلې مبهمې او
صوفيانه وړاندې وينې سره  ،د امام دا تږ د دنيا غوښتې لپاره ګڼلے دے .البته بايد دا خبره د هغه تير دريځ سره چې په
روښانه توګه يې د يزيد خالفت او بيعت سره مخالفت کړے بايد ناليدلې وګورو؛ لکه څه رنګ چې د هغه بيعت هم د يزيد
د ملګرو له خوا بيال بيلو زورونو او ډول ډول تمو ورکولو سره ترسره شو .هغه د يزيد د بيعت غوښتې په ځواب کښې
داسې څرګندونه وکړه" :مونږ هغه چا سره بيعت وکړو چې شادوګانو او سپو سره لوبې کوي او تل شراب څښي او فسق او
ګناهونه (نه يوازې دا چې په خپله يې کوي بلکې) په څرګنده يې کوي" 6.په يوه بله سرچينه کښې ،د هغه لومړيو ډالو په
هکله چې معاويه ابن عمر ته د يزيد د واليت عهدۍ په هکله د دريځ بدلولو لپاره راليږلې وې ،راغلي دي:
کله چې زياد له دنيا ال ړ ،نو معاويه د خپل زوې يزيد د بيعت لپاره قدم اوچت کړ .نو عبداهلل بن عمر ته يې سل زره درهم
وروليږل او هغه هغه قبول کړل ،خو کله چې د يزيد د بيعت خبره راغله ،ابن عمر وويل :معاويه دا ګمان کوي چې دين ما

سره ډېر ارزان او بې ارزښته دے .له همدې سببه يې د هغه ډالۍ له

قبلولو انکار وکړ2.

دا جملې په څرګنده مونږ ته دا ښيي چې اول دا چې د ابن عمر دريځ له شرعي نظره مکمل د يزيد په خالف و ،د هغه له
نظره ،د يزيد حکومت د طاغوت حکومت و او هغه سره مقاله کول د نورو له خوا په بيله توګه د امام حسين(ع) له خوا
مشروعه وه .دويمه دا چې کله هغه بيا وروسته د امام حسين(ع) پاڅون سره مخالفت او يزيد سره ملګرتيا څرګنده کړه نو دا
د هغه سازش ،ډالو او درهمو په سبب وو چې ذکر يې تير شو او دا هيڅ ديني او اجتهادي ارزښت نه لري.
 . 2امام حسين(ع) ته د حکومت غوښتې او مقام غوښتې نسبت ورکول د هغه هغه مقام سره نه خوري چې کوم اهل سنتو د
هغه په هکله بيان کړے دے .هغوي په خپله نقلوي چې هغه حضرت به په شپه

او ورځ کښې زر رکعته لمونځ کاوۀ1.

کله چې د هغه حضرت مبارک سر کوفې ته راوړې شو او داراالمارې کښې د عبيداهلل بن زياد مخې ته کيښودې شو او د
هغه ظالم او سپک کس په لرګ ې سره وهل شورو کړل ،نو دې بې ادبۍ په اصحابو کښې يو کس مجبور کړ چې ووايي :دا د
هغه کس سر دے چې د پالر او مور له نظره له ټولو غوره او د ځمکې په مخ

د خدای له ټولو غوره بنده و2.

د دې نه عالوه ،نه يوازې حسين بن علی(ع) د هغه مقام په سبب چې پيغمبر(ص) سره يې لرلو ،له داسې تهمتونو بري کيدې
شي بلکې د عاشورا په هکله د پيغمبر(ص) وړاندې وينې او د هغه حضرت(ص) حکم چې هغه سره مرسته وکړئ ،هم مونږ ته
دا ښيي چې هغه حضرت(ع) د کربال په پيښه کښې له دنيا غوښتې او قدرت او حکومت غوښتې بري

او پاک و5.

د عاشورا فلسفې ته عقلي نظر
له تي رې شوې غلطې نظريې يو بنياد دا و چې د کربال انقالب کښې له عقله کار نه و اخستې شوې او امام حسين(ع) د هغه
وخت د مسلمانانو له ټولنيزو ،سياسي او قبيلي حاالتو نه خبر ،په بيله توګه د کوفې له خلکو ،او همدارنګ د هغوي
اسالمي انقالب سره له بې وفايۍ نه و خبر .د دې نظريې لرونکي د امام حسين(ع) د اصحابو مشورې او نصيحتونو ته پام
نه کول او همدارنګ د خپل پالر او امام حسن له تقديره عبرت نه اخستلو ته اشاره کوي .د خالفت غوښتې نظريه ،ډېرې
 .6تاريخ يعقوبي2 ،ټوک226 ،مخ ،تاريخ طبريړ 1ټوک210 ،مخ.
 .2تاريخ طبري121 ،مخ ،الکامل فی التاريخ1 ،ټوک152-156 ،مخونه.
 .1تاريخ يعقوبي2 ،ټوک221 ،مخ.
 .2العواصم من القواصم226 ،مخ.
 . 5شمس الدين محمد بن طولون ،االئمه اثنی عشر ،څيړنه د ډاکتر سالح الدين المنجد 16 ،مخ؛ محب الدين احمد الطبري ،ذخائر العقبی عن
مناقب ذوی القربی621 ،مخ ،البدايه والنهايه3 ،ټوک261 ،مخ.
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غلطۍ لري ځکه چې د هغه حضرت د ناصحانو او مشوره ورکونيکو ځوابونو ته په کښې څه پام نه دے شوې او همدارنګ
د سفر له شورو تر مکې او له مکې تر کربال د هغه حضرت خطبې مونږ ته دا ښيي چې د کربال د انقالب مشري د نورو خلکو
له معلوماتو زيات معلوماتو سره وه او له ناصحانو يې زيات ژورتيا سره يې هر څه ليدل او د هغه سترې ليدتوګې په بنياد
يې دا خپل تاريخي تږ شورو کړ .له همدې سببه دا نظريه او د دې بنيادونو نيوکې لري.
 . 5د يادې شوي نظريې په خالف ،امام حسين(ع) هم د پيغمبر(ص) وړاندې وينې په نظر کښې ساتلې وې او هم د خپل پالر
او ورور تجربې ته يې کتلي وو او د کوفې له حاالتو ښه خبر و او د راتلونکي وخت په هکله يې زيات بصيرت لرلو .له
همدې سببه د کوفې په هکله د مشوره ورکوونکيو د نظرياتو او د امويانو د وعدو په بطالن اخته نه شو ،بلکې د هغوي د
ليدتوګې تاييد يې وکړ او تر دې چې کله کله يې وفرمايل" :د څيزونو حقيقتونه ماته پټ نه دي او ستاسو نظر د عقل او
سوچ له مخې

دے"6.

له همدې سببه يې هيڅکله په خپل تږ کښې د ظاهري برې بيان و نه کړ او هيڅکله يې داسې ونه کړل چې لويو کسانو بلنه
ورکړي چې په جنګ کښې ورسره مرسته وکړي ،يا لوی فوځ جوړ کړي يا د يزيد د فوځ د کمزورۍ لپاره تبليغ وکړي او
خلک په دا رنګ وعدو او خبرو سره ځانته راکاږي بلکې فرمايل به يې" :واهلل! إنّی ال رجو أن يکون خيراً ما اراد اهلل بنا

قتلنا ام ظفرنا؛ 2قسم په خدای! زه هيله من يم خدای چې زمونږ لپاره څه غوښتي وي ،هغه به ښه وي ،که مړه شو هم او که
بريالي شو هم".
که د هغه ټول اعتبار په کوفيانو او جنګي بري او حکومت په الس راوړلو باندې و نو د مسلم بن عقيل له شهادته وروسته
او د کوفيانو د يزيد او عبيداهلل بن زياد په لور له اوړيدو وروسته بايد د هغه په اراده کښې څه سستي راغلے وې او له
خپلې اراردې چې د اصالح ارده وه به يې الس اخستې وې؛ په داسې حال کښې چې دې خبر د هغه په اراده کښې چې د يزيد
حکومت سره مقابله کول وو ،لږه غوندې کمزوري هم رانه وسته او هماغه کلکې ارادې سره يې د عراق په لور خپل سفر ته
ادامه ورکړه.

 . 1له دې ورتير ،امام حسين(ع) له دې وړاندې هم د ټولنې د سياسي او حاالتو په هکله خپله نظريه څرګنده کړې وه ،لکه څه
رنګ چې په مدينه کښې د معاويه له مرګه وروسته له دې وړاندې چې د مدينې والي وليد بن عقبه امام ته راشي او هغه او
عبداهلل بن زبير ،هغه ته حاضر کړي نو عبداهلل بن زبير په حيرانتيا سره له امام وپوښتل چې دومره بې وخته مونږ ولې وليد
ته حاضر کړې شو نو دغه امام ورته په ځواب کښې وويل :ضرور د هغوي طاغوت يعنې معاوية بن ابو سفيان مړ شوے
دے او اوس خبر شوي دي نو له دې خبره د خبرتيا او د هغه د ځای ناستي يزيد بن معاويه د بيعت لپاره يې

دا کړے دے"1.

 . 1د هغه حضرت وړاندې وينه د بني اميه و په هکله چې هغه حضرت به شهيدوي ،دا هم د هغه کسانو د نظر په خالف ده
چې وايي ه غه نه و خبر بلکې دا خبرې د هغه په الزياتې خبرتيا باندې داللت کوي او د هغه حضرت د هغه ورځو د ټولنې
سياسي مسلو ته ژور نظر څرګندوي .لکه څه رنګ چې تاريخ وښودل ،دا خبره يعنې د حسين شهيديدل تر دې حده پټ وو
چې د يزيد سپايانو ته هم تر اخري وخته پورې روښانه نه وه ،خو امام د بني اميه په پروګرامونو کښې په سوچ او ځيرتيا
سره له لومړيو د دې خبرې وړاندې وينه کوله او دا پيښه د نورو کسانو د هيلې په خالف او د امام د وړاندې وينه مطابق
ترسره شوه.

 .6تاريخ طبري2 ،ټوک209 ،مخ؛ ابوالموئد موفق بن احمد مکی الخوارزمی ،مقتل الحسين ،تحقيق محمد السماءی6 ،ټوک-163 ،
126مخونه.
 .2تاريخ طبري2 ،ټوک191 ،مخ.
 .1هماغه5 ،ټوک110 ،مخ.
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 .2خاص او شخصي حکم
د اهل سنتو ځينې عالمانو ،له دې وروسته چې د ځينې اصحابو لکه عبداهلل بن عمر او عبداهلل بن عباس بيال بيلې مشورې
نقلوي چې امام حسين(ع) د يزيد د حکومت په خالف له هر ډول حرکته منعې کوي او دې ته يې هڅوي چې د عبداهلل بن زبير
په لور الړ شي او د يزيد په خالف پاڅون وکړي ،او دا حاالت د پاڅون لپاره مناسب نه ګڼي ،نو د امام هغه علمي ،ټولنيز او
ديني شخصيت ته په پام او د هغه د ټولنې له حاالتو ښه خبرتيا ته .په بيله توګه د کوفې له جاري حاالتو خبريدو ته په پام،
اخر دې نتيجې ته رسيدلي دي چې هغه حضرت خاص حکم لرلو او دا حکم ورته د پيغمبر(ص) له خوا په يوې طريقې ،مثال
په خوب کښې الهام شو او پيغمبر(ص) امام حسين(ع) پاڅون او د عراق په لور وتلو ته وبالۀ .دې نتيجې ته رسيدلي دي.
په هغو کښې يو کس چې دا نظريه يې بيان کړې ده هغه محمد عزة دروزه دے چې د العواصم من القواصم د شرحې ليکوال
دے .هغه له دې وروسته چې د ځينې اصحابو هغه مشورې او د هغې توجيهات يې نقل کړي دي چې د يزيد په ګټه دي ،په

مدينه کښې د امام حسين(ع) خوب چې پيغمبر(ص) ورته په کښې حکم کړے دے نقوي :د حسين بن علی(ع) پاڅون خپل
خاص سوچ لرلو او هغه له دې سببه پاڅون وکړ چې هغه د نورو لپاره نۀ د توجيه وړ او نۀ منطقي او نۀ د

دفاع قابل دے6.

ډاکټر ابراهيم علی شعوط ،يو د دې زمانې ليکوال هم دې نظر ته ګروهنه پيدا کړې ده ،ليکي:
مونږ ته د راويانو دومره روايتونه رارسيدلي دي او همدارنګ د هغه ګروهنې په دليل چې د دا رنګ تاريخي پيښې په
هکله د مينې او عقل تر مينځ يو صحيح دريځ وټاکو ،وايو :ټول شواهد په دې باندې داللت کوي چې د امام حسين(ع) په
مقابله کښې د يزيد دريځ چې د هغه په خالف يې پاڅون کړے و ،بالکل طبيعي او د طبيعت د قانون مطابق و؛ لکه څه
رنګ چې د انسان فطرت د حکومت او سلطنت د ساتنې لپاره همدا حکم کوي او کيدې شي عمومي مصلحت هم په دې
کښې وې؛ نو شواهد په دې خبره تاکي د کوي چې د ناصحانو په وړاندې د امام حسين دريځ او دويم د يزيد په مقابله کښې
د هغه دريځ ،غير طبيعي او د

انساني عادتونو په خالف څه نور پټ رازونه لرل2.

د دې نظريې بنيادونه
دا نظريه هغه نقلونو ته په پام ده چې په ځينې تاريخي متنونو کښې راغلي دي او امام حسين(ع) د هغې پر اساس فرمايلي
دي" :ما په خوب کښې خپل نيکه سره ليدنه وکړه او د خدای رسول ماته حکم وکړ او اوس د هماغه حکم پر اساس عمل
کوم" .همدارنګ ځينې روايتونو ته په پام پيغمبر(ص) وفرمايل" :خدای غواړي چې تا شهيد وويني" .په ځينې روايتونو
کښې راغلي دي چې هغه حضرت وفرمايل" :إنّ اهلل شاءَ أن يراهن سبايا؛ خدای دا غوښتي دي چې د امام حسين(ع) اهلبيت(ع)

بنديان وويني"1.

د دې نظريې نقد
په دې نظريې باندې هم ډېرې نيوکې کيدې شي او د کربال د انقالب فلسفه نه شي بيانولې ،او د دې انقالب د عواملو او

پايلو د پيژونګلو لپاره بنياد نه شي کيدې؛ ځکه چې:

 . 6دا نظريه په ځای د دې چې د کربال د انقالب او د امام حسين(ع) د تاريخي په هکله ځواب ورکړي ،په خپله بيال بيلې
پوښتنې رامنځ ته کوي ،بې له دې چې کوم ځواب ورته ورکړې شي ،په هغو کښې ځينې پوښتې دا دي چې الندې ورته
 .6العواصم من القواصم221 ،مخ.
 .2اباطيل يجب ان تمحی من التاريخ223 ،مخ.
 .1تاريخ طبري5 ،ټوک133 ،مخ.
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اشاره کوو که د کربال د انقالب فلسفه هماغه وي چې تاسو ورته اشاره وکړه او هغه د امام خوب کې ليدل وي نو هغه
حضرت:
الف) ولې په مدينې کښې پاتې نه شو او هلته يې خپل شهادت او د کورنۍ بند قبول نه کړ؟
ب) په مکې کښې خپل اقامت ولې زيات نه کړ او د شهادت او بنديز هرکلې يې هلته ولې ونه کړ؟
ج) ولې کوفې ته الړ؟ کوفې ته د هغه حضرت تګ او کوفيانو بلنه څه رنګ توجيهيږي؟
 . 2دغه روايتونو د اهل سنتو په تيرو معتبرو کتابونو کښې نه دي راغلي اود طبري په ټول نقل کښې چې له ابومخنفه يې
نقلوي په هغې کښې نشته .همدرانګ په وروستنيو سرچينو کښې له الفتوح ابن اعثم کوفي ،تذکرة الخواص سبط ابن
جوزي ،االرشاد ،مقتل خوارزمي او نورو سرچينو کښې هم نه دي راغلي او په همدې دليل معتبر نه شي کيدې .او که
داسې نقلونه په تاريخي يا حديثي سرچينو کښې موجود هم وې نو د هغه خطبو او ليکونو په وړاندې نه شي ودريدې چې

کوم امام حسين د خپل پاڅون په هکله ن قل کړي دي او په روښانه يې په کښې د کربال د انقالب فلسفه بيان کړې ده او د دې
تاريخي حرکت بيال بيل عوامل يې په کښې بيان کړي دي.
 . 1د هغې خطبو او ليکونو نه عالوه چې د اهل سنتو په سرچينو کښې راغلي دي او هغه حضرت په هغې کښې د انقالب
فلسفه بيان کړې دې ده ،ځينې ن ورې جملې هم لري چې په هغو کښې يوازې د شهادت غوښتې او خصوصي حکم ورکولو نه
عالوه د کربال د انقالب فلسفه بيانوي او هغه د امام حسين(ع) دا ټينګار دے 6ايا جبر ته تسليمدو او اختصاصي حکم
لرلو سره دا تاريخي پاڅون نمونه او بيلګه جوړې دې شي ،چې د مسلمانانو او نورو لپاره نمونه شي او نور په هغې پسې
شي او د هغه په الر روان شي؟
 . 2په اصل کښې دا خبره چې د خدای اراده دا وه چې امام حسين(ع) شهيد شي او د هغه کورنۍ په بند کښې الړه شي ،د
کربال د پاڅون سياسي ،ديني او ټولنيزې فلسفې سره څه ټکره نه لري او د دې فلسفې د يوې برخې په توګه وه چې په خاص
ديني ،سياسي او ټولنيزو شرطونو سره ترسره شوه .په حقيقت کښې د دې پاڅون د فلسفې بيالبيل اړخونه چې د خدای په
تقدير کښې و هغه يو مقصد لرونکی او د پيروۍ وړ بيانيدې شي او نورو تاريخي نقلونو په پام او د هغه حضرت(ع) نورو

پاتو خبرو ته په پام د عاشورا د پيښې يوه بشپړه فلسفه روښانيدې شي.
 .1د يزيد او ابن زياد له بيعته مخ اړول
په اهل سنتو کې زياتو پوهانو که څه هم د امام حسين(ع) د شخصيت او د يزيد په هکله له انصافه کار اخستې دے او يزيد
يې د خالفت وړ نه دے ګڼلے ،هغه ته د قدرت بدليدل يې نامشروع او بدعت ګڼلي دي ،خو د کربال د پاڅون د فلسفې په
هکله په غلطۍ کښې پريوتي دي ،او هغه فلسفه يې يوازې دا ګڼلې ده چې دا پيښه د يزيد د بيعت غوښتلو د انکار په
سبب او عبيداهلل ته د نه تسليميدو په نتيجه پيښه شوه .که څه هم د هغوي د ډېرو کسانو خبرې سره سمون نه لري ،چې په
کښې اضطراب او شک دے خو د ځينې کسانو په مطلبونو کښې دا مطلب ډېر روښانه دے.
هغه خبره چې بايد ورته پام وشي هغه دا ده چې هغه کسان چې د کربال فلسفه يې نيغ په نيغه يا په يوې واسطې سره د يزيد
پښيمانۍ او د هغه اسيرانو سره همدردۍ او ښه کړچار سره تړلې ده ،نو هغوي دا غوښتل چې ووايي ،يزيد هم د کربال په
پيښه راضي نه و او امام حسين(ع) سره يې دښمني په هغه حد کښې نه وه چې کومه د عاشورا په ورځ څرګنده شوه .التبه

دغې ډلې د امام حسين(ع) د صلحې او امن غوښتې خبرې هم په ډېر ټينګار سره نقل کړي دي.
په اهل سنتو کښې دغه کسانو په حقيقت کښې دا باور کړے دے چې امام حسين(ع) اول د کوفې د خلکو بلنه رښتيا ګڼلې
وه او ورباندې يې باور کړے و او د هغه ښار په لور وتلې و ،خو د مسلم بن عقيل له شهادته وروسته ،چې هغه په کوفه
 .6هماغه291 ،مخ ،الفتوح5 ،ټوک06 ،مخ.
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کښې د امام استازې او د تره زوې يې و ،دا اراده وکړه چې په دې دريو کارونو کښې يو کار وکړي:
 .6مدينې ته ستون شي.
 .2له اسالمي پولو يوې پولې ته الړ شي.
 .1يزيد ته تسليم شي نه ابن زياد ته.
ابن زياد هغه جنګ ته وهڅاوۀ او يوازې ځان ته تسليمدل يې د هغه د خالصي الره وښودله .امام حسين(ع) هم دا ننګ قبول
نه کړ او دې ته تيار نه شو چې

الس ته زياد په الس کښې کيږدي6.

د دې نه عالوه ،په اهل سنتو کښې ځينې کسانو په ځينې بې بنياده نقلونو سره ،چې د يزيد بن معاويه د حسين بن علي
کورنۍ او اسيرانو سره ښه کړچار يې نقل کړے او د بني اميه بني هاشمو سره کورنۍ اړيکې يې نقل کړي دي ،دا خبرې د
يو بل دليل په توګه نقلوي چې د عاشورا د پيښې فلسفه او سبب د ابن زياد د بيعت ردول وو خو ابن زياد ورسره ظلم وکړ
او له همدې سببه د يزيد له خوا هم په ابن زياد لعنت وشو .په حقيقت کښې د دغو کسانو په نظر کښې که حسين(ع) ابن
زياد سره بيعت کړې وې او ابن زياد د امام حسين(ع) دې خبرې ته چې يزيد سره بيعت کوم نه ابن زياد سره ،پام کړې وې او
قبوله کړې يې وې نو د کربال پيښه به نه پيښيده او په  16هجرۍ کښې به داسې لويه پيښه نه وه ترسره شوې.
د دې نظريې نقد
په دې نظريې کښې درې خبرې دي او که هغه درې خبرې ثابتې شي نو بيا ورباندې څيړنه کيدې شي :د کوفې په خلکو
باور ،له دريو ا حتماالتو يو احتمال ،د يزيد بيعت قبلول د امام حسين له خوا ،او د يزيد له خوا د امام حسين(ع) په شهادت
باندې د يزيد ناخوښي او خپګان او د کربال له پيښې وروسته د هغه د کورنۍ بنديانو سره ښه کړچار.
تاريخي سرچينو کښې فکر کولو سره ،د دې دريو خبرو بې بنيادي په الس راځي او کله چې دا درې بې بنياده ثابتې شي،
نو دا نظريه هم بې مالتړه پاتې کيږي او خپل علمي ارزښت او واقعت نمايي له السه ورکوي.

 . 6لکه څه رنګ چې وړاندې اشاره وشوه امام حسين(ع) د کوفې له خلکو له نورو زيات خبر و او د هغه خلکو بې وفايي
دومره روښانه وه چې نور کسان لکه عبدهلل عمر هم د هغې په هکله امام ته ويلي وو .له همدې سببه د کوفې په خلکو باور
او د هغوي بلنه د کربال د پاڅون فلسفه نه شي کيدے.
 . 2د امام حسين(ع) له خوا د يزيد بيعت د قبلول په ټينګار سره تاريخ لکيواالنو انکار کړے دے .طبري له عقبة بن سمعان
چې له مدينې تر مکې او له هغه ځايه تر کربال او د امام حسين(ع) تر شهادته پورې هغه سره و ،هغه نقلوي چې په دې ټول
وخت کښې امام حسين(ع) له مدينې تر عاشورا د يزيد د بيعت په رد باندې ټينګار کاوۀ او يو ځل هم دې ته تيار نه شو چې
بيعت يې وکړي2.

او همدا خبره د دې سبب شوه چې په اهل سنتو کښې د يزيد ملګري يعنې ابوبکر ابن عربي او د هغه د کتاب څپړونکي چې
يو ترې محمد عزة دروزه دے هغه هم په دې خبره اعتراف وکړي او د يزيد د بيعت رد کول يو ثابت شوې او بې شکه

 .6تذکرة الخواص216-219 ،مخونه ،المنتظم5 ،ټوک 226 ،مخ ،مطهر بن طاهر المقدسي ،البدء والتاريخ ،د محمد البجاوي څيړنه1 ،ټوک،
1مخ.

 .2تاريخ طبرى5 ،ټوک 261 - 262 ،مخ .عقبه ،د رباب مريې و او له همدې سببه چې مريې و ،هغه يې ونه وژلو او ژوندې پاتې شو .هغه

په خپله وايي :په دې سفر کښې زۀ ټولو ځايونو کښې حسين(ع) سره وم  .امام حسين عليه السالم هيڅ ځای کښې نه دې کوز شوې او هيڅ
ځای کښې يې خبرې نه دي کړي مګر دا چې زۀ يې په خوا کښې وم  .بيا زياتوي چې حسين هيڅکله دا نه دي ويلي چې زۀ يزيد سره بيعت

کوم.
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موضوع وګڼي6.

 . 1د يزيد د خپه کيدو او ژړا مسله هم لکه څه رنګ چې وړاندې تير شول ،يو ځان ښودنه او فريب و او د اهل سنتو تاريخ
ليکواالنو په خپله په دې باندې تصريح کړې ده چې يزيد په شورو کښې د امام حسين عليه السالم پرې سر په لرګي واهه او
غوښتل يې چې د هغه اهل بيت او کورنۍ د شام خلکو ته په ډالۍ کښې ورکړي يا يې خرڅ کړي ،خو د بنديانو د تبليغ په
س بب ،په بيله توګه د امام سجاد عليه السالم او د هغه د ترور زينت سالم اهلل عليها د تبليغ او څرګندونې په سبب د شام
خلک ويښ شول او له يزيده او د هغه له کامندانو يې خپله غصه ورو ورو څرګنده کړه او نتيجه يې دا شوه چې يزيد مجبور
شو چې د غم څرګندونه وکړي او يو ځل بيا خلکو ته فريب ورکړي او په ظلمونو باندې د پښيمانې

څرګندونه وکړي2.

 .4د مسلم د وينې پور غوښتل
يو له هغه انحرافاتو چې د اهل سنتو په تاريخي سرچينو کښې راغلے دے ،د مسلم بن عقيل د خپلوانو له خوا د هغه د
وينې د پور غوښتل او بيا د امام حسين(ع) له خوا په دې باندې تاييد راوړل دي .طبري په خپلو نقلونو کې په يو نقل کې د
هغه حضرت کربال د سفر په هکله داسې نقلوي:

بكيربن المشعبده وويل :هو ،زۀ له کوفې ونه وتلم تر دې چې مسلم بن عقيل او هاني بن عروه ووژل شو .بيا مې هغه دواړه
په داسې حال کښې وليدل چې د پښو له خوا په بازار کښې راکاږلې شو ...حسين وويل :اِن هلل و انا اليه راجعون رحمة اهلل عليهما

او دا خبره يې څوڅو ځله وکړه ...د عقيل بچو (د مسلم د قتل په اوريدو سره) وويل :قسم په خدای چې انتقام مو نه وي

اخستې نو په ارام نه کښينو او يا دا چې څه مو ورور وڅکل هغه وڅکوو ...حسين چې کله دا حالت وليد نو مونږ ته يې
وکتل او ويې ويل :له هغوي وروسته په ژوند کښې هيڅ خير نشته .دې راويانو ويلي دي :نو پوه شو چې د امام حسين(ع)
اراده سفر ته پخه

شوه1.

د دې ليدتوګې څپړنه او د هغې نقد
دا ليدتوګه د اهل سنتو اعتقادي باورونو ته په پام ،دومره ضعيفه ده چې ورته پاملرنه وشي يا يې د نقلونو رښتونولي
قبوله شي؛ ځکه چې دا ليدتوګه ،په بې مقصده انتقام او شخصي کينې ټينګار کوي .او دا چې امام حسين د خپلو خپلوانو
په پيروۍ کښې احساساتي شو او د مسلم ابن عقيل د انتقام لپاره روان شو هغه هم په داسې حال کښې چې دانتقام

اخستلو لپاره حاالت برابر نه وو:

 . 6لکه څه رنګ چې په ډېرو ځايونو کښې اشاره وشوه ،اهل سنتو په خپله په خپلو لومړيو سرچينو کښې امام حسين(ع) د
پيغمبر(ص) په اهلبيتو(ع) کښې ګڼلے دے چې خدای پا ک په خپله د هغوي په هکله وفرمايل :إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَکُمْ

تَطْهِيرًا2

بېشکه چې خدای اراده کړې ده چې ستاسو له اهلبتو پليتي لرې کړي او تاسو داسې پاک کړي

لکه څنګه چې حق دے .په ډېرو حديثونو کښې هغه حضرت د پيغمبر(ص) له خوا "سبط من االسباط ،سيد الشباب اهل الجنة ،بضعةٌ
منى معرفى ش وے دے او رسول اهلل(ص) په دې باندې ټينګا کړے دے" :اے خدايا! چې څوک حسين سره مينه کوي هغه
سره مينه وکړه" 5.نو دې ته په پام ايا د هغه پاڅون ،شهادت او د کورنۍ په بند کښې تلل يوازې د دې لپاره کيدې شي چې

 .6العواصم من القواصم222 ،مخ.
 .2تاريخ طبرى5 ،ټوک 251 ،او  212و 212 - 213مخونه ؛ تاريخ الخلفاء635 ،مخ.
 .1تاريخ طبرى5 ،ټوک 101 – 103مخونه.
 .2احزاب 11
 .5السيد مرتضى الحسينى الفيروزآبادى ،فضائل الخمسه من الصحاح السته1 ،ټوک ،تهران610 - 611 ،مخونه؛ شمسالدين محمد بن
طولون ،االئمة االثناعشر16 ،مخ.
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د وينې پور وغواړي؟
 .2په يو کتاب کښې هم دا نه دي راغلي چې د امام حسين(ع) د کوفې په لور د تګ په ارادې کښې کومه سستي راغي وي
چې د عقيل شهادت سره د هغه اراده يزيد سره د مقابلې لپاره نوره مزبوته شوې وي .امام حسين(ع) د کوفې په لور د سفر له
لومړيو روښانه مقصد او کلکه اراده لرله او په ادامه کښې هم هيڅکله نه په مکه کښې او نه د کربال په الر کښې او تر دې
چې د عاشورا تر ورځې د هغه په اراده کښې څه سستي او شک نه و راغلے او هيڅکله يې د الرې په بدلولو کښې څه شک
ونه کړ.
 . 1امام حسين(ع) ته د انتقام غوښتو او احساسي شونې نسبت ورکول له اعتقادي او ديني نيوکو نه عالوه عقلي نيوکې هم
لري او هغه دا چې د وينې د پور غوښتلو حاالت ورته برابر نه وو؛ ځکه چې د مسلم بن عقيل د شهادت خبر اوريدلو سره د
کوفې د خلکو د بې وفايۍ او وعدې د ماتيدو خبر هم روښانه شو ،او ډېرو معمولي او کم خبرو خلکو ته هم يقين شو چې د

امام حسين(ع) دا پاڅون به ظاهري ماتې خو ري .کله چې دا رنګ اطمينان حاصل شي او وګوري چې حاالت ورته برابر نه
دي او د ماتې وړاندې وينه ورته د ټولو له خوا وشي ،نو دا رنګ کار څه رنګ کولے شي؟ ايا که دا کار څه شرعي نيوکه ونه
لري له ځان وژلو عالوه بل څه مطلب لري؟ ايا داسې کار د يو خبر مشر لکه امام حسين له خوا ممکن دے او د هغه
شخصيت او مقام سره سمون لري؟
 . 2دغه ليدتوګه د امام حسين(ع) هغه نورو ويناګانو سره چې په بيال بيلو ځايونو کښې بيان کړي دي سمون نه لري .هغه
خطبو او خبرو چې انشاء اهلل رابه شي چې د کربال د پاڅون فلسفه بيان کړې ده .د ټولو لپاره او په تاريخ کښې دا روښانه ده
چې د امام حسين(ع) په يوې وينا کښې هم د مسلم بن عقيل د وينې د پور غوښتلو خبره نه ده راغلې چې د کربال د انقالب د
فلسفې په توګه يې بيان کړې وي.
که د مسلم بن عقيل د وينې پور غوښتل د کربال د پيښې په اسبابو کښې د يو سبب په توګه وې نو بايد د مسلم له شهادته
وروسته بايد امام اعالن کړې وې او همدارنګ يې بايد د عاشورا په ورځ هم يا هغه حضرت په خپله يا د هغه يارانو بيان
کړې وې او په تاريخ کښې راغلې وې.
 . 5څه روښانه فلسفه نه لرل او ابهام
تر کومه چې ما څيړنه کړې ده نو د کربال د انقالب د فلسفې په هکله د اهل سنتو ځينې پوهانو که څه هم په اول کې دا
فلسفه مبهمه بيان کړې ده او يا يې بې له کوم ديني او دنياوي غرضه بيان کړې ده ،خو له څو کيرلو ليکلو وروسته يې يا
نيغ په نيغه يا په اشارې سره دا فلسفه بيان کړې ده ،په کوفيانو باندې د باور مسله او د هغوي بيا بيا بلنو ته ځواب ورکول
يې بيان کړي دي او يا يې حکومت او په دښمن باندې برالسې د کربال د انقالب فلسفه بيان کړې ده.
په ټول کې هغه ټولو خبرو ،خطبو او ټکو ته په پام چې امام حسين(ع) اود هغه ملګرو بيان کړي دي او د اهل سنتو په اصلي
سرچينو تاريخ طبرى ،تاريخ يعقوبى ،آثار مسعودى ،ابن اعثم كوفى ،ابوالفرج اصفهانى ،ابن جوزى ،الكامل ،مقتل
خوارزمى او نورو راوړي دي ،بيا هم که څوک د امام حسين(ع) د پاڅون غرض او فلسفه مبهمه او نامعلومه وګڼي نو دا
معلوميږي چې دا کس په خپله نه دے خبر او د عاشورا له پيښې څه خبرتيا نه لري او بايد داسې کس ته سالم وکړې او تېر
شې ترې.
 . 6ټولنيز عدالت راوستل
د اهل سنتو تر مينځ په اوسنيو کسانو کښې ځينې يوه بله ليدتوګه لري او هغه د عاشورا پاڅون د طبقاتي انقالب په عنوان
بيانوي چې د ظالم او شته من ټولي په خالف د ضعيف او کمزوري ټولي لپاره د ټولنيز عدالت د غوښتې لپاره و .د اهل
سنتو نوي راوتلي کسان د مارکسيسي او سوشياليسټي له فکره متاثر شوي او د عاشورا د پيښې يې دا رنګ څپړنه کړې
ده ،هغوي د امام حسين(ع) د پاڅون له دې وړاندې چې ديني نظر سره ورته وګوري او اسالمي بنيادونو سره په پام يې
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تفسير او څپړنه وکړي ،د دوو ټولګو او طبقو مقابله ،د حاکم او محکوم يا د شته من او محروم مقابله يې ځانته اصل
ګرځولے دے ،او د عاشورا حرکت يې د ظالمانو حاکمانو په مقابله کښې د عدالت غوښتې لپاره بللے دے په څيړونکيو
کښې يو کس په دې هکله ليکي:
د اهل سنتو ليکواالنو تر مينځ ځينې داسې نوي کسان پيدا شوي دي چې هغوي د کربال له پيښې يو داسې اينځور وړاندې
کوي چې تقريباً د قبليدو وړ يا د فکر وړ دے .دغه ليکواالن نه يوازې دا چې د کربال پيښه چې خليفه ترې خبر و او په بې
خبرۍ کښې يې امام ووژل شو،يو بې هدفه او مقصده کار نه ښيي بلکې عاشورا و د امام حسين(ع) پاڅون د دوو نظريو تر
مينځ يو څرګند تقابل ګڼي چې د ټولنې د کمزورې او شتمنې ډلې تر مينځ تل دا تقابل و .نو دې ته په پام چې د اما
حسين(ع) پاڅون له دې وړاندې چې کوم مذهبي تحليل او سبب ولري بايد يو طبقاتي مقابله د اصولو په توګه چې هغه د
محرومانو له حکومتي او ظالمې طبقې خالصې دے ،له دې

نظره بايد وڅيړل شي6.

هغه په ادامه کښې دځينې نوي فکر لرونکي اهل سنت چې ډېر په کښې د مصر له هيواده دي ،لکه محمود العقاد ،ابراهيم

عبدالقادر المازنى ،دكتر طه حسين ،محمد كامل البنا ،خالد محمد خالد ،سيد على جالل حسينى ،محمد غزالى او نورو
نامې اخلي چې دې نظريې ته يې پام کړے دے او د انقالب کربال يې له اقتصادي او ټولنيز عدالت له نظره کتلې ده او د
کربال انقالب يې د شته منو په وړاندې د محرومانو حرکت يا د برالسو په مقابله کښې د لرالسو حرکت ګڼلے دے.
د دې نظريې څيړنه او نقد

دا طبيعي خبره ده چې د کربال د پ يښې دغه تفسير چې يوازې يو مادي او اقتصادي تفسير دے له نورو تفسيرونو ډير لرې
دے او حسيني ارمان او تاريخي حقيقت او د هغه وخت د ټولنې حالت سره سمون نه لري؛ ځکه چې:
الف) د دې انقالب مشري امام حسين(ع) په غاړه اخستې وه او هغه حضرت له مادياتو اقتصادي نظره دې ته څه اهميت نه
ورکاوۀ بلکې هغه حضرت په زهد ،تقوا ،پاکۍ او ساده ژوند کښې بې مثاله و؛ که څه هم د هغه دا ارمان و چې ټولنيز او
اقتصادي عدالت دې په ټولو چارو کښې راشي .نو دغه څيز د هغه د پاڅون او شهادت هڅوونکے نه شي کيدے .د هغه
مينه وال هم چې کوم په کوفه کې وو هغه هيڅکله د بصرې ،مکې ،خراسان او مصر له خلکو زيات محروم او مستضعف نه
وو .له همدې سببه داغه نظريه کوم تاريخي مالتړ نه لري.

ب) د دې نظريې لرونکيو ،د امام حسين عليه السالم او د هغه د ملګرو او د کورنۍ د خلکو هغو خطبو ،ليکونو او د هغه
پيغامونو ته لږ غوندې پام هم ن ه دے کړے .د هغوي په دغه پاتې اثارو کښې طبقاتي او اقتصادي مقابله نه ده ذکر شوې
بلکه ورته اشاره هم نه ده شوې .هر يو تحليل بايد خپل اسناد او دليلونه ولري خو په دې ليدتوګې کې دغه دليلونه نشته له
همدې نظره کوم علمي ارزښت نه لري.
ج) دې ټولو خبرو سره سم بيا هم عدالت غوښته د کربال د انقالب له فلسفې نه شو لرې کولې او هغه ارزښتونه چې امام د
هغو په ژوندي کيدو پسې و ،ټولنيز عدالت هم د هغې يوه نتيجه وه او د هغه حضرت وړانديزونو او ارمانونو ميوه ټولنيز
عدالت و او له ظالم نظامه او دوه طبقي نظامه د خلکو خالصول ،يو ډول نسبي عدالت ته راکاږلې شو.
د امام حسينعليه السالم له نظره د کربال د انقالب فلسفه
کله چې مونږ د امام حسينعليه السالم په هغه خبرو کښې چې د اهل سنتو په سرچينو کښې راغلي دي فکر وکړو ،نو د دې
ستر او تاريخي انقالب يوه هر اړخيزه فلسفه او ډېر غرضونه او مقصدونه په الس راوړلې شو چې په څرګنده د هغه ټولو
پوښتنونو ځوابونه ورکوي چې په دې لړ کښې کيږي.

د کربال انقالب چې د ټولنې يوه مهمه نوې پيښه وه او لکه د نورو ټولنيزو نويو څيزونو يې بيال بيل اړخونه لرل او يو هر
 .6امام خمينىقدس سره و فرهنگ عاشورا620 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)013....................................................................................................................
اړخيزه فلسفه يې لرله او ډېر عوامل يې لرل .نو يوازې د هغې يو پلو او يو اړخ راخستل او هر اړخيز شونه يې پريښودل ،او
له يوه اړخه ورته کتل ،د کربال د فلسفې په پوهيدلو يو لوی افت او مصيبت ګڼل کيږي .له دې ورزياته ،يوازې د هغې هغه
ټولو اړخونو ته کتل چې د انقالب فلسفه ترې جوړيږي د دې انقالب ټول حقيقت په دې هکله نه شي روښانه کولې ،بلکې له
دې هم مهمه مسله دا ده چې د دې پيښې هر يو عامل ته د هغې برخه ورکول او د هر يو د حق مطابق هغه ګڼل ،د دې پيښې
يو مخ دے.
په ټول کښې ،د امام حسين عليه السالم په خبرو کښې چې په کې يې د خپل پاڅون فلسفه بيان کړې ده ،هغه څيز چې په
هغې باندې له ټولو زيات تاکيد شوے دے ،هغه په خدايي حکم او ديني ذمې باندې عمل کول دي .هغه حضرت دا خدايي
ذمه واري د عبداهلل بن جعفر په ځواب کښې په څرګنده بيانوي" :ماته حکم شوے دے او د هغې مطابق مې حرکت کړے
دے" 6د مکې نه د کوفې په الره کې کله چې د حربن يزيد سپايانو سره مخامخيږي او هغوي ورته وايي چې له کوفې بل
ځای ته الړ شه يزيد سره بيعت وکړه او يا له مدينې او کوفې په بل ځای کې ژوند وکړه ،نو امام خپلو يارانو ته داسې

وفرمايل:
څوک چې يو ظالم باچا وګوري چې د خدای حالل حرام ګڼي ،د خدای ژمنه ماتوي او د خدای د رسول(ص) د سنت مخالف
دے او خلکو سره په دښمنۍ او ګناه سره کړچار کوي او هغه په خبرو سره نه بدليږي ،ايا خدای سره ښايي چې داسې کس د
باچا په ځای کښينوي .خبر اوسئ! امويان او د هغوي کارګزاران د شيطان الرويان دي د خدای اطاعت يې پريښې دے او
په څرګنده فساد کوي او د خدای حکمونه يې تعطيل کړي دي او د مسلمانانو په مالونه کښې يې تبعيض او ځانولي
راوستې او د خدای حرام حالل

او حالل يې حرام ګڼي2.

امام حسينعليه السالم په الره کښې په "ذى حُسُم " مقام کښې خپلو ملګرو او کيدې شي د حر بن يزيد لښکر ته چې هغوي
ورسره وو وفرمايل:
کوم حاالت چې راپيښ شوي دي هغه تاسو ګورئ او دنيا او وخت بل شان شوے دےاو حاالت تياره او سخا شوي دي .ښو
مخ اړولے دے داسې چې هم دا رسم شوے دے ....ايا تاسو نه وينئ چې په حقو باندې عمل نه کيږي او له باطلو مخ نيوې نه

کيږي( .په داسې حالت کښې) بايد مؤمن د خدای مالقات (شهادت) ته تيار شي زه په دې الره کښې مرګ بې له شهادته او
ظالمانو سره ژوند بې له بدبختۍ او ننګه

بل څه نه وينم1.

امام حسينعليه السالم په دې خطبو کښې هغه بيال بيل عوامل چې د هغه په پاڅون کښې يې رول لرلواو په ټول کښې هغه
عوامل چې د کربال د انقالب فلسفه يې بيان کړې ده او په هغو ورځو کښې د ټولنې بيال بيلې ستونزې په بيله توګه د اموي
حاکمانو مسله يې بيان کړې ده او په حقيقت کښې هغه حضرت د خپلې شرعي او خدايي دندې پر اساس دغو څيزونو سره
مقابلې ته پاڅيدلے و:
ظالم حاکم،
حرام خوري او بدعت (حرام حالل ګڼل)
د خدای عهد او ژمنه ماتول
د پيغمبر(ص) سنت ماتول
خلکو سره زور زياتې
 .6تاريخ طبرى5 ،ټوک 133 ،مخ.
 .2هماغه291 ،مخ.
 .1هماغه292 ،مخ ؛ تذكرة الخواص229 ،مخ ؛ البداية و النهاية3 ،ټوک 612 ،مخ.
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دغو ټولو سره مقابلې ته پاڅيد او په يوه بله خطبه کښې فرمايي په داسې حال کښې چې:
په حق عمل نه کيږي؛
او باطلو ته مخ شوے دے نو د هر مسلمان او مومن ذمه دا ده چې هغو سره مقابله وکړي او د شهادت لپاره تيار شي او په
څرګنده وايي :په داسې حاالتو کښ ې ژوند کول بې له ذلته بل څه نه دي او دې انحراف او بې الريو سره په مقابله کښې مرګ
قبلول سعادت ګڼي.
لکه څه رنګ چې تير شو ،امام په خپلو خبرو کښې په روښانه توګه د خپل پاڅون هدف او مقصد بيانوي او په دغو کښې
يې د کوفې د خلکو بلنې ته هيڅ اشاره نه ده کړے ،بلکې کله چې يې هغوي سره خبرې کولې نو هغه وخت يې بيان کړې ده.
امام د هغوي بلنې ته بس يوازې دومره ارزښت ورکاوۀ چې کوفه د خپل پاڅون لپاره د ځای په توګه ټاکي او له دې وروسته
چې د هغوي ژمنه ماتې ويني نو له هغه لومړيو يې وفرمايل" :څوک چې ژمنه ماته کړي نو په خپل ضرر يې ده او ډېر زر به

خدای ما له تاسو بې

نيازه کړي"6.

په ټول کښې چې کله د امام حسين عليه السالم – چې د دې لويې او تاريخي انقالب مشر و -د خبرو څيړنه وکړو ،نو د دې
فلسفه په دوو برخو ويشلے شو :ځينې اصلي عوامل دي چې د امر بالعروف او نهي عن المنکر الندې راځي او ځينې بيړني
عوامل دي.
الف) اصلي عوامل (امر بالمعروف او نهی عن المنکر)
د عاشورا له ټولو مهم عامل او فلسفه امر بالمعروف او نهی عن المنکر وه .په هغه بيال بيلو منکراتو کښې يو د فاسد
سياسي نظام ن ابودي وه چې په خپله له ټولو لوی منکر او د نورو منکراتو سبب و ،چې دا په خپله د دې پاڅون له ټولو لوی
غرض او هدف ګڼل کيده .او دا هاله ترسره کيدې شو چې د کوفې خلکو ورسره وفا کړې وه خو چې کله ورسره د کوفې
خلکو بې وفايي وکړه نو بيا هم د دې خبرې ضرورت په خپل ځای باقي و او امام حسين عليه السالم او د هغه ملګرو په
خپلو وينو سره چې يو دين ي او اسالمي رنګ يې درلود په دې باندې بريد وکړ او خپل شهادت سره يې دا پيغام خلکو ته
ورساوۀ چې يزيد د مسلمانانو د خالفت وړتيا نه لري او د هغه پيروي کول د شيطان الرويي ده او ورپسې نه تلل د رحمان
خدای خبره منل دي او په دې طريقه يې د خلکو غوږونو ته د هغه مفسدې ورسولې .امام حسين عليه السالم د يزيدي نظام
د نابودۍ بلکې د اموي خالفت له منځه وړلو لومړۍ مرحله خپل پاڅون او د خلکو ويښتيا سره په شرعي طريقې سره

ترسره کړه او په خلکو کښې د يزيد هغه رعب او وحشت يا جهل او غفلت له منځه يوړ.
 .6د حق نظام راوستل؛ دا منلې شوې خبر ه ده چې د اموي نظام د حکومت له ختميدو وروسته هغه حضرت بې برنامې نه و
او د سفياني نظام له ختميدو وروسته يې د اهلبيتو عليهم السالم د حکومت وړانديز درلود لکه چې ويې فرمايل :و نحن
اهل بيت اولَى بواليت هذا االمر عليکم من هوالء المدّعين ما ليس لهم والسائرين فيکم بالجور و العدوان؛ 2او مونږ اهلبيت د حکومت په
چلولو باندي له نورو زيات حق لرو هغه چا چې په دروغو يې د هغه څه دعوا کړې ده چې نه يې لري؛ هغه کسان چې په تاسو

کښې په زور زياتي سره حکومت کوي".

د هغه وړانديز ورکړې شوې حکومتي نظام او د اهلبيتو عليهم السالم  nواليت بيلګې ،د اموي ظالمانه حکومت په مقابله
کښې؛ يعنې د يو ظالم باچا په ځای د يو عادل ولي راتلل د هغه د برنامې د ټولو په سر کښې وو.
 .2د دين او اسالمي ارزښتونو ژوندي کول؛ د يزيدي نظام په مقابله کښې چې د شيطان اطاعت و او له رحمانه مخ اړول
وو ،حسين بن علی عليهما السالم د خدای د حکمونو په جاري کولو سره د دين ژوندي کول غوښتل او د شيطان د الرې او
 .6تاريخ طبرى ،هماغه291 ،مخ.
 .2هماغه292 ،مخ ؛ شيخ عبداللَّه عالئلى ،برترين هدف در برترين نهاد ،د ډاکټر محمد مهدى جعفرى ترجمه33 - 30 ،مخونه.
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د هغه د سياستونو له منځه وړل وو .او خپل انقالب يې همدې غرضونو ته د رسيدو لپاره ترسره کړ.
 .1د صلحې راوستل؛ يزيدي نظام په ټول کښې امويانو او د هغوي خپل خپلوانو او همفکرو په ظاهره فساد کاوۀ .امام د
دې د اصالح لپاره راپاڅيد او د خپل انقالب يوه فلسفه يې اصالح سره خاص کړه چې د خلکو کار اصالح شي او له
اقتصادي ،سياسي او کلتوري فسادونو وژغورل شي او عزتمن ژوند تير کړي.
 .2په الهي ژمنې باندې عمل کول؛ خدای پاک د پيغمبرانو په راليږلو سره ،په بيله توګه له ټولو غوره پيغمبر حضرت
محمد(ص) په راليږلو سره له انسانانو دا ژمنه واخسته چې خدای سره په خپلو اړيکو کښې هغه يو مني او هغه سره په
عبادت کښې څوک شريک ونه ټاکي او د خلکو تر مينځ په عدالت سره چلن وکړي او له هر ډول بې عدالتۍ او ظلم او
تبعيض ځان وساتي.
 . 5د خدای د رسول(ص) سنت ژوندي کول؛ پيغمبر(ص) د اسالمي امت په رهبرۍ کښې او د توحيد د دين په رسولو کښې
روښانه سيرت درلود چې له بده مرغه د هغه حضرت له وفاته وروسته ،ورو ورو هير کړې شو او د يزيد په وخت کښې د

يزيد په واليانو کښې چې د مسلمانانو مشري يې کوله ،د هغې سيرت ډېرې کمې نښې پاتې وې؛ او خلک هم له هغه سيرته
لرې شوي وو .امام حسين(ع) د پيغمبر(ص) د زوي ،د لوی عالم ،ستر مشر ،او پيغمبر(ص) د رښتوني ځای ناستي په توګه
د دې سنت بيا ژوندي کولو لپاره پاڅون وکړ او د خپل انقالب يوه فلسفه يې دا بيان کړه.
 .1د دين ي حدونو جاري کول؛ د يزيد په حکومت کې ديني حدونه تعطيل شوي وو .امام(ع) د خپل پاڅون يوه فلسفه د ديني
حدونو جاري کول وښودل چې د قران د نص مطابق "فِي الْقِصاصِ حَياةٌ؛ د انساني ټولنې ژوند د حدونو په جاري کولو سره تړلے

دے" امنيت بې له حد جاري کيدو په الس نه راځي.

 . 1ټولنيز عدالت؛ امام حسين عليه السالم په فیٌ کښې لوړاوې او بيت المال کښې تبعيض د يزيدي نظام له بدو کارونو يو

کار ګاڼه ،له همدې سببه د عدالت راوستل او د فاسد طبقاتي ،ظالم ،مريه ساتنې او نسل پالنې د نظام د ختمولو لپاره يې

پاڅون وکړ.
 .3د شهادت کلتور رواجول؛ د يزيد د حکومت يوه بيلګه دا وه چې حالل يې حرام او حرام يې حالل ګڼل او بله دا چې خلک
يې ويرول او دې ته يې مجبورول چې دا عادت ځان کښې راولي چې د يو ظالم د حکومت د الندې ژوند وکړي او له مرګه
وويريږي .امام د خپل ژوند تر اخري ګړۍ د فساد او منکراتو د ختمولو لپاره اود شهادت د رواجولو لپاره ټينګار وکړ .له
هغه پاتې کسانو هم دا رواج وساته او په ښه طريقه يې تبليغ کړ او د کربال د انقالب دا فلسفه يې هم خلکو ته وښودله .د
يزيد بيعت کول په دغو غرضونو کښې يو غرض سره هم سمون نه درلود او د هغه د نظام نابودي او يا په دې الره کښې
شهادت يو له ه غه مهمو غرضونو و چې دغو ټولو مقصدونو او غرضو ته ورسره رسدے شو.
ب) بيړنيز عوامل

 . 6د يزيد خپل چارواکي ،وليد بن عقبه ته دا حکم ورکول چې له امام حسين(ع) بيعت واخلي يو له هغه عواملو و چې د دې
انقالب په ترسره کيدو باندې يې بيړه وکړه.

 .2د کوفيانو امام حسين(ع) ته بلنه هم يو له هغه عواملو و چې دا پيښه ورسره زر ترسره شوه؛ ځکه چې لکه څه رنګ چې
خبر يئ او د دې کتاب په لومړي سر کښې تيرشول ،د کوفې د خلکو بلنه د معاويه په وخت کښې کيده خو ورو ورو څرګنده
شوه ،د مروان بن حکم معاويه ته ليکونه او همدارنګ د معاويه امام حسين(ع) ته ليکونه په دې باندې دليل دے .که د
کوفې د خلکو بلنه د دې پاڅون يوازينې سبب وې نو بايد په هماغه وخت کښې امام حسين(ع) پاڅون کړې وې خو تاريخ دا
ښيي چې د يزيد په وخت کښې د انقالب ټول ديني شرطونه پوره شول او د هغه واليت عهدي يې يو بل سبب شو ،امام د
کوفې د خلکو په ځواب کښې ،د هغوي په لور حرکت وکړ او کوفه يې د خپل انقالب لپاره خوښه کړه ،نو د کوفې د خلکو
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بلنه هم يو له هغه اسبابو او عواملو و چې د دې انقالب په ترسره کيدو باندې يې بيړه وکړه.
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څلورم څپرکې
يزيد بن معاويه او د کربال په پيښه کښې د هغه الس
يو له هغه موضوعاتو چې د امام حسين(ع) د شهادت په هکله د اهل سنتو تر مينځ بيانيږي هغه دا دے يزيد بن معاويه د
کربال په پيښه کښې الس درلود که نه؟ ځيې کسانو ،که څه هم ډېر کم دي ،د حيرانتيا په حالت کښې کله چې يې نيغ په
نيغه د يزيد مخ ونه وينځلې شو او د نورو اهل سنتو لپاره يې د هغه فقاهت ،عدالت او ديانت ثابت نه کړې شو نو په بيال
بيلو بهانو سره يې هغه له دې پيښې بري کول وغوښتل او له دې انکاري شول چې د امام حسين(ع) او د هغه د يارانو په
شهادت کښې د هغه الس و.
لومړۍ شک
کيدې شي له اهل سنتو هغه لومړۍ کس چې د امام حسين(ع) په شهادت کښې د يزيد په الس لرنې کښې يې شک وکړ هغه
امام ابو حامد محمد غزالي وي( ،هغه په يزيد باندې د لعنت په هکله په څرګنده خپل دريځ څرګند کړ) وايي" :دا خبره نه ده
ثابته چې د حسين قتل د يزيد په الس يا د هغه په حکم و نو جايزه نه ده چې دا وويل شي يزيد حسين قتل کړ او يا يې د دې
کار حکم ورکړ".
په هغه پسې ،ابوبکر بن عربي هم دې شبهې ته پام وکړ او د يزيد د امام حسين(ع) له قتله د بري کولو لپاره يې داسې بيان

وکړ" :کله چې يزيد ته د حسين سر راوړې شو ،نو خپه شو او سترګې يې له اوښکو ډکې شوې او د هغه سر راوړونکي ته يې
وويل :قسم په خدای که زۀ حسين ته ورر سيدلې وې ،نو هغه به مې بخښلو .خدای دې حسين وبخښي .اے حسينه! که زه
درسره وې نو ته مې نه وژلې"6.

محمد عزة دروزه 2هم لږ څه زياتې څپړنې سره د ابن عربي خبرې تاييدوي او زياتوي" :په تاريخ کښې او په موجوده سندونو
کښې ،هي څ داسې شاهد نشته چې د حسين(ع) د قتل نسبت ورسره يزيد ته جايز وګڼي .يزيد بن معاويه حسين(ع) سره د
جنګ حکم هم نه دې ورکړې؛ نو د هغه د قتل حکم خو ال لويه خبره ده" 1.هغه په ادامې کښې پښې له دې هم اوږدوي ،او
عبيداهلل بن زياد هم له دې بري کوي ،لکه چې ليکي" :دا خبره د هغه ټولو کوماندانانو په هکله هم صحيح ده چې د حسين
په عاشورا کښې يې ګډون کړې و" .دې دوو اخرنيو ليکواالنو په يو ځای کښې له طبري نقل کړي دي" :کله چې د حسين
کورنۍ عبيداهلل بن زياد ته ورغله نو عبيداهلل هغوي ته د اوسيدو ځای ورکړ او ضروري ډوډی خوراک او جامې او نور د
ضرورت سامان يې ورکړ

او بيا يې يزيد ته وليږل2.

دروزه دغه روايت ته په پام ،قلم په الس شوې او يزيد او عبيداهلل نيکې اړيکې يې د حسين عليه السالم کورنۍ سره

څپړلي دي او تر دې چې د حسين عليه السالم په غم کښې يې د هغه ژړا هم بيان کړې ده.

 .6العواصم من القواصم226 ،مخ.
 .2محمد عزة دروزه ،د اهل سنتو د دې وخت يو عالم چې وهابي ليدتوګه لري او يو کتاب يې تاريخ الجنس العربي تر عنوان الندې ليکلے دے .دا
کتاب د ابن عربي د کتاب العواصم من القواصم تفسير او حاشيه ده ،د بيروت په دې چاپونو کښې په يو چاپ کښې د هغه او د هغه په شان د تفکر
لرونکيو ملګرو حاشيه راوړې شوې ده .خو په بلې نسخې کښې يې لکه د دارالثقافه چې له دوحې چاپ دے د هغوي له حاشيې راوړو ډډه شوې ده.
 .1له هماغه کتاب په نقل 222 ،مخ.
 .2هماغه.
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د دې شبهې ځواب
د د ې شبهې ځواب چې يزيد او عبيداهلل بن زياد د کربال په پيښې اود امام حسين(ع) له شهادته بري ګڼي په دوه طريقو
ورکولې کيږي :لومړۍ دا چې ايا يزيد د امام حسين(ع) په قتل کښې الس درلود که نه او دويم دا چې يزيد او د هغه
کوماندانو چې د هغه د حکم الندې د حسين عليه السال م کورنۍ سره په کوفه او شام کښې څه وکړل .اوس دا دواړه
موضوګانې څيړو:
الف) کله چې مونږ د اهل سنتو تاريخ او د هغوي د لويانو او پوهانو خبرو ته پام وکړو نو دا په الس راځي چې په دې کښې
څه شک نشته چې يزيد د کربال په پيښه کښې الس لرلو .د کربال د پيښې د نقلونو تواتر او تر دې چې د هغې د جزئياتو
تواتر له هغه تواتره زيات دے چې کوم غزالي د ابولؤلؤ په الس د عمر د قتل يا د ابن ملجم په الس د علي عليه السالم د
شهادت په هکله نقل کړے دے او په دې طريقه په هغو دواړو

لعنت کول يې جايز ګڼلي دي6.

لکه څه رنګ چې اشاره وشوه ،بيال بيلو تاريخي سرچينو د امام حسين(ع) د او د هغه د يارانو په قتل کښې د يزيد په الس
لرنې کښې هيڅ شک نه دے کړے .يعقوبي د معاويه د مرګ او د يزيد حکومت ته د رسيدلو په هکله ليکي :يزيد د معاويه
د مرګ په وخت په دمشق کښې نه و او کله چې هغه شهر ته راننوت نو وليد بن عتبه بن اباسفيان چې د مدينې حاکم و هغه
ته يې وليکل :کله چې درته ليک درورسي نو حسين بن علی او عبداهلل بن زبير راوغواړه اوله هغوي زما لپاره بيعت واخله
او که سرغړونه يې وکړه ،نو سرونه يې ووهه او سرونه يې ماته راوليږه او خلک زما بيعت ته وهڅوه او هر څوک چې بيعت
ونه کړ ي نو تير حکم د هغوي په هکله هم جاري کړه او په ټينګار سره د حسين بن علی او عبيداهلل بن زبير په هکله،
والسالم2.

هغه په ادامه کښې وايي چې د مدينې حاکم وليد امام حسين(ع) راوغوښت او د مروان چې د مدينې تير حاکم و هغه خبره
(داسې موقع به بيا په الس درنه شي ،حسين م ړ کړه) نقلوي ،نو د يزيد له ليکه په څرګنده دا په الس راځي چې که حسين له
بيعته انکار وکړي نو قتل يې کړه .له همدې سببه مروان وليد ته وويل" :حسين بن علی او عبداهلل بن زبير بيعت ته مجبور

کړه

او که منعه يې وکړه نو سرونه يې ووهه"1.

ابو جعفر محمد بن جرير طبرى ((222 – 169
هغه د امام حسين عليه السالم د شهادت د پيښو په نقل کښې او د يزيد بن معاويه د حاکميت په بيان کښې داسې تږ کړے
دے چې يو لوستونکې هم په دې کښې شک نه کوي چې يزيد د حسين بن علی عليهما السالم په شهادت کښې الس
درلود .دلته د طبري ځينې هغو نقلونو ته پام کوو چې د هغه نظريه بيانوي:
 . 6د مروان او وليد د يزيد له ليک مطلب اخستل؛ طبري ليکي کله چې معاويه له دنيا الړ او يزيد په تخت کښيناست ،نو
د اسالمي حکومت بيال بيلو سيمو ته يې اعالن وکړ چې معاويه مړ شوے دے او زۀ حاکم شوے يم ،او له هغوي يې
وغوښتل چې د هغه لپاره بيعت راواخلي .په دغو کښې د مدينې والي وليد بن عقبه ته داسې وليکل..." :فخذ حسيناً و عبداللَّه
بن عمر و عبداللَّه بن زبير بالبيعة اخذاً شديداً و ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسالم؛...2نو له حسينه او د عمر له زوي عبداهلل او زبير له

زوي عبداهلل بيعت راواخله او بيعت بايد په سختۍ سره واخستې شي او هغوي ته په کښې هيڅ ډول اجازت مه ورکوره تر
دې چې بيعت وکړي".
 .6احياء العلوم1 ،ټوک615 ،مخ.
 .2تاريخ يعقوبى2 ،ټوک 226 ،مخ.
 .1هماغه.
 .2تاريخ طبرى5 ،ټوک 113 ،مخ.
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په دې ليک کښې که څه هم داسې ټکې نشته چې په څرګنده د يزيد له خوا د امام حسين(ع) د قتل حکم په کښې شوې وي،
خو په روښانه په دې باندې داللت کوي چې که د يزيد له بيعته انکار وکړي نو بايد قتل کړې شي؛ لکه څه رنګ چې مروان
بن حکم ،چې د يزيد له نزدې کسانو نو اود مدينې حاکم ترې همدارنګ مطلب واخست .له همدې سببه کله چې هغه حضرت
د يزيد بيعت سره مخالفت وکړ نو مروان وليد بن عقبه ته يې مخ کړ او ويې ويل" :قسم په خدای که دا وخت درنه تير شو او
دوي په کښې بيعت ونه کړ نو بيا به هيڅکله په هغه باندې دا طاقت پيدا نه کړې چې بيعت ترې واخلې ،مګر دا چې له
دواړو اړخو ډېر مړي وشي .هغه بندي کړه او مه يې پريږده چې درنه وځي چې بيعت يې نه وي کړے ،يا يې مړ کړه" .امام
حسين(ع) د دې خبرو په اوريدو سره له ځايه پاڅيد او ويې ويل:

اے د زرقا زويه! ته ما وژنې يا هغه؟6

د مدينې حاکم وليد هم د مروان پوهه دروغ ونه ګڼله 2او د هغه په ځواب کښې يې دا ونه ويل چې زما دا ذمه نه ده او يزيد
به راضي نه وي ،بلکه هغه هم د يزيد له ليکه همدا مطلب اخستے و له همدې سببه يې د هغه په ځواب کښې وويل" :دا ماته

د داسې خبرې وړانديز راکړ چې په هغې کښې زما د دين نابودي ده ،قسم په خدای دا مې نه ده خوښه چې ټوله دنيا په او څه
چې په هغې کښې دي او هغه څه چې نور ورباندې لږي دې زما شي او د دې په بدله کښې زۀ حسين قتل کړم .سبحان اهلل!
حسين قتل کړم د دې لپا ره چې ويې ويل زۀ بيعت نه کوم؟ قسم په خدای داسې څه نه وينم چې د حسين وينې سره سم وي او
هر څه چې د حسين وينې سره وتللې شي د قيامت په ورځ به د خدای په نزد

سپک وي"1.

د وليد بن عقبه له واليتوبه لرې کول؛ يزيد چې کله دا واوريدل چې وليد د مروان بن حکم دا خبره نه ده منلې چې که حسين
بيعت ونه کړي نو ويې وژنه ،هغه يې د مدينې له حاکميته مات کړ او د هغه په ځای يې عمر بن سعيد د هغه ځای والي کړ.
دا په خپله يو بل دليل دے چې يزيد د حسين

بن علی(ع) د قتل يقيني اراده لرله2.

طبري او د امام حسين(ع) نظريه بيانول؛ طبري په يو بل ځای کښې د امام حسين(ع) نظريه راوړې ده .هغه حضرت په مکه
کښ ې د ځينې مسلمانانو په ځواب کښې په روښانه وويل چې يزيد بې له دې نه راضي کيږي چې ما قتل کړي .په حقيقت
کښې امام دا نظريه تاييدوي چې د هغه شتون يزيد نه شي زغملے ،او په دې هکله که امام حسين(ع) د هغه بيعت هم وکړي
بيا هم د هغه د مرګ خطره نه ورکيږي او يزيد د هغه له قتله نه اړوي .لکه څه رنګ چې د هغه ورور امام حسن مجتبی که څه

هم معاويه صلحه وکړه خو بيا هم معاويه په زهرو سره امام شهيد کړ .د يزيد پالر امام حسن صلحې ته مجبور کړ دستخط
يې ترې واخست او روغه يې وکړه خو بيا يې هم فريب او دهوکه وکړه او

امام ته يې زهر ورکړل5.

نور ځايونه؛ طبري ،نور هم داسې ځايونه راوړي دي چې دا ښيي چې کله يزيد حکومت په الس کښې واخست نو د حسين
بن علی د شهادت اراده يې لرله .په هغو ځايونو کښې مونږ د يزيد هغه ليک ته اشاره کولې شو چې کله بن زياد مسلم بن
عقيل شهيد کړ نو يزيد ورته د شاباشي يو اوږد ليک وليکه او د هغه دا کار يې وستايۀ ،اود حسين(ع) په هکله يې ورته
خبردارې ورکړي چې خپلې تيرې طريقې ته ادامه ورکړه او تا ته ټول اختيار

دے1.

د ځينې مسلمانانو مشرانو لکه عبداهلل بن عباس او عبداهلل بن جعفر پندونه هم په دې باندې داللت کوي چې هغوي هم امام
ته وايي چې که د يزيد بيعت سره مخالفت وکړې نو هم به په خپله د يزيد په الس ووژلې شې او هم به دې کورنۍ او بچي
 .6هماغه129 ،مخ.
 .2االمامه والسياسه6 ،ټوک615 - 611 ،مخونه؛ طبرى 5،ټوک129 ،مخ.
 .1هماغه .د وليد بن عقبه په خالف ،حربن يزيد تميمى کله چې حسين سره مخامخيږي نو دا څرګندونه کوي چې هغه په دې وخت کښې د حسين د
قتلولو حکم نه لري بلکې ذمه يې دا ده چې په هغه پسې شي او کوفې ته له ننوتلو يې منعې کړي .تاريخ طبرى5 ،ټوک299 - 296 ،مخونه.
 .2هماغه121 ،مخ.
 .5هماغه135 ،مخ.
 .1هماغه139 - 136 ،مخ.
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ووژلي شي .نو له همدې سببه بايد له

دې پاڅونه او د يزيد بيعت سره له مخالفته الس واخلې6.

د امام حسين عليه الس الم قاتالن او د هغه د حکم جاري کول؛ طبري بيانوي چې د کوفې او شام لښکريانو هم بې له دې بل
مقصد نه لرلو چې د يزيد حکم جاري کړي او د هغه په الرې تګ وکړي .د دې برخې څپړنه د يزيد د قوماندانانو په ژوند
ليک کښې تيره شوه چې ايا هغوي د اجتهاد خاوندان وو که يوازينې غرض يې دنيا ته رسيدل او د يزيد او ابن زياد پيروي
کول وو.
که چرې يزيد د حسين(ع) د قتل اراده نه لرله ،نو يوازې عمر بن سعد ،شمر بن ذی الجوشن ،خولي او نورو به د حسين د
قتل اراده نه کوله ،ځينو کسان که څه هم د يزيدحکم ورته شوې و بيا يې هم په کښې شک کاوۀ ځکه چې هغوي ځان د حقو
او د خدای د ارادې په مقابله کښې ليده او ځان يې د حق او باطل او دنيا او اخرت تر مينځ اللهانده ليده .هغوي اخر دنيا او
يزيد په دين او اخرت او حسين ابن علی عليهما السالم باندې غوره

کړل2.

ابن زياد هم چې کله ورته د کربال اسيران

راغلل نو د کوفې په د اراالماره کښې د خپل فوځ ستاينه وکړه او د اميرالمومنين يزيد په مرسته يې د حسين(ع) قاتالنو ته
د زياتو ډالو ورکول د يزيد دربار ته پريښودل او وعده يې ورکړه چې هغه به زياتې ډالۍ

درکړي1.

د امام حسين(ع) په شهادت باندې د يزيد خوشحالي؛ طبري له ټول هغه متناقضو خبرو سره چې په دې هکله يې ليکلي دي
او د خلکو د فريب لپاره يې د يزيد خپګان ليکلے دے او په سر کښې يې دا راوړي دي خو بيا يې هم د يزيد د امام
حسين(ع) په شهادت باندې د هغه خوشحالي نه ده پټه کړې او ليکلي چې يزيد د هغه شعر په رد کښې چې د مروان بن حکم
ورور يحيی بن حکم ليکلے و او په کښې يې د کربال د ظلم نسبت ابن زياد ته ورکړے و ،يزيد غصه شو او يحيی يې په
سينې وواهه او ويې ويل چپ شه .بيا يې د شام د مشرانو په وړاندې د حسين(ع) او د هغه د يارانو د قتل سبب دارنګ بيان
کړ او علی ابن حسين عليهما السالم ته يې وويل" :ستا پالر هغه کس و چې خپلولي يې پرې کړه او زما د حق انکار يې وکړ
او په حکومت کښې ما سره په جنګ شو 2.طبري بيا په ادامه کښې د يزيد هغه حالت بيانوي چې هغه د يوه چوکه يا لرګې
راواخست او د امام حسين(ع) د سر په شونډو او غاښونو يې وواهه .چې دا بيا په څرګنده د حسين(ع) په قتل کښې د يزيد

الس لرل يقيني کوي او هر

ډول شک په دې هکله ردوي5.

على بن حسين مسعودى (125هـ)
مسعودي په اسالمي تاريخ ليکواالنو کښې يو مشهور تاريخ ليکوال دے او په ډېرو نوو څيزونو کښې يې د اهل سنتو له
مشهور تاريخ لکيواالنو تقليد کړے دے لکه له عبدالرحمان بن خلدون وغيره ،له دې وروسته چې د يزيد بې شميره
مفسدې او فسقونه بيانوي ،د يزيد له خوا د ابن زياد د ټاکلو کيسه نقلوي چې د خاص غرضونو لپاره چې يو په کښې د
حسين بن علی قتلول وو هغه يې وټاکه .هغه همدارنګ د حسين(ع) په قتل باندې د يزيد خوشحالي او د حسين پرې سر په
لرګي باندې وهل بيانوي او ليکي:
نو ابن زياد ،حسيني بنديان ،د امام حسين(ع) پرې سر سره د يزيد په لور وليږل ،بنديان د يزيد دربار ته ننول ....يزيد د
حسين پرې

سر خپلې مخې ته کيښود او لرګې يې د هغه په شونډو او غاښونو واهه1.

 .6هماغه131 ،مخ.
 . 2د ال زياتې خبرتيا لپاره د دې کتاب دويم فصل ته رجوع وکړئ په بيله توګه د يزيد د کارمندانو ژوند ليک ته.
 .1تاريخ طبرى5 ،ټوک253 ،مخ.
 .2هماغه 216 ،و 215مخونه.
 .5على بن حسين مسعودى ،مروج الذهب و معان الفضه ،د ډاکټر مفيد قميحه څيړنه1 ،ټوک 15 ،مخ.
 .1هماغه.
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ابی محمد احمد بن اعثم کوفی (وفات کال 414هـ)
دا ت اريخ ليکوال ،د مدينې والي ته د يزيد ليک دا رنګ نقلوي" :نو له حسين بن علی عليهما السالم او ....په زور بيعت
واخله او هيڅ ډول نرمي ورسره مه کړه او څوک چې له بيعته انکار وکړي نو سر يې پرې کړه

او ماته يې راوليږه"6.

هغۀ په ادامه کښې د امام حسين(ع) د مدينې دارالح کومت ته راتلل بيان کړي دي او د مدينې د والي مروان بن حکم
ردعمل يې نقل کړے دے چې د يزيد د امام حسين بن علی عليهما السالم د وژلو نيت ترې څرګنديږي 2.ځکه چې مروان له
دې وروسته چې د امام حسين(ع) د قتل وړانديز يې ورکړي او وليد سستي ښيي نو مروان ورته داسې وايي" :که د حسين
په قتل باندې بيړه ونه کړې نو د اميرالمؤمنين يزيد په نزد به

دې مقام کم شي1.

ابن اعثم د يزيد دربار ته د اهلبيتعليهم السالم ننوتل په تفصيل سره بيان کړي دي او هلته يې د يزيد د کربال په پيښه د
الس نه لرلو بهانې هم راوړي دي .اخر دا چې يزيد د خيزران ل ختې سره د امام حسين شونډو او غاښونه ووهل چې د ابوبزره
اسلمي رد عمل سره مخامخ شو .هغه وويل :زۀ ګواهي ورکوم چې پيغمبر(ص) به دا شونډې او همدارنګ د هغه د ورور
حسن شونډې ښکلولې ،فرمايل به يې :تاسو د جنت د ځوانانو سرداران يئ خدای دې ستاسو قاتل ووژني او لعنت دې

وربارندې وکړي او د دوزخ اور دې ورته تيار کړي او څه بد ځای

دے"2.

عزالدين ابن اثير()555 – 646
هغه د عاشورا په پيښه کښې او د امام حسين(ع) په شهادت کښې د يزيد الس لرلو ته په بيال بيلو ځايونو کښې اشاره کړې
ده او د ډېرو تاريخ ليکواالنو غوندې يې دا خبره منلې شوې ګڼلې ده چې يزيد بن معاويه د امام په قتل کښې الس لرلو او
په څرګنده وايي:
په ډيرو ځايونو کښې معاويه بن ابی سفيان چې کله وليدل چې امام حسين(ع) د يزيد بيعت سره مخالفت کوي نو د هغه د
شهادت اراده يې کړې وه ،خو خپل مقصدته ونه رسيد .يزيد اخر دا کار په عاشورا کښې په  16هجري کال کښې په کربال
ښکې ترسره کړو5.

هغه د اهل سنتو د نورو تاريخ ليکواالنو غوندې د مدينې والي وليد بن عقبه ته د يزيد ليک په خپلو ليکلو کښې راوړے
دے او څرګندونه يې کړې ده چې يزيد وليد ته دوه ليکونه ليکلي دي :په لومړي ليک کښې يې د معاويه د مرګ خبر ورکړ
او په دويم کښې يې له حسين بن علی ،عبداهلل بن عمر او عبداهلل بن زبيره په بيعت اخستلو ټينګار وکړ او په هغه ليک
کښې يې ليکلي دي چې په دې هکله هيڅ ډول نرمي او معافي نشته .بيا د وليد ،مروان بن حکم سره مشوره يې د ابن اثير

په قول نقل کړے او بيا يې د مروان د مدينې له حاکميته لرې کول او د وليد د هغه په ځای راتلل نقل کړي ،بيا د هغوي په
خپلو کښې غصه کيدل او اړيکې پرې کول ،راوړي دي .په هغه ناسته کښې مروان دا رنګ نظر ورکوي" :زما نظر دا دے
چې حسين او نور کسان اوس راوغواړه او حکم ورته ورکړه چې بيعت وکړي .که بيعت يې وکړ نو بيعت ترې قبول کړه او
هغوي ته څه زيان مه رسوه او که بيعت يې ونه کړ ،نو له دې وړاندې چې د معاويه له مرګه خبر شي سرونه يې پرې کړه،
ځکه چې که دا کسان د معاويه له مرګه خبر شي نو هر يو کس به له يوه اړخه او يوې سيمې مونږ ته مخه کړي" 1.ابن اثير بيا
د وليد هغه ن ظريه چې طبري او نورو نقل کړې ده ،راوړې ده .په ادامې کښې يې د امويانو نيت په بيله توګه د يزيد نيت چې
 .6الفتوح5 ،ټوک 0 ،مخ.
 .2هماغه62 ،مخ.
 .1هماغه69 ،مخ.
 .2هماغه659 ،مخ.
 .5الكامل فى التاريخ1 ،ټوک 152 - 151 ،مخونه.
 .1هماغه521 ،مخ.
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د حسين بن علی د قتل په هکله و چې په هرې ممکنې الرې د امام حسين(ع) له خُلې بيانوي.
هغه په يو بل ځای کښې د حسين بن علی په شهادت باندې د يزيد خوشحالي او په شام کښې د امام په شونډو او غاښونو
باندې د معاويه د زوي لرګې وهل بيانوي او په دې نقلونو سره يې د امام حسين په شهادت کښې د يزيد الس لرل منلي
شوي ګڼلي دي 6.ابن اثير هم د يزيد په الس د مدينې له والي توبه د وليد عزل کول نقل کړي دي او دا چې هغه د مروان بن
حکم اموي په ځواب کښې وويل" :دنيا او هغه څه يې په هغې کښې دي د حسين د وينې بدل نه شي کيدې او د هغې وينې
په مقابله کښې څه ارزښت نه لري2.

شمس الدين ذهبى (وفات کال )123
شمس الدين ذهبى هم د نورو تاريخ ليکواالنو غوندې د امام حسين(ع) په قتل کښې او د عاشورا په پيښه کښې د يزيد
الس لرل بيان کړي دي چې ځينې اشارې يې دا دي:

 . 6د عاشورا د پيښې په هکله په او بيله توګه د امام حسين(ع) د قاتالنو په هکله د پيغمبر(ص) وړاندې وينه ،چې ځينې
نقلونه يې امام حسين بيان کړي دي او ځينې يې د هغه زوي علی بن حسين بيان کړي دي.
 .2دې تاريخ ليکوال د امام حسين(ع) د هغه وخت مشهور شاعر فرزدق سره ليدل بيان کړي دي چې امام حسين(ع) فزدق ته
چې کوفې ته ستنيده ،مخ کړ او ويې فرمايل" :د هغه خلکو حالت چې دې وليد خلکو ته يې بيان کړه" .فرزدق وويل :له يو
خبر سړي دې پوښتنه وکړه ،د خلکو زړونه تا سره دي او تورې يې له بني اميه سره او تقدير به هم له اسمانه راشي او خدای
چې څه وغواړي هغه کوي1.

دا قرينې او اشارې په ښکاره توګه د تاريخ په کتابونو کښې نقل شوي دي ،او د يزيد د عاشورا په پيښه کښې الس لرلو
کښې څه شک نه پريږدي اود کوفې ،شام خلک او تر دې چې د حسين ټول قاتالن د يو اوزار په توګه ښيي چې د بني اميه
په اختيار کښې وو او د يزيد د غوښتو لپاره يې د خپل احساس او عقيدې په اپوټه دا ظلم وکړ .د دې سرچينو په ګزارش،
د مدينې حاکم هم په دې کښې څه شک نه کاوۀ چې د مروان کومې مشورې دي هغه د يزيد د ليک مطابق دي خو د

حسين(ع) د نه وژلو لپاره يې هغه شپه نور دليلونه راوړل.
ابن خلدون لکه څه رنګ چې تير شول – که څه هم په ځينې ځايونو کښې ابن عربي او غزالي سره يو نظر لري خو – د امام
حسين(ع) په قتل کښې د يزيد الس لرل يې د هغوي غوندې نه دي توجيه کړي او دا يې د تاريخ له منلې شوې خبرو ګڼلې ده
"د يزيد په الس د امام حسين(ع) شهادت يو له هغه عملون و دے چې د يزيد په فسق او عدالت نه لرلو ټينګار کوي .حسين
په دې پيښه کښې شهيد شو او د خدای په نزد د اجر خاوند

دے"2.

جالل الدين سيوطي د اهل سنتو له مشهورو تاريخ ليکواالنو او عالمانو دے ،هغه د يزيد د عراق حاکم ته ليکلي شوي
ليک ته اشاره کوي" :يزيد په عراق کښې خپل والي عبيداهلل بن زياد ته وليکل چې حسين سره جنګ وکړي او هغوي بې له
جنګه په بل څه راضي نه شول او په نتيجه کښې يې حسين شهيد شو" 5.هغه په ادامې کښې په همدې دليل سره په يزيد،
عبيداهلل بن زياد او د هغه په ملګرو

باندې لعنت کوي1.

 .6هماغه511 - 511 ،مخونه.
 .2هماغه512 ،مخ.
 .1هماغه521 ،مخ.
 .2د ابن خلدون سريزه ،د محمد پروين ګنابادى ترجمه6 ،ټوک 261 - 263 ،مخ.
 .5تاريخ خلفاء631 ،مخ.
 .1هماغه.
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په ټول کښې چې مونږ کله د کربال د پيښې په هکله په تاريخي کتابونو باندې او د اهل سنتو د عالمانو په ويناوو او
ليکل شوي کتابونو باندې يو نظر وکړو نو دا څرګنديږي چې د اهل سنتو ډيرو عالمانو چې په يزيد لعنت کړے دے او هغه
يې کافر ګڼلے دے نو هغه له دې سب به دے چې هغوي د هجرت په يوشپيتم کال باندې په کربال کښې د عاشورا په ورځ يزيد
د امام حسين(ع) قاتل ګڼي ،بلکې لکه څه رنګ چې به د لعنت په بحث کښې راشي ،اوسني څيړونکيو او تر دې چې په
يزيد باندې د لعنت کولو مخالفانو هم دا منلې ده چې د امام حسين(ع) قتل د يزيد په الس اود هغه په حکم سره شوے و.
خو دا لويه ګناه يې په بيال بيلو بهانو سره توجيه کړې ده چې د هغه د کفر سبب نه شي.
ب) د امام حسين(ع) کورنۍ سره په شام کښې د يزيد او په کوفه کښې د عبيداهلل کړه وړه هم يو بل شاهد او دليل دے چې
هغوي د امام حسين(ع) په شهادت کښې الس لرلو او د کربال په پيښه خوشحال وو .کوفې کښې د ابن زياد دربار ته د
اهلبيتو د ننوتلو په هکله د اهل سنتو په سرچينو کښې راغلي دي :کله چې ابن زياد ته د امام حسين(ع) سر ورورسيد او په

السونو کښې يې ونيوه ،نو د هغه حضرت غاښونه يې په لرګي سره وهل .زيد بن ارقم په خلکو کښې پاڅيد او ويې ويل:
"قسم په خدای ما په خپله ليدلي دي چې د خدای رسول(ص) به خپلې شونډې د حسين(ع) په شونډو کيښودې او ښکلولې
به يې"6.

همدا کيسه ،کله چې د محمد(ص) ال مبارک شام کښې د يزيد دربار ته ورسيد ،هلته هم تکرار شوه .سبط بن جوزي د يزيد
په الس د حسين (ع ) د مبارک سر او د هغه د کورنۍ بې شميره سپکاوو ته په پام په يزيد باندې د لعنت له منکرانو تعجب
کوي او ليکي:
له ابن زياد غوندې کسانو دا عجيبه نه ده چې حسين سره وجنګيد او عمر بن سعد او شمر يې د هغه د قتل لپاره وليږل او د
هغه حضرت سر مبارک ابن زياد ته وليږل شو  ،عجيبه دا ده چې يزيد څومره سپک و چې د حسين په شونډو او غاښونو يې
لرګې واهه او د رسول اهلبيت(ع) يې د بنديانو په شان په اوښانو سپاره کړل او دا يې غوښتل چې د حسين لور فاطمه يو
سړي ته (د وينځې په توګه) ورکړي او د ابن الزبعري شعرونه يې په ژبه جاري کړي او د حسين مبارک سر له دې وروسته چې

بوی يې بدل شوی و ،مدينې ته وليږه .د يزيد له دې کارونو مطلب بې له دې بل څه نه و چې د هغه حضرت د سر مبارک
سپکاوې وکړي.

داسې کارونه خو خوارجو سره هم جايز نه دي لکه ده چې وکړل!2.

عالمه تفتازاني هم د امام حسين(ع) په قتل کښې د يزيد د الس لرلو په هکله ليکي :حق خبره دا ده چې د يزيد د حسين(ع)
په قتل باندې راضي کيدل او د کربال په مصيبت او د رسول د اهلبيتو په سپکاوي د هغه خوشحاليدل تواتر معنوي سره
ثابت شوي دي ،که څه هم د دې پيښې جزئيات د احادو په نقل سره ثابتيدې

شي1.

هغه په ادامې کښې تصريح کوي چې

مونږ د يزيد په بې عدالتۍ د هغه په فسق بلکې د هغه په کفر کښې څه شک نه کوو .خدای دې په هغه او د هغه په يارانو
باندې لعنت وکړي 2.هغه په يو بل ځای کښې ،د يزيد بن معاويه د عدالت د دعوې په هکله زياتوي:
د اصحابو تر مينځ جنګ او دعوا – لکه څه رنګ چې د تاريخ په کتابونو کښې د رښتونو کسانو په ژبه جاري شوي دي – په
روښانه توګه په دې باندې داللت کوي چې ځينې اصحاب د حقو له الرې منحرف شوي او ظلم او فسق ته يې مخه کړې ده .د
دې سبب هم کينه ،دښمني ،حسد ،بې الري ،قدرت غوښته ،دنيا لمانځنه او پټو خوندونو او شهوتونو ته ګروهنه ده؛ ځکه

چې ټول اصحاب معصوم نه وو او هر هغه کس چې پيغمبر(ص) سره يې مالقات کړے دے د خير مجسمه نه ده شوې .خو

 .6المنتظم فى التاريخ االمم و الملوك5 ،ټوک 226 ،مخونه.
 .2تذكرة الخواص209 ،مخ.
 .1له شذرات الذهب په نقل سره6 ،ټوک 11 ،مخ.
 .2هماغه.
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عالمانو د پيغمبر(ص) په اصحابو باندې د خير ګمان کړې او د هغوي د غلطيانو لپاره يې ښه تاويالت راوړي دي او له دې
سببه يې دا باور کړے دے چې هغوي له هغه چ ارو پاک وو چې د ګمراهۍ او فسق سبب کيږي چې د لويو اصحابو او
مشرانو په بيله توګه د مهاجرانو او انصارو په هکله چې د جنت زيرې ورته شوے دے ،د مسلمانانو عقيده له بې الرۍ او
کږوالي وساتي.
خو کوم څه چې له هغوي وروسته د پيغمبر(ص) له کورنۍ سره وشو نو هغه دومره څرګند او بد وو چې د پټولو وړ نه وواو
انکار ترې نه شي کيدې او د نظريو د غلطيدو امکان په کښې نشته او تر دې چې کاڼي بوټي او ګونګيان هم د هغې ګواهي
ورکوي او د هغوي لپاره د ځمکې او اسمان موجودات اوښکې تويوي ،غرونه غورځيږي او کاڼي ماتيږي او بد کار د وخت
تيريدو سره نه زړيږي .خدای دې دا ظالمان او د دې ظلم تياروونکي د اخرت په سخت عذاب اخته کړي او هميشني درد
کښې دې ښکيل کړي .که دا وويلې شي چې ځينې عالمان که څه هم په دې باندې پوهيږي چې يزيد له لعنته د زيات څه

مستحق دے خو بيا يې هم د لعنت اجازت نه ورکوي ،نو په ځواب کښې يې وايو ،دا اجازت نه ورکول له دې سببه نه دي
چې هغوي په يزيد باندې لعنت جايز نه ګڼي بلکې په دين کښې د احتياط په سبب دے چې د لعنت په جاري کولو کښې ډېر
تير الړ نه شي لکه څه رنګ چې د رافضيانو په دعاګانو او پروګرامونو کښې همدا غږ دے ګني ،د يزيد په لعنت باندې د
ټولو اتفاق دے او څوک چې په څرګنده د لعنت جواز او استحقاق بيانوي نو د اتفاق خبره ولې نه کوي چې په اتفاق سره
ورباندې لعنت جايز دے .نو د يزيد په لعنت باندې د اسالمي

د ټولو عالمانو اتفاق دے6.

يزيد؛ بنديانو سره د هغه ښه کړچار
په ځينې تاريخي سرچينو کښې د کربال اسيرانو سره د يزيد ښه کړه او په عبيداهلل بن زياد باندې د هغه د غصه کيدو خبره
راغلې ده .دا نقلونه که څه هم غير مشهور او مشکوک دي ،نو بيا هم د اهل سنتو هماغه ډلې ورته هرکلے ويلے دے چې ترې
بده ګټه واخلي او يزيد د کربال له ظلمه خالص او بري کړي .ابوبکر ابن عربي مالکي ليکي:

بيا يزيد حکم وکړ چې بنديانو ته دې ځای ورکړې شي اود هغوي د خوراک او غيره خيال دې وساتلې شي او بنديانو بې له
هغه بل چا سره ژوند نه کاوۀ .بيا يې نعمان بن بشير ته حکم وکړ چې بنديانو ته دې هر هغه څه ورکړي چې ضرورت يې لري

او نيکو کسانو سره دې مدينې ته

ستانه کړي2.

د ابن عربي ډېرو کمو منونکيو هم په بيال بيلو عبارتونو سره د هغه الرويي کړې ده او پاسنې مطلب يې لږ څه بدلون سره
بيان کړے دے 1.لکه څه رنګ چې د هغوي نظريې د العواصم من القواصم په الندې

ليک کښې راوړې شوي دي2.

د دې شبهې ځواب
د دې شبهې لومړې ځواب دا دے د يزيدنيک کړچار او سلوک په ټولو تاريخي سرچينو کښې نه دے راغلے .ډيرو جعلي
روايتونو ته په پام او هغه دروغو ته په پام چې د دې پيښې په هکله راغلي دي ،دا روايتونه جعلي دي چې وروسته د
درباري تاريخ ليکواالنو په الس او د امويانو په اشارې سره جعل شوي دي.

 .6شرح المقاصد2 ،ټوک 191-191 ،مخونه ،له جعفر سبحانى په نقل سره ،بحوث فى الملل و النحل6 ،ټوک 220 ،مخ.
 .2العواصم من القواصم226 ،مخ.
 .1اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ259 ،مخ.
 .2العواصم من القواصم ،چاپ دارالجيل6261 ،؛ لکه څه رنګ وړاندې وويل شول چې دا کتاب دوه چاپونه لري يو د دارالجليل بيروت چاپ
دے چې ډېرې حاشيې لري او يو يوازې اصلي چاپ دے او حاشيې په کښې نشته چې ډاکټر عمار طالبي په دوحې کښې چاپ کړے دے.
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ب) دا رو ايتونه د يزيد د حسين(ع) د قتل څرګند حکم سره سمون نه لري چې کوم ته وړاندې اشاره وشوه ،د اهل سنتو ځينې
پوهان ،چې له هغوي ځنې سبط ابن جوزي ،ابوالفرج ابن جوزي او تفتازانى دي دا باور او عقيده لري چې د امام حسين(ع)
د شهادت په هکله د يزيد حکم او د شهادت باندې د هغه خوشحالي معنوي تواتر لري او دا کم روايتونه – لکه څه رنګ
چې به راشي – د هغوي په وړاندې والړتيا نه شي کولے.
ج) که دې اشکاالتو ته ونه ګورو ،بيا هم د يزيد بنديانو سره نيک کړه ،په خپلو کښې دننه تضاد لري او څه ورسره نه شي
ثابتيدې او صحيح نه شي کيدې؛ ځکه چې همدا دنننۍ تناقض هغه له کاره اوباسي او اعتبار او ارزښت يې له منځه ځي.
د دې نقل دنننۍ ټکره دا رنګ ده چې له يوه پلوه بنديانو سره د يزيد کړچار ښه ګڼي او وايي چې هغه په ابن زياد باندې
لعنت وکړ؛ په داسې حال کښې چې ابوبکر ابن عربي دې روايت سره ،نه يوازې دا چې ابن زياد او د هغه د لښکر مشرانو
سره د هغه ښې اړيکې ثابتوي بلکې يزيد هغوي ته برائت نامه ورکوي او د کربال په پيښه کښې هغوي بې ګناه ګڼي.

د) د دې شبهې له ټولو مهم ځواب په خپله د اهل سنتو عالمانو ورکړے دے .جالل الدين سيوطي په دې هکله راوړي دي:
هغه روايتونه چې د يزيد بنديانو سره بد کړچار او کړه وړه بيانوي هغه تواتر لري ،او د هغۀ هغه لومړې رد عمل دے کله
چې يزيد خپل اختيار او اراده لرله او له هر ډول بهرني زور او عواملو خالص و او دا رنګ عمل يې وکړ .د هغه دې کار تر
څه وخته پورې ادامه ولرله تر دې چې د شام خلک له غفلته راويښ شو او د امويانو له فريبکارۍ او دروغو تبليغاتو خبر
شول او د اهلبيتو(ع) د کاررونو په اثر د کربال د پيښې له حقيقته خبر شول او ورو ورو د کربال له بنديانو متاثر شول او په
اموي حکومت يې خپله غصه څرګنده کړه او کله چې د خلکو نفرت زيات شو او د رسول(ص) اهلبيتو(ع) په خپل صبر او
رښتوني خبرو سره هر څه څرګند کړل او د بني اميه په دروغجنو خبرو باندې غالب شول ،نو يزيد په ويره کښې شو او دا
ځل چې د شام د خلکو د فريب او د هغوي له غصې او انقالبه په امن کښې پاتې کيدو لپاره يې د نرمۍ او پښيمانۍ
سياست ته مخه کړه .د جاهليت هغه اړ يکو او قبيله ای ارزښتونو ته پام ،ځان يې د امام حسين(ع) له خپلوانو وګڼه او د
دروغو اوښکې يې وورولې او ټول ظلمونه يې په ابن زياد او د هغه په کوماندانانو ورواړول .په همدې سبب يې اهلبيت

عليهم

السالم هم له شامه مدينې ته وليږل چې له دې يې زيات ونه شرموي6.

په دې برخې کښې اخرنۍ خبره دا ده چې د يزيد د مينه والو ،لکه ابوبکر ابن عربي او هغه د پلويانو دا دعوا کول چې يزيد
د امام حسين(ع) په قتل کښې څه الس نه لرلو او د هغه سر يې له تنه نه دے جدا کړے ،هغوي ته څه ګټه نه رسوي؛ ځکه
چې له دې ورتير چې د کربال په پيښه کښې اصلي ع امل او اصلي رول او حکم د هغه و او د نورو لښکريانو رول ډېر کم و
او يوازې يو اوزار وو ،لکه څه رنګ چې ابن ملجم او ابو لوءلوء د علی عليه السالم او عمر بن خطاب قاتالن وو او له بلې
خواکه نيغ په نيغه کسان قاتل ونه ګڼو نو بايد ،هټلر ،موسيليني او همدارنګ د تاريخ ډېر کسان چې ظلمونه يې کړي دي
بايد هغوي هم له ظلمونو بري وګڼو .ځکه چې هغوي خو هم په خپل الس څوک نه وژل بلکې حکم به يې کاوۀ او د تاريخ
مشهور ظالمان لکه حجاج ثقفي ،چنګيزخان ،تيمور لنګ ،نادرشاه افشار او عبدالرحمان افغان هم همدارنګ وو.

پنځم څپرکۍ
د اهل سنت له نظره د کربال د انقالب کرامات او پائيلې:
د کربال د انقالب په تيره بيا د حضرت امام حسين عليه االسالم او د هغوي د ملګرو د شهادت په هکله يو ډير مطرح او
 .6تاريخ الخلفاء632 ،مخ.
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مشهور بحث د هغه پائيلې او کرامات دي چې په اهل سنت کښې له ډيرې مودې راهسې د پام وړ ګرځيدلي ،په ډول ډول
منابعو ا و سرچينو کښې په ټينګار او په شمير يا ترتيب کښې په لږ ډير فرق سره رپورټ شوي دي .د دغو پائيلو او کراماتو
د نقلونکي و سرچينې دومره زياتې دي چې د هغو ټولو بيانول ډير وخت ته اړتيا لري .دغه رپورټونه کوې شي په څرګنده
توګه د حضرت امام حسين عليه السالم د شهادت او د هغوي د الرې او دريځ حقانيت او د يزيد او د هغه د پلويانو بطالن
او رسوائي په ډاګه کړي ،د اهل سنتو په نظر کښې د دغه انقالب عظمت او اهميت وښيي او د يزيد په غندنې او په کربال
کښې د هغه او د هغه د مزدورانو د جنايت په نه بخښل کيدو باندې د تائيد يوه بله ټاپه ووهي.
څرګنده ده چې په دې ځائې کښې له پائيلو څخه هدف سياسي ،ټولنيز او فرهنګي يا کلتوري آثار دي او له کراماتو نه
مطلب هغه حيرانونکې چارې دي چې د اهل سنتو په تائيد او د هغو د راويانو او سرچينو په ګواهۍ سره د عاشورا د
پيښې نه وروسته يا د هغې سره په يو وخت د امام حسين عليه السالم او د هغوي د دوستانو د شهادت او د اهل بيتو
عليهم السالم په حق کښې د ظلم او جنايتونو سره په رابطه کښې رامينځته شوي دي.

الف :کرامات

د ځينو جنايتکارانو چټک عقوبت يا سزا
طبيعي خبري ده چې د هغه څه له مخې چې له نبوي (ص) حديثونو څخه استفاده وشوه او ټولې اسالمي فرقې باور لري ،د
حضرت امام حسين عليه السالم قاتالن به د آخرت په عذاب کښې راګيريږي او د زياترو مسلمانانو په عقيده ،د بخښلو او
معافولو وړ هم نه دي .له دې نه عالوه ،له هغو څخه د ځينو کسانو د دنياوي عقوبت او سزا په هکله هم د اهل سنت له
سرچينو څخه ي وشمير روايتونه رارسيدلي دي .طبري د کربال د پيښې د تاريخ تر ټولو لومړۍ او پخوانۍ سرچينې په
توګه له ابومخنف نه نقلوي :د اسحاق بن حيوه الحضري په نامه يو کس چې د حضرت امام حسين عليه السالم له شهادته
پس ئې د هغه حضرت قميص مبارک د هغوي له بدنه ويستې او پټ کړے وو ،د (برص) په ناروغۍ اخته شو .احبش بن
مرثد بن علقمه هم چې د سيدالشهدا او د کربال د نورو شهيدانو پاکو جسدونو او جنازو ته ئې لتې ورکړې وې ،ډير لږ

وخت پس په يو نامعلوم غشي ولګيد چې د هغه زړۀ ئې زخمي کړ او د هغه له دې

امله ئې فالج شو او همداشان مړ شو6.

د تنور نوراني کيدل او د مارغانو طواف
له دې وروسته چې امام حسين ابن علی عليه السالم د اس له زينه د کربال په ګرمه ځمکه راپريوت ،خولی بن يزيد هغه
لومړې کس وو چې له بدنه د هغه حضرت د سرمبارک د پرې کولو دنده ورته ورکړې شوه .هغه په خپل پوره کوشش او
جراءت سره دغه کار ت ه ورمخکښې شو خو الس ئې سخت په لړزا شو او دغه جنايت ئې ترسره نه کړې شو .بالآخره سنان بن
انس يا شمر بن ذی الجوشن د امام حسين عليه السالم سرمبارک له تنه جدا کړ او هغه ئې خولی ته ورکړ.
خولی د امام د مبارک سر په ترالسه کولو سره له ټولو مخکښې يوازې د کوفې په لور روان شو او پس له دې چې د شپې
ناوخته داراالماره ته ورسيد او د هغې ور بند شوے وو نو خپل کور ته الړ او د امام حسين عليه السالم سر مبارک ئې د

خپل کور په تنور کښې پټ کړ .هغۀ دوه ښځې لرلې ،يوه د بني اسد له قبيلې وه او بله له حضريمين چې نوم ئې انلودر بنت
مالک بن عقرب وو او په دغه شپه د خپل خاوند سره وه.
دغه ميرمن پخپله نقلوي چې خولی کور ته راغے او د حضرت امام حسين عليه السالم مبارک سر ئې په تنور کښې کيښود
 .6تاريخ طبرى5 ،ټوک 252 - 255 ،مخونه؛ الفتوح5 ،ټوک 611 ،مخ.
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او خپلې کوټې ته ننوت او د کټ لور ته راغے چې اوده شي .ما ترې پوښتنه وکړه چې خير خو دے؟ څه چل شوڅه چل شوے
دے؟ هغه په ځواب کښې وويل چې په نړيوالې پانګې او شته منۍ سره تاله راغلے يم .دا د حسين عليه السالم سر دے چې
ما کور ته راوړے دے .ما وويل  :افسوس دې وي په تا باندې ،نور خلک د سرو او سپينو زرو سره کورونو ته راځي او تۀ د
پيغمبراکرم صلی اهلل عليه وآله وسلم د اوالد د سر سره… په خدای مې دې قسم وي چې زۀ به پس له دې تاسره يوځائې
پاتې نه شم .دا زياتوي :له خپل کټ څخه پاڅيدم او له کوره بهر ووتلم .خاوند مې ځانله اسديه ښځه راوغوښتله .زۀ
کښيناستلم او کتل مې .په خدای(ج) قسم چې نور او رڼا مې وليدله چې د يو ستنې په شان له تنوره د آسمان په لور ځليدله
او همداشان مې سفين مارغان وليدل چې د تنور نه چاپيره

ئې طواف کوۀ6.

د خاورې په وينه بدليدل
لکه څنګه چې مخکښې وويل شول ،د ام سلمه د روايت له مخې پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی صلی اهلل عليه وآله
وسلم هغې ته يو لوخې ورکړے و چې پکښې خاوره وه او فرمايلي ئې و چې دغه خاوره په وينې بدله شي نو پوهه شي چې
زما بچې په کربال کښې شهيد شوے دے .ام سلمه وائي :يوه ورځ مې وليدل چې په دغه لوخې کښې پرته خاوره په وينو
بدله شوه .د هغه په ليدلوسره پوهه شوم چې امام حسين عليه السالم شهيد شوے دے .ورسته بيا خبرونو او رپورټونو
ثابته کړه چې هغه وخت په دقيقه توګه د امام حسين عليه السالم شهادت سره برابر و.
ترمذي له سلمی او له ام سلمه څخه روايت کړے چې ام سلمه ئې په ژړا وليدله .پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې ژاړې؟ ويې
ويل :په خوب کښې مې پيغمبراکرم (ص) وليد چې سر او ږيره مبارکه ئې له خاورو او دوړو ډک دي .ومې ويل :اے د خدای
رسوله(ص) ،په تاسو څه شوي دي؟ ويې فرمايل :څو شيبې مخکښې مې د حسين (عليه السالم) قتليدل وليدل.
بيهقي په دالئل النبوه کښې راوړي دي چې ابن عباس نقل کړي چې د ورځې په مينځني وخت کښې مې پيغمبر اکرم (ص) په
پريشانه حال کښې ولي د چې رنګ ئې تښتيدلے وو ،په داسې حال کښې چې په الس کښې ئې يو لوخے وو چې په هغه کښې
وينه وه .عرض مې وکړ :زما مور او پالر له تا قربان شه اے د خدای رسوله ،دا څه حال دے؟ هغوي (ص) وفرمايل :دا د

حسين (ع) او د هغه د يارانو وينه ده .ما دغه ورځ بيا وروسته د امام حسين عليه السالم د شهادت د خبر د رارسيدو نه
وروسته محاسبه کړه نو پوه شوم چې

دغه ورځ د عاشورې ورځ وه2.

د جناتو او پيريانو وير او ماتم کول
ابوالنعيم اصفهاني په دالئل النبوه کښې له ام سلمه نقل کړي دي چې ويلي ئې دي :پخپله مې واوريدل چې پيري د حضرت
امام حسين عليه السالم ماتم کوه او ژړل ئې .ثعلب په خپل امالی کښې د جناب الکلبی له خوا روايت کړے دے :په کربال
کښې مې وليدل چې د عربو له اشرافو څخه يو سړي ته وويل شول :ماته خبر رارسيدلے دے چې تا د پيري يا جن د عزادارۍ
او نوحه وينې غږ اوريدلے دے؟ هغه وويل :په دې ښار کښې به د اسې هيڅوک و نه وينې چې دغه غږ ئې نه وي اوريدلې .ما
وويل :نو بس ماته ووايه چې تا په خپله څه اوريدلي دي؟
ويې ويل له هغو مې واوريدل چې ويل ئې:
د خدای پيغمبر خپل تندې وهه
 .6هماغه.
 .2تاريخ الخلفاء293 ،مخ ؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابى طالب2 ،ټوک 666 ،مخ ؛ ابوالحسن االربلى ،كشف الغمه فى معرفة االئمه2 ،ټوک ،
211مخ.
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نو د هغه نوراني اننګي وو.
د هغه مور پالر د قريشو له غوره کسانو څخه وو
او نيکۀ ئې له ډيرو بهترينو اجدادو و او

دے6

د آسماني اجرامو ډول ډول تاثيرات او اغيزې
سيوطي نقلوي کله چې امام حسين عليه السالم قتل کړے شو ،نړۍ د اوو ورځو په موده د توقف په حالت کښې راغله .د
عاشورا په ورځ نمر تندر ونيوۀ او د آسمان فضا د شپږو مياشتو په موده سرۀ شوه .دغه کار د امام حسين عليه السالم له
شهادته وروسته رامينځته شو او آسمان به همدغه شان سور ليدل کيدۀ او د هغوي له شهادته مخکښې هيڅکله داسې نه
وو ليدل شوے .ځينې سيارې به له ځينو نورو سره جنګيدې 2،طبري ليکي د حضرت امام حسين عليه السالم له شهادت نه

پس تر دوه دريو مياشتو پو رې د آسمان او د هغه د اجرامو حاالت ګډوډ وو او د نمر د راختو له وخت نه تر څو ساعتونو
پورې به د آسمان

افق د وينې په شان سور وو1.

ځمکني تاثيرات
د بيت المقدس تر کاڼو الندې د وينې ليدل کيدل د اهل سنتو په بيالبيلو منابعو او سرچينو کښې راغلي دي .دا شان چې
هيڅ کاڼ ې له بيت المقدس څخه اوچت نه شو مګر دا چې د هغه الندې ټينګه وينه ليدل کيده .همداشان هغه مهمات او
وسلې چې د عمرسعد په لښکر کښې وې ،په ايرو باندې بدلې شوې او هغه اوښ چې غوښتل ئې نذر ئې کړي غوښه ئې د
اور په شان سوزيده او چې کله به ئې هغه غوښه پخوله ،ډيره به ترخه وه .يو کس د حضرت امام حسين عليه السالم په
نسبت سپکاوې وکړ ،نو په آسمان کښې د دوو ستورو د جنګيدو له امله ئې د سترګو نظر

الړ2.

غيبي ويراو ماتم او مرثيې
له هغو موضوعګانو څخه يوه چې د عاشورا او د حضرت امام حسين عليه السالم له شهادته د وروسته پيښې په هکله د

اهل سنت په بيالبيلو سرچينو کښې راغلي دي ،غيبي سوګواري او د مرثيو د ويل کيدو غږ دے .دغو روايتونو حتی ويل

شوي شعرونه هم نقل کړي دي او ګڼ شمير راويانو يا سرچينو د هغو په متن کښې داسې زيات فرق او تفاوت هم نه دے
څرګند کړے5.

پرې شوے سر او د قرآن پاک تالوت
د حضرت امام حسين عليه السالم د شهادت يوه حيرانونکې پائيله او د هغه حضرت يو کرامت د نيزې د پاسه د هغوي د
پرې شوي سر له خوا د قرآن پاک تالوت دے .دغه داستان په وړومبي ځل د محمدبن منکدر له خوا له زيد بن ارقم څخه
 .6تاريخ الخلفاء293 ،مخ.
 .2تاريخ طبرى5 ،ټوک 101 ،مخ.
 .1تاريخ الخلفاء291 ،مخ ؛ كشف الغمه213 ،مخ.
 .2هماغه.
 . 5د دې تفصيل د ماتم په برخه کښې تير شو .ابن سعد له هغه ډېرو ځايونو عالونه چې غير طبيعي پيښې يې د کربال د لوې پيښې وروسته نقل
کړي دي ،په صحرا کښې له اسمانه د کاڼو او وينو وريدل هم نقل کړي دي تر دې حده چې وينه په خيمو کښې جمع شوه او نورې خبرې هم کړي دي.
او له ټولو ښه خبره دا ده چې د دې مطلبونو نقلوونکي بص ريان يا شاميان دي چې د عثمان ملګري وو نه شيعه ،او بې نامې يا معتدل کسان ،رجوع
وکړئ :ترجمة الحسين ومقتل ابنسعد61 ،مخ.
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نقل شوے دے چې دغه دواړه اهل سنت راويان دي .زيد بن ارقم له اصحابو څخه ګڼل کيږي او د اهل بيت عليهم السالم د
راتلو او ستون په وختو کښې د ابن زياد په دربار کښې هم موجود وو ،په تيره بيا په لښته يا لرګي باندې د حضرت امام
حسين عليه السالم د پرې شوي سر په وهلو ئې اعتراض وکړ .محمدبن منکدر هم له تابعانو څخه شميرل کيږي.
محمدبن منکدر له زيد بن ارقمه نقلوي چې د کوفې په بازار کښې د يو دکان يا کوټې په پورته طبقه کښې ناست وم.
ناګهانه مې له بهر څخه ناآشنا شور او زوږ ترغوږو شو .د کوټې کړکۍ ته نژدې شوم او بهر مې وکتل .ومې ليدل چې د
کربال د شهيدانو پرې شوي سرونه مخکښې او د کر بال اسيران د قافلې په وروستۍ برخه کښې د تيريدو په حال کښې دي.
د پرې شويو سرونو په مينځ کښې هغه سر زما پام ځانته واړوه کوم چې په ډير ښه لحن او اعلی غږ سره د قرآن تالوت کوۀ.
چې ځير شوم ورته نو دا آيت ئې تالوتوۀ :أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّقِيمِ کانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً .6هغه سر چې دا آيت ئې تالوتوۀ

د حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم مبارک سر و2.

په شام کښې د يزيد په دربار کښې د اهل بيتو عليم السالم د شتون او د اسيرانو په تيره بيا د سيدالشهدا د سرمبارک سره
د هغه د بد رفتار په هکله هم ويل شوي دي چې د سيدالشهدا مبارک سر د قرآن مجيد د يوشمير آيتونو تالوت پيل کړ چې
دا آيت هم پکښې شامل و« :و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون» 1.په نورو مواردو کښې هم د امام حسين عليه
السالم د سر د پرې کيدو نه وروسته او کوفې او شام ته د تلو په الره هم د هغه حضرت د پرې شوي سر له خوا د قرآن کريم
تالوت کول رپورټ شوي

دي2.

(ب) سياسي او ټولنيز آثار
د ځينو اهل سنتو يوه النجه چې معموال ئې په مختلفو الرو چارو او ډول ډول طريقو سره د يزيد بن معاويه په طرفدارۍ

کښې قلم راخيستے دے او د کربال انقالب ته ئې د سلطې او د واکمني غوښتنې په سترګه کتلي دي ،د هغو د ثمر نشتوالے
او د هغه پائيله ده .ځکه د ابن عربي د ليدتوګو سره يوشان چې مخکښې بيان شوې ،د العواصم من القواصم په حاشيو
کښې راغلي دي:
ابن تيميه په هغو نصيحتونو پورې اړوند خبرونه راوړي دي کوم چې امام حسين عليه السالم ته د نه وتلو او د وتلو له
پائيلو څخه د ويرې په هکله شوي دي ،بيا ئې ويل ي دي :د يزيد پرخالف په وتلو او پاڅون کولو کښې نه ديني مصلحت و
او نه دنياوي .د حسين عليه السالم مقصد چې د خير ترالسه کول او د شر مخه نيول وو ،ترالسه نه شو بلکې شر د هغه په
پاڅون کولو او قتليدو سره الزيات شو او خير د هغۀ په الس زيانمن شو او د ستر شر د رامينځته کيدو سبب شو .د حسين
عليه السالم

قتل له هغو چارو څخه دے چې د فتنو سبب شوې5.

شيخ محمدخضري هم د کربال د پيښې په باب ليکلي دي:
بې شکه چې حسين علي ه السالم د يزيد پرخالف په راوتلو کښې ډيره ستره خطا وکړه .دغې کار د پيغمبر صلی اهلل عليه

وآله وسلم امت او په افتراق او اختالف کښې واچوۀ او د هغوي هغه اعتماد چې په څو کالو کښې رامينځته شوے وو،
 .6كهف 0سورت 63ايت.
 .2صدوق ،كمالالدين و تمام النعمة ،د على اكبر غفارى څيړنه او تصحيح ،د مرحوم ربانى شيرازى سريزه.
 .1د دې کرامتونو او غير عادي پيښو تفصيل چې د اهل سنتو تر مينځ د امام حسين(ع) عظمت ښيي او د دې لويې پيښې او د هغه د يارانو د
عاشورا په ورځ د شهادت لويي ښيي ،د ابن سعد په مقتل الحسين کښې راغلي دي چې په دې اخرنۍ لسيزه کښې د مرحوم عبدالعزيز طباطبايى
ژوندې او چاپ شوے دے.

 .2د عالمه محمد باقر مجلسى په کتاب بحار االنوار کښې هم د اهل سنت په نقل داسې پيښې نقل شوي دي.

 .5النقص من منهاج السنة231 - 233 ،مخ ؛ العواصم من القواصم221 ،مخ.
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ګډوډ او په لړزا شو او ترننه پورې هم هغه شان

دوام لري6.

د دې شبهې په هکله پکار دي ووايو چې د هغې يوې برخې ته چې د کربال د انقالب عقالني بنيادونو او شرعي اډانې ته
اشاره لري ،مخکښې ځواب ورکړې شو او لکه څنګه چې د اهل سنت زياترو عالمان څرګنده کړې ده ،يزيدي نظام فاسق وو
او يزيد کافر (يا لږترلږه فاسق) وو او د هغه پرخالف جهاد يو ضرورت او نه انکاريدونکے واجب و .حضرت امام حسين
عليه السالم په خپلې دندې باندې د عمل ،امر بالمعروف او نهی عن المنکر ،د خدای تعالی جل جالله او د هغه د ګران
پيغمر (ص) له خوا دا ماموريت لرلو ،د کوفې خلکو ته د بلنې د ورکولو په شان د د اسې نورو مختلفو عواملو له امله د
انقالب رامينځته کولو ته مخه کړه .هغوي (ع) په عقالني او رهبري اړخ کښې هم د انقالب لپاره ټول الزم اړخونه په نظر
کښې ونيول ،په شرايطو او حاالتو باندې له نورو نه زيات پوه و او محاسبه ئې وکړه او په خپل دغه کار کښې ئې ډير لږ
غفلت او اشتباه ونکړه .په مجم وع کښې له څنګه چې اشاره وشوه ،د هغه حضرت له خولې د دغه انقالب فلسفه چې د اهل
سنتو په مختلفو تاريخي سرچينو کښې راغلي دي ،د دغو شبهاتو ځواب ورکوې شي او هيڅ شک باقي نه پاتې کيږي.
هغه څه چې د دغه انقالب د پائيلو او آثارو په هکله ورته په کوټلې توګه اشاره کيدې شي او کوې شي د هغه سياسي او
ټولنيزه ثمره او نتيجه په ياد راوړي ،دا څيزونه دي:

 .6د دين راژوندي کول او د يزيد د حکومت سره مقابله
له معاويه نه پس د يزيد حکومت د ديني خالفت او اسالمي حکومت دعويدار و او غوښتل ئې چې د دين په نامه پرخلکو
حکومت وکړي .يزيد ځان د پي غمبراکرم (ص) ځائې ناستې او خپل حکومت د خلفای راشدين او د رسالت نبوي دوام باله.
حضرت امام حسين عليه السالم د يزيد له بيعته په انکار کولو او له مدينې نه ترمکې او له هغه ځايه تر کربال او د عاشورا
ترورځې پورې د دين لمن له بدعتونو او د يزيد له مفاسدو نه پاکه کړه او يزيد ئې له اسالمه يو بيل او د دغه مبين دين له
آدابو او عقايدو نه لرې کس معرفي کړ .هغوي مسلمانانو ته خبردارے ورکړ چې اصيل اسالم له اموي اسالمه او د يزيد په

شمول د اموي کورنۍ له ګفتاري او کرداري بدعتونو څخه بيل کړي او په بې الريتوب او ګمراهۍ کښې راګير نه شي.

د يزيد او د هغه د مزدورانو په الس د حضرت امام حسين عليه السالم په شهادت سره د حسين ابن علی (ع) د ويناوو
رښتياوالے ټولو ته څرګند شو او د خلکو د غفلت خوب په داسې يو دروند تاوان او د خطر په تاريخي او بې مثال غږ او
ټالۍ سره مات شو .هغوي په دغه بهير کښې او د کربال د انقالب د رامينځته کيدو نه پس دين او سياست نه يواځې
يوځائې و نه موندل او دين ئې له سياست څخه د الس رسۍ او ترالسه کولو وړ ونه ليد بلکې هغه ئې په دوو مخالفو
قطبونو کښې بياموند ،يوه ډله خلکو د سياست د ديني کولو لپاره د امويانو پرخالف پاڅون وکړ ،لکه د توابينو پاڅون ،د
مختار پاڅون او د زيد بن علی بن الحسين عليماالسالم او د يحيی بن زيد او د داسې نورو کسانو پاڅونونه اوقيامونه،
او يوې ډلې له موجودو شرايطو او حاالتو څخه د اصيل اسالم د معارفو د بيانولو او د پراخو فرهنګي او آګاهي بخښونکو
هڅو او کوششونو لپاره ګټه پورته کړه.
د علی بن الحسين عليهماالسالم ،امام محمدباقر او امام صادق عليهماالسالم او د شيعه مسلمانانو د نورو امامانو په

شان د حسين بن علی عليهما السالم اوالد په دغه ډله کښې راځي چې د کربال له انقالب څخه ئې ډيره زياته ګټه اوچته
کړې او الزمه استفاده ئې ترې وکړه او د اصيل اسالم د معارفو او د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی (ص) د سنت د
پراخولو په الره کښې ئې د کربال د انقالب له ارمانونو او آئيډيالونو او د هغه له فلسفې څخه فائده واخيسته .د يزيد له
حکومت څخه هم د خلکو کرکه او نفرت پيدا شو او وروسته د ډول ډول پاڅونونو سره مخامخ شو .په همدې دليل په ټول
 .6هماغه.
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کښې د اموي سلطې د زوال امکان پيدا شو تردې چې په  612هجري کال کښې د تل لپاره د تاريخ کندې ته وسپارله شوه.

 .2د شهادت د کلتور راژوندي کول
د اباعبداهلل الحسين د پاڅون نه کولو په هکله د مختلفو کسانو نصيحتونه په څرګنده د هغې وحشتناکې او د ساډوبۍ د
فضا بيانونکي او ګواه وو چې مسلمانو خلکو د اموي استبداد او د معاويه او د هغه نه وروسته د يزيد د سلطې له رعب او
وحشت الندې ژوند کوۀ .ورو ورو د دين او د اسالمي ارزښتونو د ژوندي کولو لپاره د خداې پاک(ج) په الره کښې شهادت
او د مفاسدو سره مقابله او امر بالمعروف او نهی عن المنکر هير کړې شوي وو .خلکو که چيرې د شهادت ياد لرۀ نو هغه به
د کفر او د بهرنيو دښمنانو سره په جهاد پورې اړونديدۀ او د ظالم واکمن او کورنيو مفاسدو او د امويانو له خوا د دين د
خرابولو په مقابل کښې د جهاد کولو په هکله نه پوهيدل او يا به ئې دغه کار د خطر د نه لرلو سره شرطمن باله.

په داشان فضا او حاالتو کښې حضرت امام حسين عليه السالم قيام او پاڅون وکړ .د کربال انقالب د رعب او وحشت
طلسم مات کړ او ثابته ئې کړه چې د دين په ساتنه کښې نه يواځې د سر خطر شته بلکې پکار دي انسان ځان شهادت او

(لقاءاهلل) ته چمتو کړي او په اصولي توګه جهاد بې د خطر او د شهادت له منلو امکان نه لري .پکار دي ځان داسې
جانبازۍ ته چمتو وساتې چې د خپل او د خپلو ملګرو د سرونو په ورکولو او هم د خپلو اهل بيتو په اسيريدو سره د
شهادت الره پرانزې او د شهادت کلتور او فرهنګ ژوندې وساتې.
البته د حضرت امام حسين عليه السالم سرشيندنې او فداکارۍ د امربالمعروف او نهي عن المنکر فريضې ته ارزښت
ورکړ او د دغې فريضې په مقام ئې ټول خلک پوه کړل .دوي د خپلې وينې په قربانولو او په خپلې سرشيندنې او د بې
شميره سختيو په زغملو سره د خپلې ال رې حقانيت او رښتين والے ثابت کړ .له دې نظره د کربال او عاشورا له پيښې نه پس
په مسلمانانو کښې د شهادت ،د ايثار او سرشيندنې او له سره د تيريدو د کلتور د باب د خالصيدو کتونکي يو.

 . 1د اموي نظام د پرزولو لپاره زمينه سازي
د کربال انقالب له سياسي نظره دوه ستر او نه انکاريدونکي اثرات په ځان پسې لرل .دغه پائيلې نه يواځې په بيالبيلو
تاريخي سرچينو کښې ثبت شوي دي او وروستنيو پيښو او پاڅونونو ئې ښودنه کړې ده بلکې د کربال د پيښو له هغه ابتدا
نه پرې اموي چارواکو اعتراف وکړ او ګواهي ئې ورکړه .دغه دوه سترې پائيلې له يزيد او له اموي حکومت او نظام څخه
عامه کرکه او تنفر او د خلکو په زړونو کښې د اهل بيتو (ع) د مينې او محبوبيت ورځ په ورځ زياتيدل او د هغوي د
مظلوميت په ډاګه کول وو.

(الف) له يزيد او مويانو نه کرکه او نفرت:
په ځينو تاريخي سرچينو کښې د کربال په غميزې باندې د يزيد پښيماني يا يواځې په ظاهره د ندامت او پښيمانۍ ښودل
او تش په نامه ښه سلوک يا د داشان کوم څيز رپوټول د خلکو له قهر او عمومي کرکې نه د يزيد د ويرې او وحشت
ښودونکي دي .يزيد په خپله هم په دې خبره اعتراف کړے دے ،داشان چې په يو رپورټ کښې راغلي دي" :خداې دې د
مرجان ه زوې لعنت کړي .بې شکه چې هغۀ حسين په قتل مجبور کړ ...واقعا چې ابن زياد د هر نيک او بد او صالح او فاجر
په زړه کښې زما د

دښمنۍ تخم وکرۀ"6.

هغه پاڅونونه او شورشونه چې د  16هجري قمري کال د عاشورا له انقالب نه پس رامينځته شول ،د امويانو له سلطې او
 .6تذكرة الخواص216 ،مخ  ،الكامل2 ،ټوک؛ انساب االشراف ،القسم الثالث( ،فى عباس و اوالده)619 ،مخ او 629 - 621مخونه.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)022....................................................................................................................
حکومت څخه په دغه عمومي نفرت باندې يو بل دليل او شاهد دے .له دغو څخه د حره (د مدينې د خلکو) پاڅون ،د
توابين پاڅون ،د مختارثقفی پاڅون ،د څو کلن امارت په جوړولو کښې د عبداهلل بن زبير توفيقاتو او د حضرت زيد بن
علی او د حضرت يحيی بن زيد پاڅونونو او ورسره د مختلفو ښارونو د خلکو ملګرتيا ته اشاره کولې شو .دغه پيښې په
ښه ډول له امويانو څخه د خلکو نفرت بيانوي چې د هغو د هميشنۍ نابودۍ سبب شوې.

(ب) د اهل بيتو عليهم السالم د نفوذ زياتيدل
په کربال کښې د حضرت امام حسين عليه السالم او د هغوي د باوفا يارانو په مظلومانه شهادت سره د پيغمبراکرم
حضرت محمدمصطفی (ص) د کورنۍ يا د اهل بيتو (ع) مظلوميت له مخکښې نه په زياته اندازه د خلکو د پام وړ وګرځيد
او دغه مظلوميت ،په مسلمانانو کښې د دغې کورنۍ د ورځ په ورځ زياتيدونکي محبوبيت سبب شو .له دغه نفوذ او

محبوبيت څخه د عباسيانو ناوړه استفادې هغوي ور و ورو د قدرت لورې ته بوتلل او د امويانو د پرزيدو نه پس ،د اهل
بيتو (ع) دغه محبوبيت ،عباسيان،

د ځائې ناستي ځواک په توګه حکومت ته ورسول6.

 .2د علمي او کلتوري کوششونو او هڅو لپاره زمينه جوړيدنه
د کربال انقالب او د دغه انقالب د مشر او د هغه د پوځي عناصرو شهادت هم د هغه او په تيره بيا په کوفه او شام کښې د
علی بن حسين عليه السالم او د حضرت زينب کبری عليهاالسالم تل پاتي پراخ تبليغات د خلکو په مينځ کښې ډول ډول
موضوعات مطرح کړل .او همداشان د عاشورا له پيښې وروسته د پاڅونونو رامينځته کيدو او د امويانو د حکومت د
مشروع يت او شرعيت سلبيدو ،د پراخو فرهنګي او کلتوري هڅو او د مخکښنيو امامانو په تيره بيا د امام علی بن
الحسين عليه السالم او د هغۀ د زوي امام محمدباقر عليه السالم او امام جعفرصادق عليه السالم لپاره د مناسبې ګټه
اوچتونې زمينه برابره کړه .هغوي د اهل بيتو(ع) محبوبيت او د امويانو له خوا په مستقيمه توګه د هغوي د قتل عام او د
خونړي شهادت د جرات نه لرلو او هم د نورو غلبليو او پاڅونونو په غلي کولو باندې د هغو ستمګرانو د مشغوليدو په

دليل وکړې شول د اهل بيتو(ع) د مذهب په معرفي کولو او په بيالبيلو برخو او اړخونو کښې د اصيل اسالم په معرفي
کولو کښې لوړ ګامونه پورته کړي او د آل محمدصلی اهلل عليه وآله وسلم علوم يې خپاره کړي.
په تابعانو کښې تر ټولو فقيه او ستر عالم په توګه د امام سجاد (ع) ممتاز او علمي موقعيت ،دوي د مسلمانانو ترمينځ د
بې ساري او علمي مرجع په توګه راوستي وو .هغه حضرت له علمي او کلتوري الرې نه يواځې په خلکو او عام کلتور او
فرهنګ باندې اغيزه وکړه او د اهل بيتو مذهب ئې د غني کولو ،پيژندلو او زيان پيژندلو له بيالبيلو اړخونو نه پياوړے
کړ بلکې په سياسي سطحو کښې ئې هم اغيزه وکړه .د اموي پاچا عمربن عبدالعزيز له خوا د امام علي بن ابی طالب عليه
السالم د نوم د ليرې کولو او د هغوي پرځای د اميرالمؤمنين په توګه د يزيد د نوم د راوستلو په هکله د معاويه د بدعت
منعه کيدو ،د معصومو امامانو د علمي او کلتوري فعاليتونو نه د اغيزمنيدو پرته امکان نه درلود .خلکو په څرګنده د
امويانو د سلطې له امله د دين او سياست په دوو حوزو او برخو کښې جدائي او بيلتون منلے وو .هغوي به د علم او دين او
د خپلو شرعي مسائلو لپاره اهل بيتو عليهم السالم ته رجوع کوله او هغوي په ټولنه کښې خپل علمي ،ديني او عرفاني

موقعيت بيا وموند .د امام سجاد عليه السالم او ورپسې په باقرالعلوم باندې د مشهور امام محمدبن علی عليه السالم او
د امام جعفرصادق عليه السالم په علمي او ديني مقام باندې د اهل سنت بزرګانو اعتراف او د نورو اسالمي مذهبونو په
ديني او مذهبي مشرانو باندې د هغوي نيغ په نيغه او مستقيمه يا غيرمستقيمه اغيزه د دغه حقيقت تائيدونکې ده .له دې
 .6رسول جعفريان ،تاريخ تشيع در ايران629 - 621 ،مخ؛ تشيع در خراسان عهد تيموريان55 - 12 ،مخونه.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)023....................................................................................................................
رويه نن سبا انسانيت په حسين (ع) او د هغوي په انقالب باندې وياړ کوي او هغه له خپل مليت ،سيمې ،ژبې او مذهب نه
په تيريدو سره خپل رهبر او مشر بولي .له دې نظره اوس وينو چې د بيالبيلو حتی د غيرمسلمانو ټولنو خلک د امام حسين
عليه السالم او د حسيني انقالب درنښت کوي 6.له هندوستاني مهاتما ګاندي او زياترو هندو رهبرانو او همداشان د
لبناني ،اروپائي او د التيني امريکې له روشنفکرو عيسائي مشرانو نه واخلې تر امام خميني (رح) او د ايران د اسالمي
انقالب تر مشرانو او تر هغو بسيجيانو پورې چې په اتۀ کلن تپل شوي جنګ کښې ئې له عراق څخه د خپلې خاورې لپاره
دفاع وکړه ،امام حسين عليه السالم او د کربال انقالب د ټولو لپاره د مثال او د الهام بخښونکي او حماسه زيږونکي
سرمشق په توګه مطرح دے.
پر امام حسين عليه السالم او د هغوي په درنې خور بي بي زينب عليها السالم باندې راغلي ډول ډول مصيبتونه نه يوازې
د مبارزانو لپاره بلکې د ټولو مسلمانانو او د بشريت د ورځنيز ژوند او د نن سبا د انسان لپاره د ورځنيو مشکالتو او

ستونزو د زغملو لپاره د يو مثال په توګه مطرح دي .د اهل بيتو عليهم السالم او د کربال د شهيدانو ماتم او عزادراي کولو
د مسلمانانو ترمينځ تل د دين د احيا او اصيلو اسالمي ارزښتونو ته د پاملرنې لپاره يو مهم او حياتي رول لوبولے دے.
لکه څنګه چې امام خمينی (رح) وويل ( :دا محرم او صفر دي چې اسالم ئې ژوندے ساتلے دے)) .دا جمله يو ژور تاريخي
حقيقت او يو نه انکاريدونکے حقيقت دے چې د دين او د هغه د ارزښتونو په حفاظت او د نسلونو په سرمشق جوړولو
کښې د حضرت امام حسين عليه السالم په رول باندې سترګې نه شي پټول کيدې.
د عاشورا ځينو آثارو او پائيلو ته په پام سره د عاشورا په مثبت اثر او ګټې باندې د ګوته اوچتولو په هکله د ابن تيميه او
د هغه د منونکو د خبرو کمزوري په ډاګه څرګنديږي .البته د يزيد د جنايتونو او جرمونو په توجيه کولو او د عاشورا سره
تناقض لرونکے او دوه ډوله کړچار او قسماقسم دوه ډوله توجيهات او شننې پخپله د عاشورا او د هغې د آثارو په اهميت
باندې يو دليل دے .که چير د عاشورا پيښې ثمر او ګټه نه لرلے نو د عاشورا د تاريخ د خرابولو او د يزيد جنايتونو ته د
بهانې لټولو او د ډول ډول دروغو رپورټونو او روايتونو لپاره به دا دومره زيات کوششونه نه کيدل.

 -5د ټولنو الرښوونه او آئيډيل
د کربال د انقالب ترټولو مهم رول د سترو ديني ،ټولنيزو او سياسي شخصيتونو له خوا له د هغه سرمشق او د آئيډيل
جوړيدو اړخ دے او له هغه نه د وروستو خالصون بخښونکو ،اصالحي او عدالت غواړو انقالبونو ،غورځنګونو او
خوزښتونو لپاره د دغه انقالب د الرښوونې ځانګړتياده .ځکه چې دغه انقالب په يوه سخته مقابله کښې د الزمو
ځانګړتياو له نظره په فرد او داسې تاريخ پورې منحصر جامعيت او هراړخيزوالے لري چې له هغو نه ځينو ته اشاره کوو.
(الف) پوه او مقاومت کونکے رهبر
دغه انقالب يو پوه او طلسم ماتونکے رهبر درلود .هغۀ د خپل نيکه حضرت محمدمصطفی صلی اهلل عليه و آله وسلم او د
خپل پالر حضرت امام علی عليه السالم په شان د مقابلې په وړومبي صف کښې وو .هغه حضرت به نه يوازې په يوازې
سره د مبارزې ټولې سختۍ په خپل سر اخيستې او له نورو اوحتی د خپل يو عام سرتيري نه به ئې زيات زغم لرۀ بلکې
ښځو ،بچيو او خپلوانو ئې هم د جهاد او په اسارت او په ډول ډول مشکالتو او سختيو او د يو خونړي او په ظاهره د ماته

خوړلي انقالب په وړومبي صف کښې شتون درلود .د حضرت امام حسين عليه السالم مقاومت د انقالب په ټوله موده
کښې عبرت اخستونکے او ناقابل يقين وو .هغوي د کډوالۍ په هغو ټولو مشکالتو ،تندې ،مصيبت ،د خلکو د ژمنې او
وعدې د ماتيدو ،بې کسۍ ،د ملګرو د کم شمير ،د دښمنانو د پريمانۍ ،د بچيو او بيبيانو د تندې او د بې رحمو او دله
 .6د ليکواالنو يوه غونډه ،مجموعه مقاالت امام حسينعليه السالم66 ،ټوک 621 - 615 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)024....................................................................................................................
دښمنانو د شتون سره سره ډيره لږه کمزوري هم ونه ښودله او له هغه حضرت څخه هيڅ افسردګي ،بې صبري او بيړنۍ
فيصله ونه ليدلې شوه .همداراز هيڅکله دښمن ته تسليم نه شو او د هغوي په وړاندې ئې ويره يا د خپلو اهدافو او
شعارونو پريښودو ته غاړه کښې نه ښودله.

6

هغوي تر وروستۍ سلګۍ پورې د اتلولۍ ،بندګۍ او ايمان شعار او نعره لګوله ،له هغو دا شعارونه وو" :الحول و القوة اال
باهلل العلى العظيم" يا "ياشيعة اباسفيان! ان لم يکن لکم دين و التخافون الميعاد فکونوا احراراً فى دنياکم؛ 2يعنې اے د ابوسفيان منونکو او

ملګرو :که په هيڅ کوم دين باندې ايمان نه لرئ او د قيامت له ورځې نه ويريږئ نو لږترلږه په دنيا کښې خو غيرتي واوسئ.

دا په داسې حال کښې وو چې دښمن د انساني اصولو او حتی د عربو د ځوانمردۍ د رسم پرخالف د هغه حضرت په حرم
باندې د تيري او د خيمو د لوټولو او د ښځو او ماشومو جينکو د زورولو لپاره د رامينځته شوي ډير وړوکي فرصت او
موقعې نه هم ګټه اخيستله.

1

(ب) بې مثاله ياران او دوستان
دا ټکے چې د حضرت امام حسين عليه السالم ياران ،د تاريخ ترټولو باوفااو ارزښتناک ملګري وو او حتی د پيغمبر اکرم
(ص) او د امام علی (ع) په اصحابو باندې برتري لري ،خپله د امام حسين عليه السالم د څرګندونې وړ ګرځيدلے دے .دغه
ملګري سره له دې چې ټول د خپلې زمانې د شپو شوګيره کونکي ،باتوران ،زاهدان او پاک خلک وو ،په ميړانه ،زغم،
وفادارۍ او مردانګۍ کښې هم بې ساري وو .هغوي د بدر او احد د غزوو او يا د صفين او نهروان د جنګونو د اصحابو
پرخالف د ظاهري برياليتوب او حتی ژوندي پاتې کيدل منسوخ بلل او د شهادت په وينو په غسل او په مرګ باندې په

يقين سره ئې د امام حسين عيله السالم سره عشق او مينه کوله .او د هغۀ په ارمانونو او اهدافو باندې کلک او ټينګ والړ
وو کوم چې د دين او د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی (ص) د سنتو او د امربالمعروف او نهی عن المنکر ژوندي کول
وو ،او د اسالم ،انسانيت او اتلولۍ په فکر کښې وو .هغوي به چې هرڅومره شهادت ته نژدې کيدل بې له ويرې،
پښيمانۍ او شک او ترديد څخه به ئې د خوشالۍ ،ايمان ،زړۀ ورتيا او هيله مني زياتيدله .سره له دې چې دعاشورا په
شپه حضرت امام حسين عليه السالم له هغو نه خپل بيعت ليرې کړ او هغوي ئې د خپلې الرې په غوره کولو او خپل کور او
ژوند ته په ستنيدو کښې آزاد پريښودل خو بيا هم له هغو نه حتی يو کس هم له امام نه جدا نه شو بلکې د همدغې قوي او
پياوړې روحيې ،پريکنده توب ،وفادارۍ او دريدنې په سيوري کښې ئې په وروستيو شيبو کښې د حربن يزيدرياحي په
شان کسان خپل پلويان کړل2.

(ج) سرلوړي او پيغام رسونکي اهلبيت عليهم السالم
په نړۍ کښې معموال د شهيد کورنۍ ډير زيات مقاومت او صبر چې له ځانه وښيي ،د شهيد د فراق او بيلتون د درد زغمل
او جهاد او د خداے تعالی جل جالله په الره کښې مقاومت ته د کورنۍ د سړي هڅول دي .د امام حسين عليه السالم
کورنۍ نه يوازې دغه کار په ښه توګه ترسره کړ بلکې له هم هغې ابتدا په ټولو ډګرونو کښې حاضره وه او د مجاهدانو ټول
کړاؤنه او مختلف مشکالت ئې په خپل ټول وجود سره نيغ په نيغه تجربه کړل او ويې زغمل .يعنې د کډوالۍ او بې کوره
 .6محمد بن احمد الذهبى ،العبر فى خبر من عبر6 ،ټوک 15 ،مخ.
 .2تاريخ طبرى5 ،ټوک 259 ،مخ ؛ شذرات الذهب فى اخبار من ذهب6 ،ټوک 11 ،مخ.
 .1مقاتل الطالبين10 ،مخ ؛ تاريخ طبرى5 ،ټوک259 ،مخ؛ سليمان قندوزى البلخى ،ينابيع المودة لذوى القربى1 ،ټوک1 ،مخ.
 .2تارخى طبرى5 ،ټوک 263 - 222 ،مخ.
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والي ،ډير اوږد سفر ،د الرې ويره او ترهه ،د کوفې د خلکو د ژمنې ماتولو سختي او تريخوالے ،تنده ،د خپلو بچيو،
وروڼو او د نورو خپلوانو له السه ورکولو پريمانه مصائب او بيا له سپکاوي نه ډک اسارت .د اسارت مسئله په حقيقت
کښې له شهادت نه الزياته ترخه وه چې د کربال د شهيدانو کورنۍ هغه د انقالب د الرې په هدف کښې په يوازې سر
وزغمله او نه يوازې ئې په دغه کار کښې ماتې ونه خوړه او د کربال د شيهدانو او د خپلو اهدافو او ارمانونو نه ئې الس
وانه خسيت بلکې د کډوالۍ بحران او کړکيچ ئې د استقامت ،په سيوري کښې په يو زرين فرصت باندې بدل کړ او ورڅخه
ئې د شهيدانو د اهدافو او آئيډيالونو د تبليغ او د دښمن د مفاسدو ،انحرافاتو او جنايتونو په ډاګه کولو کښې کار
واخيست .هغوي انقالب او د هغه پيغام د کربال له ليرې پرتې او وچې دشتې نه د کليو ،بانډو ،ښارونو او اخر دا چې د ابن
زياد او يزيد په ظلم باندې د والړو ماڼيو تر دننه يې ورسوۀ او معرفي ئې کړ .د اموي نظام د مشرانو رسمي محافل او
راغونډ کړې شوي جميعتونه چې د امويانو سياسي تبليغات او قدرت او د هغوي کاميابي وويني او د اموي په تيره بيا د
يزيد د نظام امنيت او پائيداري زياته کړي ،دغه محافل د کربال د اسيرانو د فعاليت په سيوري کښې د اهل بيتو عليهم

السالم د عزادارۍ او له يزيد او ابن زياد څخه د کرکې او نفرت د څرګندولو په غونډو باندې بدل شول .دا شان چې هغوي
مجبور شول چې په څرګنده د پښيمانۍ څرګندونه وکړي او په ابن زياد ،عمر سعد او شمر باندې د لعنت په ليږلو او د
هغوي په غندلو سره ئې وغوښتل د رامينځته شوې کرکه او کينه په خپلو نوکرانو

او خدمت ګزارانو باندې وباسي6.

(د) تل پاتي اهداف او شعارونه
د دغه انقالب له ځانګړتياؤ څخه هغه آئيډيل او انساني اهداف او موخې وې چې تنګې مادې پولې ئې ماتې کړې بلکې
حتی له هغو معنوي او الهی شعارونو لوړ الړ کوم چې د خاصو فرقو او يا حتی د يو خاص دين په قالب کښې مطرح کيدل
او همداشان ئې د انسان او انساني ت سره پيوند وخوړۀ .د آزادۍ او اتلولۍ ،د فساد سره د مقابلې ،د زوروينې په وړاندې
مقاومت او ورسره مقابله ،په بې ننګۍ او ذلت سره د ژوند تيرولو ترټنه او غندنه ،د باعزته مرګ رواجول ،انصاف او

عدالت غوښتنه ،د اقتصادي ،نژداي او سياسي تبعيض له وعده خالفۍ سره مقابله ،د انساني او مقامي اهدافو په الره
کښې له مرګه نه ويريدل بلکې د مرګ هرکلے کول او له خپل هر څه تير شول او د انسانيت لپاره د ډول ډول ستمونو او
سختيو قبلول او هم په لس هاؤ نور داسې شعارونه او پيغامونه چې د دغه ستر غورځنګ فلسفه او اهداف ئې د ځان سره
مختص کړل.

وحدت ماتول کۀ ژوند بخښل
د ابن عربي ،ابن تيميه او د هغوي د پلويانو د نظرئې پرخالف ،د امام حسين عليه السالم قيام او پاڅون په مسلمانه ټولنه
کښې نه يوازې اختالف رامينځته نه کړ او د هغوي اتفاق او وحدت ئې مات نه کړ بلکې مسلمانانو د خدای پاک جل جالله
دين ته ئې يو ځل بيا ژوند او تازګي ورکړه او لکه څنګه چې په مختلفو برخو کښې په دې هکله وليکل شول ،اسالمي
ټولنې او معاشرې ته ئې ژوند ورکړ او اصيل اسالم ئې له انحرافاتو ،کږالري توب او د تحريف له خطرناکې الرې وژغورۀ
او مسلمانانو او ټولو انسانانو ته ئې د ديني ژوند او د باعزته او د اتلولۍ د ژوند زده کړه ورکړه.
-6

که چيرې د ابن تيميه او د هغه د انډيواالنو ايراد او نيوکه د قضاوت مالک او اصل وي نو پکار دي د نبوت بعثت

بلکې د ټولو پيغمبرانو بعثت ترپوښتنې الندې راشي ،ځکه چې دغو ټولو پيغمبرانو په خپلو وختو کښې موجود طاغوتي
او د خدا ئې پاک خالف او د شرک نظام چې تش په نامه په پياوړي اتحاد او وحدت سره ئې بڼه نيولې وه ،ګډوډ کړ او يو
 .6هماغه252 - 215 ،مخ.
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نوے نظام ،نوے کلتور او فرهنګ ،تازه پيغام او يوه نوې ټولنه ئې جوړه کړه.
-2

حضرت امام حسين عليه السالم د يزيد سره بيعت نه وو کړے او د هغۀ پرخالف ئې پاڅون وکړ ځکه چې هغه د

فساد ،انحراف او ظلم مظهر وو ،په داسې حال کښې چې د اهل سنت مذهبي مشرانو لکه ابوحنيفه ،عبدالحميد بن جعفر،
ابن عجالن او مالک بن انس د منصور عباسي سره د بيعت کولو نه پس د هغۀ سره مخالفت وکړ او پاڅون ئې وکړ او کله
چې له هغو نه پوښتنه وشوه چې آيا د منصور بيعت زمونږ په غاړه دے؟ نو ځواب ئې ورکړ چې په زور سره بيعت اخيستل
هيڅ ارزښت نه لري او هيڅ تعهد او ژمنه نه رامينځته کوي 6.طبيعي خبره ده چې نه د منصور فساد او بې الرې توب د يزيد
سره د پرتلې وړ دے او نه د بيعت کولو او د هغۀ د ماتولو مسئله ،له مخکښې نه د مخالفت او د بيعت نه کولو سره برابره
ده .له ټولو نه مهمه خبره د دين د دريځ په څرګندولو او د اسالمي حکم په پيژندلو کښې د امام حسين عليه السالم او د
منصور عباسی مقام د پرتله کيدو او اندازې وړ نه دے.

په دې هر څه سره ابن تيميه چې د امام حسين عليه السالم قيام او پاڅون د نفاق د رامينځته کيدو سبب بولي پکار دي چې
د الهي پيغمبرانو په بعثت باندې هم داسې تور ولګوي او په ديني رهبرانو دې هم داسې تورونه ولګوي کوم چې په خپله د
هغوي پيروکار او منونکي دي .همداراز پکار دي د نورو لس ګونو اشکالونو او پوښتنو ځواب ورکړي چې همداشان يو

دريځ رامينځته کوي.
 -3پکار دي ابن تيميه او د هغۀ لږشمير پلويان پام وکړي چې هر وحدت او اتفاق په اسالم کښې مقدس او منل شوے
نه دے .په اسالم کښې هغه وحدت او اتفاق ارزښت لري چې د حبل اهلل يعنې د قرآن او عترت ترڅنګ وي .د امام
حسين عليه السالم په وخت کښې لکه څنګه چې وليدې شول ،قرآن کريم او د اسالم د ګران قدره پيغمبر حضرت
محمدمصطفی صلی اهلل عليه وآله وسلم عترت په قسماقسم ظلمونو او مهاجرت کښې راګير شوي وو او په
حقيقت کښې په مسلمانه ټولنه کښې د ترټولو مظلومې ښکارندې په توګه ګرځيدلي وو .حضرت امام حسين عليه
السالم د دين او د هغۀ د ارزښتونو د ژوندي کولو لپاره کوم چې د وحدت او د اتفاق او يوزړۀ توب اساس او د
پيغمبراکرم (ص) د رسالت او بعثت السته راوړنه وه ،پاڅون وکړ او په دغه الره کښې ئې ټول مشکالت او حتی

شهادت ته غاړه کيښودله .له دې رويه په جراءت سره ويلې شو چې حضرت امام حسين عليه السالم د مسلمانانو د
وحدت لپاره قرباني شو او حقيقي وحدت د ديني ارزښتونو د حاکميت او د اهل بيتو عليهم السالم د محوريت له
سيوري پرته معنا نه لري او نه عملي کيږي.
که چيرې د يزيد او يا د هغۀ نه مخکښې د معاويه په وختو کښې وحدت وجود درلود نو د حجربن عدی او د هغۀ د
پاکو دوستانو په شان د سترو کسانو شهادت ، 2د امام حسن بن علی عليه السالم شهادت 1او د يزيد د ولي عهدۍ د
پخولو او په وحشت سره د هغۀ لپاره د بيعت د اخيستو لپاره مسلمانانو ته طمعه او اللچ ورکول او يا د هغوي ګواښل
او د زياد بن ابيه په شان د هغه د ا صلي عامل منعه کول او داسې نور په لس هاؤ موارد په څه معنا دي؟ 2آيا دا معاويه
نه وو چې د صفين د جنګ په جوړولو سره ئې د مسلمانانو وحدت مات کړ او د برحق خليفه حضرت امام علي عليه
السالم پرخالف ئې توره راواخيسته او دومره زيات شمير مسلمانان ئې قتل کړل؟ آيا دا معاويه نه وو چې د امام حسن
عليه السالم پرخالف په لشکرکشۍ سره کوم چې د پيغمبراکرم (ص) د حديث او د اهل سنت د سترو عالمانو د

 .6تاريخ الخلفاء216 ،مخ.
 .2ر.ك :د دې کتاب په لومړۍ برخه کښې تير شو.
 .1االمامة والسياسة6 ،ټوک659 - 656 ،مخ؛ عبدالحى گرديزى611 ،مخ.
 .2ر.ك :د دې کتاب په لومړۍ برخه کښې تير شو.
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اعتراف له مخې د خلفای راشدين برخه وه ،مسلمانان متفرق کړل او د مسلمانانو ترمينځ ئې ابدي او نه ختميدونکے
نفاق رامينځته کړ؟
-2هماغه ډول چې د دې کتاب په وړومبي باب کښې د خالفت د جوړجاړي په هکله بيان شول ،معاويه د خالفت د
موروثي کولو په خطرناک بدعت سره د مسلمانانو ترمينځ ابدي او تل پاتې اختالف رامينځته کړ ،لکه څنګه چې يو
اصلي دسيسه جوړونکي دې موضوع ته اشاره کړې ده ،معيره بن شعبه د يزيد د واليت عهدۍ طرحې او پالن ته په
اشارې سره وويل  :په دې طرحې سره مې مسلمانان د معاويه په الس د تل لپاره په اختالف کښې واچول 6.حسن بصري
او ځيني نور کسان هم د حجر بن عدی د قتل ،د ابوسفيان سره د زياد د ملګري کيدو او د يزيد په شان د يو فاسد کس
د ولي عهد جوړولو په مسئله کښې د معاويه بدعتونه تاريخي او نه هيريدونکي بدعتونه بولي چې هر يو بدعت ئې
ځانله يوازې دومره دروند دے د يو کس د غندنې او د هغه د فسق او فساد د حکم لپاره کافي دے ،ال پاتې دا چې دغه

ټول جرمونه ئې سره يوځائې شي2.

نو بس د تاريخ په اعتراف او د اهل سنت مشرانو په ګ واهۍ ،دا معاويه او يزيد وو چې د مسلمانانو وحدت او يووالے ئې د
تل لپاره مات کړ او د مسلمانانو ترمينځ ئې د اختالف او نفاق تخم وکرۀ

او اسالمي وحدت ئې سخت زيانمن کړ1.

بې سارے معنويت
د کربال د انقالب يوه بې مثاله ځانګړتيا ده ،معنويت هغه څه دي چې هغه په ډول ډول ديني او عدالت غواړو انقالبونو او
غورځنګونو کښې برجسته او ځانګړے کوي .حضرت امام حسين عليه السالم په ټولو مشکالتو او د دښمن د بې غيرتيو
او له پريمانه تلخيو سره خپل انقالبي زغم او رواداري او خپل لوړ ديني اخالق هير نه کړل بلکې په اخالقي جزئياتو او
ديني احکامو باندې ئې ټينګار وکړ ،عمل ئې پرې وکړ او هغۀ ئې رواج کړل .د هغوي (ع) په ويناؤ کښې د رواني او
نفسياتي جنګ ،د دروغو د شعارونو ،د بې ځايه او پوچو ژمنو او خلکو ته د دهوکه ورکونکو خبرو هيڅ نښه نشته .هغه
حضرت هيڅکله جنګ پيل نکړ او خپلو دښمنانو او حتی د هغوي اسونو ته ئې اوبه ورکړې .په هغه وچه صحرا کښې د

دښمن لښکريانو او د هغوي اسونو ته د خپلو او د خپلو ملګرو له اړتياو باوجود د اوبو څخه په ورکولو کښې ځنډ نه
راوستل ،د دغه

انقالب يوه زرينه پاڼه ده2.

د عاشورا د ورځې په ټولو لوړو ژورو او ډول ډول پيښو کښې له حضرت امام حسين عليه السالم او د هغۀ له ملګرو څخه
حتی يو مکروه عمل نه وينو .هغوي په ټولو پړاؤنو او مرحلو کښې خپل انقالب د دين او د اسالمي مفاهيمو په چوکاټ
کښې پرمخ بوتلو او په اصيلو ارزښتنونو باندې ټينګ ودريد .د امام حسين عليه السالم او د هغوي د يارانو په شعارونو
کښې د مبالغې او له حقيقت نه پرته هيڅ خبره نه وه .ټولې خطبې ،شعارونه او جنګي رجزونه په دقت او صداقت سره
بيانيدل .هغوي د خپل ځان د معرفي کولو او د خپلو دښمنانو د پيژندلو او د خپلو او د خپلو ماشومانو د تندې د سختې د
کمولو او د ښځو او بيبيانو د حوصلې د زياتولو او د راتلونکي د اټکلولو لپاره ډيره کمه مبالغه هم ونکړه ال پاتې دروغ.
حضرت امام حسين عليه السالم ځان تل د »ابن بنت رسول اهلل« په نامه معرفي کوي .حتی دښمن هغوي(ع) د خدای تعالی
(ج) د رسول (ص) د زوي په توګه ګڼي او په عربو کښې په دې خبره کښې هيڅ بدي او بنديز نه وو چې يو کس خپل نسبت،

 .6الكامل1 ،ټوک 120 - 159 ،مخ؛ 6ټوک  ،طه حسين ،على و فرزندانش221 ،مخ.
 .2تاريخ طبرى1 ،ټوک220 ،مخ؛ الكامل1 ،ټوک111 ،مخ؛ ابن خياط ،تاريخ خليفه6 ،ټوک215 ،مخ.
 . 1البته دا خبره د اهل سنتو په ګواهۍ سره ده خو د تاريخ له نظره د اختالف تخم له هغه وخته وکرل شو کله چې په سقيفې کښې قران له عترته جدا
کړې شو او په عاشورا کښې دا اختالف يوې لويې پيښې ته ورسيد.
 .2تاريخ طبرى5 ،ټوک  222 - 225 ،و 296 - 269مخونه.
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خپل

نيکۀ ته ورکړي6.

شپږم څپرکۍ
اهل سنت عالمان او په يزيد باندې د لعنت ويلو موضوع
يوه مسئله چې له ډيرې مودې راهيسې د اهل سنتو ترمينځ د بحث وړ ده او د اهل سنت عالمانو يوې ډلې د تاريخ په اوږدو
کښې د هغې په هکله دريځ نيونه کړې ده ،د يزيد بن معاويه د لعنت کولو د جايزوالي يا ناجايزوالي مسئله ده .دغه کار کله
کله يو عاطفي کار بلل شوے دے او په يزيد باندې د لعنت جواز ،د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی (ص) احترام او د
هغوي(ص) د اوالد حسين بن علی عليه السالم په شهادت کښې د هغه حضرت (ص) سره خواخوږي ده .او ځيني وختونه هم
دغه لعنت يو اعتقادي اصل ګڼل شوے او په يزيد باندې د لعنت ويلو جواز د خدای پاک جل جالله د اطاعت نښه بللې
شوې ده چې په قرآن کريم کښې فرمائي" :فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ أُولئِکَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ
أَعْمى أَبْصارَهُمْ".

د اهل سنت له پوهانو څخه د سبط ابن جوزي د رپورټ له مخې ،د حضرت امام حسين عليه السالم نيکۀ (ص) به د دغه

پاسني آيت په لوستلو سره فرمايل :آيا د حسين له قتل نه ستر فساد شته؟ اے زما زويه ،خدای تعالی (ج) په قرآن کښې په
يزيد باندې لعنت ويلے دے ،نو مونږ

څنګه په هغه باندې د لعنت له ويلو ډډه وکړو؟2

په يزيد باندې د لعنت د جواز بلکې ورباندې د لعنت الزموالے چې د اهل سنتو مشهور نظر ځانته اړوي ،په هغو کښې ډير
لږ شمير کسانو په يزيد باندې د لعنت ويلو سره م خالفت کړے دے ،ځکه په دې مضمون سره يو حديث نقلوي چې
پيغمبراکرم(ص) فرمايل ي دي :مسلمانانو ته نه دي پکار چې په چاباندې لعنت وليږي1.دا په داسې حال کښې دي چې د
هغوي د اعتراف له مخې د اسالم ګران قدره پيغمبر حضرت محمدمصطفی صلی اهلل عليه وآله وسلم په خپل ژوند د امام

حسين عليه السالم په دښمنانو او قاتالنو باندې لعنت ليږلے دے او مسلمانان ئې د هغه حضرت ملګرتيا او مرستې ته
هڅولي دي او د بنی اميه په تيره

بيا د يزيد له اطاعت کولو نه ئې منعه کړي وو2.

د دې مسئلې د موافقانو او مخالفانو له دالئلو څخه په ښه ډول څرګنديږي چې په يزيد باندې د لعنت ليږلو جايزوالے او
ناجايزوالے او د کفر د نشتوالي په هکله دے ،ګني نو ټول ئې فاسق بولي ،يعنې د موافقانو له نظره په يزيد باندې د لعنت
ليږل د هغۀ د کفر په وجه دي او په مقابل کښې د دغه کار مخالفان د هغه په کفر باندې حکم نه کوي او د هغۀ د لعنت کولو
مخه نيسي ،يعنې په کربال کښې د يزيد هغه جنايت د بخښل کيدو وړ بولي کوم چې د پيغمبراکرم (ص) د فرزندانو او
بچيانو له هغو نه د حضرت امام حسين عليه السالم د شهادت سبب شو ،او د دغه جنايت ترسره کونکي ملحدان او کافران
نه بولي بلکې د الهی عذاب مستحق ئې ګڼي او له دې رويه په هغوي باندې لعنت ليږل جايز

 .6هماغه.
 .2تذكرة الخواص231 - 231 ،مخ.
 .1هماغه.
 .2تاريخ الخلفا6 ،ټوک 293 - 290 ،مخ.
 .5اصغر قائدان ،امام خمينى او د عاشورا کلتور سمينار د مقالو لنډيز611 - 611 ،مخ.

نه بولي5.
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دوه بيال بيلې کړنالرې او نظرئې
له پيل نه تر وروستۍ سليزې پورې د اهل سنتو د ليدتوګو او نظرياتو په جاجونې سره پوهيږو چې هغوي د حضرت امام
حسين ابن علی عليهم السالم د شهادت او د کربال د پيښې په هکله او هم د يزيد بن معاويه د خالفت او په دغې غميزه
کښې د هغه د دخالت په اړه دوه متفاوت او بيل دريځونه لري ،عاطفي او جذباتي نظريه او تجزياتي يا تحليلي نقطۀ نظر.
دغه دوه ډوله نظرئې او کړنالرې د (تولی) او (تبری) د اصل سره هم تعبيرولې شو .په دې معنا چې دغه ډله ،د حضرت امام
حس ين عليه السالم سره په ارادتمندۍ او د هغه حضرت او د هغۀ د عاشورائي دوستانو له شهادت څخه په ژورې اغيزه
کښې څه دومره شک او ترديد نه دے کړے او تقريبا په يوه آواز ئې د هغه بزرګوار شخصيت ستائلے او د کربال له غميزو
او د هغه له زړۀ دړدونکي شهادت څخه ئې د خواشينۍ څرګندونه کړې ده خو په مقابل کښې د هغه امام له دښمنانو څخه د

تبری او د کربال د غميزې د عامالنو او آمرانو په رټنه او غندنه کښې په دوه زړۀ توب کښې راګير شوي دي.

له هغه ځايه چې دغه ستره پيښه د نورو ټولنيزو پيښو په شان په ناڅرګنده توګه رامينځته نه شوه او حضرت امام حسين
عليه السالم په مدينه کښې د شپې په وخت يا عراق ته د تلو په الر کښې يا د حج کولو په دوران کښې په شهادت ونه
رسيد ،له دې لحاظه په سمه توګه د يوې ليدتوګې د وړاندې کولو لپاره دغې ځانګړې او بشپړې پيژندل شوې موضوع ته
يوازې د عاطفي او جذباتي تاثر وړاندې کول او د دغې غميزې سره يوازې احساسي همدردي ښودل نه شي کوې چې د
نوموړو نظرخاوندانو او ليدتوګه وړاندې کونکو اصلي او واقعي نظر بيان کړي .په حقيقت کښې د کربال د غميزو عواملو
او د هغوي دخالت اندازۍ او بدبختۍ ته کتنه او د هغو په هکله خبرې کول کوې شي چې د اهلسنت مشرانو د نظرياتو يوه
بله برخه بلکې د هغوي ټول نظريات په ډاګه کړي ،او د هغوي حقيقي دريځ په دقيقه او هراخيزه توګه څرګند کړي.
د اهل سنتو ترمينځ د حضرت امام حسين عليه السالم د تجزياتي او تحليلي بحث اصلي برخه د يزيد د لعنت يا د هغه د
لعنت د جواز د نشتوالي په عنوا ن سره مطرح شوې ده ،ځکه چې له هغو څخه ځينو هغه د امام حسين ابن علی(ع) د قتل په
وجه جنايتکار ،نه بخښل کيدونکے ،کافر او ملعون بللے دے او يو شمير سنيانو نوموړے د لعنت مستحق نه دے بللے او

د دغه کار لپاره ئې د امام حسين عليه السالم شهادت له ديني ،سياسي او ټولنيز نظره ترپوښتنې الندې راوستے يا ئې د
يزيد موقيت او د هغۀ دخالت ته شرعي او ديني جامه ورکړې ده.
د هغوي د نظرياتو له مطالعه کولو نه په ښه ډول پوهيږو چې په يزيد باندې د لعنت ليږلو مخالفانو او د دغه کار موافقانو،
په حقيقت کښې د امام حسين عليه السالم شهادت د خپل مخالفت يا موافقت د مدار او د قضاوت د محور سره يوازنې
معيار او اصلي محرک ګرځولے دے .هغو کسانو چې يزيد ئې د لعنت سزاوار او مستحق بللے دے ،د هغۀ په الس د
حضرت امام شهادت ئې جوت او مسلم ګڼلے او دغه کار ئې دومره خراب او ناوړه بللے دے چې د يزيد د کفر او د هغۀ د نه
بخښل کيدو نښه ده .په مقابل کښې يوې بلې ډلې د امام حسين عليه السالم شهادت په دومره زياته اندازه بد او خراب کار
نه دے بللے چې د يزيد د کافر کيدو سبب وګرځي او د هغۀ توبه او بخښل کيدل ئې ممکن ګڼلي دي يا ئې د سره هغه د مام
حسين عليه السالم قاتل نه دے ګڼلے او له دې نظره په هغۀ باندې د لعنت ليږلو سره مخالف دي.

په هر حال د حضرت امام حسين عليه السالم له شهادت څخه تاثر او د دغې پيښې په هکله د همدردۍ او احساساتو
څرګندونه د هغه حضرت د قاتل يا قاتالنو او د دغه جنايت د آمرانو ټاکل او پيژندل دي چې د اهل سنتو مختلفې

ځان ګړتياوې او ليدتوګې روښانه کوي ،ځکه چې د کربال په ډګر کښې يوازې سرشيندنه او فداکاري نه وه بلکې دغه ستره
پيښه د تباه کارۍ او فداکارۍ ،د حق او باطل د مقابلې ،د حماسې او غميزې ،د تاثر او تنفر ،سپينو او تورو ،د سرمشق
جوړولو او عبرت اخستو او بلآخره د انسان د لوړ تيا او د هغۀ د راپريوتو تجسم و .لکه څنګه چې د اهل سنت د ليدتوکې د
يوې برخې په پيژندنه کښې د تاثر او خواخوږۍ څرګندونه الزمه ده ،د اسالم د ګران قدره پيغمبر د اوالد د قاتل يا قاتالنو
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په هکله د هغوي خبرې او نظرات او د کربال د جنايت د آمرانو او مباشرانو لعنتول او له هغوي څخه د کرکې څرګندول د
هما غې سکې دويم مخ دے او د حضرت امام حسين عليه السالم د شهادت په هکله د اهل سنت د ليدتوګې په پيژندنه
کښې يو مکمل عامل دے.

عاطفي يا جذباتي کړنالره
په دې کړنالره او نظريه کښې د اهل سنتو ترمينځ اساسي اختالف ليدل کيږي .د دغې فرقې ټولو دانشمندانو او پوهانو له
خپل نظره د کربال د غميزې په هکله خواشيني څرګنده کړې ده او هغه ئې يو تور او کرکجن جنايت بللے دے او د دغې
غميزې عامالن او آمران ئې خطاکار او دوزخيان ګڼلي دي .عبدالقاهر بغدادي ليکي( :اهل سنت د پيغمبراکرم حضرت
محمدمصطفی(ص) د ټولو ميرمنو په احترام او د حسن او حسين چې د خدای د ګران رسول(ص) ترټولو مشهور لمسيان
دي او د هغه حضرت(ص) د نورو خپلوانو سره په مينه لرلو باندې باور او عقيده

لري6.

طاهر اسفرائينى هم چې د پنځمې پيړۍ يو شافعی مذهبه عالم و په دې ټکي باندې ټينګار کوي چې اهل سنت د پيغمبر
اکرم(ص) د کورنۍ او د هغه حضرت(ص) د اهلبيتو سره مينه او دوستي واجبه بولي چې په هغوي کښې يو امام حسين بن
علی(ع) دے او د هغوي آزارول او ورسره هرډول بدرفتاري کول حرام بولي.
ابن تيميه چې د شيعه مذهب او د پيغمبراکرم(ص) د اهلبيتو عليهم السالم په دښمنۍ باندې مشهور شوے دے،
څرکندوي چې د مغلو د پوځ د قومندان په ځواب کښې کوم چې شام ته ننوتے وو ،په شام کښې د نواصبو د وجود د ردولو
په ترڅ کښې د حضرت امام حسين عليه السالم د شهادت په هکله ويل ي دي :هغه کس چې امام حسين عليه السالم ئې قتل
کړے دے يا ئې په دغه کار کښې مرسته کړې ده او يا ئې ورسره خپله رضا ښودلې ده ،د خدای پاک او مالئکو او د ټولو
خلکو لعنت دې وي پرهغۀ باندې او خدای تعالی جل جالله په داسې کسانو باندې هيڅکه رحم نه کوي 2.هغه د اهل بيت
عليهم السالم د مينې او محبت

د پوښتنې په ځواب کښې هم وائي :د هغوي سره مينه کول پر مونږ واجب دي1.

ابوبکر بن عربی د اهل سنت ډير مشهور عالم او دانشور دے چې د امام حسين عليه السالم پاڅون د فلسفې يا ديني

اصولو له نظره النجمن بولي .هغه له عاطفي او جذباتي نظره ليکي( :مصيبتونه او غمونه په ټول کښې د خواشينۍ وړ دي
خو پر امام حسين عليه السالم ب اندې افسوس بلکې زر ځلې افسوس .هغه کس چې د خدای د ګران رسول(ص) په غيږ کښې
به ئې متيازې کولې او هغه حضرت(ص) به هغه نه وينځلې ،وينه ئې حرمت لرونکې ونه ګڼلې شوه او د باغيانو په الس په
ځمکه تويې شوه .د خدای پناه! افسوس

دې وي په مسلمانانو)2

غزالي هم چې له څو اړخ ونو څخه د ابن عربي هم فکر او هم خيال دے او د حضرت امام حسين عليه السالم د شهادت او د
کربال د پيښې په شننه کښې د نقد وړ بلکې غيرقابل دفاع ليدتوګې لري ،د دغه شهادت او د امام د قاتالنو په هکله په
ډاګه څرګندونه کوي( :د امام حسين عليه السالم قاتل که چيرې له توب ې کولو نه مخکښې له دنيا الړ شي نو ورباندې به د
خدای پاک(ج) لعنت وي 5.ابن کثير هم چې د تاريخ په ليکنه کښې به ئې د شيعه مسلمانانو د مخالفانو اړخ په نظر کښې
درلود او په ګڼ شمير مواردو کښې ئې د شيعيانو او د هغوي د مشرانو په هکله سخت دريځونه خپل کړي دي ،د عاشورا

 .6بغدادى ،الفرق بين الفرق119 ،مخ.
 .2ابن تيميه ،القرآن و السيف ،المنتخب من مدونات التراث12 ،مخ.
 .1هماغه.
 .2ابوبكر بن عربى ،العواصم من القواصم ،د څيړنه عمار طالبى112 - 111 ،مخ.
 .5غزالى ،احياء العلوم1 ،ټوک 219 ،مخ.
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له پيښې وروسته د زينب کبری(س) د وير او ماتم په هکله ليکي( :په خدای قسم چې د زينب له وير څخه د دوست او دښمن
په شمول ټول خلک په ژړا شول)6.

عبدالرحمان جامی ( )361-330چې په نهمه پيړۍ کښې د اهل سنت يو ډير مهم مشر وو او د خپل وخت د شيعه
مسلمانانو سره ئې ډيرې زياتې مقابلې او النجې کړې وې ،د امام حسين بن علی(ع) د شخصيت او زيارت په اړه يولړ تل
پاتې شعرونه لري او د هغه حضرت د روضې زيارت کول عيني واجب بولي.
كردم ز ديده پاى سوى مشهد حسين
هست اين سفر به مذهب عشاق ،فرض عين
خدّام مرقدش به سويم گرنهند پاى
حقا كه بگذرد سرم از فرق فرقدين

كعبه به گرد روضه او مىكند طواف

ركب الحجيج اين ترجون اين اين
جامى گداى حضرت او باش تا شود
با راحت وصال مبدل عذاب بين2

هغه په يو بل ځائې کښې په کلي توګي د اهل بيتو عليهم السالم په نسبت په هر عنوان او هرې پلمې او عذر سره هر ډول
بې احترامي د توجيه او منلو وړ نه بولي او مجازه ئې نه ګڼي او زياتوي چې په غبرګون کښې حتی صحابه ؤ او د اهل سنت
وړومبنيو مشرانو ته کنځل کول هم دغه شان يو ناجايز عمل دے ځکه چې:
اهلبيت طهارتاند اينها
نور چشم بصارتاند اينها
اختر برج شرع و ايماناند

گوهر موج صدق و احساناند
بهرهمنداند از نبى بنيه
كالولد گفتهاند »سَر أبيه«
همه جزوند زان چراغ سبيل
هست

در جزو شمهاى از كل1

دغو کسانو او د دغې ډلې نور عالمان د اهل بيتو عليهم السالم د مقام په بيانولو کښې په صحاح سته کښې د اهل سنت د
ګڼ شمير حديثونو او روايتونو يادونه کړې ده او ټولو د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی(ص) د کورنۍ د ارادت او
احترام په الزموالي او واجبوالي کښې د دغو کتابونو پيروي کړې ده .د حضرت امام حسين عليه السالم د شهادت په
هکله ئې هم د خدای د ګران رسول(ص) د دغه لمسي د فضيلت او منزلت په اړه د نبوي(ص) حديثونو دغه باب ته مراجعه
کړې ده او د امام حسين(ع) له شهادت څخه ئې خپل ډول ډول تاثرات ندي پټ کړي.

 .6ابن كثير ،البداية و النهاديه3 ،ټوک 269 ،مخ.
 .2عبدالوسع نظامى باخرزى ،مقامات جامى ،د نجيب مايل هروى څيړنه او حاشيه  611 ،مخ ؛ عبدالرحمان جامى ،مثنوى هفت اورنگ،
تصحيح د مرتضى گيالنى610 ،مخ.
 .1مقامات جامى ،مخ611؛ مثنوى هفت اورنگ 610 ،مخ.
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تحليلي يا څيړونکې او اجتهادي کړنالره
روښانه ده چې د حضرت امام حسين عليه السالم شهادت د عاطفي او احساسي اړخ نه عالوه يو شمير نور اړخونه هم لرل
او هغه اصالحي اړخ ،دښمن پيژندنه او د يزيد بن معاويه د حاکميت په شمول د منکرو مفاهيمو او مصادقو سره سوله نه
منونکې مقابله وه .له يوې خوا د حسيني شهادت عوامل ،اهداف او پائيلې او له بلې خوا په دغه غميزه کښې د يزيد او د
هغه د عواملو دخالت ،د اهل سنت ترټولو مهم فکري کړکيچ جوړوي .هغوي د حضرت امام حسين عليه السالم د قاتل يا
قاتالنو په ټاکلو او له دې نظره د دغه جنايت د اندازې په ټاکلو کښې چې آيا د بخښلو وړ دي کۀ نه او له دې نه عالوه په
يزيد بن معاويه باندې د لعنت ليږلو په لړ کښې په ګڼ شمير ډلو باندې تقسيم شوي دي .د اهل سنت ځينو مشهورو مشرانو
چې د دغ ې فرقې د مشرانو زياتره برخه ده ،د کربال جنايت د شيعه مسلمانانو په شان د يزيد او د هغۀ د ملګرو او مزدورانو
کار بللے او د هغۀ شدت ئې تردومره حده ګڼلے دے چې هيڅکله د بخښنې وړ نه دے او په يزيد او د هغۀ په ملګرو باندې

پکار دي تل لعنت وليږل شي او دوي کافران و بلل شي .حتی ځيني کسان له دغو عالمانو نه هم مخکښې تللي او ويلي ئې
دي :هغه کس چې د امام حسين عليه السالم شهادت د يزيد د کفر او په هغۀ باندې د لعنت ليږلو سبب ونه بولي او په يزيد
باندې لعنت ونه ليږي ،کافر دے او د مسلمان د نوم وړ نه دے.
بلې خوا ته هغه شمير کسانو چې د سني مذهب په اقليت برخه کښې راځي ،په يزيد باندې د لعنت ليږلو په هکله شک
کړے دے او د خپل دغه کار د توجيه کولو لپاره ئې کله کله يزيد په کربال کښې تبرئه کړے او کله ئې د کربال د پاڅون په
فلسفې يا د هغه په فکري او ديني اصولو باندې نيوکه کړې ده.

اهل سنت او درې مشهورې نظرئې
حضرت امام حسين بن علي عليهما السالم تاريخي پاڅون له هماغه پيل څخه د اهل سنت په شمول د مسلمانانو د ډول
ډول غبرګونونو سره مخامخ شو او له هغه نه وروسته د دغې ډلې د تاريخ ليکونکو ،فقيهانو او محدثانو له خوا په

مستقيمه يا غيرمستقيمه توګه د ليکنې ،رپوټونې او تفسيرونې وړ وګرځيد .دغه مهم هم پخپله په وروستنيو پيړيو کښې
په تدريجي توګه د متفاوتو ليدتوګو اصول او د يوشمير کسانو د قبول وړ او د ځينو له خوا رد شوے دے.
شايد چې د اهل سنتو هغه وړومبې انديشمند او پوه چې د موجودو ليدتوګو نقلولو او راغونډولو ته ئې پاملرنه ښودلې
ده ،تقي الدين ابوالعباس احمدابن تيميه حراني دمشقي( )116- 123وي .دۀ يزيد بن معاويه د غور او فکر محور ګڼلے
دے ،د کربال د انقالب په هکله ئې د اهل سنت ليدتوګې له دې زاويې څخه څيړلي او تجزيه کړي دي او دسته بندي کړې
ئې دي .دے په پيل کښې مسلمانان په ټول کښې په دريو ډلو تقسيموي او وائي:
خلک د يزيد بن معاويه په اړه په دريو ډلو ويشل شوي دي ،متوسطه يا منځنۍ فرقه او د هغې دواړه خواوې .له دغو
دواړو خواؤ څخه يوه وائي چې يزيد بن معاويه کافر او فاسق وو.هغۀ د خدای تعالی د ګران رسول(ص) د لمسي ووژه او له
خپل دغه کار څخه ئې هدف له پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی(ص) څخه انتقام اخيستل او خپل زړۀ سړول وو .هغۀ په
حقيقت کښې د خپل نيکه عتبه او د خپل نيکۀ د ورور شيبه او د خپل ماما وليد بن عتبه د وينې بدل په دې طريقه

واخيست او دا هغه کسان وو چې د پيغمبراکرم(ص) د اصحابو په تيره بيا د علی ابن ابی طالب په الس او د هغه نه عالوه
په جنګ بدر کښې قتل شوي وو.
بله ډله وائي چې يزيد يو صالح کس او يو عادل امام وو او له دې امله چې د خدای د ګران رسول حضرت
محمدمصطفی(ص) په وختو کښې زيږيدلے وو نو د هغه حضرت(ص) له اصحابو څخه ګڼل کيږي .پيغمبراکرم(ص) يزيد له
زيږيدو نه پس په خپلو السو کښې اوچت کړ او د هغۀ د زوګړې مبارکي ئې وويله او زياتره وختونه خو ځينو کسانو حتی په
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ابوبکر او عمر باندې هم يزيد ته ترجيح ورکړې ده .ممکنه ده چې ځينې خلک هغه پيغمبر وبولي او وائي :البته داسې دروغ
چی شيخ عدى يا حسين المقتول ويلي دي چی د اوياو وليانو مخونه د يزيد په هکله د خاموشۍ په سبب ،له قبلې اړولي
شوي دي.
دريم نظر دا دے چې يزيد د مسلمانانو له شاهانو څخه يو پاچا و .هغه يو شمير نيکۍ او همداشان ځينې بدۍ لرلې او بې
شکه چې د عثمان د خالفت په وخت کښې وزيږيد او کافر نه دے .خ و د هغه لپاره د حسين سره د جنګيدو پيښه رامينځته
شوه او د حرې پيښه (چې د مکې خلک يې درې ورځې ووژل او د مسلمانانو ناموسونه يې خپلو فوځيانو ته حالل کړي او
په خانه کعبې يې اور اچولې و) يې هم ترسره کړه .هغه نه صحابي وو او نه د خدای له صالحو اولياؤ څخه و .دا وينا د اهل
سنت والجماعت د عامه خلکو او د عقل

او علم د خاوندانو د منلو وړ ده6.

نو بس وپوهيدو چې ابن تيميه تردې ځايه د مسلمانانو نظريه په ټول کښې په دريو ډلو تقسيم کړه .که څه هم وړومبۍ
نظريه ئې چې يزيد له انبياؤ يا اولياؤ څخه دے ،معروفه خو غيرحقيقي او دروغ وبلله .په ټول کښې دوو نظراتو د يزيد کفر
او ملوکيت او د هغه د خطا جواز تش په نامه ومنۀ .وړومبي ته ئې د شيعه او دويم ته ئې د سنت او جماعت د عقل د ټولو
خاوندانو سره نسبت ورکړے دے په دوام کښې اهل سنت په دريو برخو ويشي او ليکي:
بيا اهل سنت و جماعت په دريو فرقو تقسي م شوي دي :يوه ډله ده چې په يزيد باندې لعنت ليږي او يوه ډله د يزيد سره مينه
کوي او يوه دريمه ډله ده چې په هغه باندې نه لعنت ليږي او نه ورته بدرد وائي .دا دريم نظر هغه څيز دے چې د امام
احمدحنبل نه مونږ ته رارسيدلے دے او پردغه نظريې باندې د هغۀ مينځ الري منونکي او

نور مسلمانان ټينګار کوي2.

ابن جوزی د لعنت کونکو له ډلې څخه غزالي په ډاګه کوي او هغه د يزيد بن معاويه د ميئنانو مشر هم بولي 1.دغه دسته
بندي بيا د وروسته پيړيو عالمانو هم منلې ده دا شان دے چې عبدالحی العکبری دمشقي له ابن تيميه نه شپږ پيړۍ
وروسته همدغه دسته بندي تکراروي .دے چې د شذرات الذهب فى اخبار من ذهب کتاب ليکونکے او د اهل سنتو د
يولسمې پيړۍ يو انديشمند او د دمشق اوسيدونکے دے ،د ابن صالح له قوله نقلوي:

والناس فى يزيد ثالث فرق فرقة تحبه و تتواله و فرقة تسبه و تلعنه و فرقة متوسطه فى ذلك ال تتوالء و ال تلعنه و قال هذه

الفرقة هى المصيبة و مذهبها هو الالئق لمن يعرف سير الماضيين و يعلم قواعد الشريعة الطاهرة؛ 2يعنې د يزيد په هکله
خلک درې ډلې دي :يوه ډله يزيد خوښوي او د هغۀ سره مينه څرګندوي ،دويمه ډله هغۀ ته کنځل کوي او لعنت پرې ليږي،
يوه مينځ الرې ډله هم شته چې نه د هغۀ سره مينه لري او نه پرې لعنت وائي .دې زياتوي :دا وروستۍ ډله په حقه ده او د
هغوي مذهب د هغو کسانو سره ښي ي چې د تيرو خلکو په طريقه پوهيږي او د اسالم د پاک شريعت په دستوراتو او
حکمونو خبر دي.
نوموړے په دوام کښې په يزيد باندې لعنت ليږل او د هغه کافر ګڼل د شيعه مسلمانانو کار بولي او دا نظريه ،د يزيد بن
معاويه د پيغمبر ګڼلو د نظرئې په شان ضعيفه او بې ارزښته بولي.

په دې ډله بندۍ کښې لږ غور او فکر
تاريخي شواهد او قراين ښودنه کوي چې ابن تيميه په دې موضوع کښې اهل سنتو ته د يزيد د لعنت په هکله د دريو ډلو د

 .6ابوالعباس احمد بن تيميه ،المنتخب من التراث ،شأن يزيد بن معاويه15 - 11 ،مخ.
 .2هماغه19 ،مخ.
 .1عبدالحى العكبرى الدمشقى ،شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ،د محمود فاخورى څيړنه  10 - 19 ،مخ.
 .2ابن حجر هيثمى مكّى ،الصواعق المحرقه612 ،مخ ؛ سيوطى ،تاريخ الخلفاء ،د محمود رياض الحلبى تعليقه266 ،مخ.
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نسبت په ورکولو کښې د اسالم په هکله د خپلو زياترو ليدتوګو په شان په غلطه دے .په دې هکله د هغۀ رپورټ له دې نه
زيات چې د اهل سنت فکري واقعيت او د دغې فرقې د پوهانو د ليدتوګو تنوع او مختلف والے څرګند کړي ،د هغو د
آئيډيالوجيکي ګروهنو او اعتقاداتو يا باورونو نمايندګي کوي.

د زياترو اهل سنت وروڼو نظريه
د اهل سنت زياتره عالمانو له بيالبيلو نظرونو نه او په مختلفو عبارتونو سره د کربال د غورځنګ او د امام حسين بن علی
د حقانيت په هکله خپله مينه ښودلې ده او له ډول ډول اړخونو څخه ئې د يزيد بن معاويه مذمت کړے او حتی لعنت ئې
پرې ليږلے دے .په حقيقت کښې د اهل سنت د عالمانو هغې ډلې چې د حضرت امام حسين عليه السالم په شهيدولو کښې
د يزيد ګناه ئې نه بخښل کيدونکې بللې او په دې وجه ئې د هغۀ کفر څرګند بللے دے ،د نوموړي په هکله بدرد ويلي او

لعنت ئې پرې ليږلے دے او په دې لړ کښې ئې هرډول توجيه او عذر مردود او نه منونکے ګڼلے دے.

د اهل سنت د عالمانو له دغې ډلې څخه ځينو په مستقيمه توګه په يزيد لعنت ليږلے يا ئې پرې د لعنت ليږلو سپارښتنه
کړې ده ،او ځينو هم د امام حسين عليه السالم د انساني او اسالمي ځانګړتياوو او صفاتو په غوره بللو او د هغۀ او د هغۀ
د ملګرو د شهادت په بيانولو سره ئې په غيرمستقيمه توګه دغه نظريه تائيده کړې او ټينګار ئې پرې کړے دے.

اموي موافقان او ملګري
تاريخي سرچينې ګواهي ورکوي چې يزيد بن معاويه نه يوازې د اهل سنت د آزاد فکره فقيهانو او عالمانو له خوا ترټل
شوے دے او د اسالمي خال فت د مقام د ترالسه کولو لپاره د هغۀ له هرډول وړتيا او لياقت نه په کلکه انکار شوے دے
بلکې ځينو اموي سياستواالنو او مشرانو هم هغه د خالفت وړ نه دے بللے او د امام حسين(ع) په وړاندې ئې د هغۀ د دريځ
حقانيت او د هغۀ د خالفت مشروعيت او جائزوالے په کلکه رد کړے دے.په دې ترتيب دغې ډلې په يزيد باندې لعنت ليږل
جائز بللي او د هغۀ د لعنت کولو لپاره ترټولو اصلي خنډ چې د هغۀ د پلويانو له نظره د هغۀ شرعي خالفت دے ،له مينځه

وړے دے.

د حضرت امام حسين عليه السالم د امامت ترټولو مهم موافق او پلوي او د يزيد بن معاويه مخالف ،خپله د هغۀ زوې او
ځائې ناستې معاويه بن يزيد دے چې د خپل پالر يزيد د مرګ نه وروسته د اموي کورنۍ او د شام د درباريانو له خوا د
تش په نامه خالفت لپاره وټاکل شو .هغۀ د خپلې واکمنۍ په وړومبۍ ورځ منبر ته وخوت او په ډاګه ئې امويان او د شام
خلکو ته په خطاب کښې وويل:
د خالفت دا مقام الهي رسۍ ده او زما نيکۀ معاويه په دې هکله د يو داسې کس سره مخالفت وکړ او جګړې ته ئې الس
واچوۀ چې د خالفت وړ و او د دې مقام لپاره الزيات غوره و .هغه کس د علی ابن ابی طالب پرته بل څوک نه و ،خو معاويه
ستاسو سره يوځائې په يوه داسې الره الړ چې تا سو ته پخپله ښه پته ده .او بلآخره د خپلو ترسره کړيو جرمونو پوروړے مړ
شو .بيا زما پالر يزيدپه دغه ګدۍ کښيناست ،په داسې حال کښې چې د هغې وړ نه وو او په دې لړ کښې ئې د خدای د
ګران قدره پيغمبر(ص) د لور د زوي سره جګړې ته راپاڅيد .د دۀ عمر هم دوام ونه موند او په خپل قبر کښې به د هغو

ګناهونو په وړاندې چې ترسره کړې ئې

دي ،تل مسؤل وي6.

د اهل سنتو تاريخ ليکونکو د پاسني داستان د نقلولو په ترڅ کښې زياته کړې ده چې معاويه بن يزيد د دغو ويناؤ د کولو
نه پس په ژړا شو او کله چې هغه ته وړانديز وشو چې که په خپله خالفت نه قبلوي نو لپاره ئې ځائې ناستے غوره کړې شي،
 .6هماغه؛ ابن حجر هيثمى مكى ،الصواعق المحرقة612 ،مخ.
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ځواب ئې ورکړ چې د خالفت له خوږو مې څه نه دي څَکَلي ،نو بس د هغه د سختيو زغم هم

نه لرم6.

يوازې دے نه وو .عمربن عبدالعزيز هم چې د زياترو اهل سنت وروڼو د تائيد وړ او يو نيک نومې واکمن دے ،يزيد بن
معاويه ته د اميرالمؤمنين ويل و په وړاندې ډير سخت غبرګون وښود چې د يزيد د دريځ د باطل والي او د حسين بن علی(ع)
په وړاندې د هغۀ د اقداماتو د حقانيت د نشتوالي او په نتيجه کښې د يزيد د لعنت کولو جواز دے.
سيوطي نقلوي :نوفل بن ابی الفرات خبر ورکړے دے چې د عمربن عبدالعزيز په خوا کښې وم .له ټولګي نه يو کس له يزيد
څخه يو مطلب نقل کړ او هغۀ ته ئې اميرالمؤمنين وويل .عمربن عبدالعزيز بې له ځنډه غبرګون وښود او ويې ويل :تۀ يزيد
بن معاويه ته

اميرالمؤمنين وائې؟ بيا ئې حکم ورکړ چې دغه کس دې شل کوړې ووهلے شي2.

ابوالفرج اصفهانى ( )232 - 151هم چې د اموي پ ه نامه يو دانشمند او پوه دے ،په مقاتل الطالبين نومي ارزښتناک اثر
کښې ځائې په ځائې ګواهي ورکوي چې ديني خالفت د علی د کورنۍ حق وو او امويان د خالفت غصبونکي او قبضه

کونکي او باغيان دي .دې د کربال له پيښې وروسته په يزيد باندې په

ډاګه لعنت ليږي1.

حسن بصرى ( )26- 669چې د اهل سنت له مشهورو عالمانو او زاهدانو څخه دے ،د يزيد فساد او جنايت شک نه
منونکے بولي او حتی ال لوړ تللے دے ،د معاويه ابن ابی سفيان په هکله ئې هم ويلي دي چې معاويه داسې څلور جنايتونه
ترسره کړي دي چې کۀ د هغۀ پرځائې بل څوک وو او له دغو څخه ئې يو جنايت هم ترسره کړے وے نو د تل لپاره به
جنايتکار او د نفرت وړ ګرځيدلے و .وړومبې دا چې د مسلمانانو د شوری له جوړولو او د هغوي د نظر او رائې له ترالسه
کولو پرته ئې خالفت ترالسه کړ ،دوئم دا چې زياد بن ابيه ئې خپل ورور وبالۀ ،دريم دا چې حجر بن عدی او د هغۀ ملګري
ئ ې قتل کړل او څلورم دا چې د يزيد په شان کس ئې خپل ولی عهد وټاکه او د مسلمانانو د چارو واګې ئې هغۀ ته وسپارلې.
دوي په يو بل ځائې کښې د امام حسين عليه السالم په قاتل او په هغو کسانو باندې لعنت ليږي چا چې دغه حکم ورکړے
و يا ئې ورسره خپل رضايت څرګند کړے و 2.دوي همداشان د معاويه لپاره د يزيد د ځائې ناستي کولو مسئله د
مسلمانانو د نابودۍ يو مهم عامل بولي او له دې رويه مغيره بن شعبه چې د دغې موضوع اصلي پالنونکے بلل شوے

دے ،يو ډير خطرناک مفسد معرفي کوي ،داشان چې سيوطي ليکي:

حسن بصري به ويل :دوو کسانو د خلکو په چارو ک ښې فساد رامينځته کړ ،يو عمروعاص ،کله چې ئې معاويه ته په نيزو
باندې د قرآن د اوچتولو مشوره ورکړه او الرښوونه ئې وکړه او له امله ئې قرآن اوچت کړې شو او خوارج ټينګ او مضبوط
شول او د ټينګښت آثار ئې ترقيامته باقي پاتې شول .بل مغيره بن شعبه چې په کوفه باندې د معاويه له خوا واکمن وو.
معاويه هغۀ ته وليکل :هرکله چې دې دا ليک ولوست ،له هغه وخت نه عزل ئې .هغۀ له دغه کار نه سرغړونه وکړه او د
معاويه لورې ته وزغليد .کله چې ترې معاويه د راتګ د علت پوښتنه وکړه نو ويې ويل :يوه موضوع مې چمتو کړې او
جاجولې ده .معاويه وويل :د څۀ موضوع؟ ځواب ئې ورکړ :د يزيد لپاره د بيعت اخيستلو موضوع ...کله چې مغيره د
معاويه له درباره ووتۀ ،ملګرو ئې پوستنه وکړه چې کوم پالن دې ورته وړاندې کړ؟ دۀ وويل :د معاويه پښې مې يوې داسې
جبې او دلدل ته کوزې کړې چې ترقيامته به پکښې ښخ پاتې شي.
حسن بصري زياتوي  :همدا وجه وه چې وروستنيو اموي او عباسي واکمنانو به د خپلو ځامنو لپاره بيعت اخيسته او که
چيرې مغيره داشان کار نه وې کړے نو معاويه به نه ګمراه کيدۀ يعنې بې شکه چې خليفه به ترقيامته پورې د شوری له
 .6هماغه؛ ابن حجر هيثمى مكى ،الصواعق المحرقة612 ،مخ.
 .2هماغه 290 ،مخ.ابى الفرج االصفهانى ،مقاتل الطالبين ،د سيد احمد صقر شرح او څيړنه 629 ،مخ.
 .1ابى الفرج االصفهانى ،مقاتل الطالبين ،د سيد احمد صقر شرح او څيړنه 629 ،مخ.
 .2طه حسين ،على و فرزندانش ،د محمد على شيرازى ترجمه 222 ،مخ ؛ تذكرة الخواص231 - 231 ،مخونه؛ شذرات الذهب6 ،ټوک 13 ،مخ
؛ ابن اثير ،الكامل فى التاريخ1 ،ټوک 111 ،مخ.
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الرې غوره کيدۀ6.

دا وينا ښودنه کوي چې حسن بصري د معاويه د حکومت فساد او د يزيد ولي عهدي يقيني کړه او د دغو فسادونو جرړه
ئې د عمروعاص او مغيره په شمول له اموي کورنۍ نه په بهرو نقشو کښې ګڼله .هغه باوري و چې که چيرې دغه کسان نه
وې نو امويان به خپلو ناجائزو اهدافو او فسادلرونکو غوښتنو ته په رسيدو کښې نه کاميابيدل .د تحکيم په سيوري کښې
و چې معاويه له نابوديدو نه نجات بياموند او پرله پسې څلويښتو کالو کښې ئې قدرت ترالسه کړ او په 16کال کښې د
کربال غميزه رامينځته شوه .هغۀ به په ډاګه د امويانو ټولو حکومت فاسد بالۀ او د ظالم حکومت په وړاندې د حضرت امام
حسين عليه السالم پاڅون ،د فساد سره د مقابلې په الره کښې و.
احمدحنبل زوي (م  )226نقلوي چې پالر ته مې وويل  :ځيني خلک مونږ د يزيد سره په مينه لرلو باندې تورنوي ،د دې څه
وجه ده؟ پالر مې وويل  :اے زويه! آيا څوک چې په خدای پاک باندې ايمان ولري ،د يزيد سره مينه ساتلې شي؟ ومې ويل:

نو بس ولې په يزيد باندې لعنت نه ليږئ؟ پالر مې وويل :تا زۀ چرته ليدلے يم چې په چا باندې لعنت وليږم؟ اے زويه! ولې
په هغه چا باندې لعنت و نه ليږم په داسې حال کښې چې خدای تعالی(ج) په خپل کتاب کښې هغه لعنت کړے دے؟ بيا ئې
زياته کړه :هغه ځائې چې فرمائي :فهل عسيتم ان تولي تم ان تفسدوا فى االرض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذين لعنهم اهلل فاصمهم و اعمى

ابصارهم .آيا د امام حسين عليه السالم له

قتل نه ستر فساد شته؟2

د اهل سنت لومړي فقيهان او مذهبي مشران
که څه هم مشهوره ده چې د اهل سنت د اصلي مذهبونو د مشرانو او له وړومبنيو فقيهانو څخه احمدبن حنبل به په يزيد بن
معاويه باندې لعنت ليږۀ او هغۀ به ئې د کربال د جنايت د ترسره کولو په دليل نه بخښل کيدونکے او دوزخي بالۀ 1خو
حقيقت دا دے چې د اهل سنت نورو مشرانو هم په دې تفکر او نظريه کښې د هغۀ سره د نظر اتفاق درلود .په ابوحنيفه
باندې مشهور نعمان بن ثابت کابلي ( )39 - 659چې د حنفي مذهب مشر دے ،د امويانو د حکومت يو ډير سخت مخالف
و .د هغۀ د سياسي تفکر په اړه لولو :دۀ د بني اميه او بني عباس په دوران کښې ژوند کوۀ او د علويانو خيال به ئې ساتۀ او
له اموي واکمنانو څخه به ئې خپله ناخوښي نه پټوله 2.اهل سنتو زياته کړې ده چې دۀ که څه هم د امويانو پرخالف په خپله
عملي مقابله ونکړه خو د هغو نافرماني به ئې جايزه بلله او په کال  626کښې د هشام بن مالک پرخالف د زيد بن علي زين
العابدين شورش او پاڅون ئې يو شرعي کار بالۀ او هغۀ به ئې تائيدوه.

5

د دې موضوع لپاره ترټولو روښانه دليل د سيوطي رپورټ دے چې هماغه شان د منصور دوانقي سره د ابوحنيفه او د
عبدالحميدبن جعفر او ابن عجالن او داسې نورو په شان د اهل سنت د مشهورو فقيهانو د مخالفت خبر ورکوي ،په داسې

حال کښې چې دغو ټولو د هغۀ سره بيعت کړے و.

څرګنده ده چې د اهل سنت زياتره فقيهان او عالمان ،په داسې صورت کښې چې بيعت د رضا ،رغبت او واک او اختيار په
صورت کښې اخيستل شوے وي ،د خليفه د پيروۍ کولو او د هغۀ په خالف د پاڅون نه کولو لپاره مهم بولي او هغه د
مشروعيت يو اصول ګڼي .په دې اساس کله چې له مالک بن انس نه پوښتنه کيږي چې تۀ او نور مشران او مونږه ،څه ډول د

 .6جالل الدين السيوطى ،تاريخ الخلفا ،د محمود رياض الحلبى تعليقه 632 ،مخ.
 .2تذكرة الخواص231 - 231 ،مخونه.
 .1االمام عبداهلل بن محمد الشيرازى ،االتحاف بحب االشراف13 ،مخ ؛ ابن جورى ،تذكرة الخواص09- 233 ،مخونه.
 .2محمد رئوف توكلى ،چهار امام اهل سنت و جماعت12 ،مخ.
 .5سيوطى ،تاريخ الخلفا216 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)037....................................................................................................................
منصور په وړاندې خروج وکړو سره له دې چې مخکښې مو بيعت کړے دے ،ځواب ورکوي :تاسو په کرکې سره او د زور
او اجبار په وجه بيعت کړے دے ،نه د رغبت او اختيار له الرې "و ليس على مکره يمين"؛ 6او په مجبوره کس باندې د تعهد

او ژمنې پابندي نشته.

په دې کښې شک نشته لکه څنګه چې ذکرشويو فقيهانو د يزيد بن معاويه د حکومت سره په خپل مخالفت او د هغۀ په
لعنت کولو سره وښودله چې د يزيد سره د خلکو بيعت د هغه څه نه په الزياتې کرکې او اجبار سره چې د منصور په هکله ئې
بڼه ونيوله ،ترالسه شو ،اهل سنت تاريخ ليکونکو څرګندونه کړې ده چې د هغۀ له بيعت څخه د خلکو کرکه داسې څيز نه و
چې د چا له سترګو حتی له معاويه بن ابی سفيان نه پټ پاتې شي 2.په دې اساس ،د يزيد په شان کس په خالف چې فساد
ئې د منصور سره د پرتلې وړ نه وو د حضرت امام حسين بن علی عليه السالم پاڅون چې حتي کرکجن او اجباري بيعت ئې
هم نه وو کړے ،د اهل سنت او د هغوي د پخوانيو فقهاؤ له نظره نه يوازې ډير لږ ممنوعيت او مشکل نه درلود بلکې واجب
و او د يزيد کفر او لعنت په ډاګه و.
ابى عثمان عمروبن حافظ ( )659-255چې ګڼ شمير اسالمي او ادبي کتابونه ئې ليکلي دي او د بيان ،قلم او ادب په
قدرت کښې تاريخي شهرت لري 1،د هغه ټول سخت پلويتوب سره چې د وخت له حکومت سره ئې کوي ،د يزيد بن معاويه
په هکله ئې په ډاګه لعنت او خيرې کړې دي .دې په خپله (بني اميه) نومې رساله کښې ليکي:
هغه منکرات او قباحتونه چې يزيد بن معاويه د حسين بن علی په شهادت سره ترسره کړل ،بوږنونکي او وحشتناک وو.
هغۀ د خدای د ګران رسول(ص) لوڼه اسيرانې کړې ،په لښته ئې د حسين غاښونه ووهل ،د مدينې خلک ئې سخت په ويره
کښې واچول او د خدای تعالی(ج) کور ېې وران کړ ...دغه ټولې چارې د يزيد د زړه په سختيا او د هغۀ د دښمنۍ په شدت
باندې ګواهي ورکوي او دا چې په اصولي توګه ئې بد او ناوړه نظر او کينه ،بغض او نفاق درلود .هغۀ په حقيقت کښې له
ايمانه خارج شوے وو .نو بس فاسق او ملعون وو او هر کس چې په ملعون باندې له لعنت ليږلو نه ډډه وکړي ،پخپله ملعون

دے2.

ابوالقاسم سليمان طبرانى ( )219-119د حضرت امام حسين او د هغۀ د اهل بيت عليهم السالم حرمت د هغه صحيح
حديث مطابق چې له پيغبراکرم(ص) څخه ئې نقلوي ،واجب بولي .هغه وخت په کربال او کوفه او شام کښې د يزيد بن
معاويه او د ابن زياد د کارنامې په بيانولو الس پورې کوي او د امام حسين عليه السالم مبارک سر هغه وړومبې سر بولي
چې د اسالم په تاريخ کښې په ښارونو وګرځول شو او د يزيد بن معاويه لخوا د امام په شونډو او غاښونو باندې د لرګي يا
لښتې د ګوذارونو وروستنۍ پيښې تائيدوي .دۀ د امام حسين(ع) په مقتل کښې يو کتاب ليکلے دے او په هغه کښې ئې د
امام حسين او د هغوي د شهادت په منزلت کښې ګڼ شمير حديثونه راوړي دي 5.له دې رويه ويلې شو چې هغۀ د يزيد
لعنت کول او د هغۀ کفر منلے دے ځکه چې مخالفانو (داشان چې مخکښې به راشي) په کربال ،کوفه او شام کښې د دغو
پيښو رامينځته کيدل تکذيب کړي دي.

د اهل سنتو يو مشهور عالم او فقيه قاضى ابويعلى حنبلى ( ،)139-253د هغو کسانو په هکله چې د لعنت وړ دي ،يو
کتاب ليکلے دے .هغه په دې کتاب کښې يزيد د لعنت وړ بولي او څرګندوي :هغه کسان چې د يزيد بن معاويه د لعنت

 .6هماغه611 - 631 ،مخونه.
 .2محمد رئوف توكلى ،چهار امام اهل سنت و جماعت12 ،مخ.
 .1جاحظ ،كتاب الحيوان ،د عبدالسالم هارون څيړنه 6 ،ټوک1 ،مخ.
 .2هماغه ،رسالة بنى اميه )ضميمه كتاب النزاع و التخاصم) 6 - 1مخونه.
 .5االمام الطبرانى ،مقتل الحسين بن على بن ابىطالب ،د محمدشجاع ضيفاهلل څيړنه 11 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)038....................................................................................................................
کولو سره مخالفت کوي ،يا خو جاهل دي او يا منافق 6.دوي په دوام کښې د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی(ص) له
خولې يو حديث نقلوي چې پکښې په يزيد باندې په ډاګه لعنت ليږل شوے دے.
د اهل سنت له نورو عالمان څخه جهوري دے چې له خپل استاذ محمدبن عرفه او د هغۀ له پوهو ميئنانو نه نقلوي :ټولو
اهل سنتو د حجاج بن يوسف ثقفي په کفر نظر ورکړے او حکم ئې کړے دے ،په داسې حال کښې چې بې له شکه ،د حجاج
جنايتونه د يزيد بن معاويه جنايتونو ته نه رسيدل او حجاج د يزيد په پرتله

ډير کم ظلم وکړ2.

د يزيد بن معاويه د کافر ګڼلو او د هغه د لعنت د جايزوالي موافقان يوازې دغه ذکر شوي کسان نه دي .دا مسئله د اسالم د
تاريخ په يوې خاصې دورې او د مسلمانانو د استوګنې د جغرافيا په يوې ځانګړې محدودې پورې نه محددوديږي .د ابن
حزم اندلسي او جالل الدين سيوطی په شان پوهان هم د يزيد لعنتول جايز بولي او اسالمي خالفت په امام حسن مجتبی
عليه السالم باندې په تپل شوې سولې او د هغه حضرت د حکومت په پائې ته رسيدو سره ،ختم شوے ګڼي .سيوطي

ليکي:

ابن ابى شيبه په المصنف کښې له سعيدبن جمهان نه نقل کړي دي چې سفينه ته مې وويل :بني اميه فکر کوي چې خالفت د
هغوي شان دے .هغۀ په ځواب کښې وويل  :بنوزرقاء(بني اميه) دروغ وائي .هغوي ترټولو بد پاچاهان وو او د هغوي
وړومبې پاچا معاويه بن ابوسفيان

دے1.

جالل الدين سيوطي د اسالم له ګران قدره پيغمبر(ص) نه يو حديث نقلوي چې هغه حضرت(ص) خالفت ،له خپل رحلت نه
وروسته د ديرشو کالو په موده محدودوي او له هغه نه وروسته حاکميت او واکمني ،سلطنت او اشرافيت بولي .سيوطي د
دغه حديث په دوام کښې څرګندوي چې وروستې اسالمي خليفه او د اسالم د ګران قدره پيغمبر(ص) وروستې او اليق
ځائې ناستے حسن بن علی بن ابی طالب وو او په  26هجري کال کښې د تپل شوې سولې نه پس د هغه حضرت په څنګته
کولو سره اسالمي خالفت پائې ته ورسيد او اموي سلطنت پيل شو.
هغه د زيات تاثر په وجه د کربال پيښه زيا ته نه بيانوي او يوازې په دې جمله بسنه کوي چې د امام حسين عليه السالم او د
هغه د ملګرو د شهادت بهير او داستان ډير اوږد دے چې زړۀ ئې د اوريدو توان او زغم نه لري .دوي د شام د پيښې په اړه

ليکي :حضرت امام حسين عليه السالم ووژل شو او د هغۀ سر په يو طشت کښې د يزيد مخې ته کيښودل شو ،په داسې
حال کښې چې ابن زياد هم دغلته موجود وو .خدای پاک دې د امام حسين قاتل او ابن زياد او يزيد لعنت کړي 2.سيوطي د
يزيد د مرګ په هکله هم ويلي دي چې خدای تعالی(ج)

دې هالک کړ5.

شوکاني په نيل االوطار کښې هغه کسان په حيرانتيا سره يادوي کوم چې د يزيد بن معاويه په وړاندې د پيغمراکرم
حضرت محمدمصطفی(ص) فرزند حسين بن علی(ع) باغي او شورشي بولي .دې په دوام کښې په يزيد بن معاويه باندې
لعنت ليږي او ليکي :امان دې وي له دغو تعبيراتو او خبرو نه چې په اوريدو سره ئې د سړي په بدن باندې ويښته نيغ
ودريږي او غوږونه د سخت درد

احساس کوي1.

د دمشق د تاريخ ليکونکے او مشهور سړي پيژاندے او مؤرخ ابوالقاسم شافعی ( 516م) چې په ابن عساکر باندې مشهور
دے د "ريحانة رسول اهلل ،االمام الحسينعليه السالم" په عنوان سره يو مفصل او هراړخيز بحث کړے دے .دغه کتاب په
 .6هماغه.
 .2به نقل از االتحاف بحبٌّ االشراف 15 ،او 11مخونه.
 .1تاريخ الخلفاء6 ،ټوک 600 ،مخ.
 .2هماغه6 ،ټوک  631 ،او 635مخونه.
 .5هماغه.
 .1هماغه69 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)039....................................................................................................................
وروستيو کلونو کښ ې د محترم محقق ښاغلي محمودي په الس په خپلواکه او مستقله توګه تصحيح شوے او چاپ شوے
دے .ه غه ليکوال په د خپل کتاب په يوه برخه کښې د يزيد بن معاويه په باب خبرې کوي او هغه مشهور شعرونه بيانوي
چې يزيد د کربال د اسيرانو په ټول کښې ويلي وو ،او زياتوي:
لعبت هاشم بالملك فال
خبر جاء وال وحى نزل
هغۀ د دغو شعرونو په ويلو سره خپل کفر څرګند کړ .د دغو شعرونو ويونکے کافر

دے6.

دې په تاريخِ دمشق کښې د امام حسين عليه السالم په ژوندپاڼه کښې د هغه حضرت د شهادت په هکله ليکي :د حسين بن
علی قاتالن په اور کښې دي ،ځکه ممکنه ده چې خدای تعالی(ج) د ځمکې اوسيدونکي له دې رويه په يو دړدونکي عذاب
سره

هالک کړي2.

په ابن رشد باندې مشهور ابواليد محمد بن احمد( )529 - 505مالکي مذهب و او د مسلمانانو او واکمنو مشهورو
حکيمانو او فقيهانو څخه شميرل کيدۀ .هغه به سره له دې چې د اسالمي نړۍ په لويديځه برخه کښې او د اندلس د اموي
خلفاؤ تر هراړخيزې واکمنۍ الندې ئې ژوند کوه خو په معاويه او د هغۀ په کارنامو باندې به ئې خپل اعتراض نه پټوۀ .ابن

رشد په دې هکله ليکي:
بې شکه چې د خلفای راشدين په وختو کښې د لويديځ او مسلمانانو حالت ډير اصالح شوے او سم وو ،داشان چې
افال طون په جمهوريت نومي کتاب کښې د هغوي د حکومت پيژندګلي وړاندې کړې ده ،يو داسې سم او ټينګ جمهوري
حکومت چې پکار دي د ټولو دولتونو لپاره يوه نمونه او سيمبول شي .خو معاويه دغه ستر بنياد او جوړښت له مينځه
يووړ او د هغه پرځائې ئې د بني اميه حکومت او د هغوي هراړخيزه سلطه رامينځته کړه او په دې ترتيب ئې يوشمير داسې
فتنې راپورته کړې چې تراوسه پورې هماغه شان قرباني اخلي ،حتي زمونږ په ټاټوبي

اندلس کښې1.

په دې ترتيب هغۀ د کربال جنايت په يزيد پورې منحصر او محدود نه دے بللے او د انحراف او د کربال د غميزې جرړه ،د

معاويه انح رافات او د هغۀ اقدامات بولي او د يزيد کفر او لعنت کولو او د هغۀ مجرم توب جوت او مسلّم بولي چې د بحث
ځائې نلري.
ابوالفرج بن جوزى ( )566 - 501له هغو مطالبو نه عالوه چې د سيدالشهداء عليه السالم د قيام او پاڅون په اړه ئې په
خپلو بيالبيلو آثارو کښې راوړي دي ،د يزيد بن معاويه د لعنت د الزموالي په هکله ئې د الرد على المستعصب العنيد المانع من ذمّ
يزيد په عنوان سره يو اختصاصي اثر ليکلے دے او په هغه کښې څرګندوي چې د يزيد د زمانې په وختو کښې داسې کس نه
شو موندلے چې د هغۀ په بيعت باندې راضي وي .حتی عوامو هم له دغه کار نه انکار وکړ خو د خپل ژوند له ويرې به ئې

اعتراض نه کوۀ .البته د آرزو او د ذاتي غوښتنې له الرې چا ته امام نشو ويلې ،ځکه چې پوهان په دې خبره يوه خوله دي
چې امام پکار دے يولړ شرايط او ځانګړتياوې ولري او په امام حسين عليه السالم کښې د امام صفات او د امامت
 .6شذرات الذهب فى اخبار من ذهب6 ،ټوک 10 ،مخ.
 .2ابن عساكر ،ريحانة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله االمام الحسين ،د محمد باقر المحمودى څيړنه222 ،مخ .بايد يادونه وکړو چې د ابن عساکر
له پاسني دريځ سره سم هغه په خپل مشهور کتاب تاريخ دمشق کښې کله چې د عاشورا او د يزيد بن معاويه خبره کوي ،نو په ځای د دې چې په
رښتونو تاريخي سرچينو ،لکه د ابومخنف په مقتل باندې ،اعتماد وکړي ،هغه په تاويالتو او د ابن سعد په طبقات او مقتل الحسين باندې باور
کوي او له دې سببه ډېر ضعيف څرګند شوے دے.
 .1له باقر شريف الفرشى په نقل ،حياة االمام الحسينعليه السالم2 ،ټوک 601 ،مخ .دا څرګنده ده چې ابن رشد د خلفای راشدينو په هکله خپل
نظر او خپل مذهب بيان کړے دے ،خو د ځينې اسالمي مذهبونو مطابق په بيله توګه د شيعه اثنی عشري د عقيدې مطابق ،انحرافونه او د معاويه
فتنې ،د ځينې خليفه ګانو د بدو سياسي چارو له سببه وې.
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شراي ط په دومره اندازه وو چې د هغوي د وخت هيڅ کس د هغوي(ع) سره سيالي

نه شوه کولې6.

دې په دوام کښې د يزيد سره د خلکو د بيعت کولو لپاره د معاويه لخوا د رامينځته کړې شوي ظلم او ساډوبۍ او د هغۀ د
هراړخيز دباوو يادونه کوي او څرګندوي:
که چيرې له يو ډير ناپوهه کس نه پ وښتنه وشي چې د حسين او يزيد ترمينځ ډير غوره او نيک کس کوم يو وو ،نو بې له
ځنډه به ووائي ،حسين .نو بس دا څه چې مې وويل ورڅخه روښانه شوه چې د يزيد واليت د زور واليت وو او خلکو هم د
ويرې او وحشت له وجه

چپتيا غوره کړه2.

محمد بن طلحه دمشقى (152م) چې د ابن عساکر په شان شافعي مذهبه او د اهل سنتو د غوره او اليقو پوهانو څخه دے،
د مطالب السئول فى مناقب آل الرسول تر عنوان الندې يو کتاب ليکلے دے .هغه په دغه کتاب کښې د امام حسين عليه
السالم پيژندګلوي کوي او د هغوي غوره او کم مثاله صفات په تفصيل سره تشريح کوي .ابن طلحه د خپل کتاب په پائې
کښې د حضرت امام حسين عليه السالم قاتالن او مخالفان غيرقابل بخشش او له شفاعته بې برخې او هم دوزخيان بولي.
هغه به چې له هغوي څخه د هريو نوم اخيستۀ ،د نوم نه پس به ئې "لعنة اهلل عليه" يا "فى النّار خلّده اهلل" راوړۀ او بلآخره په امام

حسين عل يه السالم د صفاتو او د هغوي د مظلوميت په هکله په يوشمير سوزناکو شعرونو

سره بحث پائې ته رسوي1.

سبط ابن جوزى ( )532 - 152چې د اهل سنت د شپږمې او اومې پيړۍ مشهور دانشمند دے ،د يزيد کفر او د هغه د
لعنت د جايزوالي په هکله ډول ډول دالئل وړاندې کړي او د لعنت د ناجايزوالي په هکله د مخالفانو توجيه ردوي او
زياتوي:
ديني خالفت او د مسلمانانو د خليفه جامه اغوستل يو لړ شرطونه غواړي چې له هغو نه يو شرط ،د خليفه يا د خالفت د
مدعي سره د خلکو د بيعت صحت دے .يزيد بن معاويه هم له دغې قاعدې نه مستثنی نه دے .په کار دي د دۀ لپاره ترسره
شوے بيعت ،صحيح او د مسلمانانو د رضا ،واک او اختيار او پوهې له الرې وي .د يزيد بيعت د نقضيدو وړ و او په امام

حسين عليه السالم باندې د هغه نقضول حرام نه وو ځکه چې دا ټکے د اسالم په ابتدا کښې په اجتهاد باندې والړ و او د
امام حسين اجتهاد ،نه يوازې د بيع ت د ناجايزوالي بلکې د هغۀ پرخالف د خروج او پاڅون د وجوب حکم کوۀ ځکه چې
هغه ظلمونه او غميزې چې د يزيد لخوا رامينځته شوې په دومره اندازه وې چې د هغو له شدت او زياتوالي نه غوږونه
کڼيدل2.

دې په دوام کښې د هغو کسانو يادونه کوي چې د يزيد بن معاويه د لعنت د جواز په هکله ئې کتابونه ليکلي دي او دغه
کار د اهل سنت له نظره په مختلفو داليلو سره ثابتوي .له دې نه عالوه هغه وائي چې د اهل سنتو عالمانو حتی د هغو
کسانو د لعنت کولو حکم ورکړے دے چې د يزيد د جنايت حتی لسمه برخه ئې هم نه ده ترسره کړې .له دې نظره په يزيد
باندې په لعنت ليږلو او هغۀ ته په بدرد ويلو کښې پکار دي د هيڅ شک او اختالف ځائې پاتې نه شي.
عالمه سعد الدين تفتازانى ( )122 - 102چې د اهل سنت يو ستر عالم دے ،د شرح العقائد النسفية په نامه پخپل
مشهور اثر کښې څرګندوي چې پکار دي په يزيد بن معاويه باندې لعنت وليږل شي ځکه چې هر کس چې د حضرت امام
حسين بن علی عليه السالم د قتل حکم ورکړے وي يا ئې د دغه کار سال او مشوره ورکړې وي يا ئې ورسره خپل رضايت
اعالن کړے وي ،د علماؤ په اتفاق سره د لعنت وړ دے .په دې کښې شک نشته چې يزيد د امام حسين عليه السالم په

 .6ابن جوزى ،الرد على المتعصب العنيد ،د محمد كاظم محمودى ترجمه 13 - 10 ،مخونه.
 .2هماغه19 ،مخ.
 .1مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول ،د ماجد احمد العطّية څيړنه 20 - 36 ،مخونه.
 .2سبط ابن جوزى ،تذكرة الخواص 209 - 202 ،مخونه.
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قتل باندې (لږترلږه) راضي وو او په دغه کار ډير خوشاله شو او وروسته ئې د پيغبمراکرم(ص) د اهل بيتو(ع) ډير سپکاوي
وکړ .دغه مطلب له معنوي او روحاني نظره د تواتر وړ دے که څه هم جزئيات ئې په يو انفرادي ډول رپورټ شوي دي .له دې
نظره ،مونږ (د کربال په پيښه کښې) د يزيد په مسؤليت بلکې د هغه په کفر او بې ايمانۍ کښې هيڅ شک نه لرو .خدای پاک
دې يزيد او د هغۀ ملګري لعنت کړي6.

د اهل سنت يو بل عالم چې په يزيد ئې لعنت ليږلے دے ،يافعی دے .هغه په روښانه توګه د هغو لږشمير کسانو په وړاندې
چې په معاويه يا يزيد باندې په لعنت ويلو کښې شک کوي ،استدالل کوي چې د اصحابو له عدل نه د اهل سنتو منظور دا
دے چې په هغو کښې زياتره اصحاب عادالن وو ،خو هغو لږشمير کسانو ته عادالن نه شو ويلې چې د يوشمير فتنو په
رامينځته کولو ئې الس پورې کړ او د هغوي کار بې له کوم شک څخه ،فتنه وه .دې بيا زياتوي :خو هغه کسان چې حسين
ئې ووژۀ يا ئې د هغه په قتل کښې د آمريت او حکم کولو رول درلود او دغه کار ئې مباح او جايز وبالۀ ،بې له شکه کافران

دي2.

شمس الدين ذهبى (م  )121چې د اهل سنت يو ډير مشهور حافظ ،تاريخ ليکونکے او عالم دے او د تاريخ االسالم و سير
اعالم النبالء په شان مهم کتابونه ئې ليکلي دي ،د يزيد بن معاويه په باب ليکي:
يزيد بن معاويه يو سنګدل ،کينه لرونکے ،الپروا او ناصبى وو .هغۀ به شراب څښل او منکرات به ئې ترسره کول .خپل
حکومت ئې د حسين په قتل سره پيل کړ او د حرَه( د مدينې د خلکو په وژلو) سره ئې پائې ته ورسوۀ .مسلمانو خلکو له هغه
نه کرکه کوله

او د هغۀ په ژوند کښې برکت نه و1.

يو بل عالم چې په دې موضوع کښې ئې دريځنيونه کړې ده ،عالمه ابراهيم جوينی(م  )119دے چې د فرائدالسمطين په
نامه په خپل نفيس کتاب کښې ئې يزيد بن معاويه د لعنت ليږلو وړ بللے دے ،هغه ځائې کښې چې د حضرت امام حسين
عليه السالم د مبارک سر داستان مطرح کوي :کله چې امام حسين بن علی عليه السالم قتل کړې شو ،نو د هغۀ سر د يزيد
بن معاويه عليه اللعنة و السخط

ته وليږل شو2.

په مولوي باندې مشهور جالل الدين محمدبلخی( )192 - 112د کربال د پيښې او د امام حسين عليه السالم د شهادت په

هکله يوشمير شعرونه لري چې د زړۀ اربابانو او د عرفان او معرفت خاوندانو ته معلوم دي .د هغۀ لخوا په حضرت امام
حسين عليه السالم او د هغۀ په کربالئي دو ستانو باند د (شهيد) د کلمې د اطالق نفس ښودنه کوي چې د معاويه د زوي
يزيد او د هغۀ د پلويانو په شمول د امام حسين عليه السالم مخالفان کافران وو او د هغۀ له نظره د لعنت وړ دي:
كجاييد اى شهيدان خدايى
بال جويان دشت كرباليى
كجاييد اى سبكروحان عاشق
پرندهتر ز مرغان هوايى
د دغو شعرونو ترجمه داسې ده:
چرته ياست اے خداي شهيدانو

د کربال د دشتې اتالنو

 .6له عبدالحى العكبرى الدمشقى په نقل ،شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ،د محمود فاخورى څيړنه6 ،ټوک 11 ،مخ.
 .2له هماغه په نقل12 ،مخ.
 .1هماغه69 ،مخ.
 .2ابراهيم بن محمد الجوينى ،فرائد السمطين ،د الشيخ محمد باقر المحمودى څيړنه2 ،ټوک 611 ،مخ.
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چرته يئ اے د آزادو روحونو خاوندانو (دخدای حقيقي عاشقانو)
د هوا له مرغانو نه زيات آزاد
حمداهلل مستوفى (م  )159چې د اهل سنتو يو مشهور تاريخ ليکونکے دے ،په تاريخ ګزيده يعنې د تاريخ خالصه نومي
خپل کتاب کښې امام حسن مجتبی عليه السالم په خلفای راشدين کښې وروستے کس ګڼي او هغوي د اميرالمؤمنين په
توګه يادوي .دے په دوام کښې امام حسين عليه السالم او د هغۀ اوالد د خالفت وړ بولي او د يزيد په شمول د امويانو
حکومت غيرشرعي

او غصب شوے حکومت بولي6.

مشهور مسلمان ټولن پيژاندے او تاريخ ليکونکے عبدالرحمان بن خلدون( )119 - 393سره له دې چې په  16هجري قمر
کال کښې د خال فت د شرطونو او د مسلمانانو د سياسي حاالتو د څيړلو په لړ کښې يوشمير مطالب بيانوي چې د اهل سنت
د زياترو مشرانو د منلو نه دي ،خو له دې هرڅه سره د يزيد د فسق او د هغۀ لخوا د خالفت د حق د نه لرلو په هکله شک نه

کوي .دې د د امام حسين د اصالحي دريځ په حقانيت او د کربال په پاڅون کښې د قداست په هکله هرډول غلط فکر او
سوچ او توجيه په کلکه ردوي او څرګندوي چې حتی معاويه به هم دخپل زوي يزيد له وضعيت او د هغۀ له مفاسدو نه د
آګاهۍ او خبر لرلو په صورت کښې د هغۀ ولي عهد جوړولو ته غاړه نه کيښودله او د هغۀ فسوق او فجور له هغۀ څه نه
زيات وو چې معاويه ئې انتظار يا خبر درلود 2.دے په دوام کښې عدالت ،د خالفت لپاره الزم شرط بولي او يزيد هيڅ
عدل او انصاف نه لرۀ .هغۀ په يو بل ځائې کښې هم د بيعت تشريح کوي او رضايت او اختيار د يو اغيزمن او اعتبار
لرونکي بيعت الزمه ګڼي .په دې وجه د دوي له نظره د يزيد بيعت شرعي جايزوالے او مشروعيت

نه درلود1.

په ابن الصباغ باندې مشهور علی بن محمد المالکی المکی ( )132 - 355چې د کارپوهانو په وينا د اهل سنت د علماؤ
يو بزرګ او د نهمې پيړۍ په وړومبۍ نيمائي کښې ترټولو مشهور مالکي دانشمند او پوه دے 2،د هغو لوړو او عالي
ارزښتونو په هکله خبرې کوي چې د سيدالشهداء په مقدس وجود کښې وو او د هغه حضرت او د هغۀ د ملګرو د د زړه
دړدونکي شهادت له بيانولو نه پس د امام حسين عليه السالم دښمنان بيابيا لعنت کوي او د حسين او د هغۀ د ملګرو په

هکله

د يزيد د کارنامې د بيانولو په پائې کښې يزيد کافر بولي5.

هغه په دغه کتاب کښې زياتره د اهلسنت له سرچينو او د دغه مذهب د پوهانو له ليدتوګو نه ګټه اخلي ،له حسين بن علی
څخه د بيعت اخستلو يا د هغۀ د قتلولو په اړه د يزيد ليک مطرح کوي او د کربال په غميزې پورې اړوند رپورټونه او بيا د
اسيرانو حرکت او د ابن زياد او يزيد په دربارونو کښې رامينځته شوې خبرې او داستانونه په تفصيل او تاثر سره نقلوي.
هغه د عاشورا په ورځ د امام حسين عليه السالم د کورنۍ د تندې او اوبو ته له الس رسۍ څخه د اهل بيتو عليهم السالم د
منعه کولو ،د خيميدو د لوټلو ،په بده او دړدونکې توګه د اسيرانو د انتقال او د داسې نورو پيښو په هکله د يزيد
يښيماني بيانوي او په زنځيرونو او زولنو باندې د اسيرانو د تړلو خبره مطرح کوي او په حقيقت کښې د دغو چارو په منلو
سره يزيد کافر بولي1.

نورالدين عبدالرحمان جامى هروى ( )361 - 330چې په تيموري دور کښې د اهل سنت يو ستر دانشمند و ،په هغو ټولو
مخالفتونو او نيوکو سره چې د خپلې زمانې په شيعه مسلمانانو باندې ئې لري ،کله کله دا مسئله د هغۀ لخوا په شيعه
 .6حمداهلل مستوفى ،تاريخ گزيده ،د عبدالحسين نوايى څيړنه603 - 296 ،مخونه.
 .2ابن خلدون ،مقدمه ابن خلدون ،ترجمه محمد پروين گنابادى6 ،ټوک 265 ،مخ.
 .1هماغه 119 ،او  299مخ.
 .2ابن صباغ ،الفصول المهمة فى معرفة الأئمة2 - 5 ،مخونه.
 .5هماغه605 ،مخ.
 .1هماغه630 - 605 ،مخونه.
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افکارو باندې د نيوکې او اعتراض سبب کيږي او د معاويه او حضرت علی عليه السالم د دريځونو په هکله وائي:
په دغه ځائې کښې حق د حيدر و
د هغه سره جنګ خطا او منکر و
دې چې د ((لعنت)) په هکله ډير سخت دريځ لري او په يو ځائې کښې په ډاګه د اهل قبله لعنت کول ردوي:
هر كه شد ز اهل قبله بر تو پديد
كه به آورده نبى گرويد
گرچه صد بدعت و خطا و خلل
بينى او را ز روى علم و عمل

مكن او را به سرزنش تكفير
مشمارش ز اهل نار و سعير

سره له دې يې په يزيد بن معاويه باندې له لعنت کولو نه ډډه نه ده کړې ،د ابوالقاسم بابر( )352 - 316په نامه د يو
تيموري کس په مخکښې نه يوازې په يزيد باندې لعنت ليږي بلکې د دغه لعنت څخه انکار کونکي هم

د لعنت وړ بولي6.

فضل اهلل بن روزبهان خنجى (م  )021چې د مثل الحق په شان د خپلو ځينو کتابونو په وجه د اهل بيت عليهم السالم سره
په ضديت او مذهبي تعصب باندې تورن دے او (احقاق الحق) نومې ارزښتناک کتاب د هغه په ځواب کښې ليکل شوے
دے ،په خپل يو کتاب کښې کله چې د حضرت امام حسين عليه السالم د شخصيت او موقعيت بيانولو ته رسي ،داسې
ليکي:
پاکه خدايه! ستا درود او سالم او صلوات دې وي په دريم امام باندې چې لقب ئې شهيد دے او شهيد هغه کس وي چې د
جنګ په ميدان کښې او د کفار سره په مقابله کښې ووژل شي ....هغه حضرت په دين کښې په هر هغه جبار باندې د
ځوانم ردۍ توره راوويستله چې د حق سره دښمني لري او دا يوه اشاره ده هغه څه ته چې حضرت امام حسين عليه السالم د
يزيد عليه اللعنه و العذاب په خالفت باندې راضي نه شو او په دين کښې ئې د ميړانې او ځوانمردۍ توره راواخيسته ،د
هغه مقابلې ته ودريد او د هغه په دفع کولو کښې ئې کوشش او

اجتهاد وکړ2.

هغه په يو بل ځائې کښې د کربال د پيښې د عظمت او د امام حسين عليه السالم د او هغه د ملګرو د شهادت د عامالنو د

تومخيتوب په هکله ليکي :په اسالم کښې د کربال د پيښې نه ستره پيښه نه ده رامينځته شوې .د قيامت ترورځې پورې
دې د خدای لعنت وي په هغو کسانو چې د هغه حضرت سره د جنګ په اراده راپاڅيدلي وو او په هغه کښې ئې برخه
اخستې وه او په دغه جنګ باندې راضي وو او په هغو کسانو چې د حضرت امام حسين عليه السالم په بزرګوار پالر او د
هغۀ په عالي مقامه نيکه(ص) او د هغه په مور او ورور عليهم الصلوت والسالم باندې ئې ظلم او زياتې کړے وو او هغوي
ئې رنځولي

او ځورولي دي1.

شمس الدين محمد بن طولون (م  )015الشذرات الذهبيه فى تراجم االئمه االثنى عشريه عند االماميه نومې کتاب وليکۀ او په هغه
 .6عبدالرحمان جامى ،مثنوى هفت اورنگ ،د مرتضى گيالنى په هڅه 613 ،مخ ؛ عبدالواسع نظامى باخرزى ،مقامات جامى ،تصحيح نجيب
مايل هروى 611 ،و 615 - 639مخونه.
 .2فضل اهلل خنجى اصفهانى ،وسيلة الخادم الى المخدوم په څوارلسو معصومينو باندې د صلوات په شرحه کښې ،د رسول جعفريان په کوشش،
22، 616، 612، 619 - 616مخونه.
 .1شمس الدين محمد طولون ،االئمة االثناعشر19 ،مخ.
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کښې ئې د معصومو امامانو عليهم السالم د حاالتو د بيانولو په ترڅ کښې د هغوي په وصف کښې يو شعر ويلے چې په
هغه کښې ئې د امام زين العابدين عليه السالم د هر ډول ځورونې او آزار په غندلو سره د امام حسين عليه السالم شهادت
د پام وړ ګرځولے دے:
...ابو تراب حسن وحسين
و بغض زين

العابدين شين6

هغه په نوموړي کتاب کښې ليکلي چې حضرت امام حسين عليه السالم د 16هجري قمري کال د عاشورا په ورځ په يو
ټاټوبي کښې شهيد کړے شو او د هغوي قبر او مزار په هغه ځائې کښې مشهور دے .خلک د هغه زيارت کوي او تبرک
لټوي .خلک د هغه په شهادت باندې ډير غم لړلي شول او سخت وير او ماتم ئې وکړ .دے په دوام کښې څرګندوي چې د
عاشورا واقعات او پيښې ئې د هطل العين فى مصرع الحسين په نامه يو بيل کتاب کښې ليکلې دي .خو په خواشينۍ
سره د دوي دغه کتاب زمونږ الس ته نه دے رارسيدلے.

له تاريخي سرچينو څخه په اسانه پوهيږو چې حضرت امام حسين عليه السالم او په کربال کښې د هغوي ستر انقالب په
نهمه او لسمه پيړ ۍ کښې د اهل سنت ترمينځ عمومي قبليدنه موندلې وه او د شيعه او سني په شمول ټولو مسلمانانو به د
محرم په ورځو کښې او حتی په عامو ورځو کښې هم د دغه بزرګواره امام د شهادت د څيړنې او په يزيد بن معاويه باندې د
لعنت ليږلو لپاره روضه لوستله او وير او ماتم به ئې کوه .د مشهور روضة الشهداء نومي کتاب ليکل چې د پيغمبراکرم
حضرت محمدمصطفی(ص) د کورنۍ په تيره د حضرت امام حسين عليه السالم د مصيبتونو او غمونو په هکله په فارسۍ
ژبه وړومبې کتاب ګڼل کيږي همدغه مطالب تائيدوي .د روضة الشهداء ليکوال مال حسين كاشفى سبزوارى (م  )069په
سبزوار سيمه کښې په تسنن او په هرات کښې په تشيع باندې تورن وو .د بدايع الوقايع نومي کتاب خاوند زين الدين
محمود واصفى چې د تيموريانو په دوره کښې د اهل تسنن يو مهم عارف او عالم وو ،د هرات ،نيشابور او د نړۍ د نورو
سيمو د سنيانو لخوا د حضرت امام حسين عليه السالم د وير او ماتم او د روضې ويلو د مکررو غونډو د ترسره کيدو
رپورټ ورکوي چې پخپله به ئې هم د نيشابور د سني مسلمانانو لپاره د حضرت امام حسين عليه السالم غمونه او

مصيبتونه بيانول او د عزادراۍ او ماتم غونډې به ئې جوړولې چې د خلکو

لخو به ئې پراخ هرکلې کيدۀ2.

عبدالو اسع نظامی باخرزی چې د جامي له نژديو کسانو او په خپله زمانه کښې د اهل سنت مخکښ وو ،نه يوازې د امام
حسين عليه السالم پاڅون او د هغوي د اصالحي اهدافو ستاينه کوي بلکې د هغه حضرت او د نورو معصومينو عليهم
السالم د افکارو ټولې زاويې ئې د اطاعت وړ بللې دي ،ليکي :په لويې او متعال خدای مې دې قسم وي چې که چيرې په
تحقيق سره پوه شم چې د پيغمراکرم(ص) پاک عترت په دغه عقيدې او باور و نو وړومبې کس چې دغې خوا ته به الړ شي،
زۀ يم1.

سليمان بن ابراهيم قندوزى بلخى ( )6229 - 6202چې د مسلمانانو په فرقو کښې له علمي او عملي منزلته برخودار دے
او اهل سنت او حتی زياتره شيعه مسلمانان هغه په ديارلسمه پيړۍ کښې د حنفی مذهب يو ستر رهبر او مشر ګڼي ،د
ينابيع المودّه په نامه په خپل ارزښتناک اثر کښې د معصومانو د مناقبو او فضايلو په اړه خبرې کوي .هغۀ چې کله حضرت

امام حسين عليه السالم ته رسي ،په ي و زړه دړدنکي لحن سره د هغه حضرت(ع) شهادت مطرح کوي او د کربال پيښه او په

 .6هماغه.
 .2د ال زياتې خبرتيا لپاره رجوع وکړئ :زين الدين محمود واصفى ،بدايع الوقايع ،تصحيح الكساندر بلدرف2 ،ټوک  221او  225او - 211
221مخ.
 .1عبدالواسع نظامى باخرزى ،مقامات جامى623 ،مخ.
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شام کښې د يزيد دربار ته د اسيرانو د ورغوښتل کيدو داستان بياوني او په يزيد باندې لعنت ليږي او ليکي :بيا ملعون
يزيد حکم ورکړ چې د حسين حرم او

د هغه حضرت کورنۍ دې د هغه په وړاندې حاضره کړے شي6.

د امام حسين بن علی عليه السالم عشق او مينه او د هغه حضرت بې قيداو شرطه تولّیٰ له يوې خوا او له بلې خوا په هغو
کسانو په تيره بيا د معاويه په زوي يزيد باندې لعنت ليږل او ورته ښيرې کول چې د امام حسين(ع) په شهيدولو کښې ئې
الس لرۀ ،په ورپسې پيړيو کښې هم دوام درلود او د سنيانو زياتره د نظر خاوندانو د اهل بيتو په تيره بيا د حضرت امام
حسين عليه السالم د شهادت په اړه کتابونه ليکلي دي او يا ئې د خپلو نورو کتابونو په ځينو برخو کښې بې له ډير لږ
تحريف او شکه ،د هغه حضرت ستاينه کړې ده او هغه حضرت ئې د مسلمانانو سرمشق ئې معرفي کړے دے .له هغو څخه
د نوراالبصار خاوند عالمه شبلنجی ،د مؤلف االتحاف بحب االشراف کتاب ليکوال شبراوی او د معصومينو عليهم
السالم د مقاماتو او صفاتو المناقب نومي کتاب ليکونکي يحيی الدين عربی ته اشاره کوې شو.

د دې نظرئې په هکله مناسب ټکي
دا نظريه چې د امام حسين عليه السالم شهادت له مختلفو اړخونو وستائيلے شي او په يزيد باندې له لعنت ليږلو نه انکار
ونشي ،له بيالبيلو ابعادو او اړخونو څخه د څيړنې او جاجونې وړ ده:
الف) نوموړې نظريه -لکه څنګه چې په ګڼ شمير مواردو کښې ورته اشاره وشوه ،په هغې باندې د عقيده او باور لرونکو
لخواد قرآن کريم په ګڼ شمير آيتونو او په مبارکو نبوي حديثونو سره مستنده شوه او په يو قوي او پياوړي ډول په دغې
نظرئې قرآني او حديثي اډانه په هغې باندې د معتقدو علماؤ لخوا په خپل ځائې کښې بيان شوې ده .له دې نه عالوه ،لکه
څنګه چې ځينو ګروهنه لرونکو وويل  ،اسالمي عالمان پرې متفق او يوه خوله دي او د هغې مخالفان ډير کم اقليت او
لږکې دے.
ب) په ډاډ او اطمينان سره ويلې شو د اهل سنت هغه کسان چې دغه نظريه ئې منلې ده په کومې خاص سيمې ،خاصې دورې
يا کوم ځانګړي مذهب پورې انحصار او تړاؤ نلري .د دغې نظرئې پلويان د اموي خالفت له مرکز او د امويانو د تمدن له
سرچينې يعنې دمشق نه واخلې تر مصر ،د نورو عربي ټاټوبو ،ايران ،خراسان ،هندوستان او ماوراءالنهر پورې سيمې په
بر کښې نيسي .هغوي به په فارسۍ ،عربۍ ،اردو ترکي او داسې نورو ګڼ شمير ژبو باندې خبرې کولې او له يوې خوا د
ح نفی ،حنبلي ،شافعي او مالکي په شان د اهل سنتو د مختلفو مذهبونو منونکي وو او له بلې خوا ئې په حديث ،قرآني
علومو ،عرفان ،فقهې او فلسفې کښې تخصص درلود او په خپله نظريه کښې به ئې له دغو علمونو پيروي کوله.
په دې ترتيب د هغه په هکله د تاريخي حقايقو د ترالسه کولو لپاره د علمي او روشمندو تحقيقاتو مخه نيونکي عوامل
دومره نه ترسترګو کيږي .هغوي په واقع بينۍ سره کولې شي چې حقايق ترالسه کړي ،د اسالمي اصولو او د وحی له
بيالبيلو اړخونو څخه د امام حسين عليه السالم په دريځونو پوه شي ،د يزيد دغه کار د دين او وحي پرخالف او د شيطان
په خدمت کښې وبولي او په دغه الره کښې هرډول مذهبي ،سيمه ايز ،ژبنې ،تمدني او کلتوري او سياسي تعصب ناڅه
وشميري .دغه بې طرفي د هغه اصول په وجه ده چې د دغې نظرئې مخالف اقليت پرې ټينګار کړے دے او ويلي ئې دي

چې تاريخ پکار دي له هرډول جذبات ګروهنې او د احساسات و له څرګندولو نه بغير او هم له هرډول مذهبي ،ژبني ،سيمه ايز
او تاريخي تعصباتو نه خالي وجاجول شي چې د هغه حقايق بې له هيڅ

ډول شک او تحريفه ترالسه شي2.

 .6ينابيع المودّه1 ،ټوک 1 ،مخ.
 .2ابراهيم على شعوط ،اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ211 ،مخ .د هغوي په نظرياتو باندې خبرې کول له دې زيات ځای غواړي .په هغوي
کښې له ټولو زيات څرګند شيخ محمد عبده ،عالمه اقبال ،طه حسين ،عبداللَّه عالئلى ،محمد حسنين هيكل او نورو ته اشاره کولې شو.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)046....................................................................................................................
ج) د يزيد د لعنت او د هغه د کافر بللو د نظرئې د پلويانو له خبرو نه پوهيږو چې دغه نظريه له دې نه زياته چې يوه دوره
ايزه ،فرقه ايزه يا سياسي نظريه وي ،يو اعتقادي اصل دے .له دې نظره ،اهل سنت خلکو به هم په تيرو وختونو کښې د
شيعه مسلمانانو په شان د محرم ،تاسوعا او عاشورا ورځې نمانځلې او په دغو ورځو کښې به ئې په پراخه توګه د امام
حسين عليه السالم غم او ماتم کوو او په پراخه توګه به ئې نذرونه او ډوډې ورکولې .په حقيقت کښې د نهمې پيړۍ په
وروستيو کښې په ايران کښې د صفويه د قدرت موندلو ترپيله پورې دغه وضعيت ورځ په ورځ په زياتيدو وو او د
تيموريانو په هرات کښې د اهل سنت ټولنې د دې اړتيا د پوره کولو لپاره روضه الشهدا نومې کتاب وليکل شو.
په دې اساس په اهل سنت کښې له صفويه نه پس د عزادارۍ د دود پرله پسې کمښت زياتره سياسي اړخ او غبرګون لري
چې د صفويه د ځينو سياستونو او اقداماتو په وړاندې ئې بڼه ونيوله .د هندوستان ،پاکستان ،افغانستان د ايشياء د
جنوب ختيځ د يوشمير سيمو په شان د اهل سنت لرې پرتې او له سياست نه په امن کښې پاتې شوې سيمې د دغې ادعا

شاهدې

او ګواه دي6.

د اهل سنت د اوسني دور عالمان او د کربال انقالب
د وخت په تيريدو سره د کربال د انقالب په هکله د سني انديشمندانو ليدتوګې ال زيات اړخونه او روښانه ليد وموند .دا
کار له يوې خوا د کورنيو ظالمانو او بهرنيو استعمارګرانو لخوا د رامينځته شويو ډول ډول کلتوري ،سياسي او ټولنيزو
مشکالتو سره په مقابله کښې د مصباح الهدی يعنې د هدايت د څراغ په توګه د نوموړي انقالب له مشر څخه د بيلګه
اخيتسنې په شان له ټولنيزو او سياسي اړتياؤ نه سرچينه اخلي او له بلې خوا ئې د پرګنه ګرۍ او د تعصب د ختميدو
زيرے ورکوو کوم چې زياتره د عباسي او عثماني خالفتي نظام د تنګ نظرۍ او سياسي ليد سره مل وو ،او د اهل سنت
روڼ اندي او عالمان ئې د انديشې ،تفکر او د حقيقي تحقيق په فضا کښې ښودل.
سيد جمال الدين افغانى ( )6252 - 6162د اسالمي نړۍ يو پيژندل شوے مفکر دے چې په اسالمي بيدارۍ او د ديني
تفکر په اصالح کښې ئې يو تاريخي رول په غاړه درلود .هغه د کربال د انقالب په هکله يوه مشهوره جمله لري چې د دين د

راژوندي کولو او د بعثت د بقا لپاره د ډيرزيات ارزښت او اهميت د ضرورت په هکله د هغۀ نظريه په ښه توګه څرګندوي.
سيد په دې هکله د خپلو ويناؤ په يوه برخه کښې وائي" :االسالم ،محمدى الحدوث و حسينى البقا و االستمرار" 2يعنې
اسالم د حضرت محمدمصطفی(ص) په الس رامينځته شو او خلکو ته معرفي شو ،خو د هغه بقا او پاتې کيدل د حضرت
امام حسين عليه السالم او په کربال کښې د هغه د مشهور پاڅون په برکت تامين شو .د سيد دغې نظرئې د کربال انقالب د
انبياؤ په تير بيا د خاتم االنبيا حضرت محمدصلى اهلل عليه وآله د بعثت دوام بللے دے او له ديني نظره ئې نه يوازې څرګند
او جايز بولي بلکې ضروري او نه

انکاريدونکے ئې ګڼي1.

امام م حمد عبده يو مشهور معاصر مصلح او د اهل سنت له بااحترامو عالمانو څخه دے چې د کورني استبداد او بهرني
استعمار سره په مقابله کښې د سيدجماالدين رښتنے ملګرے وو او د يزيد حکومت ئې د کربال له پيښې نه مخکښې هم
ناجايز بالۀ .د هغۀ له نظره يزيد نه يوازې دمسلمانانو خليف ه نه وو بلکې د هغۀ پرخالف راپاڅيدل د مسلمانانو يوه شرعي

دنده او ديني ذمه واري وه.

 .6د ال زيات څپړنې لپاره رجوع وکړئ :تشيع در خراسان عهد تيموريان ،مشهد ،بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى.6113 ،

 .2په نقل له امام خمينى و فرهنگ عاشورا ،دويمه کتابچه226 ،مخ.

 .1سيد جمال الدين افغانى ،د عربي نړۍ د مشهور نظر له مخې ،له سني عالمانو دے .په همدې دليل دا نظريه دلته راوړې شوې ده .د ال

زياتې خبرتيا لپاره رجوع وکړئ :مشاهير تشيع در افغانستان1 ،ټوک  61،مخ..
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په نړۍ کښې چې هر کله د عدل حکومت چې د شرعې د رواجولو په لټه کښې وي ،رامينځته شي او يو ظالم او جابر
حکومت هم موجود وي چې د دين د احکامو د ختمولو په لټه کښې وي نو په هر مسلمان باندې د پاس ذکر شوي وړومبي
حکومت مرسته کول او د دغه دويم حکومت کمزوري کول واجب دي ...او له دې امله وو چې د اسالم د ګران قدره پيغمبر
حضرت محمدصلى اهلل عليه وآله ګران لمسي حضرت امام حسين عليه السالم د ظالم او طغيانګر واکمن پرخالف پاڅون
وکړ ،د هغه واکمن پرخال ف چې د مسلمانانو ټولې چارې ئې په زور او منکر سره ترالسه کړې وې ،يعنې يزيد بن معاويه
چې خدای پاک دې هغه او هر هغه کس تباه

او رسوا کړي چې د هغه مرسته ئې وکړه6.

ډاکټر طه حسين مصري چې د مصر يو مشهور او معاصر ليکوال دے د يزيد په ولي عهد جوړولو کښې د معاويه په
بدعت باندې اعتراض کوي او هغه يو غلط کار او په اسالمي نړۍ کښې د يو ستر ديني او سياسي انحراف پيالمه بولي او
وائي:

په اسالم کښې يو کرکجن کار او د معاويه نوے بدعت د ولي عهد ټاکل وو يعنې دا چې يزيد ئې د مسلمانانو خليفه کړ .په

هغه ورځ له دې نه بل بد کار نه وو چې خالفت موروثي شي .مثالً ابوبکر خالفت عمر ته ورکړ او هيڅکله په دې فکر کښې
نه وو چې هغه خپل يو زوي ته وسپاري .عمر هم هغو کسانو ته رد ځواب ورکړ کومو چې ويلي وو چې خالفت خپل زوي
عبداهلل ته وسپاري او همداشان دريم خليفه عثمان هم په دې فکر کښې نه وو چې له ځانه وروسته خالفت کوم چا ته
وسپاري.
دې په دوام کښې د امام علی عليه السالم د خالفت د تائيدولو او د هغه د قدرونې په ترڅ کښې ليکي:
معاويه چې له يوې خوا ئې د عثمان د وينې د مطالبې لپاره د علی سره جنګ وکړ څو خليفه د شورا لخوا غوره شي ،پخپله
ئې د دغه کار خالف عمل وکړ او يزيد ئې له ځانه وروسته خليفه وټاکه .يزيد د قريشو يو ځوان وو چې په لهو لعب،
عياشۍ ،شراب څښنې او په ناسمو خوندونو کښې به له حده تيريدۀ او په ډاګه به ېې دغه کارونه ترسره کول ...په دې
ترتيب په اسالم کښې په وړومبي ځل داسې يو حکومت جوړ شو چې ستنې ئې په دباؤ ،ويرې او وحشت باندې والړې وې
او هغه حکومت به ځامنو ته له پلرونو څخه په ميراث کښې پاتې کيدۀ او ولس د هغه مال پشان شوے وو چې خليفه به د

ارث

او ميراث په شان خپل ځوي ته ورکوۀ2.

د اهل سنت دغه عالم په دوام کښې له مشهور تاريخ ليکونکي طبري نقل کوي چې معاويه داسې څلور کارونه وکړل چې هر
يو ئې ځانله د هغه د ګناهکارۍ لپاره کافي دے .له دغو کارونو څخه يو د خپل زوي يزيد ولي عهد کول وو ،هغه کس چې
په ډاګه به ئې شراب څښل او له هيڅ کوم حرام کار نه به ئې مخ نه اړوه .طه حسين بيا زياتوي :زۀ په دې کار نلرم چې معاويه
ګناهکار وو کۀ ن ه او هم دې ته پاملرنه نه کوم چې يزيد د خالفت وړ وو کۀ نه ،خو هغه څه چې جوت او مسلّم دي دا دي چې
معاويه د مسلمانانو لپاره يو داسې بدعت رامينځته کړ چې تل ورڅخه بيزاره وو او دي او دغه بدعت د حکومت او خالفت
موروثي کول وو .دغه بدعت د مسلمانانو لپاره يو ډير بد عاقبت درلود ځکه چې له هغه نه وروسته ،واکمنانو زياتره
محرمات حالل کړل او د ډيرو کسانو وينه ئې په

ناحقه تويې کړه1.

ستر معاصر مصلح او متفکر عالمه محمداقبال الهوری د اهل بيتو عليهم السالم په هکله يو په زړه پورې شعر لري چې د

هغه له نظره د هراړخيزې رهبرۍ او د خالفت لپاره د حضرت امام حسين عليه السالم حق څرګندوي .اقبال ،امام حسين
عليه السالم نه يوازې د خالفت وړ او قابل او د يزيد پرخالف د هغوي پاڅون په حقه بولي بلکې حضرت امام حسين عليه
 .6تفسير المنار6 ،ټوک  111 ،مخ او 62ټوک  631 ،او  635مخونه.
 .2طه حسين ،على و فرزندانش ،د محمد على شيرازى ترجمه  222 - 221 ،مخونه.
 .1هماغه 222 ،مخ.
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السالم د نړۍ يو ډير ښه او نيک موال بولي چې په حقيقت کښې د نړۍ د ټولو اتالنو د طاقت مټ د هغوي له برکته دے او
نه يوازې مسلمانان بلکې ټولو د حق خاوندانو له امام حسين عليه السالم څخه د حريت درس زده کړے دے.
وان دگر موالى ابرار جهان
قوّت بازوى احرار جهان
در نواى زندگىسوز از حسين
اهل حق حريتآموز از حسين
دوي د ((د کربال د پيښې راز د اسالميه حريت په معنا کښې)) په عنوان سره په يوه بله مثنۍ کښې د حضرت امام حسين
عليه السالم پاڅون د حق غوښتنې او اتلولۍ د ترټولو ستر مثال په توګه بللے دے او هغه د تارخ د تاغوتيانو او جبارانو
پرخالف د الهي انبياؤ د الرې دوام ګڼي .لکه څنګه چې يزيد د کفر او ظلم تجسم معرفي کوي چې د شداد ،نمرود ،فرعون،

ابوجهل وغيره په شمول د نړۍ د ټولو کافرانو او ظالمانو وارث پاتې شوے دے .په حقيقت کښې يزيد په اسالمي شکل
او د ظاهر په غولونې سره د عالمه اقبال په نظر کښې مسلمان نشي کيدلې ،ال پاتې دا چې وکړې شي ديني خالفت او د

اولواالمرۍ مقام ترالسه کړي.
د اهل سنت يو مشهور او معاصر پوهاند محمدعبدالب اقی دے چې په اسالمي علومو په تيره بيا د قرآن کريم په تفسير،
تاريخ او حديث کښې پراخ مطالعات لري .دوي د يزيد د حکومت په هکله په ډاګه خپل نظر بيان کړے دے او د هغه
حکومت او ولي عهدي ئې ناجايزه او د شرعې خالف معرفي کړې ده او د حضرت امام حسين عليه السالم پاڅون ئې د
اسالم د حقيقي څيرې او د يزيد بن معاويه د کرکجن شخصيت د څرګندولو او رسوا کولو لپاره يوه اسالمي دنده بللې ده
او وائي:
که چيرې حضرت امام حسين عليه السالم يزيد ته د بيعت الس ورکړې وې ،هغه يزيد ته چې فاسق او متجاهر وو ،تل به په
شرابو خمار او په زنا بوخت وو او د خالفت ارزښتناک او ستر مقام ئې د ډمو او سندرغاړو ښځو سره ترناستې پاستې
پورې راټيټ کړے وواو په حکومتي غونډو کښې به ئې د شرابخورۍ محفل جوړو او ترويجو ئې .هغۀ به سپو او

شادوګانو ته د سروزرو جامې اغو ستلې ،په داسې حال کښې چې په لکونو لکونو مسلمانانو باندې په محروميت او لوږه
او تنده کښې وخت تيريده .که چيرې حضرت امام حسين عليه السالم د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی(ص) د ځائې
ناستي او خليفه په توګه د يزيد سره ،چې داسې بد حالت ئې درلود ،بيعت کړے وې نو دا کار به په حقيقت کښې د امام
حسين عليه السالم هغه فتوا ګڼلې شو ه چې د ليکل شوې چارې د نورو مسلمانانو لپاره هم حاللې دي او که چيرې غلے
پاتې شي هم د هغۀ چپتيا د هغۀ د رضايت نښه

ګڼل کيده6.

د اهل سنت يو بل عالم عبدالحفيظ ابوالسعيد هم ليکلي:
د امام حسين نظريه دا وه چې د معاويه له مرګه وروسته خپله د دوي او د ټولو مسلمانانو ترټولو مهم ديني مسئوليت د
يزيد د بيعت د ردولو اعالن دے او دا چې د ځان لپاره له مسلمانانو نه بيعت واخلي او دا د خدای پاک د حکم د حفاظت
لپاره ترټولو کم څيز وو او دا چې ظلم ختم شي او دغه ولي عهد يعنې يزيد له

دغه پاک منصبه ليرې شي2.

ډاکټراحمدمحمود صبحی هم د يزيد ولي عهدي او د هغۀ خالفت د اهل سنت او د هغو کسانو په نزد يو ډير ستر انحراف
ګڼلے دے کوم کسان چې امامت له فروعو څخه بولي .هغه د امام حسين عليه السالم خوزښت له هرڅه نه زيات يوه ديني
وظيفه او په ځائې کار بللے دے او ليکلي ئې دي:
 .6محمد عبدالباقى ،الثائر االول فى االسالم10 ،مخ.
 .2سبط الرسول611 ،مخ.
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که چيرې امام حسين د يزيد بيعت کړے وے نو د دين په اصولو کښې به په تيره بيا د ديني سياست له نظره به ئې د
مسلمانانو لپاره انحراف او ګمراهي رامينځته کړې وه ،ځکه چې په ولي عهدۍ کښې وراثت او سلطنت نه ليدل کيږي مګر
له عيسائيت څخه رامينځته شوے بدعت ،چې اسالم ته داخل شو .ځکه چې د په هغه ټول شهرت سره چې يزيد ناوړه
کړچار او خرابو چارو ،شراب څښلو او د شادوګانو او بزوګانو سره لوبو ته په ګروهنه کښې درلود ،د خدای د ګران پيغمبر
حضرت محمدمصطفی(ص) د خالفت لپاره د هغه غوره کول هغه ترټولو ستره ګناه او جرم و چې د اسالم سياسي نظام ئې
داغداره کوۀ .په حقيقت کښې د هغه ګناه د هغو ټولو کسانو په غاړه ده چې په بيعت کښې ئې ګډون وکړ او يزيد ته ئې
رضايت ورکړ ،ال پاتې دا چې د پيغمبراکرم(ص) د ګرانې لور زوې په دې کار کښې مخکښ وګرځي .نو بس د امام حسين
عليه السالم وتلو او پاڅون کولو مخکښې له دې چې په سياست او جنګ پورې اړوند وي ،د ديني بلنې او اسالمي
عقيدې

سره تړاؤ درلود6.

عالمه عبداللَّه عالئلى هم لکه څنګه چې د يزيد تربيت او روزنې د محيط يا چاپيريال په بحث کښې تيرشول ،هغه له
تربيتي او اخالقي نظره د بني کلب له کورنۍ څخه م تاثر وباله کومې چې د مسيحيت ګروهنې ،آداب او دودونه لرل .دۀ
همداراز ټينګار کړے چې يزيد د مسلمانانو نه زيات د عيسايانو سره شباهت او ورته والے لرۀ او د مسيحيت کلتور د هغه
په زړه او روح په تل باندې داسې اغيزه او نفوذ کړے وو چې حتی د معاويه د دباؤ اچولو په صورت کښې به ئې هم نشو
کولې له دغه کلتوره بيل شي .معاويه هم د هغۀ د ديني روزنې لپاره هيڅ کوشش ونکړ .په دې وجه هغۀ دسره د ديني خالفت
وړتيا او صالحيت نه درلود او د هغۀ ولي عهدي هيڅ ډول اسالمي او ديني معيار نلري .دوي په دوام کښې د امام حسين
عليه السالم د پاڅون د ف لسفې په اړه زياتوي چې يزيد حتی کۀ چيرې خليفه هم نه وې نو د هغه د پاچائۍ په صورت کښې
هم د هغۀ پرخالف قيام او پاڅون واجب وو:
هرکله چې يو پاچا فاسق شي او خپل فسق هم څرګند کړي او خدای تعالی(ج) ،د خدای پاک ګران رسول(ص) او مؤمنان
دګواښي نو د هغه په وړاندې متابعت او خضوع په حقيقت کښې د فسق ،فحشا او منکر په وړاندې خضوع کول دي او
پرهغۀ باندې اعتماد کول هم په فسق او فجور باندې له اطمينان کولو پرته بل څه نه دي ،او دا د حضرت امام حسين عليه

السالم د وينا تحليلي معنا ده چې ويې فرمايل :او يزيد يو فاسق سړے دے ،شراب څښي او محترم نفس قتلوي او خپل
فسق په ډاګه کوي2.

دوي په يو بل ځائې کښې د يزي د د حکومت د ناجايزوالي او په هرمسلمان باندې د هغۀ د نظام پرخالف د پاڅون د
واجبوالي په اړه ليکي:
د ټولو مسلمانو متفکرانو لپاره په هغه ورځ ثابته شوې وه چې يزيد د هغه خاصو اخالقو او د هغه بل شان څرګندې روزنې
ته په پام سره يوه وسيله او اوزار دے او په هغه موقعيت کښې د هيڅ کوم مسلمان لپاره غلې کښيناستل جايز نه وو او د
هغوي دنده څرګند مخالفت او اعتراض وو .په دغه صورت کښې د امام حسين(ع) پاڅون په حقيقت کښې د حکومت لپاره
خپله کانديدي او نامزدي نه وه بلکې له بل هرڅه نه زيات پخپله د يزيد په واليت باندې اعتراض ګڼل کيدۀ .د دغې دعوې
ګواه وليد ته د حضرت امام حسين عليه السالم وينا ده چې کله ئې له هغوي نه وغوښتل چې بيعت وکړي نو ورته ئې

وفرمايل :يزيد يو فاسق کس دے چې د هغۀ فسق ټولو ته څرګند او ښکاره

دے1.

 .6نظرية االمامه لدى الشيعة االثنى عشريه112 ،مخ.
 .2به نقل از االمام الحسين02 ،مخ.
 .1عبداللَّه عالئلى ،برترين هدف در برترين نهاد ،ډاکټر محمدمهدى جعفرى ترجمه  33 -30 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)051....................................................................................................................

نورې ليدتوګې او نظريات
د يزيد د خالفت په تيره بيا د هغۀ د ولی عهدۍ د ناجايزتوب په هکله د سنيانو دانشمندانو او نظرخاوندانو نظرئې له دې
نه ډيرې زياتې دي چې حتی د هغو يو لړليک يا فهرست هم په دې ځائې کښې پوره بيان کړې شو .د دې بحث په پائې کښې
د مصر او لبنان د پوهن تونونو د شرعياتو د برخې د يو تکړه استاذ نظر بيانوم .دوي د اسالمي فقهې او په اسالم کښې د
اجتهاد په بحث کښې د دغه اسالمي اصل د اختالف د عواملو او د اجتهاد د انحراف او زيان پيژندنې د عواملو د بيانولو
په مناسبت ليکي:
اموي خلفا د تيرو خلفاؤ له سيرې نه ليرې شول او سياست ته ئې الس واچوۀ .په نتيجه کښې ئې داسې چارې خپلې کړې
چې په اسالم کښې جائزې نه وې ...هغوي د ولی عهدۍ النجه رامينځته کړه .له دې رويه ،خليفه به په خپل ژوند خلک

راغونډول چې د هغۀ د زوي يا د زوي د نلرلو په صورت کښې د هغۀ د ورور بيعت وکړي .په حقيقت کښې بيعت اخستل

کامالً يو ظاهري کار وو او خلک به ئې دغه بيعت ته په زور مجبورول او شورا ته ئې د دغې موضوع وړاندې کول ممنوع
کړل .له هغه ځايه چې دغه طريقه د اسالمي شريعت د اصولو سره په تضاد کښې وه ،عادل خليفه عمربن عبدالعزيز ورڅخه
ډډه وکړه او د خلکو په مينځ کښې ئې اعالن وکړ چې زۀ له خالفت نه څنګته کيږم ،ځکه چې مشروعيت او جايزوالے نه لري.
هغه پس له دې چې خالفت ته ورسيد ،جومات ته الړ په داسې حال کښې چې خلک ورسره وو .بيا ممبر ته وخوت او ويې
ويل  :اے خلکو! زۀ بې له رضايته او له خپلې خوښې پرته دې کار ته مجبور شوم او په دې هکله د مسلمانانو سره هيڅ
سالمشوره هم نه ده شوې .په دې وجه مې خپل هغه بيعت ختم کړ کوم چې تاسو له ماسره کړے وو .تاسو پخپله د ځان لپاره
خليفه او حاکم غوره کړئ .په جومات کښې راغونډ شويو خلکو چيغې سورې جوړې کړې او په يوغږ ئې وويل :اے
اميرالمؤمنينه! مونږ تۀ غور ه کړې .او کله چې د هغه د مرګ وخت راورسيد نو خلکو ورڅخه وغوښتل چې خپل ولي عهد
وټاکه خو هغۀ له دغه کاره ډډه وکړه او خلک ئې په هغه کنده کښې له غورځيدو نه وژغورل چې بني اميه پکښې پريوتي وو

او

د اسالم له اصولو وتلي وو6.

نوموړي په يو بل ځائې کښې د ولي عهدۍ مسئله د اهل سنت والجماعت د باور او عقيدې خالف بللې او ټينګار کوي:
کان رايهم (اهل السنة و الجماعة) فى الخالفة :انما ليست وصية ال حد بال مخليفه ينتخب من اکفاء قريش عمالً بالحديث "االئمه من قريش" کما
کانّ رايهم فى الصحابة انهم سواء؛ 2د اسالمي خالفت په اړه د اهل سنت و جماعت نظريه په دې بنياد والړه ده چې د يو کس لپاره
دغه منصب د وصيت له الرې نه ترالسه کيږي بلکې د مسلمانانو خليفه پکار دي د قريشو له کورنۍ غوره شي چې د
((امامان به له قريشو څخه وي)) حديث له مخې دغه ټول قريش يوشان اواليق دي .لکه څنګه چې داصحابو په هکله د اهل

سنت نظر دادے چې هغوي ټول په يوه رتبه کښې

دي1.

په پائې کښې ضروري ده چې د ابواالعلى مودودى ،محمود العقاد ،محمد كامل البنا ،خالد محمد خالد ،سيد على جالل
حسينى ،محمد غزالى ،حسن ابراهيم حسن ،ابراهيم عبدالقادر ،ماذنى په شان داسې نورو اهل سنت پوهانو او عالمانو ته
اشاره وکړو چې د حضرت امام حسين عليه السالم انقالب ئې د هغه طاغوتي نظام په وړاندې يو ديني ارزښتناک او
 .6الشيخ محمد مصطفى شلبى ،المدخل فى الفقه االسالمى621 ،مخ.
 .2هماغه622 ،مخ.
 .1بايد دې ته پام وشي چې پاڅنې ليکل ،د شيعو له نظره مردود دي .د هغوي د ليدتوګې مطابق ،چې دليل يې قران کريم ،د غدير حديث ،د يوم
الدار او منزلت وغيره حديثونه دي او له تاريخي نظره هم مزبوت مالتړ لري ،اسالمي خالفت له پيغمبر صلى اهلل عليه وآله وروسته د هغه حضرت
په ټينګ او بيا بيا وصيت سره علی بن ابىطالبعليه السالم ته رسيدلې و او د له هغه وروسته د هغه يوولسو بچيو په ترتيب سره اسالمي خالفت
او امامت په خپل الس کښې لرلو چې ټول دولس امامان کيږي.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)050....................................................................................................................
رښتونے انقالب بللے کوم چې معاويه جوړ کړ او يزيد د هغۀ د جاري ساتلو کوشش وکړ .دغو کسانو يزيد د دين او معنويت
په وړاندې د اموي اشرافي او غيرديني حکومت چينجې او وائرس معرفي کړے دے چې په آګاهۍ اوپوهې سره ئې د
کربال غميزه رامينځته کړه او د دين او د ديني ارزښتونو په وړاندې به ئې په پالننګ او هدف

سره واکمني کوله6.

ابراهيم حسن د يزيد د خالفت د بيانولو په پيل کښې وائي چې د يزيد مور بجدل کلبيه وه چې له بدوي اعرابو څخه ګڼله
کيده او په دمشق کښې ئې ژوند تير نکړے شو بلکې باديه ته ستنه شوه او يزيد هم په هغې فضا او چاپيريال کښې ستر
شو.
ابراهيم عبدالقادرمازنی حضرت امام حسين عليه السالم د خدای تعالی(ج) مؤمن او سرشيندونکے بنده بللے دے چې د
هغۀ له نظره په خوب کښې د امويانو پرخالف د پاڅون لپاره د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی(ص) د حکم په باب د
هغوي د خوب او د هغوي د پاڅون په اړه د ځينو اهل سنتو تصورات د منلو وړ نشي کيدې بلکې دا د بني اميه واکمن رژيم
وو چې د خپل فاسد ماهيت په وجه ئې حضرت امام حسين عليه السالم يو اصالحي او شرافتمند انقالب ته مجبور کړ،

سره له دې چې د زمانې په شرايطو او حاالتو باندې ښه پوه وو .هغوي په دغه پاڅون سره د اموي سيسټم پرخالف د ډيرو
مسلمانانو په زړونو کښې ژوره کينه واچوله او له شهادت نه پس ئې د وينې هره قطره او څاڅکې ،هر ټکے او حتی د هغوي
نوم ،ذکر او ياد د بن ي اميه د واکمنۍ ستنې او بنيادونه سست کړل او بلآخره ئې د

امويانو جرړه وويستله2.

مصري نمايش ليکونکے او ليکوال عبدالرحمان شرقاوى چې د تاريخي پيښو له هغو نه د کربال د ستر انقالب په هکله
مخالف فکر لري ،د عدالت او انصاف غوښتونکي پاڅون اړخ ډير مشهور بولي ،هغه څيز چې د معاويه او يزيد په
حکومت کښې ډير په سخته ترپښو الندې شو او له بيالبيلو اړخونو څخه په مختلفو عنوانونو سره له ناعدالتۍ،
تبعيضونه او حق کشۍ رامينځته شوې .هغه په دې ليد سره د کربال انقالب د ټولو اسالمي غورځنګونو او پاڅونونو الهام
بخښونکے معرفي کوي چې په ه غه کښې شيعه او سني ټول مسلمانان په برابره توګه هدايت بخښنه او ژغورنه احساسوي
او ورڅخه ئې زده کوي1.

د اهل سنت يو بل ليکوال محمدخالد دے چې (په کربال کښې د پيغمبر اوالدونه) په عنوان سره يو کتاب ئې ليکلے او په

هغه کښې ټينګار کوي چې کربال ،د ټولو مسلمانانو لپاره يو تل پاتې درس او تل ژوندې سرمشق دے .دے کربال د
مسلمانانو د خوشالۍ علت بولي چې امام حسين(ع) او د هغوي ملګري له داسې يو ستر امتحان څخه سرلوړي تيرشول او
عاشورا د قربانۍ د لويې اختر په شان ده او پکار دي په جشن

او خوشالۍ سره ئې نمانځنه وشي2.

نور معاصر انديشمندان او پوهان
يوازې د عربي نړۍ اهل سنت پوهان نه دي چې د کربال د انقالب په هکله د ځينو تيرشويو کسانو څخه مختلفې ليدتوګې
لري .په نورو اسالمي هيوادونو کښې هم د اهل سنت پوهان او عالمان هم د کربال د واقعې په هکله ډير روښانه او ژور
برداشت لرلے دے له هغو نه د انډ ونيشيا د اهلسنت مسلمانانو د نفوذ لرونکو تنظيمونو يو مشر عبدالرحمان وحيد ،په
مالئيشيا کښې ډاکټر ماهاتيرمحمد ،په پاکستان کښې د جماعت اسالمي ګوند ارواښاد مشر قاضي حسين احمد ،په

 .6حسن ابراهيم حسن ،تاريخ االسالم6 ،ټوک235 ،مخ ؛ ابواالعلى مودودى ،خالفت او ملوكيت ،د خليل احمد حامدى ترجمه  ،مخ25؛ امام
خمينى و فرهنگ عاشورا1 ،ټوک 620 ،مخ.
 .2الرساله621 ،ګڼه 6155 ،کال ،قاهره 161 ،و 165مخونه.
 .1الحسين ثائراً الحسين شاهداً6 ،ټوک 19 ،مخ.
 .2خالد محمد خالد ،ابنا الرسول من كربال15 ،مخ.
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افغانستان کښې د اسالمي جمعيت مشر ارواښاد برهان الدين رباني او د دغه هيواد ولسمشر حامدکرزی او په تاجکستان
کښې عبداهلل نوري د کربال پيښه او عاشورا د باطل پرخالف د حق او د بديو سره د خوبيو د مقابلې ډګر معرفي کړے دے.
دغه کسان په هغو پيغامونو او ويناؤ کښې چې د عاشورا په شپه يا ورځ باندې ئې وړاندې کوي ،حضرت امام حسين عليه
السالم د حق ،عدل ،دي ن او معنويت هراړخيز مظهر بولي او يزيد د باطل ،ظلمت او ستم او فساد بيرغچي معرفي

کوي6.

او په يزيد باندې لعنت ليږل ئې جايز بلکې واجب ګڼلي دي.

په اهل سنتو کښې مخالف اقليت يا لږکې
د امام حسين عليه السالم د شهادت د تقديس د نظرئې او د هغوي د دريځ او کارنامې د درنښت د پلويانو په وړاندې چې
په هغو کښې ځينو مشهورو کسانو ته اشاره وشوه ،يو لږ شمير کسان سره له دې چې د يزيد بن معاويه اقدامات په تيره بيا
د کربال په پيښه کښې د هغۀ کړچار رټي خو په هغۀ باندې له لعنت ليږلو نه ډډه کوي يا حتی د هغه د خالفت جايزوالے او په

کربال کښې د هغۀ د ظالمانه اقدام حقانيت توجيه کوي.
په اهل سنت کښې د امام حسين(ع) د شهادت مهمه او النجه جوړونکې موضوع د دغې پيښې حماسي او مرثيه ويونکې
برخه نه ده بلکې د هغې جنائي او تور اړخ دے .مخالف اقليت د حماسي او رثائي رکن په اړه پخپلې ټولې عاطفي او
جذباتي خواخ وږۍ او همدردۍ سره له جنائي اړخ نه انکار کړے دے او يزيد او د هغۀ په تابعانو باندې سره د دغه ستر
جنايت د ترسره کولو نه يوازې لعنت نه ليږي بلکې هغه د مسلمانانو د خليفه او کله کله د امام حسين عليه السالم د ترۀ د
زوي په توګه تبرئه کوي او د لعنت ليږلو وړ ئې نه بولي.
جوته ده لکه څنګه چې دغه لږ شمير کسان د اهل سنتو د ذکر شوي اکثريت په مقابل لوري کښې والړ دي ،په خپلو مينځو
کښې هم هراړخيز فکري او اعتقادي اشتراک نه لري .له هغو څخه هر کس يا هر يو څو کسانو د حضرت امام حسين عليه
السالم د شهادت د اړخونو په يوې برخې باندې نيوکه او اعتراض کړے دے.

ابى حامد غزالى ( )259 - 595شايد د اهل سنتو وړومبې مشهور دانشمند او عالم دے چې په ډاګه ئې د حضرت امام
حسين عليه السالم شهادت د غور کولو وړ بللے او په يزيد باندې لعنت ليږل ئې ناجايز شميرلي دي .دے د لعنت د جواز په
هکله ليکي:
آيا په دې دليل چې يزيد د حسين په قتل کښې د مباشرت او آمريت رول لرۀ ،د هغۀ لعنتول جايز دي؟ زما ځواب دا دے
چې دغه کار هيڅکله نه دے ثابت شوے .له دې رويه ترڅو پورې چې ثابته نه شي ترهغه وخته نشو ويلې چې هغۀ حسين
قتل کړے يا ئې د هغوي د قتلولو حکم ورکړے دے ،ال پاتې دا چې په هغۀ باندې لعنت وليږو ځکه چې د په يو مسلمان
باندې (بې له تحقيقه) د ګناهِ کبيره

تور لګول جايز ندي2.

دا په داسې حال کښې دي چې دې پخپل ه د ((لعنت او ترټنې)) د بحث په پيل کښې په ډاګه د شيعه په شمول د اهل سنتو په
مختلفو اسالمي فرقو باندې بې له کومې استثنا او رع ايته ،لعنت ليږي او د هغو په بيالبيلو ډلو کښې هيڅ فرق نکوي.
ښائي د شيعه مسلمانانو او د نورو اسالمي ډلو په هکله دغه تيزه دريځنيونه او د يزيد په هکله تش په نامه زاهدانه او

فريبکارانه دريځ او په هغه باندې د لعنت د نه ليږلو جواز سبب شوے دے چې غزالي د يزيد د مينه والو د مشر په توګه
وګڼل شي ،داشان چې ابن تيميه څرګندوي ((:هغه کسان چې د يزيد سره مينه کول ئې جايز بللي او هغه ئې خوښ دے،
 .6په دغو کښې يو د حامد کرزئی هغه وينا ته چې د تاسوعا په ورځ ښې په  6132لميز کال کښې کړې وه ،ته اشاره كولې شو او همدارنګ د
عاشورا په ورځ د نورو اهلسنتو عالمانو پيغامونو او ويناوو ته .
 .2ابى حامد غزالى ،احياء العلوم1 ،ټوک  ،د زين الدين العراقى ترجمه612 ،مخ.
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غزالي او هغه ډله ده چې خپل خاص مآخذ لري)) 6.يو بل معاصر هم په يوځائې کښې د شيعه مسلمانانو په وړاندې د غزالي
دريځ او په يو بل ځائې کښې د يزيد حمايت ته په پام سره ،هغه په اهل سنتو کښې د يزيد له اصلي دوستانو څخه بللے او
زياتوي :د خواشينۍ خبره ده چې غزالي د يزيد سره خپله مينه اوعالقه ښودلې او د يزيد په نسبت د خپل اخالص په ښودلو
او د هغۀ په دفاع کولو کښې ئې ډيره مبالغه کړې ده 2.دۀ غزالي د ابن تيميه او ابن عربي په قطار کښې شميرلي دي او
ليکي :غزالي د يزيد سره د مينې په وجه د ابن تيميه په شان له واضحو او څرګندو څيزونو نه انکار کړے

دے1.

د اهل سنتو مشهور عالم او پوه ډاکټر طه حسين هم د يزيد د پلويانو د دغې نظرئې په ردولو کښې ليکي:
ابن زياد د يزيد پ ه پريکنده حکم سره امام حسين قتل کړ او که چيرې يزيد د کربال په جنايت باندې راضي نه وې نو پکار
دي چې ابن زياد ئې بې له ځنډه جرمانه کړے وې او د خپل شراب خورۍ محفل ته به ئې نه وې پريښې او د ځان سره به ئې نه
کښينوه او هغۀ ته به ئې تحفې او ډالۍ نه ليږلې ،دغه ټولې چارې د حسين په قتل باندې د يزيد په رضايت باندې داللت
کوي او دا چې د کربال د ترخې وژلې او بوږنونکي جنايت پوجه

هيڅکله پښيمنانه نشو2.

ابوبكر ابن عربى مالكى ( )213 - 521هغه ترټولو مشهور او څرګند کس دے چې د حضرت امام حسين عليه السالم
شهادت او د يزيد حکومت ئې جاجولے او څيړلے دے او د يزيد بن معاويه دفاع ئې کړې ده .هغۀ په خپلو ګڼ شمير کتابونو
په تيره بيا په العواصم من القواصم نومي کتاب کښې کوم چې ئې د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی(ص) د رحلت نه
پس د اصحابو د دريځونو په تحقيق کښې ليکل شوے دے ،د اهل بيت عليهم السالم او د شيعه مسلمانانو په دريځونو
باندې له بيال بيلو اړخونو څخه نيوکه کړې يا ئې پکښې تحريف کړے دے ،د امام حسين عليه السالم د شهادت په هکله
ئې د عاطفي خواخوږۍ او د کربال له پيښې څخه د خواشينۍ د بيانولو په ترڅ کښې ئې حضرت امام حسين عليه السالم د
"خپل وخت له ټولو ع الم کس ابن عباس او همدارنګ د ابن عمر چې د اصحابو شيخ و د هغه له نظريې او مشورې" په تش
په نامه نصيحت څخه په سرغړونه مالمت کړے دے او د کربال د پيښې عواقب او پائيلې ئې د حسين بن علی عليهم
السالم په سبب

بللې دي5.

ده په دوام کښې د يزيد او ابن زياد دغه کار د اجت هاد له مخې بللے او له پيغمبراکرم(ص) يو حديث نقلوي چې د هغو کسانو
قتلولو حکم ورکړے دے کوم چې د مسلمانانو وحدت او يووالے خرا بوي ،هغه خالفت له اهل بيتو(ع) نه د غيرو لپاره جايز
بولي او په غيرمستقيمه توګه د حضرت امام حسين عليه السالم پاڅون يوه فتنه بولي چې د قدرت د ترالسه کولو لپاره ئې
بڼه ونيوله .د يزيد پوهه او زُهد او د امام حسين عليه السالم له قتل نه د هغۀ تبرئه کول له هغو نورو چارو څخه دي چې ابن

عربي ئې په اړه ليکنې کړې دي 1.د ابن خلدون په وينا ،په ټول کښې هغه د حضرت امام حسين عليه السالم د نيکۀ حضرت
محمدمصط فی(ص) په حکم او د هغوي په تورې سره د حضرت امام حسين عليه السالم د شهادت نسبت ورکوي.
د امام حسين عليه السالم د شهادت او د شيعه دريځ د ردولو په هکله د ابن عربي کتاب او د هغۀ ليدتوګې د
محمودمهدی استانبولی او محب الدين خطيب په نامه د هغه د دوو تنو معاصرو پلويانو لخوا تشريح شوي او ورباندې
بحث شوے دے چې نوموړې شرحې د العواصم من القواصم په دويم چاپ کښې د هغه د لمن ليک په توګه حاشيه شوې
دي .دغو حاشيه يا حواله ليکونکو په ځينو ځايونو کښې حتی د اهل سنت له نظره په ضعيفو او په غيرقابل استنادو
 .6ابن تيميه ،المنتخب من مدونات التراث16 ،مخ.
 .2باقر شريف القرشى ،حياة االمام الحسين بن علىعليه السالم ،الجزء الثانى 291 ،مخ.
 .1هماغه.
 .2الفتنة الكبرى2 ،ټوک 215 ،مخ.
 .5القاضى ابوبكر ابن عربى ،العواصم من القواصم 211 - 213 ،مخونه.
 .1هماغه 213 - 221 ،مخونه.
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روايتونو باندې په مالتړلو س ره او کله کله ئې د ابن تيميه او د محمدعزه دروزه په نامه د هغۀ د يو متعصب منونکي د
نظرياتو په حوالې سره د امام حسين عليه السالم شهادت ترپوښتنې الندې راوستے دے او د يزيد جنايتونه ئې توجيه کړي
دي.
په دې مينځومان کښې عبدالرحمان بن خلدون ( )119 - 393سره له دې چې يزيد فاسق بولي او د امام حسين قيام او
پاڅون الزم او د دين د راژوندي کولو او د عدالت د قائمولو په الر کښې بولي ،خو د شرايطو د نه مساعدت او د ټولنيزو
حاالتو او د مقدماتو او سريزې د نه برابروالي په دليل ئې دغه پاڅون له عقالني نظره نه توجيه کيدونکے بللے او له
مخکښې نه د پاڅون د بې اغيزوالي او د هغه د څرګندې ماتې حکم کوي 6.دے چې د خليفه لپاره عدل ضروري بولي او په
واک او اختيار ،رضايت او آګاهۍ سره بيعت کول د خالفت د جايزوالي له ارکانو څخه ګڼي ،او په ابن عربي باندې په
کلکه نيوکه کوي او د هغۀ دا مشهوره جمله مردود ه بولي چې امام حسين عليه السالم د خپل نيکۀ په تورې سره قتل شو.
هغه د خالفت د ترالسه کولو او ساتلو لپاره رعب او دبدبه الزمه بولي او ادعا کوي چې په هغه دوره کښې بني اميه دغه

ځانګړتيا لرله او امام حسين عليه السالم ورڅخه بې برخې وو .له دې نظره د حضرت امام حسين عليه السالم د دريځ او
برداشت په سموالي باندې

اعتراض کوي2.

تقى الدين ابوالعباس احمد ابن تيميه ( )116 - 123د سنيانو يو بل عالم دے چې د اتمې پيړۍ په وړومبيو کښې ئې د
اسالمي مسائلو او د اسالم د تاريخ په هکله ډير عجيبه او ناآشنا نظريات څرګند کړل چې له هر چا نه زيات ئې د اهلسنت
عالمانو غبرګون په ځان پسې ولرۀ .له هغو نه يوه موضوع چې نوموړي پرې خپله نظريه څرګنده کړې ده د امام حسين عليه
السالم د شهادت او په يزيد باندې د لعنت ليږلو مسئله ده .لکه څنګه چې اشاره وشوه ابن تيميه په خاص ظرافت او
چاالکۍ سره په پيل کښې د مس ئلې ډول او شکل بدلوي او مسلمانان په دريو ډلو تقسيموي او په پزيد باندې لعنت نه
ليږل د زياترو اهل سنتو نظريه بولي او دين او عقل ته ئې نژدې بولي .ابن تيميه په غيرمستقيمه توګه د غزالي دا نظريه
چې يزيد د حسين قاتل نه دے ،تائيدوي او ليکي:

يزيد د عثمان د خالفت په وخت کښې وزيږيد او له خپل پالر معاويه نه پس ئې خالفت ترالسه کړ .د هغۀ د خالفت په وخت
کښې حسين قتل شو او د حرَه يعنې د مدينې د خلکو د قتل عام پيښه رامينځته شوه ...په دغو خلفاؤ کښې هيڅ کوم خليفه
کافر

نه وو1.

دې په دوام کښې د يزيد د صحابي او نبي والي د ردولو په ترڅ کښې زياتوي :هرڅوک چې ووائي چې يزيد کافر وو او
حسين ئې د خپلو خپلوانو يعنې د کفارو د وينې د بدل اخستو او د خپل زړۀ د سړولو لپاره قتل کړ ،هغه کس دروغجن او
فتنه ګر دے 2.دې په يو بل ځائې کښې په يزيد باندې د لعنت ليږلو او ورته د کنځل کولو پريښودل توجيه کوي او په پائې
کښې د علماؤ د ويناؤ له نقلولو نه وروسته ئې دا مسئله اجتهادي بللې او په هغه باندې لعنت ليږل يا نه ليږل دوه شرعي
اجتهادونه بولي5.

دا پداسې حال کښې دي چې يو معاصر دانشور چې د ابن تيميه ژوند او افکار ئې څيړلي او ورباندې ئې نيوکه کړې ده،
وائي چې ا بن تيميه نه يوازې په يزيد باندې د لعنت ليږلو د نظرئې په تحريفولو ،کمزوري کولو او ردولو الس پورې کړے

 .6مقدمه ابن خلدون6 ،ټوک 119_ 299 ،و  291 - 292مخونه؛ د امام حسين(ع) د ژوند د برخو څيړنه سمينار6 ،ټوک  112 - 212 ،مخ.
 .2هماغه.
 .1عزيز العظمة ابن تيميه ،المنتخب من مدونات التراث 16 - 15 ،مخ.
 .2هماغه.
 .5هماغه.
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دے بلکې د فضائل معاوية و فى يزيد و انّه ال يسب په عنوان سره ئې يو کتاب هم ليکلے دے 6.هغۀ د ابن عربي په شان په يو

ځائې کښې د امام حسين عليه السالم د پاڅون په جايزوالي باندې نيوکه کړې ده او هغه د پيغمبراکرم(ص) د حکم خالف
کار بولي او په يو بل ځائې کښې ټينګار کوي چې د امام حسين عليه السالم پاڅون د فتنې او فساد مصداق و او نه وو
رامينځته کيدل پکار ،ځکه چې د پيغمبراکرم(ص) له نهي نه عالوه د ابن عباس ،ابن عمر او داسې نورو کورنيو مشرانو او
هوښيارانو هم له

دغه کار نه منعه کړې و2.

نوموړے په يو بل ځائې کښې د قيام او پاڅون فلسفه بيانوي او زياتوي:
د يزيد پرخالف د حسين په پاڅون کښې نه ديني مصلحت و او نه دنياوي .په حقيقت کښې د حسين قتل يو داسې فساد

راوپاروۀ چې د قيام او پاڅون نه کولو په صورت کښې ئې هيڅکله تصور نه کيدۀ ،ځکه چې د خير ترالسه کيدل او د شر
ختمول چې د حسين مقصد وو ،ترالسه نشو بلکې د هغۀ په پاڅون او قتل سره خير ته زيان ورسيد او شر ال زيات شو .د
حسين قتل يو ستر

شر او فتنې رامينځته کړې1.

معاصران او وهابيت
دغه فکري بهير د محمد بن عبدالوهاب ( )6666 - 6291په الس د وهابيت د راڅرګنديدو نه مخکښې د نابودۍ په حال
کښې و او له هغه نه مخکښې به هم د اسالمي نړۍ په ځينو سيمو کښې کله کله په يوډول سياسي او بدعتي نظرئې
رامينځته کيدې يا به تائيديدې او يا به د معاويه او يزيد د تش په نامه فضائلو د يو کتاب يا رسالې په ليکل کيدو سره
ځان څرګندوۀ .د وهابيت د بهير د راڅرګنديدو نه پس پاسنۍ نظريه د دغه آئين اختصاصي نظريه وګرځيده او د ځيني
کسان ورپسې روان شو .په معاصرو کښې هم د مصر د شيخ محمد الخضري په شان ډيرو کمو کسانو دغه تفکر ته ګروهنه

ښودلې او ليکي:

په ټول کښې حسين د يزيد پرخالف په خپل پاڅون سره ډيره ستره غلطي وکړه ،ځکه چې د هغۀ په شهادت سره اسالمي
امت د کمزورۍ ،تفرقې او اختالف سره مخ شو او د يو داسې جنګ د پيل ټکے شو چې ترننه پورې

دوام لري2.

د (أد محمود ابراهيم)په نوم يا عنوان سره يو بل کس په ک ويت کښې په وروستيو لسيزو کښې د کويت د ادبياتو د کالج
لخوا د برائة يزيد بن معاويه من دم الحسين ترعنوان الندې په دغه هيواد کښې يو کتاب چاپ کړے دے .هغه په دغه
کتاب کښې کوشش کوي چې له يوې خوا له علمي او عملي نظره د اسالمي خالفت لپاره د يزيد وړتيا او له بلې خوا د
حضرت امام حسين عليه السالم په شهادت کښې د يزيد بې ګناهي ثابته کړي ،داشان چې ډاکټر ابراهيم علی شعوط هم په
يوډول هغه ته ګروهنه ښودلې ده 5.دغه وروستې کس د يزيد د شراب څښلو او مفاسدو د تورونو د ردولو په ضمن کښې
هغه د مسلمانانو شرعي خليفه بولي او د هغه په وړ اندې هر ډول پاڅون ته ئې د يوې داسې فتنې نوم ورکړے دے چې هيڅ
برياليتوب او مصلحت ورپورې اړه نلري او زياتوي:

-6

يزيد د مسلمانانو جايز خليفه و.

-2

د يزيد سره بيعت کول الزمي وو او د هغۀ نقضول د هيڅ کوم مسلمان حتی د امام حسين لپاره هم جايز نه وو.

 .6صائب عبدالحميد ،ابن تيميه حياتهُ و عقائده132 ،مخ.
 .2له هماغه په نقل103 ،مخ.
 .1له العواصم من القواصم په نقل ،حاشىه221 ،مخ.
 .2الشيخ محمد الخضرى ،تاريخ االمم االسالميه2 ،ټوک  620 - 619 ،مخ.
 .5د الزياتې خبرتيا لپاره رجوع وکړئ :ابراهيم على شعوط؛ اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ؛ محمود ابراهيم ،برائة يزيد بن معاويه من دم
الحسين.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)056....................................................................................................................
-1
-2

د کوفيانو بلنه قبلول عاقالنه کار نه وو او د امام حسين دغه خوزښت له مخکښې نه په ماتې محکوم وو.
يزيد د حسين د قتل اراده نه وه کړې او د دغه قتل ذمه وار نه دے او هغۀ ته د حسين قاتل

نه شو ويلې6.

لکه څنګه چې اشاره وشوه دغه تفکر ته ګروهنه لرونکي معاصر هم د اهل سنت د عالمانو د هغې ډلې سره چې د وړومبۍ
فکري ګروهنې سره تعلق لري نه د کميت له نظره ،نه د موقعيت له نظره او نه د کيفيت له نظره د پرتلې وړ دي.
د مخالفانو د ليدتوګو جمع بندي
د يزيد بن معاويه د لعنت کولو د مخالفانو لخوا په وړاندي شوي مطلب کښې شوے کوشش چې د حسين(ع) په غورځنګ
او د هغوي په شهادت کښې ئې په بيالبيلو طريقو شک او ترديد کړے دے ،ښودنه کوي چې هغوي په څو خاصو
محورونو باندې ګوته اوچته کړې ده:
–6

يزيد د کربال د پاڅون د ځپلو لپاره د مسلمانانو د برحق خليفه په توګه حق درلود چې دغه خطر په هرې ممکنې

-2

يزيد هيڅکله د حسين قاتل نه و او د کربال په غميزه کښې د هغۀ په آمريت کښې هم شک دے.

-1

پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی صلی اهلل عليه وآله وسلم حکم ورکړے وو چې له هغه نه وروسته دې هر هغه

طريقې سره دفع کړي او په دې باره کښې ئې له خپل اجتهاده استفاده وکړه.

پاڅون او ګډوډې وځپلے شي کوم چې د اسالمي ټولنې د وحدت د خرابولو سبب کيږي او حسين بن علی د خپل نيکۀ د
دغه حديث له مخې قتل کړې شو.
-2

د کربال انقالب د دنيا او د قدرت د ترالسه کولو په موخه و.

-5

د کربال غورځنګ له مخکښې نه په ماتې محکوم وو او د ابن عباس او ابن عمر په شان د قام ځيني نور عاقالن په

دې پوه وو او اټکل به ئې کوۀ.
-1

د کربال له پاڅون څخه د هيڅ مثبت اثر تصور نه کيدۀ او هيڅ ګټه وره السته راوړنه ئې په ځان پسې نه درلوده او په

حقيقت کښې د هغه پريښودل غوره وو.

-1

امام حسين عليه السالم د شيعه و لخوا دعوت شو او د هغوي په الس شهيد شو او نن سبا ئې هم هغوي وير او

ماتم کوي.

د دغې نظريې جاجونه او ورباندې نيوکه:
حقيقت دا دے چې د تاريخي سرچينو رپورټ او د بيالبيلو عواملو څيړنه (چې مخکښې به راشي) او نورې زمينې او
علتونه يزيد او د هغۀ پلويان د حقيقت د غوښتنې د محققانو او د آګاهې د طالبانو او د حقايقو د کشفونکو له قطاره
وباسي او د سلطه ګرانو د توجيه او له تاريخي متواترو نقلونو څخه د زياترو منکرانو تر حده پورې ئې راټيټوي.
لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه ،دغه بهير چې په پيل کښې د اهل سنتو ترمينځ يو څرګند بدعت او روښانه انحراف
شميرل کيدۀ ،د محمدبن عبدالوها ب او د محمد بن سعود له همپيانۍ نه پس يوځل بيا ژوندے شو او د دغو دواړو د
ليدتوګو ،تندالريتوبونو او د زر او زور په سيوري کښې ئې ورو ورو د عربستان په جزيرې باندې حکومت پيدا کړ او د
اهل سنتو په يوې فرقې باندې بدل شو .د دغو دواړو سره د يوځائې کيدو او قدرت ته د رسيدو څرنګوالے او د دغې
ټاپووزمې د خلکو غبرګون يو بل فرصت او ډګر ته اړتيا لري خو له مختلفو عواملو او دباؤنو څخه د دويمې نظرئې د
پلويانو د ترتاثير الندې د راتلو پائيلې او هم له نوموړو عواملو څخه د رامينځته شوي انحراف تاثيرات په کوټلې توګه
 .6اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ 259 - 215 ،مخونه.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)057....................................................................................................................
بيانوو:
الف) د جعلي او دورغ نقل په متواتر او رښتوني نقل باندې وړاندې کول
د دغې ډلې لخوا له وړاندې شويو مطالبو څخه ګڼ شمير موارد ،په يو داسې جعلي نقل باندې مستند دي چې هغو ورڅخه
د متواتر خبر يا خبرونو په وړاندې مرسته اخستې ده او ورباندې ئې احتجاج کړے دے .له دغو څخه يو مورد د امام
حسين عليه السالم د قتل نه د يزيد برائت او خالصون او د کربال د اسيرانو سره د هغۀ نيک کړچار دے .د دغه بهير په يو
اثر کښې لولو(( :کله چې د حسين کورنۍ د ابن زياد دربار ته ورسيده هغه حکم ورکړ چې د هغو لپاره يو ښه کور برابر کړې
شي او مناسب لباس او خوراک دې ورته چمتو کړې شي ،بيا ئې هغوي د يزيد په لور وليږل)) 6.دې په دوام کښې د يزيد
کړچار د عبيداهلل بن زياد له رفتار نه غوره معرفي کوي او حتی د علی ابن حسين يعنې د امام سجاد عليه السالم سره د
يزيد د نيکو او ښو روابطو يادونه کوي چې د مکاتباتو او ډاليو سره مل وو.

دا په داسې حال کښې دي چې تاريخي سرچينو د کربال په پيښه او د امام حسين په قتل کښې د يزيد په الس لرلو او د

عبيداهلل بن زياد په ګڼ شمير جنايتونو کښې شک نه دے کړے او له حسين بن علی څخه د بيعت اخيستو لپاره د مدينې
والي ته ئې د يزيد ليک داسې منعکس کړے دے" :فأحضر الحسين بن على و عبداللَّه بن الزبير فخذهما بالبيعة لى بإن امتنعا فاضرب
أعناقهما و ابعث لى برؤسهما 2..يعنې د ليک د ترالسه کولو سره سم حسين بن علي او عبداهلل بن زبير راوغواړه او له دغو دواړو
نه زما لپاره بيعت واخله .که انکار ئې وکړ نو سرونه ئې پرې کړه او ماته ئې راوليږه .ابن حبنل هم (لکه څنګه چې ورته

مخکښې اشاره وشوه) دغه مطلب متواتر او پرله پسې بولي چې پکښې د شک او ترديد ځائې

نشته1.

لدې رويه د تذكرة الخواص خاوند د دغې شبهې په ځواب کښې دريځ نيولے دے .هغه په تائيدونکي لحن اولهجې سره له
خپل نيکۀ نه روايت کوي چ ې د حسين بن علی عليهماالسالم په قتل کښې د يزيد او ابن زياد په شريکوالي کښې د شک
ځائې نشته بلکې هغو له دغه قتل نه زيات بد او ناوړه اعمال ترسره کړي دي چې حيرانونکي دي:
په دې کښې شک نشته چې ابن زياد د حسين سره وجنګيد او عمربن سعد او شمر ته ئې د هغه د قتلولو او د هغۀ د سر د
راوړلو حکم ورکړ .بې شکه حيرانونکې خبره دا ده چې يزيد د امام د سر سره ټوقې ټقالې شروع کړې او د هغوي غاښونه ئې
په لختې سره ووهل .هغۀ د پيغمبر کورنۍ د اسيرانو په توګه په بې کجاوې اوښانه سپره کړه او حتی فيصله ئې وکړه چې د
حسين لور فاطمه هغه کس ت ه وسپاري چې غوښتله ئې او ابيات ابن زبعری د (ليت اشياخي ببدر شهدوا) جمله يې په ژبه
جاري کړه2.

ب) په بيړه ستاينه

د تاريخي پيښو په تيره بيا د کربال د پاڅون او د يزيد د دفاع په هکله د دغه بهير دريځونه سراسر متناقض او نه يوځائې

کيدونکي دي .هغوي له يوې خوا يزيد او ابن زياد د امام حسين د قتل له بهيره تبرئه کوي او حتی په دغه عنوان سره يو
کتاب ليکي او دا په دې معنا دي چې يزيد هيڅکله د کربال په پيښه کښې الس نه درلود او د انديښنې او شک ځائې
پکښې نشته .له بلې خوا د يزيد د اجتهاد بحث مطرح کوي او د يزيد په الس د امام حسين قتل د يزيد د ديني او سياسي
مقام د کمزورۍ پوجه نه بولي او زياتوي چې په دغه کار کښې ئې په خپل اجتهاد باندې عمل وکړ او د خطا په صورت
 .6ابن عربى ،العواصم من القواصم226 ،مخ.
 .2تاريخ يعقوبى2 ،ټوک 226 ،مخ.
 .1آقاى باقر شريف القرشى په دې هکله ليکي" :غزالي په خپلو خبرو کښې ،د هدايت له الرې نه دے تلے او په دې نظريه کښې يې له بديهي
څيزونو انکار کړے دے؛ لکه څه رنګ چې د هغه همفکر ابن تيميه داسې کړي دي؛ ځکه چې تاريخ ليکواالن ټول يوه خُله دي چې يزيد ،ابن مرجاه
ته حکم کړے و چې امام حسين عليه السالم شهيد کړي" حياة االمام الحسين291 ،مخ .
 .2تذكرة الخواص209 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)058....................................................................................................................
کښې هم مجرم نه دے بلکې اجر به ورته ورکول کيږي ،ال پاتې کافر .په دې ترتيب په کربال کښې د يزيد جنايت کله کله د
هغۀ د مجتهدوال ي او کله د برحق او جايز خليفه شونې په عنوان سره توجيه کوي .حتی په ځينو مواردو کښې د يزيد او ابن
زياد ترمينځ د فرق قايل شوي دي او يزيد په حقه ګڼي او تبرئه کوي ئې او د کربال د پيښې ټول جنايت او غميزه د ابن زياد
په

سر ورتپي6.

ج) د منطق او استدالل پرځائې تهمت او النجه:
لکه څنګه چې اشاره وشوه دغه بهير ته يو معاصر ګروهنه لرونکي د تاريخ ليکونکو ويناوې چې زياتره اهل سنت دي،
باطلې او چټي بللي او د خپلو ادعاګانو د ثابتولو لپاره يوازې په شعر او د مال او مقام د مينې په فطرت باندې استدالل
کوي .هغه د يزيد بن معاويه لخوا د کربال د غميزې رامينځته کول الزم او طبيعي کار بولي .د دغه بهير ترټولو مهم کس
يعنې ابن عربي په دې هکله ليکي" :و قد روى النّاس أحاديث فيهم ال أصل لها"؛ يعنې په تحقيق سره خلکو د بني اميه او د
هغوي د منکراتو په اړه يولړ حديثونه نقل کړي دي چې هيڅ کوم ئې اساس او بنياد نلري .له دې رويه په ډيره آسانه او بې له
کوم مدرک او دليله د اميه مخالف حديثونه ردوي او په يوبل ځائې کښې د پيغمبراکرم(ص) د وينا پرخالف په يو جعلي
حديث يا په غيرمعقولې وينا سره چې د "الولد للفراش و للعاهر الحجر" ده ،مطرح کوي او تائيدوي يا د امويانو د مخالفو
روايتونو د ټولګې يا له هغو څخه د يو په هکله ئې په داسې آسانه قضاوت کړے ،حکم صادروي :او په بل ځای کښې يو

جعلي حديث يا غير عقلي بهانه د پيغمبر(ص) د منلي شوي حديث په ځای چې فرمايلي يې وو" :الولد للفراش و للعاهر الحجر"

راوړي او تاييدوي يې يا د هغه ټول و روايتونو په هکله چې د امويانو په خالف وو يا په هغوي کښې د يو په خالف و په
دومره اسانۍ سره فيصله کوي او حکم کوي " .کلُّ ما ذکرتُم ال ننفيه و ال نثبته ألنه ال يحتاج إليه و الذى ندريه حقاً و نقطع عليه علماً أنّ
زياداً من الصحابة بالمولد و الرؤية ."...هم په ګڼ شمير مواردو کښې هغه تاريخي مسلَمات او متواترات چې د اهل سنت په ټولنه
کښې منل شوي دي ،د خپل يقين او پريکنده توب په استناد يا د رد شونې په شک سره ،او تاريخ ليکونکي په زياتر

وينو ،دروغ ويلو يا په ناپوهۍ باندې تورنوي ،داشان چې په خپل کتاب کښې ليکي" :إنّما ذکرتُ لکم هذا لتحترزوا من الخلق و
خاصّة من المفسّرين و المؤرّخين و أهل اآلداب ،فإنّهم أهل جهالة" 2.ابن کثير هم (چې مخکښې به راشي) د يزيد په کفر او فسق

پورې اړوند ټول حديثونه او روايتونه بې له کوم دليل

او جاجونې جعلي بولي1.

په دې ترتيب ،نه يوازې تاريخ ليکونکي بلکې مفسران او اديبان هم بې له استثنا د دغه بهير د نفرت او کرکې وړ ګرځيدلي
دي او غيرقابل اعتماد دي ځکه چې له يوې خوا د حضرت امام حسين عليه السالم په شمول د اهل بيتو فضايل او له بلې
خوا د اموي خلفاؤ په شمول د هغوي فضيلتونه د تفسير ،تاريخ او ادب په دريو حوزو کښې په روښانه او پرله پسې توګه

الر موندلې او د ثابتيدو وړ دي.

د) د متعصبو تاريخ ليکونکو لخوا د واقعاتو ستر او ال بل شان ښودل:
دغه بهير که څه هم د نظرئې له لحاظه په ټولو تاريخ ليکونکو باندې نيوکه کړې ده خو په عمل کښې متعصبو او خيانت
کونکو تاريخ ليکونکو ته له پناه ورکولو پرته بله کومه الره نلري .په همدې دليل ابن کثيردمشقي د هغوي په نزد د "شيخ
المؤرخين" 2په توګه مطرح دے او دوي د خپلو ليدتوګو د ثابتولو لپاره د هغۀ په ويناؤ او نظرياتو باندې استناد کوي.
 .6ر.ك :به اين آثار العواصم من القواصم؛ برائة يزيد بن معاويه من دم الحسين؛ اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ؛ تاريخ االمم االسالمية؛ تاريخ
الجنس العربى؛ الدولة االموية فى شام؛ الدولة االمويه فى الشرق.
 .2تذكرةالخواص 223 -259 -219 ،مخ.
 .1البداية و النهايه3 ،ټوک  252 ،مخ.
 .2محمود ابراهيم ،برائه يزيد بن معاويه من دم الحسين12 ،مخ.
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له تاريخ په تيره بيا د اسالم له تاريخ نه آګاه خلک ښه پوهيږ ي چې ابن کثير د ابن تيميه يو شاګرد او د شام يو ترټول ستر
متعصب او بهيرلرونکے تاريخ نګار دے .دۀ خپل دغه تعصب او تاريخ ته د فرقه پالنې په نظر کتنه او وهابي يا سلفی ګري
پخپلو تاريخي رپورټونو او په ګڼ شمير مواردو کښې په تيره بيا د ابن تيميه دمشقي او د عالمه حلَي د مړينې په مناسبت
نه ده پټه کړې6.

هغۀ د يزيد بن معاويه په هکله هم په همدې آسانۍ سره خپل تعصب په ډاګه کړے دے او د يزيد د مفاسدو په هکله د
تاريخي رپورټونو له منلو بلکې د هغو له څيړلو نه ئې ډډه کړې ده او ليکي :بې شکه ابن عساکر د يزيد په مذمت او ترټنه
کښې ي و لړ حديثونه راوړي دي چې هغه ټول بې له استثنا جعلي دي او هيڅ

صحيح روايات پکښې نه ليدل کيږي2.

د دغې ليدتوګې زيان پيژندنه
په يزيد باندې د لعنت د ليږلو د مخالفانو د ليدتوګو د بيانولو او د هغو د اجمالي نقد نه پس او د نوموړې نظرئې له زيان
پيژندنې او د هغو د ستو نزو له تعليل نه مخکښې د دې ټکي بيانول ضروري دي چې د حضرت امام حسين عليه السالم د
شهادت څيړنه او په هغه کښې د يزيد دخالت له هرڅه نه زيات په تاريخ کښې د روشمن او غيرجانبدارانه تحقيق کړنالرې
او په تاريخي سرچينو کښې موجودو رپورټونو ته بې طرفانه مراجعې ته اړتيا لري .له دې رويه په تحقيق کښې د هر ډول
مذهبي تعصب او سيمه ايز ،ژبني ،سياسي او اقتصادي خاطر تعلق چې د حق مداره ،حقيقي او بې طرفانه تحقيق خنډ
وي ،د تاريخي حقايقو او د اړوندو متنونو د حق او صحيح درک له ترالسه کيدو څخه د ساتنې ډير مهم عامل ګڼل کيږي .د
دغې ډلې يو کس په دې هکله ليکي:
د امام حسين عليه السالم د شهادت او د کربال د پيښې په شان تاريخي موضوعات پکار دي له هرډول احساس پالنې،
مينې او بغض نه لرې بڼه ونيسي ځکه چې هرکله چې داسې ونه شي ،د هغو دفاع په هرې دفاع او عذر سره چې ورسره وي،
نه منلې کيږي ....تاريخ په جذباتو او تعصباتو سره نه جاجول کيږي او له دې الرې د هغه حقايق

نه ترالسه کيږي1.

د پاسني بيان شوي اصل په قبلولو سره د دغو نظرياتو د خاوندانو په لور ځو.پکار دي د هغو ژوند ،تعلقات ،فکري

خياالت ،سياسي ګروهنه ،سيمه او تعصبات وڅيړل شي چې په ډاګه شي چې هغوي تاريخ او په هغه پورې اړوند رپورټونه
په حق بينانه ،بې طرفانه ليد او په آزادفکرۍ سره برابر کړي دي او کۀ د منعه کونکو عواملو ترتاثير الندې ئې په تاريخ
کښې تحريف ،جعلي توب او پټونې ته الس اچولے دے .د هغوي فکري ،سياسي او مذهبي تاريخ مونږ کوم لوري ته
الرښوونه کوي؟
پکار دي اعتراف وکړو چې په يزيد باندې د لعنت د ويل و او د امام حسين عليه السالم د شهادت د نمانځلو د پلويانو
پرخالف ،مخالفان په مطالعې او د تاريخي حقايقو په کشفولو کښې د ډول ډول خنډونو سره مخامخ پاتې دي او د ګڼ
شمير بې الرې کونکو عواملو په خطر کښې ئې شتون لرلے دے چې په هغو کښې ترټولو مهمو ته اشاره کوو.
هغه ټکے چې د تاريخي سرچينو او رپورټونو په تحقيق او په تاريخي پيداوار باندې په پوهيدلو کښې ئې د دغې ډلې د بې
طرفۍ او حق مدارۍ له ارزونې نه مخکښې پکار دي يادونه وشي د اهل سنت د وړومبۍ ډلې عالمانو سره د دغې ډلې

پرتله کول دي .لکه څنګه چې اشاره وشوه ،وړومبۍ ډله له دې نظره د نقدولو وړ نه ده ځکه چې د هغوي نظريات د هغه
وخت د حکومتونو سره په سازګارۍ کښې نه وو او د واکمنو قدرتونو د اهدافو په خدمت کښې نه راتلل .له دې رويه په
 .6البداية و النهايه62 ،ټوک  625 ،مخ د عالمه حلى د وفات په کال.
 .2هماغه3 ،ټوک 252 ،مخ.
 .1اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ211 ،مخ.
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يزيد باندې د لعنت ليږلو نظريه هرډول سياسي کاري او ب دله مننه او د قدرت او يا د مال تاثير نفي کوي .د اهل سنتو د
مختلفو هذهبونو سره د هغوي تعلق او د هغوي د استوګنې د جغرافيا تيت پرکوالے او هم د اسالم د تاريخ او اسالمي
علومو د بيالبيلو دورو سره د هغوي ارتباط ،د هغوي لخوا د تاثير مننې او له حق څخه د دغې ډلې د مجبورۍ هرډول
احتمال له مينځه وړي.
لکه څنګه چې د يزيد د پلوي ډلې د مشرانو له ژوندنامې ترالسه کيږي هغوي په زياترو مهمو او اغيزمنو چارو کښې زيات
ورته والي او يوشان والي لري چې په مجموع کښې د دغه ورته والو شتون کومو چې د ډول ډول عواملو او مختلفو
شرايطو الندې بڼ ه نيولې ده ،د دغې نظرئې د ځينو معاصرو پلويانو د ادعا پرخالف نه يوازې د هغو لپاره بې طرفانه او
علمي تحقيق نه ترسره کوي او تاريخي حقايقو ته د دغې ډلې رسيدل سختوي بلکې د دغو عواملو نه د هر يو شته والے او
د دغو شرايطو شتون د تيرو حقايقو د لټولو مخنيونکې او د تاريخ حقيقتونو او د هغه پيښو ته د رسيدو او د هغو د منلو
په وړاندې يو بند ګڼل کيږي .دغه عوامل په حتی يوه غيرارادي توګه تحقيق کونکے د تيرو مسلَمو تاريخي حقايقو او

واقعياتو په ځائې د خپلو باورونو د طرحې په لورې هڅوي چې له هغو نه ځينو ته اشاره کوو.

.6د سلطې او واکمنۍ پلويتوب

په ټول کښې د دغو کسانو د ژوند څيړنه ښودنه کوي چې هغوي ټول په يوشمير چارو کښې ځانونه مشترک المنافع او
يوشان ښئي .د هغو د وحدت او د ګټو ترټولو مهم اشتراک د هغو په وختو کښې د موجودې سلطې او واکمنۍ او د درباري
ژوند د لرلو سره مينه ده .له ابن تيم يه نه په تيريدو سره چې د اسالم د تاريخ يو بدعت جوړونکے او په فرد پورې د اړوندو
انحرافي او غيرقابل دفاع افکارو لرونکے ګڼل کيږي ،د دغې نظرئې نور پلويان هم په دغه مهم کښې ګډون لري.
شمس الدين ذهبي چې د حنبلي مذهب لرونکے او د ابن تيميه معاصر وو او په مختلفو اسالمي علومو په تيره بيا د
حديثو ،فقهې او رجال په علم کښې د اهل سنت ډير مشهور عالم وو ،په يو ليک کښې په ډاګه د هغۀ د فکري انحراف
يادونه کيږي(( :آيا د دې وخت نه دے رارسيدلے چې له جهالت نه الس واخلې او توبه وکړې؟ پوه شه چې ستا عمر له اويا

کالو نه اوړيدلے دے او مرګ دې رانژدې شوے

دے))6

يوازې شمس الدين ذهبي نه وو ،د اهل سنت يو بل عالم د ابن تيميه د بدعتونو او انحرافاتو په ځواب کښې د ((شفاء
السقام فى زيارة خير االنام)) او ((الدرة المضيئه فى الرد على ابن تيميه)) په نومونو دوه کتابونه ليکلي دي .دوي په دغو
آثارو کښې ابن تيميه په مکرره توګه منحرف او اهل بدعت معرفي کړے او زياتوي:
ابن تيميه په اسالمي عقايدو کښې بدعت رامينځته کړ او د اسالم ارکان ئې ګډوډ او خراب کړل .هغه د مسلمانانو د
وحدت او يووالي پرخالف راپاڅيد او داسې خبره ئې وکړه چې د هغې الزمه د خدای پاک جسم لرل او د هغه پاک ذات
(مرکب) ګڼل دي ...او په دغو ويناؤ سره حتی له 11فرقو نه

هم واوړيد2.

د اهل سنت د هغو عالمانو شمير چې د ابن تيميه مختلف اعتقادات او باورونه له هغو نه د حضرت امام حسين عليه
السالم او د هغوي د شهادت او د يزيد بن معاويه په هکله ئې د هغۀ په نظرياتو باندې علمي نقد او نيوکه کړې ،او دغه
نظريات ئې د مذهبي اډانې نه لرونکي او د اسالمي اصولو او مسلّماتو پرخالف معرفي کړي دي ،دا کومو ته مو چې اشاره
وکړه پدې کښې نه خالصه کيږي .يو معاصر محقق د اهل سنت د هغو مشهورو نيوکه کونکو شمير لس ها تنه ليکلے کومو
چې د ابن تيمي ه په وخت کښې يا د هغۀ نه وروسته ئې په هغه باندې په علمي تنقيد او د امام حسين عليه السالم د شهادت
په هکله د هغه د ليدتوګو په شمول ئې د هغه د ديني افکارو او نظريو په ردولو الس پورې کړے ،او دغه عالمان د اهل
 .6شمس الدين الذهبى ،تكملة السيف الصقيل 02 - 690 ،مخ.
 .2تقى الدين سبكى ،الدرة المضية فى الرد على ابن تيميه5 ،مخ.
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سنتو له مختلفو مذهبونو سره تعلق لري او د اسالمي علومو په ګڼ شمير برخو کښې ئې مشهور کتابونه

ليکلي دي6.

لکه څنګه چې اشاره وشوه ،د خالفت يا د يزيد بن معاويه د حکومت پلويانو چې په يو ډول ئې د حضرت امام حسين عليه
السالم شهادت تحريف لرونکے او شکمن مطرح کړے دے ،د ابي حامد غزالي او عبدالرحمان بن خلدون په شان کسان هم
پکښې شامليږي .د اهل سنت دغو دوو مشهورو عالمانو هم د خپل عمر زياتره برخه او حتی خپل نوم او شهرت د هغه
وخت د حکومتونو سره ګاڼه کړ او د درباد د صلې او نښې ستر ترالسه کونکي وو.
غزالي د ډير متعصب وزير سلجوقيان سره د ځائي روابطو نه عالوه نظام الملک طوسي له خپل اړخه د سلجوقيان دربار
ته او بيا ئې عباسي خالفت ته معرفي کړ .هغه له يوې مودې وروسته د هغۀ لخوا د بغداد د نظاميه مدرسې په مشرۍ
وګمارلے شو او د خواجه نظام الملک له وژلې نه پس د بغداد د خالفت د ترټولو ستر ديني چارواکي او د دولتي ديني
مرجع په توګه راڅرګند شو او د عباسي خلفاؤ په وصف کښې ئې يو شمير کتابونه هم وليکل او هغوي ته ئې ډالۍ کړل.

هغه ورو ورو د سلجوقيان او د بغداد د دربار يوازنې د اعتماد وړ عالم شو او د هغۀ فتواوې د حکومتي احکامو په توګه
د تسنن په نړۍ کښې په عامه توګه رواج شوې .ابن عربي د مغرب يا مراکش د مقتدر واکمن يوسف بن تاشفين د سلطې د
پياوړتيا او د هغۀ د رقيبانو د قدرتونو او افکارو د خرابولو لپاره د هغۀ خوا ته الړ او د يوسف بن تاشفين د حکومت د
جايزوالي لپاره ئې د غزالي فتوا ترالسه کړه او له دغې نه پس ئې د هغۀ سره مستحکمې سياسي او

ديني اړيکې ولرلې2.

د ابن خلدون او د هغه په شان داسې نورو د دغې ډلې ټولو پلويانو د هغه وخت د واکمنانو او سياسي سيسټم په اخور
کښې سر ورکړے وو او په هغه تړون او پيوند سره چې د معيشتي ،سياسي او کلتوري نظره ئې د هغه وخت د دربار سره
تړلے وو ،نه يوازې د هغه وخت د واکمنانو انحرافات او کمزورې ئې نه شوې ليدلې بلکې مجبور وو چې د يزيد بن معاويه
په شمول د خپلو تيرو خوښو کسانو توره کارنامه هم توجيه کړي څو له دې الرې د خپلو نعمت د خاوندانو او د منصب د
وليانو د اقداماتو لپاره هر ډول

الره خالصه پريږدي1.

 .2د مذهبي او فرقه ايزو تعصباتو اعمالول

په يوې لنډې څيړنې سره پوهيږو چې د دويمې نظرئې پلويانو او د معاويه د زوي يزيد مينه والو اشعري تفکر درلود او د

تسنن له مذهب سره ئې تعلق درلود .دغه فرقه او مذهب د سلجوقيانو په زمانه کښې د اسالمي نړۍ ،دربار او خالفت
رسمي مذهب وواو نظاميه مدرسې د دغې طريقې د خپرولو د مرکز په منزله او د هغه وخت ترټولو مهم عالم
ابوحامدغزالي د دغې فرقې مشر وو .عباسي خلفاؤ هم ورو ورو د اهل بيت عليهم السالم سره د مقابلې لپاره اشعري او د
خپلې سياسي سلطې توجيه کولو ته الس واچوۀ او د اسالمي نړۍ لويديځ عالمان چې د امويانو ميراث خوړونکي او د
هغو د الس پوڅو واکمنانانو د الس ګوډاګيان وو ،د مالکي مذهب او د اشعري ګرۍ په رواجولو کښې ئې فعاله ونډه لرله.
هغوي په دې الره کښې حاضر وو چې زياتره تاريخي حقايق ناڅه وشميري او هغه واقعيات د انکار او تحريف وړ وګرځوي
کوم چې په تاريخ کښې د سلطې په زيان او د دين د ګوهر او د خلکو د حقوقو په ګټه وو .د نوموړو پلويانو يوه مهمه
مذهبي ځانګړتيا د اهل بيتو او د شيعه مسلمانانو سره مقابله ده .لکه څنګه چې اشاره وشوه دغه ډله له هغې نه غزالي په
داسې حال کښې چې په يزيد باندې د لعنت ليږلو په هکله تش په نامه زهد څرګندوي خو د شيعه مسلمانانو لعنتول بې له
 .6ابن شاكر كتبى ،الفتاوى الحديثه تطهير فؤاد ،ليک د شيخ محمد بخيت31 ،مخ ؛ ابن حجر عسقالنى ،الدرر الكامنه فى اعيان المائة619 ،
  622مخ. .2د الزياتې خبرتيا لپاره رجوع وکړئ :ابى حامد الغزالى ،االدب فى الدين ،ضبطه و قدّم له رياض مصطفى عبداللَّه3 ،مخ؛ مقدمه احياء العلوم،
وړاندينې؛ هماغه ،ايها الولد ،د محمد رياض خورشيد څيړنه او تعليقة 65 - 22 ،مخ؛ عبداللَّه عنان ،تاريخ دولت اسالمى در اندلس ،د
عبدالمحمد آيتى ترجمه1 ،ټوک 62 ،مخ.
 .1د الزياتې خبرتيا لپاره رجوع وکړئ :العواصم من القواصم ،او د ابن خلدون سريزې ته.
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ډيرې لږې انديښنې جايز بولي او په دې لړ کښې د ډير وړوکي دليل او ديني سند د وړاندې کولو زحمت نه کوي .له دې
الرې ،دغه ډله د نورو اهل سنتو پرخالف ،په دې هڅه کښې ده چې ډير لږ او وړوکے حقيقت که څه هم تاريخي مسلّم او
جوت واقعيت وي چې د هغه منل کۀ څه هم په محدوده توګه د شيعه مسلمانانو وينا ګڼلې کيږي او په ځينو اعتقاداتو او
باورونو کښې د هغوي سره ورته والے ولري ،ونه مني .نه يوازې د غزالي ،ابن عربي او ابن خلدون بلکې د شيعه و په
وړاندې د ابن تيميه دريځنيونه د هغۀ په بيالبيلو آثارو کښې د دې ښودنه کوي چې پاس ذکر شوي مشرانو مذهبي
تعصبات په خپلو ټولو مطالعاتو او تحقيقاتو کښې د هميشن ي عينک په توګه استعمالول او حاضر نه وو چې په هيڅ ډول
شرايطو کښې ډير لږ نرمښت ،حق مداري او لچک ولري6.

-1د ګډ دښمن په وړاندې کلتوري او تاريخي سنبالښت
د دغې ډلې په متن اقضه او خواشينونکې دريځنيونه کښې يو مهم عامل د بيزانس او عيسايانو د امپراطورۍ په نظر کښې
ساتل وو او دي .هغوي په دې فکري زمينې سره چې اسالم او مسلمان خلک په هغه وخت کښې د نورو دينونو په تيره بيا د

عيسائيت په وړاندې راغلي وو او د اسالمي په لويديځه نړۍ کښې چې د افريقې شمال او اندلس وو ،مسلمانانو او
عيسايان تل په فکري ،کلتوري ،پوځي او تبليغاتي تقابل کښې وو ،هڅه وکړه چې د اسالم او د هغۀ د خلفاؤ له تاريخ
څخه د يوې تش په نامه بې عيبه او ارزښتناکې څيرې په وړاندې کولو سره له يوې خوا د مسلمانانو د يووالي زمينه برابره
کړي او له بلې خوا په دې هکله له عيسايانو څخه د هرډول ناوړې استفادې فرصت اخستل ئې د پام وړ وګرځول او
مسلمانان ئې د عيسايانو په وړاندې له هر نظره برتر او غوره بيان کړل .هغوي د دغه کار لپاره مجبور شول چې د
مسلمانانو د تاريخ بدې او تورې سياسي صحنې له هغو نه د يزيد په الس د کربال غميزه د سلطې د نظام په ګټه بيا برابر
کړي او پردې پرې واچوي 2.له دې نه په غفلت سره چې د امويانو په تيره بيا د يزيد جنايتونه له دې ډير زيات دي چې په دې
کار سره پټ کړې شي او د حضرت امام حسين عليه السالم پاڅون هم د اسالم د تاريخ يوه زرينه پاڼه ځانته بيله کړې ده چې
د سمې بيانونې او هراړخيزې څيړنې په صورت کښې کوې شي په دغه آئين کښې موجودې اصالحي او معنوي توانمنۍ او

جاذبې څوبرابره وړاندې کړي.

-2سيمې ته ګروهنه او د هغې تاريخي تير وخت:
دا ټکے هم ډير په زړۀ پورے ښکاري چې د شاميانو او کوفيانو ترمينځ رقابت او سيالي چې د بني اميه په تيره بيا د اموي
سلسلې د ټينګولو او له اصيل اسالم او اهل بيت عليهم السالم څخه د شام د خلکو د ليرې کولو لپاره د معاويه بن ابی
سفيان په الس اوج ته ورسيده ،د يزيد د پلويانو د دريځ په غوره کولو کښې بې اغيزې نه وه .له غزالي نه پرته چې هغه د
(يزيد د لعنتولو د جواز يا عدم جواز) په چوکاټ کښې د دغې ډلې سره د مرستې لپاره ملګرے شو ،د دغې نظرئې نور
پلويان په شام او د هغۀ په خواؤشا کښې پيدا شوي دي او خپله هستي ،کلتور ،عقايد او تيروخت د همدغه ټاټوبي سره
اړوند بولي او په اموي خلفاؤ نيوکه او اعتراض نشي کوې کوم چې شام او د هغۀ شاؤخوا سيمو ته د اسالم راوړونکي،
تمدن جوړونکي او د دغې سيمې د سياسي سرلوړۍ او د اقتصادي برخورۍ عامالن دي او په دغو سيمو کښې د نورو نه

زيات پيژندل شوي او اغيزمن وو .دا ئې خو ال پريږده ،ډيره مشکله ده چې دغه خلک امويان چې د تاريخ يوه برخه بلکې د
هغوي د تاريځ ترټولو زياته ښه دوره او پړاؤ ئې په ځان پورې تړلے دے او په پراخه توګه او د هغو د کوفي او عيسائي
رقيبانو په نزد د پام وړ ګرځيدلي او مطرح شوي دي ،د علمي او بې طرفانه ارزونې وړ ئې وګرځوي او خپل تير خلک چې د
 .6د هغوي په نظرياتو کښې چې کوم سندونه راوړي شوي دي هغه په روښانه توګه د دې ډلې شيعو سره د سختې کينې او تعصب ګواهي ورکوي.
 .2محمود ابراهيم د خپل کتاب په شورو کښې،په څرګنده اظهار کوي چې په امويانو باندې نقد کول چې يو په کښې يزيد هم دی د عسايانو په
نظر کښې د اسالمي تمدن تضعيف دے او وروسره د مسلمانو تمدن او عزت کميږي .رجوع وکړي :برائة يزيد6 ،...مخ.
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اسالم د پراختيا او د اسالمي تمدن جوړونې ادعا کوي ،د پيغمبراکرم حضرت محمدمصطفی صلي اهلل عليه و آله وسلم د
خوږ لمسي حضرت امام حسين عليه السالم

قاتالن وبولي6.

 .6که څۀ هم په بيان شوي پوهانو کښې ډېر ،له دې وروسته چې په لويديځ او اندلس کښې د امويانو حکومت ختم شو په دنيا راغلي دي يا

قلم په الس شوي دي ،خو په دغو سيمو ،شام او اندلس کښې عمومي تفکر ،د سياست او حکومتي دين طرفداري وه چې بنسټ يې د

امويانو او عباسيانو د عمل پاک ګڼل او د هغوي د ضعيفو چارو لپاره بهانې راوړل او همدارنګ د تيرو پيښو په مقابله کښې د اسالم بيال
بيل دريځونه له دينه حکومتي تحليل نقلول وو .په دې بيلګې چې ځينې عوامل يې شام لويديځ او اندلس سره تړلي وو او همدارنګ د

اسالم ي او ديني تاريخ له شام او د هغې د خوا شا سيمو ته راتلل په دې کښې ډېر رول لرلو .نو هغوي به په امويانو باندې څه رنګ نيوکه
کړې و ه ،په داسې حال کښې چې هغوي لپاره په مصر کښې د امويانو حکومت او له دې زيات مهم په اندلس کښې د امويانو حکومت ،په
حقيقت کښې د اسالمي تاريخ او کلتور د پيدا کيدو اصلي برخې وې ګڼل کيدې.
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اووم څپرکۍ
په يزيد باندې د لعنت د مخالفانو ژوند او کارنامې
څرک
لکه څه رنګ چې د دې کتاب په وړاندې څپرکو کښې تير شو ،ځينې کسانو د کربال انقالب باندې له بيال بيلو اړخونو
نيوکې کړي دي او له بيال بيلو عواملو متاثر شوي په کږې الرې تلي دي او غلطه پوهه يې اخستې ده .د کربال د پيښې په
ظالمانو باندې د لعنت په څپرکي پوه شو چې ډېرو اهل سنتو په يزيد باندې په لعنت کولو کښې څه شک نه دے کړے.
هغوي په بيال بيلو دليلونو سره دا ثابته کړې ده او لږو کسانو ور سره يې مخالفت کړے دے البته د هغه لږو ځواب هم

ورکړې شو ،او د هغوي د بې الرې دليلونه بيان شو.

د دې ټولو خبرو باوجود بيا هم که مونږ ګورو چې ځينې کسان بې الرې تلي دي او په يزيد باندې د لعنت مخالفت کوي او
له همدې سببه مونږ د هغوي د ژوند په هکله په بيل څپرکي کښې بحث کوو او د هغوي د بې الرۍ هغه دليلونه چې په
وړاندو برخو کښې په اشارې سره بيان شو دلته يې په تفصيل سره بيانوو او د هغوي سندونه څيړو .له همدی سببه په دې
څپرکي کښې د هغه نظريه لرونکيو او لږکو د مشرانو ژوند ليک په تفصيل سره بيانوو چې هم د کربال د انقالب په پوهه
کښې په غلطه تلي دي او هم يزيد او د هغه ملګري له هغه ظلمه بري کول غواړي او بيال بيلې بهانې ورته راوړي ،او دا
څپرکې په دې طريقه د تېر څپرکي بشپړوونکے او مکمل کوونکے دے.
د يادونې وړ ده چې د ځينې کسانو لکه ابوحامد محمد غزالى ،ابوبكر بن عربى ،ابوالعباس بن تيميه و ابوالفداء بن كثير،
د ژوند ليک په بيان کښې د وخت ترتيب ،د عاشورا په هکله د هغوي د انحراف د وخت ترتيب په نظر کښې ساتلے شوے
دے .له همدې سببه غزالي که څه هم په دې هکله لږ غوندې مطلب ل ري او ډېرو کمو ځايو کښې يې انحراف کړے دے خو
له دې سببه چې د هغه نظريات د اهل سنتو تر مينځ لوړ مقام لري ،نو هغه مونږ د خپل بحث په لومړيو کښې راوړو.

امام محمد غزالى ()259 – 595

د هغه نامه ابو حامد محمد بن محمد غزالي ده چې په  259هجري کال کښې په خراسان کښې په يوې وړوکې کورنۍ

کښې په طبريان طوس سيمه کښې وزيږيد .هغه خپلې زده کړې په داسې حال کښې شورو کړې چې خراسان او د هغې خواو
شا سيمې په فرقه ای جنګ کښې سوزيدې او سلجوقي حاکمان ،د مشهور او متعصب شافعي پوهان نظام الملک طوسي
په وزارت کښې ،د شافعي مذهب په مزبوتيا ا و د اشعريه د بنيادونو په مزبوتيا بوخت وو .هغوي د دې کار لپاره ،په
هرات ،بلخ ،نيشابور ،اصفهان او بغداد کښې مدرسې جوړې کړې .چې د "مدارس نظاميه" په نامې مشهورې شوې .دغه
مدرسې او استاذان چې د نظام الملک له خوا مالي مالتړ کيدل ،په حقيقت کښې د دوو مهمو غرضونو لپاره لګيا وو:
 .6د نورو مذهبونو په بيله توګه د معتزله او شيعه په مقابله کښې د شافعي مذهب او د اشعري بنيادونو مزبوتيا
 .2په مصر کښې د جامع االزهر د فاطميون چې د شيعه مذهب لپاره لګيا وو ،کمزورول.
له دې ورزياته ،د اسماعيليه فرقې طاقت او د سلجوقيانو مينه والو او نظام الملک سره د هغوي جنګونه چې ځينې په
کښې مړه شو ،دا مونږ ته په روښانه توګه د هغه وخت د نظاميه مدرسو او د هغوي د استاذانو او معلمانو حاالت ښيي ،او

د غزالي فکري تربيت هم راته په ښه طريقه څرګندوي.

غزالي په داسې ځای او حاالتو کښې ،خپلې زده کړې په خپل وطن کښې د هغه عالمانو په نزد په بيله توګه د احمد بن
محمد لرازکاني په نزد شورو کړې او بيا جرجان ته الړ ،څه وخت يې له ابی نصر اسماعيلي ګټه واخسته هغه له هغه ځايه
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نيشاپور ته الړ او بيا يې د ابوالمعالي جويني چې په امام الحرمين مشهور و او د نظام الملک له خوا د هغه ځای په مشرۍ
ټاکلې شوې او په درس ورکولو مشغول و ،په شاګردۍ کې

اخته شو6.

هغه په کلونو هغه ځای کښې شاګردي وکړه او بيال بيل اسالمي علمونه يې د له شافعي استاذانو چې اشعري مذهب وو،
په هغه مدرسو کښې په کوشش او تعصب سره زده کړل .غزالي په هغه هڅې او کوشش او توان سره چې له ځانه يې څرګند
کړ ،ډېر زر ورته د استاذانو پام شو او په بيله توګه د امام الحرمين پام يې ځانته راواړاوۀ او هغه په ځلونو د دۀ ستاينه
وکړه او تشويق يې کړ؛ تر دې حده چې د هغه نامه له مدرسې ووته ،د حکمرانانو غوږو ته ورسيده ،په بيله توګه د هغه
وطندار نظام الملک غوږو ته .غزالي له دې وروسته چې له زده کړې فارغ شو يو لښکرځای ته چې نيشاپور سره نزدې و
الړ ،له نزدې يې نظام الملک سره کتنه وکړه او هغه ورته ډېرې ډالۍ ورکړې او تشويق يې کړ.
په نظاميه کښې د هغه درس ورکول؛ نظام الملک د غزالي د شيعه پر ضد تفکر لرو او مذهبي تعصب او هغه سره د يو فکر
لرلو په سبب هغه د مدارس نظاميه استاد کړ .او له همدې ځايه غزالي ورځ تر ورځ ال زيات مشهور شو او د نظام الملک

حکومت د هغه افکار او ګټو سره تړون زيات شو.
د عباسي خليفه ستاينه؛ په  235کال کښې کله چې نظام الملک وويشتل شو ،نو د غزالي له اسماعلييه و نفرت زيات شو
او نظام الملک او شافعيانو سره يې مينه زياته شوه .د المستظهريه کتاب ليکل ،چې د المستظهر باهلل عباسي (- 562
 )231په ستاينه کښې ليکلے شوے دے او په حقيقت کښې د هغه د باطن څرګندوونکے دے ،د هغه په ډېر زيات مذهبي
تعصب او سياسي ګروهنې داللت کوي.
هغه په  211کال کښې ،ابوبکر بن عربي  -چې د العواصم من ال قواصم کتاب ليکوال او له اموي اندلسي درباري عالمانو
او د اشبليه قاضي و – يې خپل ځان سره قبول کړ او کله چې ترې هغه دا غوښته وکړه چې د مسلمانانو د وحدت لپاره بايد
ټول مسلمانان د اندلس او لويديځ اموي حا کم ،يوسف بن تاشفين د حکومت الندې راشي نو غزالي يې په ځواب کښې دا
فتوا ورکړه چې د تاشفين په خالف دې هر ډول غږ او دښمن

نابود کړې شي2.

غزالى په  231کال کښې ،د بيعت المستظهر باهلل عباسى ناسته ترسره کړه او له  ،230يې د سوريې ،مکې او بيت
المقدس او مصر په لور سفرونه وکړل او په  200کال کښې د نيشاپور نظاميه مدرسې ته الړ چې دا مدرسه د نظام الملک
د زوي فخر الملک په مشرۍ کښې چې عباسيانود خراسان وزير و په الس چليده .په اخري کلونو کښې چې کله د نظام
الملک زوې هم وويشتل شو ،نو طوس ته ستون شو تر دې چې په 595

کال کښې هلته مړ شو1.

په اسالمي علمونو کښې له هغه بيال بيل کتابونه او اثار پاتي دي ،په بيله توګه ،قران څيړنه ،حديث ،تاريخ ،عرفان ،فقه،
اصول او فلسفه کښې بحثونه کړي دي او په هغو ټولو کښې مذهبي تعصب او د خپل بنياد مطابق له شافعيان دفاع او د
اشعريه عقيده پراختيا او د شافعيانو او اشعريانو مخالفت

په نظر راځي2.

د ابن عربي زوې ابوبكر()213 – 521
د قاضي ابوبکر ،محمد بن عبداهلل بن محمد المعافرى االشبيلى المالكى ،چې په ابن عربي مشهور دے زوکړه په  213په
يو ديني او سياسي کورنۍ کښې په اشبليه کښې وشوه .د هغه پالر ابومحمد ،د اشبليه ښار له فقيهانو او مشرانو و او د

عبداهلل بن منظور او ابی محمد بن خ زرج او د قرطبه د عالمانو له شاګردانو او روزل شويو ګڼل کيده .هغه د حاکمانو ،په
 .6ابى حامد الغزالى ،احياء علوم الدين2 ،مخ.
 .2محمد عنان ،تاريخ دولت اسالمى اندلس ،د عبدالحميد آيتى ترجمه19 ،مخ.
 .1غزالى ،ايهاالولد ،د محمد رياضى خورشيد څيړنه او تعليقه 65 - 22 ،مخ.
 .2همان؛ االدب فى الدين29 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)066....................................................................................................................
بيله توګه د اشبليه د حاکمانو تر مينځ لوړ او د پام وړ مقام درلود.
ابومحمد له دې وروسته چې په اشبليه کښې د عباديه لړۍ حکومت ختم شو چې دۀ د هغوي په نزد هم مقام او منزلت دلود،
حج ته روان شو ،په داسې حال کښې چې ابوبکر د اوولسو کالو و هغه هم ورسره په دې سفر کښې و .ابن عربي په دې سفر
کښې د مصر ،سوريې ،عراق ،مكې او مدين ې بيال بيلو ښارونو ته الړ او د ابوالحسن خلفي خوا ته ورسيد او څه موده يې
د هغه او د هغه ځای د نورو عالمانو شاګردي وکړه او علمونه يې زده کړل .بيا د شام په لور روان شو او هلته يې ابونصر
مقدسى ،ابوسعيد زنجانى او ابوحامد غزالى سره مالقات وکړ او د هغوي په بيال بيلو درسونو کښې يې شرکت وکړ .هغه
په بغداد کښې هم له ځينې استاذانو لکه ابوالحسن مبارك چې په ابن الطيورى مشهور دے او له ابوالحسن على ابن ايوب
نيزارى او نورو پوهانو ګټه واخسته او شاګردي يې وکړه او په مکه کښې يې له ابى على حسين بن على طبرى او جزوى زده
کړې وکړې6.

هغه څه موده په اسکندريه او مصر کښې هم سبق زده کړ او د خپل پالر له وفاته وروسته په  201کال کښې اندلس ته
ستون شو او ډېر زر د خپلو بيال بيلو علمونو او سياسي مقام او کورنۍ په سبب مشهور شو او د خلکو د لويديځ او
اسالمي اندلس د ساستمدارانو د پام وړ شو او د اشبليه د ښار قاضي وټاکلې شو.

سياسي او قضايي مقامات؛ هغه ورو ورو علمي ،قضايي او سياسي شهرت پيدا کړ ،تر دې چې په قاضي مشهور شو .له
دې وروسته چې يوسف بن تاشفين چې د اسالي لويديځ له حاکمانو و جنګ او خبره زياته شوه نو دا کوشش يې شورو کړ
چې خپل دښمنان او رقيبان چې د اندس لويديځ مسلمانانو باندې يې حکومت کاوۀ ،له منځه يوسي ،قاضي ابن عربي د
هغه د دې کار د اسانۍ لپاره او د هغه بيعت اخستلو او خلکو تاشفين ته د تسليمولو لپاره بغداد ته روان شو چې د بغداد
له خليفه ګانو او عالمانو د هغه لپاره رسمي حکم راوړي چې له يوۀ اړخه په ټولو سيمو کښې د هغه حکومت مزبوت کړي
او له بلې خوا د هغه مخالف ان او رقيبان له منځه يوسي او د هغه حکومت ته شرعي او ديني حيثيت ورکړي .او د هغه دويم
غرض د فاطمي حاکمانو او د هغوي د ملګرو او د لبافيه جنګيانو او ټولو خوارجو له منځه وړل وو.

هغه په بغداد کښې ابوحامد غزالي سره مالقات وکړ چې په هغه وخت کښې د عباسي خليفه د دربار عالم او د بغداد د

نظاميه مدرسې مشر او ښوونکے ګڼل کيده ،او په دې خبرې کښې کامياب شو چې له هغه دا فتوا راواخلي چې د تاشفين
رقيبان او مخالفان دې نابود شي او د هغه هر اړخيز حکومت دې ومنل شي .ابن عربي چې کله له بغداده راستون شو نو د
تاسفين حکومت او د هغه د سي اسي او مذهبي رقيبانو نابودۍ ته يې بې له کوم اعتراضه مشروعيت ورکړ او په خپله يې
هم په اسالمي لويديځ

او اندلس کښې يو لوړ او بې څارې مقام تر السه کړ2.

له قضاوت ،درس ورکولو او د اندلس اموي حاکمانو سره له مرستې عالوه د هغه نور کارونه په شافعي مذهب او اشعري
باو ر باندې په اسالمي علمونو کښې پراخې څيړنې دي چې په قراني ،حديثي ،تاريخي ،فقهي ،اصولي ،رجالي او نورو
موضوعاتو کښې يې ترسره کړي دي .د هغه په اثارو کښې دوه همهمې بيلګې ،مذهبي تعصب او له سياسيته متاثر شونه.
اخر هغه په 521کال کښې په مغيله سيمه کښې چې "فاس" ښار

سره نزدې دے له دنيا الړ1.

لکه څه رنګ چې بيا بيا په دې کتاب کښې اشاره وشوه يا يې سند ذکر شو چې د ابن عربي له کتابونو يو کتاب العواصم

من القواصم دے چې په هغې کښې له پيغمبر(ص) وروسته د اصحابو په هکله بيان کړے دے او د اصحابو او تابعانو په
وخت کښې ترسره شوي ټولې پيښې او کارونه يې د خلفای راشدينو او امويانو په ګټه توجيه کړي او راړولي دي .هغه د
 .6ابراهيم بن على اليعمرى المالكى ،الديباج المذهب فى معرفة اعيان علماء المذهب ،د عبدالمعيد خان څيړنه6 ،ټوک  236 - 232 ،مخ.

 .2عبداهلل عنان ،تاريخ دولت اسالمى اندلس ،د عبدالحميد آيتى ترجمه 2 ،ټوک  19 - 11 ،مخ.

 .1العواصم من القواصم20 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)067....................................................................................................................
امويان او په بيله توګه د يزيد او د هغه د ملګرو په هکله دومره له تعصب کار اخستے دے چې د امام حسين(ع) انقالب
باندې يې نيوکې کړي دي او ټينګار او نه معافيدونکي تعصب سره يې ټول علمي اصول او د تاريخي څيړنو ضروري
شرطونه د پښو الندې کړي د دې لپاره چې يزيد په بيړه له دې ګناه خالص کړي او کله کله خو تر دې وړاندې تلے دے چې
هغه يې مجتهد ګڼلے دے او بيا يې مجتهدان ويشلي دي چې ځينې خطا کوونکي او ځينې صحيح وي او يا يې هغه عادل
او برحق خليفه ګ ڼلے دے او د هغه په خالف هر يو غږ چې د هر چا له لورې ،که هغه امام حسين(ع) ولې نه وي ،هغه يې غير
شرعي ګڼلے دے.

عبدالرحمان ابن خلدون ()119 – 393
د هغه زوکړه او روزنه؛ ابو زيد ،عبدالرحمان بن خلدون حضرمى اشبيلى تونسى ،په 112کال کښې په تونس کښې دنيا ته

راغے .د ه غه کورنۍ له اوله سياست او کلتوري چارو سره ګډه او متاثره وه ،هغه مالکي عقيده لرله .هغه اول پالر سره او
بيا د تونس نورو عالمانوو سره مقدمات ،ادبيات ،فقه ،حديث او اصول زده کړ او د شعرونو حفظ کولو سره يې هم مينه
لرله6.

د لويديځ ځمکه چې د ابن خلدون له زوکړې يوه پيړۍ وړاندې ،په کښې د موحدون د لړۍ توانمن او متحد امپراطوري وه،
د هغه د زوکړې او زده کړې په وخت په درې برخو ،لرې لويديځ د پارس مرکزيت ،متوسط لويديځ د تلمسان پالزمينه ،او
نزدې لويديځ يعنې تونس ،ويشلې شوې و او بنی حفض په تونس کښې چارې په الس کښې اخستې وې .دا درې برخې تل
په رقابت او جنګ کښې وې او کومو اميرانو چې به ماتې وخوړه نو هغه به د جبل الطارق ورکوټې ځای(تنگه) ته د پناه
لپاره تښتيدل.

د هغه دولتي او سياسي خدمتونه
هغه له ضروري زده کړو وروسته ،د کورنۍ د نورو کسانو غوندې په  151کال کښې د وخت د حکومت خدمت ته ننوت او
زر يې د عالمت ليکلو کرسۍ ترالسه کړه چې په حقيقت کښې د باچا د ليکونو سريزه ليکل وو .څه وخت نه و تېر چې ابن
تافراګين د قستنطنيه له اميره ماتې وخوړه او ابن خلدون آبه ښار ته وتښتيد او تر 21کار پورې په بيال بيلو ښارونو او
کليو کښې اللهانده و او تونس ته راستنيدې نه شو 2هغه اخر په فارس کښې د ابوعنان مريني باچا خدمت ته ورغے او د
دربار د علمي ټولنې غړې شو او باچا سره د جمعې په لمانځه کښې تل ګډون کوونکے شو او بيا خاص مشري ورته په الس
شوه.
هغه له دې وخت نه يوازې دا چې د خپل سياسي غرضونو بلکې د خپل علمي مخپرتګ لپاره ګټه واخسته او بيال بيلو
عالمانو سره يې اړيکې ترسره کړې .هغه د خپل علمي پرمختګ لپاره د فاس د مدرسو له کتابتونونو يې ګټه واخسته .ابن
خلدون په سياسي چارو کښې دومره ښکيل شو چې اخر ورباندې باچا بدګمان شو او په بند کښې واچاوۀ او دوه کاله د

فاس د تېر حاکم سره د اړيکې په تور کښې په زندان کښې و .له دې وروسته چې باچا مړ شو او ابن خلدون ازاد شو ،د
قدرت جنګونو همدارنګ دوام والرۀ او ابن خلدون هم ډېر په کلکه په دغه جنګونو کښې مشغول و او له علمي چارو زيات
په سياسي

چارو بوخت و1.

د هغه کارونه او علمي اثار؛ اخر دا چې ابن خلدون له سياسته الس واخست او د الجزاير په وهران واليت کښې په ابن
 .6حاجى خليفه ،كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون2 ،ټوک 622 ،مخ.
 .2محمد پروين گنابادى ،د ابن خلدون سريزه10 ،مخ.
 .1هماغه؛ محسن مهدى ،فلسفه تاريخ ابن خلدون ،د مجيد مسعودى ترجمه 12 - 20 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)068....................................................................................................................
سالمه يا تاوغزوت قال کښې په څيړنې او ليکنې او تصحيح بوخت شو .د ابن خلدون مشهور د تاريخ کتاب العبر او د
هغې سريزه د ابن خلدون په نامه په همدې ورځو کښې ليکلې شوې ده .هغه له دې وروسته چې څو کاله له سياسته لرې و،
تونس ته ننوت او هغه ځای کښې له څلورو کالو هيساريدو وروسته مصر ته ستون شو او له هغه ځايه د حج په نيت
مينځنۍ

اسيا ته روان شو6.

ابن خلدون د اسالمي علمونو په بيال بيلو بابونو کښې ليکنې کړي دي .هغه په منطق ،فلسفه ،كالم ،فقه ،تاريخ ،علم
عمران ،رجال او سياسى بحثونو کښې يې بيال بيل کتابونه او رسالې ليکلي دي چې مهم يې د تاريخ په درک کښې د هغه
مقدمه او د حکومتونو د غوځيدو او اوچتيدو علل او اسباب چې د ټولنې پيژندګلو په علم کښې لومړۍ کتاب ګڼل کيږي
او دا کتاب په لويديځ او ختيځ کښې د هغه د ډېرې مشهورتيا سبب شوے دے .د هغه بل مهم کتاب ،په تاريخ کښې العبر
دے .دا کتاب هم د لويديځې اسالمي نړۍ په هکله دے په بيله توګه د ابن خلدون زمانې ته د نزدې وخت په هکله ،علمي

ارزښت لري او په ځينې موضوعاتو او پيښو کښې يوازينې ګڼل کيږي.
د هغه نور کتابونه په دې ډول دي:
د لباب المحصل کتاب (رازي د محصل لنډيز)
د البرده (محمد بن سعيد البوصيرى م  )102په قصيدې شرحه
د ابن رشد د کتابونو لنډيز
په منطق کښې يوه رساله چې د سلطان محمد پنجم لپاره يې وليکله
په رياضياتو کښې يو کتاب

د ابن الخطيب (م  )111په يو کتاب باندې شرحه چې د اصول فقه په باره کښې و
شفاة السائل لتهذيب المسائل

(په عرفان کښې)2.

ابن خلدون په 132کال کښې مصر ته الړ او د هغه د علمي او کلتوري او اداري مشهورتيا په سبب د مصر د هغه وخت باچا
(برقوق) ورته هرکلې وويل او د هغه ځای پوهانو هغه ته بلنه ورکړه چې په جامعة االزهر کښې سبق ښودل شورو کړي .او د
شاه له خوا ورته د قاضی القضات کرسۍ ورکړې شوه .هغه د شاه برقوق د زوي په وخت کښې کله چې تيمورلنګ بريد وکړ
نو ونيولې شو او 15ورځې زنداني شو.
لکه څه رنګ چې اشاره وشوه د ابن خلدون د مشهورتيا سبب د هغه هغه کتاب دے چې په تاريخ کښې يې ليکلے دے په
بيله توګه د هغې سريزه .په دې تاريخ له سريزې عالوه لومړۍ کتاب د ټولنې او تمدن په هکله ،دويم کتاب د عربو د اخبارو
په هکله ،دريم کتاب د بربر او د هغه د يارانو لکه زنانه په هکله دے چې د افريقې له مشهورې قبيلې بربر وه.
هغه په دغه سريزې کښې ،په لومړي ځل د تاري خ فلسفه يا د ټولنې پيژندګلو (علم االجتماع) علم ،باندې بوخت شوے دے،
او له هغه وړاندې تاريخ ليکواالنو باندې يې د هغوي تاريخ ته بې پامۍ او بې خبرۍ په سبب چې همدا د حکومتونو او
تمدنونو د اوچتيدو او غورځيدو سبب دے ،نيکوې کړي دي .ابن خلدون په دې باندې ټينګار کوي چې د تمدنوو او
حکومتونو د اوچتيدو او غورځيدو اصلي عامل عصبيت دے.

هغه په دې مطلبونو سره په حقيقت کښې په اسالمي نړۍ کښې بلکې په علمي نړۍ کښې دا باور او عقيده خلکو ته

وړاندې کړه چې انساني تاريخ او انساني ټولنې ،په ثابتو او مستقل قانونونو باندې روانې دي او وړاندې وينې يې کيدې
شي او دغه قانونونه د پيژندګلو او درک وړ دي .ابن خلدون د "عصبيت" نظريې په راوړلو سره د دې قانون محور او مينځ
 .6دايرة المعارف بزرگ اسالمى ،ابن خلدون.
 .2هماغه؛ فلسفه تاريخ ابن خلدون 25 ،مخ.
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خلکو ته

بيان کړ6.

د هغه ځينې کتابونو ته چې کله نظر وکړو که څه هم هغه ډېر کتابونه لري خو بيا هم له کمزورۍ او اشکال پاک نه دي او
دفاع يې نه شي کيدې.
 .0هغه په خپل تاريخي کتاب کښې هغه قانونونو ته چې کوم کشف شوي وو لږ غوندې پاملرنه هم نه ده کړے او د په
خپل تاريخ ليکنې کښې يې هغه نظريه نه ده جاري کړے .له همدې سببه يې خپل تاريخ د تيرو کسانو په شان بلکې
له هغوي هم زياتو اشکاالتو سره ليکلے دے.
 .2د ځينې کسانو د تصور په خالف ،هغه د خپل تاريخ په سريزې ،کوم علمي نوښت نه دے کړے بلکې له ځينې نورو
تاريخ ليکوانو متاثر شوے دے چې يو پکښې مسعودي دے.
 .3هغه په خپل تاريخ کښې ځينې ستونزې لري لکه په خبرو کښې تناقض ،علمي بې پلوي نه لرل ،تعصب لرل او د
حکومت طرفداري کول چې د

دې ټولو څيړنه له دې زيات وخت غواړي2.

هغه اخر په  393کال کښې له دنيا الړ .د هغه نظريات او کتابونه له هغه وخته تر اوسه پورې د ډيرو پوهانو حتی د غير
مسلمه کسانو د منفي يا مثبت رد عمل سبب شوې دي.

تقى الدين احمد بن تيميه ()666-827
زوکړه او د زوکړې ځای
احمد بن تيميه حرانى دمشقى ،په 116کال کښې په د سوريې په حران سيمه کښې وزيږيد .د هغه پالر عبدالحليم ،عادي
ژوند درلود او نامه او شهرت يې نه الرۀ .کله چې ابن تيميه په خپل وطن کښې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوله نو د اسالم

نړۍ لويديځ په بيله توګه شام او د هغې خوا وشام د مغلو د حملو الندې وو او بغداد چې د اسالمي خالفت مرکز و د مغلو
الس ته ورغلے و ،د عباسيانو د خالفت لړۍ چې له پينځو سوو کالو زيات يې په اسالمي نړۍ حکومت وکړ ،له منځه الړ.
مسلمان کسان هم چې د هغه حکومت سياسي او کلتوري اړيکو سره عادت شوي ،ناڅاپه له هغې راووتل او له اسالمي
خالفته او د هغې ځای د سيميزو حاکمانو يې فاصله پيدا کړه.
د زده کړې سفر او بدعت لرونکي نظريې؛ هغه په اوولس کلنۍ کښې مجبور شو چې خپلې کورنۍ سره حران پريږدي او
دمشق ته روان شي او په  113کال کښې په هغه ښار کښې هيسار شي 1او د بيالبيلو اسالمي علمونو د زده کړې لپاره بيال
بيلو استاذانو سره الړ شي او له هغوي زياته ګټه اوچته کړي تر دې چې په خپله د دمشق له لويانو شو او د هغه ښار او
خواوشا په خلکو کښې په تبليغ اود احکامو په ورزده کړې

بوخت شو2.

د ابن کثير په وينا ،هغه ډېره مزبوته حافظه لرله او ډېر ښه استعداد يې الره او په عالمې او فضيلت لرونکي کورنۍ کښې
وروزل شو ،که څه هم له ډېرو څيړنو او زده کړې وروسته يې دا نظريې او مسلې بيانولې چې د ابن بطوطه په وينا د هغه د

عقل په سالمتۍ يې نيوکه راتله .د هغه په دغو نظريو باندې د اهل سنتو ډېرو مشهورو عالمانو او پوهانو نيوکې وکړې او

 .6د ابن خلدون سريزه؛ زرين كوب ،تاريخ در ترازو12 ،مخ ؛ ډاکټر صديق ،جزوه مبانى جامعهشناسى ،پلى كپى ،بنياد فرهنگى باقرالعلوم،
.6111
 .2د الزياتې خبرتيا لپاره رجوع وکړئ :مهدى پيشوايى" ،تأملى در آثار و انديشههاى ابن خلدون" ،تاريخ در آئينه پژوهش1 ،ګڼه  ،د6132کال
خزان ،قم ،مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينىرحمه اهلل 20 - 11 ،مخ.
 .1البداية و النهايه62 ،ټوک 611 ،مخ.
 .2ابن بطوطه ،رحلة ابن بطوطة 05 - 01 ،مخ.
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د هغه په نظريو باندې نه يوازې د اسالم د لومړي تاريخ په هکله بلکې د فقهې ،اصول ،کالم ،تفسير او حديث په بيال بيلو
بابونو کښې نيوکې وشوې او نقد ورباندې وليکل شو او په هغو نظريو کښې د هغه په انحراف او بې الرۍ باندې ټولو
ټينګار او تاييد وکړ او تر دې حده چې د هغه د همفکر حنبليانو له خوا ورباندې هم نيوکړې وشوې.
له دې ورتېر ،لکه څه رنګ چې د ابن تيميه له نظريو او د هغه د مخالفان د نقد او رده دا په الس راځي چې هغه د اسالم په
بيال بيلو بابونو کښې بدعت ګزار او بې الرې دے چې د اسالم تحريف او د يزيد بن معاويه ظلمونو ته بهانې راوړل او
توجيهول د هغه له ډېرو بې الريو څه ځينې بې الرۍ دي .په سرچينو کښې لولو چې لومړي ځل چې د اسالمي عالمانو په
بيله توګه حنبليانو د هغه د نظرياتو او عقيدو په وړاندې پاڅون وکړه ،هغه وخت و چې کله د هغه يو کتاب رساله حمويه يا
الفتوی الحمويه خپور شو چې په هغه کتاب کښې يې الس ،پښې ،پنډۍ او مخ لرل د خدای له حقيقي صفتونو ګڼلي وو او
خدای يې داسې په عرش سپور ګڼلې و لکه چې مادي او محسوس بدن ولري! ابن تيميه د هغه کسانو په ځواب کښې چې

په هغه باندې يې نيوکې کړې وې چې د دې مطلب خو دا دے چې خدای په ځای وي او هغه ځای يې مشغول کړې وي او د
تقسيم وړ وي ،هغه دا بې اساسه ځواب ورکړ چې ويې ويل" :زۀ دا نه قبلوم چې ځای نيول او تقسميدل د بدن لرلو
خصوصيت وي" 6همدا خبره ابن بطوطه هم د دمشق په لور په خپل سفر کښې له ابن تيميه اوريدلې ده او نقل کړې ده ،هغه
ليکي:
هغه يوه جمعه په يو جومات کښې خلکو ته په نصيحت لګيا و او زۀ په هغه محفل کښې وم د هغه په ويناو کښې يوه خبره
دا وه" :خدای له عرشه لومړي اسمان ته راکوزيږي لکه څه رنګ چې زۀ له ممبره راکوزيږم .دا خبره يې وکړه او له ممبره يو
پوړې راکوز شو .دغه وخت يو مالکي عالم چ ې نامه يې ابن الزهرا وه په هغه نيوکه وکړه او خبره يې ورله رد کړه نو خلک د
ابن تيميه په طرف شو او هغه عالم يې په لتو

او سوکونو وواهه2.

د ابن تيميه په بيال بيلو اسالمي بابونو کښې په بيله توګه په اسالمي عقايدو کښې او د اسالم او توحيد په جامه کښې د
کفر او الحا د رواجولو د دمشق حکومت دې ته مجبور کړ چې د دين د حفاظت لپاره د او د عقيدو او د مسلمانانو د
باورونو د حفاظت لپاره عکس العمل وښيي او د هغه د نيولو او په ويناوو يې د بنديز حکم ورکړي .په هغه اطالعيې کښې

چې د حکومت له خوا په همدې مناسبت وتلې ده داسې راغلي دي:
ابن تيميه په دغه وخت کښې له خپل قلمه کار واخست او خبرې او بحثونه يې وږده کړل او د خدای د ذات اود هغه د
صفتونو په هکله يې بحثونه وکړل او منکرې او ناجايزې خبرې يې په خپلې فاسدې ژبې جاري کړې .هغه په داسې بيال بيلو
ډګرونو کښې خبرې کړي دي چې اصحاب او تابعان په کښې چپ پاتي شوي دي ،او په داسې څيزونو يې الس پورې کړے
دے چې د اسالم نيکو پوهانو او مشرانو ترې ځان ساتلے دے .هغه د داسې څيزونو دعوا وکړه چې د اسالم امامانو له
هغې انکار کړے دے او د ا سالمي حاکمانو ا و عالمانو اجماع د هغو په خالف ده ....تر دې چې مونږ خبر شوي يو چې د
هغه منونکي د خدای لپاره تکلم او خبرې او جسم او د دې غوندې نور څيزونه قايل شوي دي .له همدې سببه مو د خدای په
شان کښې د دې تورونو په رد کښې لګيا شو ...او دا بدعتونه مو په ټينګتيا سره رد کړل1.

ابن تيميه په خپل زيات زيار او کوشش سره د خپلو تفکراتو او نظريو په خپرولو لګيا شو او ډېر زر په دمشق او عربي نړۍ
کښې له علمي شخصيتونو په توګه وپيژوندې شو .هغه د اسالمي علمونو په بيال بيلو بابونو کښې ډېره مطالعه وکړه او په

ځينې موضوعاتو لکه منطق ،فلسفه ،تاريخ ،حديث ،فقه ،تفسير او كالم کښې يې کتابونه وليکل.
 .6ابن حجر عسقالنى ،الدر الكامنة فى اعيان المائة الثامنه 622 - 619 ،مخ ؛ عزيز العظمه ،ابن تيميه 215 ،مخ.
 .2هماغه231 – 232 ،مخونه.
 .1جعفر سبحانى ،وهابيت ،مبانى فكرى و كارنامه عملى 21 ،مخ.
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د ابن تيميه په هکله د عالمانو نظر
شمس الدين ذهبی چې د حنفي مذهب د حديث او رجالو او درايې په علمونو کښې د اهل سنتو له لويانو دے .هغه د ابن
تيميه په وخت کښې د هغه انحرافات او کږې خبرې ونه زغملې شوې او په يو ليک کښې يې هغه ته داسې وليکل:

ايا هغه وخت نه دے راغلے چې له جهالته دې الس واخلې او توبه وکړې .پوه شه چې تا د خپل عمر په اويا کلنۍ کښې قدم
ايخې دے او مرګ دې نزدې شوے دے .قسم په خدای چې دا فکر نه کوم چې مرګ دې ياد وي .بلکې هغه کسان چې مرګ
يادوي د هغوي هم سپکاوې کوې .او دا هم فکر نه کوم چې زما خبرې ومنې او پند ته مې غوږ کيږدې ،بلکې ستا الر خو دا
ده چې زما د وړوکې ليک په مقابله کښې ډېرې خبرې وکړې تر دې چې زۀ خپلې خبرې بند کړم .ته تل په دې فکر کښې يې
چې په ما برالسې شې چې زۀ چپ شم .ته ما سره – چې ښه پوهيږې چې ملګرې دې يم – داسې کوې؛ لکه څه رنګ چې
ستاسو په ملګرو کښې هم ګ ناهګار ،دروغجن ،نادان او بې شرمه زيات ښکاري .پوه شه چې زۀ په دې خوشحال يم چې په
ظاهر کښې زما بد وايې خو په باطن کښې زما له نصيحته پند اخلې .خدای دې په هغه چا رحمت وکړي چې زما عيب ماته
د ډالۍ په شکل

بيان کړي6.

تقی الدين سبکی ،د هغه د وخت له پوهانو دے هغۀ نه يوازې دا چې د ابن تيميه افکار او باورونه يې رد کړي او هغه يې
ګمراه کوونکي او غلط کڼلي دي بلکې د هغې په رد کښې په يو ليک او يوې مقالې هم بسنه نه ده کړې بلکې دوه کتابونه
يې ورباندې ليکلي دي .د يوۀ کتاب نامه يې شفاء السقام في زيارة خير االنام ده او د دويم نامه يې الدرة المضيّه فى الردّ على ابن تيميه

ده .هغه په څرګنده ابن تيميه بدعتګزار او منحرف معرفي کوي چې اسالمي اصولو باندې يې بريد کړے او متزلزل کړي
يې دي.
ابن تيمه ،د کتاب او سنت په پرده کښې په دې بهانه چې خلک حق او هدايت او جنت ته وبولي ،په اسالمي عقيدو کښې
بدعتونه راوستل او د اسالم ارکان يې مات کړل .هغه د مسلمانانو د يووالي په خالف د هغوي په مخالفت لګيا شو او د
خدای لپاره يې داسې صفتونه بيان کړل چې الزمه يې مرکب شونه او د خدای جسم شونه ده ،تر دې حده چې د عالم په ازلي
شونې معتقد شو او په دې خبرو سره له  11فرقو نه

هم بهر شو2.

ابن حجر هيثمي د اهل سنتو له مشهورو عالمانو دے .هغه هم ابن تيميه ګمراه او ګمراه کوونکے ګڼي او ليکي:

خدای هغه (احمد ابن تيميه) خوار ،ګمراه ،ړوند او کوڼ کړے دے او د اهل سنتو مشرانو د هغه افکار په څرګنده فاسد

ګڼلي دي .څوک چې غواړي د هغه له ع قايدو خبر شي ،نو د ابوالحسن سبکي او د هغه د زوي تاج الدين چې د اهل سنتو
امام دے او نورو عالمانو کتابونو ته رجوع وکړي .د ابن تيميه خبرې څه ارزښت نه لري .هغه يو بدعتګزار ،ګمراه ،ګمراه
کوونکے او نامعتدل کس دے .خدای دې خپل عدل سره هغه سره چلن وکړي او مونږ دې د هغه د عقيدې له شره محفوظ
وساتي1.

تېرې نيوکې او نقلونه په ښه طريقه مونږ ته دا ښيي چې د اهلسنتو پوهانو نه يوازې دا چې د ابن تيميه په عقايدو باندې
اشکال کوي ،بدعت او غير اسالمي يې ګڼي ،بلکې په دې خبرې يې ټينګار کړے دے چې هغه سره د علمه او سره د دې
چې ښه پوهي ږي ،دې انحراف ته مخ کړے دے او ځواب او خبرتيا يې يوازې د خلکو لپاره ګټه وره ګڼلې ده ،خو هغه په
خپله د هدايت او ويښتيا قابل نه دے او له انحراف او ګمراهۍ نه لرې کيږي.
هغه له دې وروسته چې له بنده خالص شو ،د سوريې ،لبنان ،مصر او فلسطين بيال بيلو ښارونو ته الړ او خپل بدعتونه او
 .6شمس الدين الذهبى ،تكملة السيف الصقيل 02 - 690 ،مخ.
 .2تقى الدين سبكى ،الدرة المضية فى الرد على ابن تيميه 5 ،مخ.
 .1ابن شاكر كتبى ،الفتاوى الحديثة؛ تطهير فؤاد ،د شيخ محمد بخيت ليک 31 ،مخ.
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باورونه يې خپاره کړل .د ابن تيميه په بيال بيلو اسالمي عملونو کښې له شرک ډکو او الحادي نظريو په خپريدو او د هغو
مخپرتګ ،د اسالمي نړۍ په بيال بيلو برخو کښې ،ديني عالمان او اسالمي فقيهان وويرول او هغوي يې ردعمل ته مجبور
کړل .د دمشق ،مصر ،عراق او نورو ځايونو مشهور پوهان مجبور شو چې په هرې طريقې د ابن تيميه د ليکنو او افکارو
مخه ونيسي او د هغه په رد کښې رسالې او تر دې چې کتابونه وليکي .په اوسني ليکواالنو يې يو ليکوال ،د هغه په خالف
مشهور مخالفان داسې ګڼي:

د ابن تيميه مشهور مخالفان او نيوکه کوونکي
.6

شيخ صفى الدين هندى ارموى ()122-165

.2

شيخ شهاب الدين بن جهبل كالبى حلبى (م )111

.1

قاضى القضات كمال الدين زملكانى ()111-111

.2

شمس الدين محمد امهر ذهبى (م )123

.5

صدرالدين مرحّل (م )159

.1

على بن عبدالكافى سبكى (م )151

.1

محمد بن شاكر كتبى ()112

.0

ابوبكر حضى دمشقى (م )120

.3

ابوحمد عبداهلل بن اسعد يافعى ()103-113

 .69شهابالدين احمد بن حجر عسقالنى (م )352
 .66جمال الدين يوسف بن تغزى اتابكى ()362-312
 .62شهابالدين بن حجر هيثمى (م )011
 .61مال على قارى خفى (م )6961
 .62ابوااليس احمد بن محمد مكناسى معروف به ابوالقاضى ()019-6925
 .65يوسف بن اسماعيل بن يوسف نبهانى ()6215-6159
 .61شيخ محمد كوثرى مصرى (م )6116
 .61شيخ سالمه قضاعى عزامى (م )6110
.63

شيخ محمد ابوزهره (6)6161-6101

د دې عالمانو او د اسالمي نړۍ د نورو فقيهانو او پوهانو چې له بيله بيلو فرقو او مذهبونو دي ،د دې سبب شو چې د ابن
تيميه افکار له منځه الړ شي .له همدې سببه ويلي شوي دي چې "د ه غه مقابلې له سببه ،د ابن تيميه د شاګرد ابن قيم جوزي
( )106-156له کتاب عالوه بل ځای کښې څه نامه پاتې نه شوه .او تر دې چې ابن قيم هم په خپل کتاب الروح کښې د خپل
استاد مخ نيوي او

سپکاوي ته پاڅيدلے دے"2

د اسالمي عالمانو دا کوشش او ن قدونه د دې سببه شو چې د ابن تيميه غلطۍ او بدعتونه له بيال بيلو اړخونو څرګند شي،
او خلک چې په لومړيو کښې د هغه له نظرياتو متاثر شوي وو ورو ورو د هغه له باورونو ستانه شي .خو د ابن تيميه له
مرګه پينځه سوه کاله وروسته يو کس چې نامه يې محمد بن عبدالوهاب وه په نجد کښې څرګند شو او د خپل ځای حاالتو

 .6جعفر سبحانى ،وهابيت ،مبانى فكرى و كارنامه عملى21 ،مخ ؛هماغه ،بحوث فى الملل و النحل2 ،ټوک  11 - 59 ،مخ.
 .2هماغه 19 ،او  11مخ
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ته په پام ،صحراي کلتور او سياسي حاالتو ته په پام لګيا شو او بيال بيلو نعرو او غږونو سره او د موجوده حاالت په نقد
سره يې هماغه نظريات بيا څرګند کړل چې د ابن تيميه افکار او

نظريې ورسره ژوندي شول6.

ابوالفداء ابن كثير دمشقى
يو له هغه تاريخ ليکواالنو چې د کربال د انقالب او د يزيد بن معاويه د خالفت په موضوع يې ليکل کړي دي ابن کثير
دمشقي دے ،چې د مشهور کتاب البداية والنهاية ليکوال دے .هغه د يزيد بن معاويه د نورو يارانو په شان د اسالمي
نړۍ په لويديځ کښې په شام کښې وزيږيد ،او زده کړې يې هغه ځای کښې ترسره کړې ،هغه تاريخ ليکوال او پيښې
ليکونکے دے .له همدې سببه د يزيد د دې وخت ملګري په دې حاالتو کښې دا سپارښتنه کوي چې د تاريخي حقيقت د
پيژندولو لپاره د هغه کتاب البداية والنهايه ته رجوع وشي او هغه يوازينې کس دے چې بې له کوم کمي زياتي يې د
مسلمانانو تاريخ ،چې يو ترې د کربال پيښه ده او په هغې کښې د يزيد دخالت دے ،ليکلے

دے2.

په نا مطمئنه کس باور
ځينې له هغه کسانو چې د يزيد د کارونو په توجيه يې الس پورے کړے دے په بيله توګه د کربال د پيښې په هکله او يزيد
يې يو عادل کس ښودلے دے چې د اسالمي خالفت د ادامې لپاره علمي او عملي توان لري ،ځينې روايتونه يې البداية
والنهاية نقل کړي دي که څه هم هغه نادر او ضعيف دي؛ لکه په لومړي او پينځم څپرکي کښې په تفصيل

سره تير شول1.

د ابن کثير د ژوند او تفکر په هکله څيړنه ،له دې زيات وخت او ځای غواړي .مهم ټکې دا دے چې مونږ د تاريخي پيښو
او تاريخي شخصيتونو په هکله د هغه تصعب ،ناروا طرفداري او سياسي او فکري جريانونو کښې د خپل باور او عقيدې
په لړ کښې د هغه غلط دريځ له منځه يوسو .او د هغه خپلې عقيدې او باورونه د دې سبب شوي دي چې په تاريخي پيښو
او البدايه والنهايه کتاب او رجالي کتابونو کښې يې د هغه ګزارشونه او نقلونه خراب کړي او له علمي ارزښته يې

غورځولي دي.

د ځينې حقيقتونه پټول
د ابن اثير د بيال بيلو اثارو او د هغه د علمي فرقه ايزو نظريو هر اړخيزه څيړنه له دې زيات وخت او ځای غواړي؛ که څه هم
د هغه څيړونکيو او محقيقينو لپاره چې په بې طرفه طريقې او له تعصبه په پاک ذهن سره دې ته وګوري نو د هغه حال ورته
څرګنديږي خو بيا هم په تاريخ کښې د هغه فرقه ايزو او غرضمنو نظريو ته لنډه کتنه کوو.

هغه د پيغمبر(ص) د يو حديث په هکله چې د علی عليه السالم د خالفت او منزلت په هکله راغلے دے له طبري څخه په نقل
ليکي" :فايّکم يوازرنى على هذاالمر على انّه يکون اخى وکذا و کذا؛ 2په تاسو کښې کوم يو ماسره په دې مسلې کښې مرسته کوي

چې زما ورور وغيره وغيره شي" .ابن کثر په ځای د دې چې ويلي يې وې زما ورور ،خليفه او وصي شي ،د وغيره وغيره

ټکې راوړي .او همدارنګ په ورپسو جملو کښې چې پيغمبر(ص) د علی عليه السالم د خالفت اعالن وکړ نو د "هذا اخى و
وصيى و خليفتى فيكم "...په ځای ليکي :انّ هذا

اخى و كذا و كذا"5

يوازې دا ځايونه نه دي بلکې په البدايه والنهايه کښې ډېر داسې ځايونه شته چې له اصلي سرچينو په نقل کښې يې غرضي
 .6هماغه.
 .2برائة يزيد بن معاويه من قتل الحسينعليه السالم 65 ،مخ
 .1العواصم من القواصم 223 ،او  220مخ.
 .2البداية و النهاية1 ،ټوک ؛ تفسير القرآن العظيم1 ،ټوک  156 ،مخ.
 .5هماغه.
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ګوتې و هلي او تحريف کړي يې دي .چې په هغو کښې يو د حجة الوداع په موقع د پيغمبر(ص) ټولې خطبې له صحاح سته
نقلوي او په عرفات کښې د هغه د ثقلينو د حديث يوازې کتاب اهلل نقلوي او داسې څرګندونه کوي چې د "واهل بيتي و
عترتي" ټکی په کښې اصال بيان

نه وي شوې6.

يزيد ګروهنه او فرقه پالنه
ابن کثير په ځينې ځايونو کښې په څرګنده ،د خپله فرقه پالنه په او تاريخي نقلونو کښې يې فرقه ای مسلې ننباسلي دي؛
کوم ځای کښې چې د اهل سنتو له مشهورو ليکواالنو له طبري او خطيب بغدادي د يزيد امام حسين(ع) سره بدکړچار
نقلوي او بيا يې توجيه وي او په اخ ر کښې بې له کوم دليله چې څه ثابت کړي ټول مشکوک ګڼي 2.همدارنګ يوه بله پيښه
هغه د ابن تيميه د شخصيت په هکله ده او د عالمه حلی وفات او د هغه د شخصيت په هکله د هغه

 .6هماغه.
 .2البداية و النهاية62 ،ټوک  622 ،و  622مخ.
 .1هماغه.

نقلونه دي1.
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اتم څپرکې
په اهل سنتو کې د امام حسين عليه السالم ماتم او اهلبيتو(ع) ته ګروهنه
لکه څه رنګ چې د يزيد د لعنت په څپرکي کښې ورته اشاره وشوه ،عاشورا او د امام حسين عليه السالم سره عاطفي مينه
او همدردي يوازې شيعه و سره خاص نه ده او په اهل سنتو کښې هم يو خاص مذهب او فرقې سره خاص نه ده ،بلکې يو هر

اړخيز حالت لري .له دې نظره اهل سنت په عامه توګه د امام حسين(ع) و د هغه د يارانوپه شهادت باندې د غم څرګندونه
وکړه او په عمل کښې يې د عاشورا په پيښې باندې خپل غم او له يزيده نفرت پټ نه کړې شو او د پيغمبر(ص) د اوالد
مظلوميت يې خپلو اوښکو او سوګنامې ليکلو سره بيان کړ ،البته د هغوي د غم څرګندونې طريقه بدله ده.
يو مهم ټکې چې نبايد غفلت ترې وشي هغه دا دے چې لکه څه رنګ چې د اهل سنتو تر مينځ عاشورا د بني اميه و په
وړاندې يو سياسي انقالب و همدارنګ د عاشورا ياد تازه کول او د امام حسين عليه السالم د شهادت ياد ژوندي ساتل
هم د سياسي انقالب په توګه له ټولو زيات حساس و او د فساديانو ظالمانو ترې ويره کيده .هغوي به دا مسله د يو سياسي
مقابلې په توګه ليده او په بيال بيلو طريقو به يې دا خبره پټوله او د خدای دا حق نور به يې مړولو .له همدې سببه اهل سنتو
د شيعو په شان خپل احساس او غمرازي د تاريخ غوږونو ته ونه رسولې شوه .له دې ټولو خبرو سره بيام هم تاريخي
سرچينو داسې خبرې ليکلي دي چې د هغوي ديني او سياسي غمرازي بيانوي.

د پيغمبر(ص) په وخت کښې د امام حسين عليه السالم لپاره ماتم
يو له هغه مهمو موضوعاتو چې د امام حسين(ع) د ماتم د تاريخ بحث له شورو کيدو وړاندې ضروري دے هغه د
پيغمبر(ص ) د ژوند طريقې او په بيال بيلو ډګرونو کښې د هغه د کړه وړه زمونږ لپاره حجت شونه ده .اهل سنت د
پيغمبر(ص) سيرت حجت او پيروي يې الزم ګڼي .د مثا ل په توګه که د هغه له ژونده مونږ ته ثابته شي چې هغه حضرت به تل

په جمعې سره لمونځ کاوۀ نو دې مسلې سره که د هغه حضرت قول څه تعارض ونه لري نو واجبيږي او په هر مسلمان باندې
جمعې سره لمونځ کول واجبيږي.
د اهل سنتو په ګواهۍ سره ،د سيد الشهداء لپاره ماتم د اسالمي تاريخ هومره سابقه لري او د پيغمبر(ص) د ژوند له وخته
شورو شوې و .د اهل سنتو تاريخي سرچينې په روښانه توګه په دې خبرې ټينګار کوي چې د خدای رسول(ص) هغه لومړنۍ
کس و چې د خپل اوالد حسين بن علی عليهما السالم د شهادت خبر يې ورکړ او د هغه د مظلوميت لپاره وژړيد.
امام حسين(ع) نقلوي چې ام سلمه خبر ورکړ :جبرئيل د خدای رسول(ص) سره و او ته ما سره وې چې ناڅاپه وژړيدې.
پيغمبر(ص) وفرمايل :زما زوې په ځمکه کيږده .ما ته په ځمکه کيښودې .پيغمبر(ص) ته اوچت کړې او په غيږ کښې يې
واخستې .جبرئيل د دې حالت ليدلو وروسته پوښتنه وکړه :ايا هغه دې ډېر خوښ دے؟ پيغمبر(ص) ځواب ورکړ :هو،
جبرئيل وويل :بيشکه چې ستا امت به ډېر زر هغه ووژني .ايا خوښه دې ده چې د هغه ځمکې خاور درته وښيم چې په کوم
ځای کښې به هغه شهيديږي؟ ويې فرمايل :هو ،نو جبرئيل خپلې وزرې خپرې کړې او د کربال ځمکه يې ورته وښودله...

پيغمبر(ص) له هغه حاله بهر شو ،په داسې حال کښې چې په الس کښې يې سره خاوره وه6.

ابن سعد چې د اهل سنتو له مشهورو رجال پوهان و او تاريخ ليکواالنو دے نقلوي :علی عليه السالم په خپلو سفرونو
کښې يو ځل چې صفين ته تلۀ د کربال له الرې تېر شو .کله چې د نينوا کلي مخې ته ورسيد ،له خپلو ملګرو يې پوښتنه

 .6سبط ابن جوزى ،تذكرة الخواص ،د بحرالعلوم څيړنه259 ،مخ؛ مسند احمد2 ،ټوک  621 - 621 ،مخ ؛ ذخائر العقبى 621 ،و 612مخونه؛
تاريخ دمشق 613 ،مخ.
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وکړه :دا کوم ځای دے؟ ويې ويل :کربال ،بيا يې زياته کړه :يوه ورځ پيغمبر(ص) ته ورغلم په داسې حال کښې چې هغه ژړا
کوله .پوښتنه مې وکړه :ته څه شي وژړولې؟ حضرت وفرمايل :څه وخت وړاندې جبرائيل ما سره و او ماته يې خبر راکړ چې
زما زوې حسين به د فرات په غاړه شهيديږي؛ هغه ځای چې هغې ته کربال وايي .بيا جبرائيل ماته د هغه ځای يو مټې خاوره
راکړه او ما هغه بوی کړه او خپلې اوښکې مې

هيسارې نه کړې شوې6.

له عبداهلل بن وهب بن زمعه روايت شوے دے :ام سلمه ماته وويل چې د خدای رسول(ص) يوه شپه د ويده کيدو لپاره
سمالسته او ويده شو .بيا د پريشانۍ په حال کښې له خوبه پاڅيد د هغه دا پريشاني هغه شان نه وه کومه چې ما وړاندې
ليدلې وه .دويم ځل بيا هغه حضرت ويده شو او کله چې راپاڅيد ،په الس کښې يې سره خاوره وه او هغه يې بويوله .بيا مې
ورته وويل :اے د خدای رسوله! دا خاوره د څه ده؟ هغه حضرت(ص) وفرمايل :جبرائيل ماته خبر راکړ چې دا (حسين ته يې
اشاره وکړه) به د عراق په ځمکه کښې شهيديږي .جبرائيل ته مې وويل :ما ته د هغه ځمکې خاوره وښايه چې په کوم ځای

کښې به حسين شهيديږي او دا د هماغه ځمکې خاوره

ده2.

هغه زما په ځواب کښې وويل :د خدای رسول مې په داسې حال کښې (په خوب کښې) وليد چې خپل مخ او سر ږيره يې په
خاورو ککړ وو .پوښتنه مې وکړه :اے د خدای رسوله! په تا څه شوي دي؟ هغه حضرت وفرمايل :همدا اوس مې د حسين
شهيديدل وليدل1.

همدارنګ روايت او د پيغمبر(ص) د بي بي د امام حسين(ع) لپاره ماتم له حاكم نيشابورى ،ابن اثير ،بيهقى ،ابنحجر
عسقالنى او نورو په تفصيل سره نقل شوے دے او د اهل سنتو له نظره په دې کښې څه شک نشته .ابن عباس له لويو
اصحابو و چې په مسلمانانو کښې په بيله توګه په اهل سنتو کښې لوړه مرتبه لري ،دې ته ورته روايت يې له خپل هغه خوبه
چې ليدلے يې و نقل کړے دے .حاکم نيشابوري هغه دا رنګ نقلوي:
له ابن عباسه روايت شوے دے چې پيغمبر(ص) مې يوه ورځ په خوب کښې وليد چې پريشان و او مخ يې خاورو سره ککړ
و او د وينې يوه شيشه يې په الس کښې نيولې وه .ومې ويل :اے د خدای پيغمبره(ص) دا څه دي؟ په ځواب کښې يې
وويل :دا د حسين او د هغه د يارانو وينه ده چې نن په دې شيشې کښې جمع شوې ده .ابن عباس وويل :هغه ورځ مې وګڼله

او مې ليکله او بيا وروسته راته معلومه شوه چې حسين له

هغه ورځې يوه ورځ وروسته شهيد شوې و2.

دا ټول روايتونه او داسې نور اخبار ،دا ښيي چې د اهل سنتو له نظره ،د امام حسين(ع) شهادت د پيغمبر(ص) له خوا
وړاندې وينه شوې وه ،هغه حضرت او د هغه ځينې بيبيانو لکه ام سلمه او همدارنګ امام علی عليه السالم ،په ځلونو د
امام حسين(ع) لپاره اوښکې ورولي دي .هغه حضرت د امام حسين(ع) مظلوميت ياد کړے دے ،د عاشورا ماتم يې د يو
داسې سنت په توګه ياد کړے دے چې پيروي يې وشي او خدای سره د تقرب عمل وي .د اهل سنتو په ځينو روايتونو
کښې ،د امام حسين لپاره له ماتمه او ژړا نه عالوه دا هم نقل شوي دي "جبرائيل چې کله هغه حضرت ته د کربال خاوره
ورکړه او د هغه د شهادت خبر يې ورکړ ،نو پيغمبر(ص) ژړا وکړه

او هغه خاوره يې ښکل کړه"5.

 .6تذكرة الخواص259 ،مخ ؛ ابن حجرعسقالنى ،تهذيب التهذيب2 ،ټوک 199 ،مخ ؛ ابوبكر الهيثمى ،مجتمع الزوايد0 ،ټوک 631 ،مخ.

 .2محمد بن عبداللَّه الحاكم النيشابورى ،المستدرك على الصحيحين2 ،ټوک 229 ،مخ ؛ احمد بن عبداللَّه الشافعى ،ذخائرالعقبى فى

المناقب ذوى القربى 621 - 623 ،مخ ؛ ابوالقاسم سليمان ابواحمد الطبرانى ،المعجم الكبير1 ،ټوک  690 ،مخ.
 .1ترمزى ،الصحيح5 ،ټوک 165 ،مخ.

 .2المستدرك على الصحيحين2 ،ټوک 210 ،مخ ؛ خطيب بغدادى ،تاريخ بغداد6 ،ټوک 622 ،مخ ؛ المعجم الكبير 1 ،ټوک  669مخ ؛ النعيم
المقيم لعترة البناء العظيم692 ،مخ.
 .5محمدبن عبدالواحد الموصلى ،النعيم المقيم لعترة النباء العظيم ؛ (مناقب آل محمد) ،د العالمه السيد على عاشور څيړنه691 ،مخ.
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له عاشورا وروسته لومړي ماتمونه
د عاشورا د ځينې ليکلي شوي سندونو په ګواهۍ سره ،د ا هل سنتو او شيعو ماتم د عاشورا پيښې سره سم او له هغې
وروسته شورو شو .طبري د امام حسين(ع) د کورنۍ د يزيد د لښکريانو په الس له قتلګاه تيريدل ياد کړي دي او د امام

حسين(ع) د خور بي بي زينب له خوا ماتم يې ياد کړے دے هغه وخت کله چې بي بي خپل ورور په وينو کښې رنګين بې
سره وليد .دا بيانوي" :يا محمداه ،يا محمداه ،د اسمان د پرښتو درود دې په تا وي! دا حسين دے چې په بيابان پروت
دے ،په خپلو وينو کښې رنګين دے ،او غړي يې ټکړې ټکړې دي .يا محمداه! ستا لوڼې بنديانې شوې او زامن دې ووژل
شو او په تنو يې باد الوزي ."....هغه په ادامې کښې ليکي" :دې جملو او ټکو چې کوم بيبي زينب ادا کړل د ټولو حاضرينو
اوښکې جاري کړې که هغه دوستان وو که دښمنان"6.

همدا سرچينه د امام حسين(ع) ماتم د هغه مشهور دښمن خولي بن يزيد په کور کښې بيانوي چې د امام حسين(ع) سر يې له
عمر سعد واخست او د زيري او ډالۍ ل پاره يې عبيداهلل بن زياد ته وړه نو له نورو وړاندې له کربال د کوفې په لور روان شو.
هغه چې کله وليدل چې د داراالمارې دروازې بند دي ،نو کور ته ستون شو او هغه مبارک سر يې په تنور کښې په يو
صندوق کښې پټ کړ .د هغه ښځه حضرميه چې کله خبر شوه نو ژړا او فرياد يې وکړ او د امام حسين(ع) د مظلوميت او د
عاشورا د پيښه لپاره يې سخته ژړا وکړه او

د هغه کور يې پريښود2.

د سيد الشهداء او د کربال د نورو شهيدانو د ماتم ،د هغوي د پاتي شوي کسانو په وسيله له کربال شام ته راغې او د يزيد

د خوشحالۍ محفل يې د غم او ماتم په محفل بدل کړ .ي زيد له دې وروسته چې د پيغمبر اهلبيت(ع) هغه ته ورغلل نو د امام
حسين(ع) سر مبارک يې په يوې مجمې کښې کيښود او د هغه غاښونه او شونډې يې په لرګي وهلې او هغه شعرونه يې په
ژبه راوړل چې دا ښوونه يې کوله چې هغه په دې بدر او اُحد د مړيو په انتقام راضي دے .يو سړي (چې اهل سنت و) او د
پيغمبر(ص) له يارانو و هغه دا ونه زغمل شو او يزيد ته يې وويل" :ايا د حسين شونډې په لرګي وهې؟! بيشکه چې ته په
هغه ځای لرګې وهې چې ما په خپله ليدلي دي چې پيغمبر(ص) به هغه ښکلولو .اے يزيده! ته به د قيامت په ورځې محشور
شې او ابن زياد به ستا شفا عت کوي؛ خو دا مبارک سر به راشي ،په داسې حال کښې چې محمدصلى اهلل عليه وآله به د
هغه شفاعت کوي1.

د يزيد د کورنۍ ماتم
هغه يزيد چې هغه د کربال له پيښې وروسته خپل جاهلي الرې ته دوام ورکاوه او د پيغمبر(ص) د کورنۍ او نورو بنديانو
سره يې ډېر سپک کړچار کاوۀ اخر د ا مام زين العابدين او د بي بي زينت عليهما السالم د کارونو او تبليغ په اثر او په
خلکو کښې د نفرت د څرګنديدو په سبب يې د پښيمانۍ څرګندونه وکړه او اجازت يې ورکړ چې د بيان ازادي ولري ،لکه د
يزيد په کور کښې ماتم وکړي" :کله چې اهلبيت د يزيد کور ته ورغلل ،د يزيد په کور کښې يوه ښځه او جينۍ پاتې نه شوه
چې د اهلبيتو(ع) خوا ته راغلي نه وي

او ماتم يې نه وي کړې"2.

د اسالم په لومړيو کښې د ماتم څرنګوالے

په لومړي وخت کښې به عزاداري داسې کيده چې خلک به د امام حسين(ع) زيارت ته راتلل او هلته به يې د شعر او زبان

 .6ابو جعفر محمد بن جرير طبرى ،تاريخ الأمم و الملوك ،د ابوالفضل ابراهيم څيړنه5 ،ټوک 251 ،مخ.
 .2هماغه255 ،مخ.

 .1هماغه 212 - 215 ،مخ ؛ العقد الفريد2 ،ټوک 153 ،مخ.

 .2تاريخ الملوك واالمم5 ،ټوک 251 ،مخ.
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حال په شکل په شع رونو کښې د هغه حضرت مصيبت بيانوه .نورو شيعو به د عباسي حکومت له ويرې په خپلو کورونو
کښې ماتم کاوه چې ژوندي پاتې شي او عباسي حکومت يې مړه نه کړي .هغوي به د عاشورا په ورځ جمع کيدل او يو بل ته
به يې تسليت ويل6.

شاعران او د عاشورا شعرونه
لومړيو ماتمونو سره سم چې د امام حسين عليه السالم په ليدلو يا د هغه د سر په ليدلو سره وشول ،د عاشورا ياد او ماتم
د عاشورا د پيښېوروسته کله چې د پيغمبر(ص) اهلبيت عليهم السالم مدينې ته ستانه شو نو د شعر په شکل کښې
مشهورو او غير مشهورو شاعرانو شعرونه لوستل شورو کړل او په دې طريقې ماتم ادامه ولرله د ځينې شاعرانو د نامې نه
معلوميدو سبب هماغه ويره وه چې د امويانو له خوا د شيعو په هکله وه او هره ورځ زياتيده .هغوي په دې کار سره غوښتل
دا پيښه ورکه کړي او حسيني تفکر د مسلمانانو له ذهنونو پاک کړي .په هغو شعرونو کښې يو شعر چې د اهل سنتو له
خوا ليکل شوے دے هغه دا دے:
ايهــا القـاتلون جـــهالً حــسينا
ابـــشروا بالعذاب و الـتنكيل
كل اهل السماء يدعو عليكم
مــن نـــبى و مـــلأيــك و قبيــل

قد لعنتم على لسان ابن داود
مـوسى و حــامـــل االنـــجيــل2

يو له هغه کسانو چې د اهلبيت عليهم السالم شام ته له ننوتلو وروسته د کربال د شهيدانو له مظلوميته متأثر شو ،خالد بن
معدان دے چې په اهل سنتو کښې له لويانو او تابعانو ګڼل کيږي .هغه د بنديانو شام ته د راتللو په هماغه لومړيو ورځو
کښې کله چې د امام حسين(ع) پرې کړې سر يې وليد نو ډېر خپه شو او د ډېر غم له سببه يوه مياشت له خلکو ليرې شو او په
حيرانتيا او ماتم کښې ډوب و .خالد له دې وروسته چې ملګرو پيدا کړ نو دا شعرونه يې ولوستل:
جاؤه بـــر أسـك يابن بنت محمد
مـــترمــالً بـــدمـــائــه تـــرميــــال
وكانما بــك يا ابن بـنت مـحمد
قتلوا جــهاداً عامديـن رســوالً

قتلوك عطشاناً و لـمّايـر قــبوا
فى قتلك التأويل والـــتــنزيالً
و يكــبرون بـأن قـتلـــت و انما
قتلوا بك التكبير و التهليالً1

 .6ابن قولويه ،كامل الزيارات 01 ،و  129مخ.
 .2تاريخ االمم والملوك211 ،مخ  .اے د حسين قاتالنو! تاسو ته دې د عذاب او درد زيرې وي .د اسمان ټول اوسيدونکي او پيغمبران او پرښتې
په تاسو لعنت کوي او له دوي وړاندې حضرت داود او موسی او د انجيل راوړونکي (حضرت عيسی) په ژبه تاسو باندې لعنت شوے دے.

 .1له ابو جعفر ابن شهر آشوب په نقل ،مناقب آل ابى طالب1 ،ټوک 661 ،مخ.

اے د پيغمبر د لور زويه ستا سر سره راغلل په داسې حال کښې چې ټول په وينو سره ککړ و داسې شوه لکه چې ستا په
قتل سره يې په څرګنده پيغمبر(ص) شهيد ک ړے وي .ته يې په وچو شونډو شيهد کړې او دا خيال يې ونه ساته چې ستا په
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سليمان بن قته ،د بني تيم له هغه کسانو و چې له دې وروسته چې ډېر عمر د اهل تسنن عقيده يې لرله بيا د بني هاشمو او
تشيع عقيدې ته راغے ،د عاش ورا له پيښې وروسته ،درې ځله کربال ته الړ او د کربال د حالت په ليدلو سره د امام حسين(ع)
او د هغه د يارانو د شهادت او د يزيد د ظلم په ليدلو سره او د امام د يارانو د وفادارۍ او ميړنتيا په ليدلو يې د
سيدالشهداء په هکله دا مرثيه وليکله:
مررت على ابيات آل محمد
فلم ارها لعهدها يوم حلت
المتر ان الشمس اضحت مريضه
لفقد الحسين و البالد اقسرت
و كانوا رجاءً ثم صاروا

لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت
أقسألنا قيس فنعطى فقيرها
وقتلنا قيس اذا الفعل زلت
و عند غنى قطرة من دمائنا
سنطلبها يوماً بها حيث حلت
فال قبعل اللَّه الديار و اهلها
و ان اصبحت منهم بر غمى تخلت
فان قتيل الطف من آل هاشم
اذن رقاب المسلمين فذلت6

له دې وروسته چې يزيد پښيمان شو او د اهلبيت عليهم السالم يې مدينې ته ستانه کړل نو په شام کښې او د کربال په الره

کښې او په مدنيې کښې کله چې هغوي مدينې ته ننول ډېر ماتمونه وشول .دا ماتمونه که څه هم ډېر د کربال د پيښې د پاتې
کسانو له خوا او د شيعو له خوا ترسره کيدل ،خو په دې کښې به ځينې اهل سنتو هم ګډون کاوۀ او د پيغمبر(ص) د
کورنۍ ،په بيله توګه د هغه د زوي لپاره به يې د ماتم اوښکې ورولې.

شان کښې د قران تاويل او وحي راغلې ده ،ستا په شهادت باندې يې تکبيرونه وويل او بيشکه چې تکبير او تهليل يې
وواژه.

 .6ابوالعباس مبرد ،الكامل فى اللغة و االدب ،د محمد باقر محمودى څيړنه 26 - 22 ،مخ.

د اله محمد(ص) له منزلونو تير شو خو هغو مو په تير مقام کښې ونه ليدل ،ايا تاسو ته پته نشته چې د امام حسين د
جدايۍ په غم کښې لمر ناروغه شوی او زمونږ ښار غمجن دے ،هغوي خو د هيلې سرچينې وې خو په مصيبت بدلې شوې،
او هغه څومره لوی مصيبت ،ايا د قيس قبيله د هغ وي د غريبانو مرسته وکړي په داسې حال کښې چې په جنګ کښې يې
مونږ ووژلو ،د غني د قبيلې په خوا کښې زمونږ د وينو څاڅکي دي ،او کله چې وخت راورسي نو له هغوي به د وينې پور
غواړو ،خدای دې د ال محمد او د هغو ال لرې نه کړي که څه هم زمونږ د غوښتو په خالف وي ،د هغوي کورونه خالي شوي
دي د هاشم له کورنۍ د طف وژلي شوي مسلمانان خوار کړل او هغوي يې ذليل کړل.
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د امام حسين د ماتم پراختيا
د يزيد د کورنۍ ماتم په خلکو کښې د امام حسين(ع) او د هغه د يارانو د شهادت ډېر لوی اثر پريښود په بيله توګه د خلکو
د پيغمبر(ص) د اهلبيتو مظلوميت ته پام شو .شرف الدين موصلى ،يو مشهور ليکوال چې د اهل سنتو له عالمانو دے

ليکلي:

والصلت هذه المصيبة بالبالد فکثر فيها النوح ...و بکى الحسن البصرى حتى اختلج جنبه و قال و اذاله المة قتل ابن دعيها ابن نبيها؛ 6دا مصبيت

ټولو ښارونو او سيمو ته ورسيد او ورباندې وير او ژړه وشوه او مرثيې ورباندې وويل شوې ....حسن بصري دومره وژړيد
چې بدن يې په لړزا شو او ويل به يې :د پيغمبر(ص) د امت لپاره څومره د شرم خبره ده چې يو ولد زنا د هغه پيغمبر(ص)
زوې قتل کړي.
هغه بيا د اهل بيتو(ع) مصيبتونه په خپله بيان کړي دي .له يو خوا د اميه کورنۍ ماتم ،او د له بلې خوا د يزيدي لښکر
ظلم ،د کربال د شهيدانو له بدنونو جامې اخستل او د هغوي په تنو باندې د اسونو زغلول ،نقلوي او زياتوي" :فال بکين على
الحسين بعبرة و على الحسن"؛ بايد درس اخستلو او عبرت اخستلو سره په حسن

او حسين باندې ژړا وشي"2.

خراسان او د امام حسين(ع) په اوالد باندې ماتم
يوازې عراق او شام نه و چې د پيغمبر(ص) د اوالد او د عاشورا په غم کښې سوزيده ،بلکې خراسان هم د امام حسين(ع)
مصيبت لړزوونکے وګاڼه .هغوي د امويانو له ټولو سياسي او کلتوري چارو ،او بيا د عباسيانو هغه سختو حکومتي
پابندو سره بيا هم د کربال پيښه هيره نه کړه او د پيغمبر(ص) د کورنۍ مظلوميت يې واوريد؛ هغه مظلوميت چې د عاشورا
پيښه سره شورو شو او د زيد بن علی بن حسين عليهما السالم شهادت سره په  622هجري کښې او د يحيى بن زيد
شهادت سره په  621هجري کښې په خراسان کښې يې ادامه پيدا کړه .يعقوبي ليکي:
کله چې زيد شهيد شو ،د خراسان په شيعو کښې يو حرکت پيداشو .هغوي خپلې مسلې څرګندې کړې او له همدې سببه (د
اهل سنتو) زياد ک سان هغوي ته راغلل او ګروهنه يې پيدا کړه .هغوي به خلکو ته د پيغمبر(ص) اوالد سره د امويانو
جرمونه بيانول .نو بيا داسې ښار

نه و مګر دا چې له دې خبره خبر شوې و1.

دا طبيعي خبره ده چې په هغه وخت کښې ماتم خپل خاص اداب او طريقه نه لرله او يوازې د پيغمبر(ص) د اهلبيتو

مظلوميت چې په کربال کښې په باور نه شوونکي طريقه سره شهيد شول ،به په کښې بيانيدۀ .د خلکو عواطف او
احساسات به په هغه مظلوميت سره ويښيدل او د حسين بن علی عليهماالسالم اوالد سره به يې مينه زياتيده او د هغه
دښمنانو او بني اميه سره به يې نفرت زياتيده .او همدا تير وخت او سريزې وې "چې د عاشورا په عشق کښې کله چې
يحيی ازاد شو نو ځينې کسانو د هغه د قيمت او د اخستلو لپاره يو بل سره مقابله کوله 2.د حضرت يحيی بن زيد له
شهادته وروسته کله هم چې د اموي حاکمانو زور زياتې لږ کم شو او خلکو لږ د امنيت احساس وکړ ،نو اووه ورځې خلکو
په لرې او نزدې سيمو کښې د يحيی بن زيد لپاره ماتم وکړ او په هغه کال چې کوم ماشوم هم پيدا شو د هغه نامه يې يحيی
يا زيد کيښوده د هغه درد او غم په سبب چې کوم د خراسان خلکو ته د دې پيښې په

سبب رسيدلے و5.

 .6شرف الدين الموصلى ،مناقب آل محمد 692 - 695 ،مخ.
 .2هماغه.
 .1تاريخ يعقوبى2 ،ټوک 121 ،مخ.
 .2مسعودى ،مروج الذهب و معادن الجوهر1 ،ټوک 261 ،مخ ؛ ابوالفرج االصفهانى ،مقاتل الطالبيين693 ،مخ ؛ ابن اعثم ،الفتوح2 ،ټوک ،
123مخ.
 .5مروج الذهب1 ،ټوک261 ،مخ؛ مقاتل الطالبيين693 ،مخ؛ الفتوح 2،ټوک223 ،مخ.
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د خراسان په خلکو کښې د تورو جامو اغوستل هم له هماغه وخته د يحيی د شهادت په سبب رواج شوي" ،د خراسان خلکو
د يحيی د شهادت په سبب تورې جامې واغوښتلې او له دې وروسته د هغوي نښه همدا شوه ....د خراسان ټولو ښارونو
تورې جامې واغوستې او د زيد بن علی او يحيی بن زيد په غم کښې ژړا کوله او د هغه شهادت يې يادوه" .نو دا طبيعي
خبره ده چې په داسې ماتمونو کښې به د سيد الشهدا نامې خپل مقام لرلو ځکه چې لکه څه رنګ چې په دغه ګزارشونو
کښې راغلي دي:
اول – د پيغمبر(ص) د اهلبيتو مصيبت په ټول کښې او د امويانو ظلم په عامه توګه د خراسان په ښارونو کښې بيانيدۀ او
خلکو به د هغه پيښه په سب ب اوښکې ورولې او ژړا به يې کوله .د امام حسين(ع) په ظلم سره شهادت او د کربال پيښه ،د
پيغمبر(ص) د کورنۍ په ظلمونو کښې له ټولو زياته روښانه وه او د امويانو په ظلمونو کښې له ټولو زيات ظلم چې د ټولو
خلکو په نظر کښې د امويانو له ټولو بد قدم ګڼل کيده.

دويم – زيد بن علی او د هغه زوې يحيی چې خراسانيانو ورسره ډېره مينه لرله ،د امام حسين(ع) د وينو د پور غوښتې او د
دې سرې الرې د ادامې لپاره پاڅون وکړ او په عاشورا کښې امام حسين(ع) مظلوميت او د امويانو ظلم سره يې ډېره
بيداري او ويښتيا راوسته .له همدې سببه به خلکو هم د امام حسين(ع) شهادت لمانځه او د عاشورا په پيښه به يې
اوښکې تويولې .او همدا کار د انقالب د راتلو سبب شو چې اخر په 612کال کښې د امويانو د باچاهۍ بنيادونه يې له
منځه يوړل ،که څه هم اهلبيتو ته خپل حق ترالسه نه شو.
سره د هغه ټولو حاالتو چې په دويمې پيړۍ کښې د عبا سيانو په الس د حسينيانو په خالف جوړ شوي وو او ورو ورو يې د
امام حسين(ع) ياد او ماتم د عباسي حکومت لپاره او د امنيت لپاره خطرناک وګاڼه .په اهل سنتو کښې ځينې بزرګانو
عاشورا هېره نه کړه او د پيغمبر(ص) د زوي شهادت يې په بيال بيلو طريقو چې په يو يې شعر دے ،بيان کړ او خپل غم ته
يې په دې طريقه دوام ورکړ .له دې مشرانو ځينې د محمدبن ادريس شافعى ،د شافعيه مذهب امام ته اشاره کولې شو چې
په يوې قصيدې کښې يې دا رنګ د امام حسين عليه السالم غم ته اشاره کړې ده:
تــأوب هـمى و الـفؤاد كتيب

وارق فومى فاســـحار غريب
و ما نفى نو مى و شيب لمتى
تـــصاريـــــف ايام لمن خطوب
فمن مبلغ عنى الحسين رسالة
و ان كرهتها النفس و قلوب
قتيال بال جرم كأن قميصة
صبح بماء االوجوان خضيب
فلسيف اعوال و للرمع رنه
و للخيل من بعد الصحيل نجيب
تزلزلت الدنيا لآل محمد

ور كاذت لهم حم الجبال تذوب
وغارت نجوم و اقشعرت كواكب
وهتك استار و شق جيوب
يصلى على المهدى من آل هاشم

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)082....................................................................................................................
و يغزى نبوه ان ذالعجيب
لئن كان ذنبى حب آل محمد
فذالك ذنب لست عنه اتوب
هم شفعائى يوم حشرى و موقتى
اذا كثر تنى يوم ذالك ذنوب6

د اهل سنتو دا مشهور مشر د امام حسين عليه السالم په غم کښې يوه بله قصيده هم لري چې د هغې قصيدې يوازې همدا
شعرونه باقي پاتې دي:
ابكى الحسين و أرثى حججاها
من اهلبيت رسول

اللَّه مصباها2

د اهل سنتو تاريخ ليکواالن او د عاشوار نقل کوونکي
په دريمه پيړۍ کښې چې کله د اهلبيتو عليهم السالم په خالف د عباسيانو زور او زياتې زيات شو او په بيله توګه د امام
حسين(ع) په ماتم باندې پابندي ولګيده او متوکل عباسي په  211کال کښې د امام حسين(ع) مبارک قبر ښارو سره يوشان
کړ او په ځمکه يې اوبه پريښودې او يوې يې په کښې وکړه او د هغه زوارانو او ماتم کوونکيو ته يې ډول ډول ازارونه

ورسول .د اهل سنتو تاريخ ليک واالنو د امام حسين(ع) او د هغه د يارانو د مصيبت کيسه د تاريخ په شکل نقل کړه او په
حقيقت کښې له سينو کتابونو ته راغله او د تل لپاره په تاريخ کښې پاتې شوه.
د اسالم له ټولو مهم پوهان چې د کربال ډېر روايتونه يې له يو مشهور نقل کوونکي لوط بن يحيی چې په ابومخنف (وفات
کال ) 651مشهور دے ،نقل کړي او تر شاباشي حده يې په کښې د امانت خيال ساتلې او رښتيا يې ويلي دي ،هغه محمد
بن جرير طبري ( )222 - 169دے.
طبري يوازې د کربال د پيښې په نقل کښې په ابومخنف بسنه نه کوي بلکې هغه د اهلبيتو(ع) په بند کښې کوفې او د
عبيداهلل بن زياد دربار ته او بيا شام ته د هغوي د تلو کيسه او همدارنګ د يزيد بن معاويه د هغه کينې دوام او د امام
حسين(ع) پرې سر سره د هغه سپکاوې او د هغه د درباريانو له هغه نفرت کول او همدرانګ بيا د شام د خلکو ماتم او
اوښکې ورول او اهلبيتو سره د هغوي غمرازي ،دا ټوله کيسه ب يانوي .نو له دې سببه مونږ د طبري دې کار ته ليکل شوې
ماتم چې په اصطالح کښې ورته "مقتل

ليک" وايي ،ووايو1.

له طبري وروسته بيا دا کار د اهل سنتو نورو تاريخ ليکواالنو هم کړے دے چې په خپل ځای کښې ورته اشاره وشوه .کله

 .6موفق بن احمد اخطب خوارزمى ،مقتل الحسين ،د څيړنه شيخ محمود سماوى 621 ،مخ ؛ سليمان القندوزى البلخى ،ينابيع الموده،
151مخ.
زما د غم ستنيدل د دې سبب شول چې زړه مې نرې شي او خوب مې له سترګو وتښتي او سهار لېرې دے .له هغه څيزونو چې زۀ يې زوړ کړم او خوب
يې زما له سترګو يوړ ،د زمانې بدلونونه دي چې زما لپاره سخت وو .داسې څوک شته چې زما ليک حسين ته ورسوي؛ که څه هم دا ليک زړونه او
وجودونه ازاروي .يو بې ګناه شهيد چې داسې ښکاري لکه چې کميص يې په وينو لړلې وي .نو تورې سره ښايي چې چيغې دې ووهي ،او نيزې سره
ښايي چې غمژن غږونه دې وکړي او اسونو سره ښايي چې له هڼيدو وروسته دې په اوچت اواز وژاړي .نړی د محمد د ال لپاره ولړزيده .درود دې وي
د هاشم له نسله په مهدي باندې چې خپل اوالد په دوستۍ سره لويوي .که زما ګناه دا وي چې د ال محمد(ص) مينه په زړه کښې لرم ،نو هيڅکله به
له دې ګناه توبه ونه کړم .د پيغمبر(ص) کورنۍ د قيامت د ورځې شافعان دي او په هغه ورځ زما مرستيال دي چې ګناهونه زيات دي.
 .2عبد الجليل رازى قزوينى ،النقض ،د مير جالل الدين حسينى (محدث) ارموى په تصحيح سره1 ،ټوک119 ،مخ.
 .1تاريخ طبرى5 ،ټوک 215 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)083....................................................................................................................
کله به کيسه ويونکي د امام حسين(ع) د مرقد خوا ته راتلل او

دغه مصيبتونه به يې د کيسې په شکل بيانول6.

د آل بويه( )221 – 112په وخت کښې ماتم

په څلورمې پيړۍ ()612 - 151کښې د عباسيانو د خالفت دريمه مرحله شورو کيږي اود عباسيانو د خلفاو طاقت چې
عمال ترکيانو جنګيالو ته چې متعصب وو الس ته ورغلې و ،ورو ورو د ت رکيانو د کمزورۍ له سببه ال بويه ته چې شيعه
مذهب وو الس ته ورغے .او په حقيقت کښې په  112کال کښې د بغداد له فتحې وروسته د احمد بن بويه چې په معزالدوله
مشهور و ،د اسالمي نړۍ سياسي او نظامي طاقت د ال بويه الس ته ورغے او دې کورنۍ ځينې کارونه چې يو ترې د امام

حسين(ع) له ماتمه پابندي اوچتول وو ترسره کړل.
د سياسي خنډونو لرې کيدو سره د امام حسين(ع) ماتم پراختيا ومونده او په بيال بيلو برخو ،ادبي وغيره کښې يې
پرمختګ وکړ .په دې وخت کښې ،د عربۍ ژبې له شاعرانو عالوه دفارسۍ ژبې شاعران هم د ماتموالو ډلې سره شو .په
فارس کښې د فارسۍ ژبې ،په عراق کښې عرب ،د عراق عجم ،خراسان ،ماوراء النهر او همدارنګ د شبه قارې خلک هم د
امام حسين(ع) په ماتم لګيا شو.

بغداد چې د ال بويه په وخت کې د اهل سنتو او شيعه مرکز ګڼل کيده او د دواړو مکتبونو خلکو هلته ژوند کاوۀ ،د ال بويه

له راتلو وروسته يعن ی د څلورمې پيړۍ له پنځوسم کاله وروسته ،د عاشورا په ورځ به ښار تعطيل شو او دوکانونه وغيره
به بند شول او کله کله به خلکو تورې جامې اچولې او تر دې چې ځينې اهل سنت به هم نورو ماتم والو سره سم روډونو ته
راوتل ،نوحې به يې ويلې ،سينه به يې وهله او ماتم به يې کاوۀ 2.البته په دغه ماتمونو کښې که څه هم کله کله د اهل تشيع
او اهل تسنن تر مينځ وهل ټکول هم شوي دي .او څپړنه او توضيح يې دا دے چې:
اول) دا وهل ټکول د اهل سنتو د ځينې حنبليانو او شيعو تر مينځ وو ،نه د ټولو سنيانو يا ټولو حنبليانو تر مينځ.
دويمه) په ځينې کلونو ک ښې وهل ټکول نقل شوي دي نه په ټولو کلونو کښې ،کله کله به ځينې اهل سنتو شبيه سازي کوله
او د مصعب بن زبير لپاره به يې ماتم کاوۀ او يا به يې د عايشې په شان يوه ښځه په اوښ سپروله او په دې طريقه به يې د
هغې ياد تازه کاوۀ.
دريمه) په نورو ښارونو ښارونو او ځايونو ل که مصر ،کښې به که شيعه وو که سنيانو د ام کلثوم او نفيسه قبر ته
راغونډيدل او ماتم به يې کاوۀ او ځينې پيسې به يې د ماتم والو د خوراک لپاره او شربت لپاره نذر کولې .د مقريزي د وينا

مطابق ،دې ماتمونو د اهل سنتو تر مينځ دومره پخه جرړه پيدا کړه چې د فاطميانو د حکومت له ختميدو وروسته يې هم
ادامه ولرله او ايوبيانو فاطميانو او شيعو سره له خپل ټول مخالف باوجود بيا هم د دې مخه ونه

نيوې شوه1.

د فارسۍ لومړني مرثيه ويونکي شاعران
د څلورمۍ پيړۍ په اخر کښې او د ال بويه د حاکميت له راتلو او د هغوي د کلتوري چارو لپاره ازادي ورکول او په بيال
بيلو اسالمي مذهبونو کښې بې له کوم فرقه ازادي ورکول ،دا ټول د دې سبب شو چې فارسۍ ژبي شاعران هم د امام
حسين(ع) په هکله خپل تفکر او عقيده او اهلبيتو(ع) ته خپله ګروهنه څرګنده کړي او د هغه حضرت مصيبتونه او د کربال
تحريک په خپلو شعرونو کښې څرګند کړي.
هغه لوی شاعر چې عاشورا يې په خپل فارسي شعر کښې تقريبا په لومړي ځل بيان کړې ده او خپل احساسات او عقيده يې
 .6جاحظ ،البيان و التبيين6 ،ټوک 610 ،او  601مخونه.
 .2اسماعيل بن كثير ،البداية و النهاية66 ،ټوک  211، 231، 201، 192، 150 ،او  136مخونه
 .1تقى الدين مقريزى ،الوعظ و االعتبار فى ذكر الخطاط و الآثار 162 - 163 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)084....................................................................................................................
څرګنده کړې ده ،هغه د خراسان لوی شاعر ،ابوالحسن كسايى مروزى (وفات کال  )201دے .هغه د امير المومنين او د
هغه پاک اوالد په هکله ډېر شعرونه ويلي دي او د امام حسين(ع) په غم کښې دا رنګ وايي:
دست از جهان بشويم عزّوشرف نجويم
مدح و غزل نگويم مقتل كنم تقاضا
ميراث مصطفى را ،فرزند مرتضى را
مقتول كربال را تازه كنم توال
آن نازش محمد ،پيغمبر مؤيد
آن سيد ممجّد شمع و چراغ دنيا
آن مير سر بريده در خاك آرميده

از آب ناچشيده گشته اسير غوغا
از شهر خويش رانده وز ملك برفشانده
مولى ذليل مانده بر تخت ملك اعدا
مجروح خيره گشته ايام تيره گشته
بدخواه چيره گشته بى رحم و بىمحابا
بىشرح شهر كافر ملعون سفان ابتر
لشكر زده

بروبر چون حاجيان بطحا6

حكيم ناصر خسرو قباديانى بلخى (وفات کال )236يو بل لوی شاعر د خپل ديوان په ځای ځای کښې د اهل بيتو(ع) ذکر
کړے دے او د کربال د پيښې په هکله يې داسې ويلي دي:
من ز خون حسين پر غم و دردم
شاد چگونه كند خون رزانم

لعنت كنم برآن بست كو كرد و شيعت او
حلق حسين

تشنه از خون خضاب و رنگين2

څلورمه) په ختيځ کښې د عباسي خليفه ګانو په حد کښې هم په اصفهان کښې او د سلجوقيانو د متعصبو سني مذهبو په
وخت کښې د ال بويه له ختميدو( )222وروسته هم ،اهل سنت به شيعو سره سم د نجف او کربال زيارتونو ته تلل او امام
حسين(ع) او د هغه انقالب سره به پې خپله وفاداري څرګندوله 1.عبدالجليل رازي قزويني هم د اصفهان د اهل سنتو ماتم
ته په هغه وخت کښې اشاره کوي او ليکي:
په هغه وخت کښې به لکه څۀ رنګ چې معلومه ده چې خواجه بو منصور ماشاده(اصفهاني) چې په خپله زمانه کښې يې د
اهل سنتو عقيده لرله ،هغه به هر کال د عاشورا ورځ ،دا تعزيت او نوحې به يې ترسره کولې او څوک چې ورته رسيدلي وي
نو هغه به ليدلي وي او پوه شوي به وي او انکار

به ترې نه کوي2.

په  253کال کښې هم په بغداد کښې دکانونه تعطيل شو او خلکو د امام حسين(ع) ماتم وکړ سينه زني يې وکړه او نوحې يې
 .6ديوان كسايى مروزى ،د مهدى درخشان تصحيح11 ،مخ.
 .2ديوان ناصر خسرو قباديانى ،د مجتبى مينوى تصحيح 201 ،مخ.

 .1البداية و النهاية62 ،ټوک 11 ،مخ.

 .2النقيض116 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)085....................................................................................................................
وويلې او ښځو خپل ويښته خپاره کړل او د امام حسين(ع) لپاره يې نعرې سورې ووهلې ،او عباسي خليفه ګانو يوازې په
دې بسنه وکړه چې ځينې شيعه دې جلتي ونه کړي او صحابه و ته د رفض

نسبت ورنه کړي6.

غزنويان او د سيد الشهداء ماتم
د غزنويانو لړۍ ( )156 - 503کښې وه چې ال بويه سره په يو وخت يې د اسالمي نړۍ په ختيځ کښې په کلونو حکومت
کړے دے د هغوي مرکز غزنين ښار و ،شيعو سره به يې دښمني کوله .سلطان محمود غزنوي په هندوستان باندې بريدونو
سره سم په غور ،غرجستان او ری باندې چې د شيعومرکزونه ګڼل کيدل ،هم بريدونه کړي دي .هغه په دې بريدونو کښې د
دغو سيمو ديني عقيدې چې يوه يې د امام حسين(ع) ماتم و د بدعت تر عنوان الندې وځپلې او خلکو ته يې د ماتم په
ترسره کولو ازار ورساوۀ .د غزنويانو له دې ټولو زور زياتي سره سم بيا هم چې کله په  226کال کښې سلطان محمود
غزنوي مړ شو نو غزنين ښار خپل ماتم څرګند کړ .ابوالمجد مجدود سنايی غزنوي ( )521 - 162هم د كسايى مروزى
(وفات کال  )123په شان او همدرنګ حكيم ناصر خسرو قباديانى بلخى ( )102 - 236چې مشهور شاعران و د عاشورا
په هکله له مرثيه ويونکيو ګڼل کيږي او هغوي شيعه وو ،هغوي محرم او عاشورا په خپل عاشقانه تفکر کښې راوستې او
د امام حسين(ع) او د اهل بيتو(ع) د شهيدانو په هکله يې مزبوت او غمجن شعرونه ويلي دي:
پسر مرتضى امير حسين

كه چنويى نبود در كونين
اصل و فرعش هم وفا و عطا
عفو و خشمش همه سكون و رضا
مصطفى مرو را كشيده به دوش
مرتضى پروريده در آغوش
درى از بحر مصطفى بوده
صدفش پشت مرتضى بوده
دشمنان قصد جان او كردند
تا دمار از تنش برآوردند
عمر و عاص از فساد رايى كرد
شرع را خيره پشت پايى زد
بر يزيد پليد بيعت كرد
تا كه از خاندان بر آرد گرد
شرم و آزرم جملگى بگذاشت
جمعى از دشمنان بر او بگماشت
تا مر او را به نامه و به حيل
از مدينه كشند در منهل
كربال چون مقام و منزل ساخت
ناگه آل زياد بر وى تاخت
 .6هماغه662 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)086....................................................................................................................
راه آب فرات بر بستند
دل او زان عناد غم خستند
شمر و عبيداللَّه زياد از يكى
روحشان جفت باد با نفرين
بركشيدند تيغ بىآزرم
نز خدا و نه ز مردم شرم
سرش از تن به تيغ ببريدند
و اندر آن فصل سود مىديدند...
سنايي غزنوي ،له دې وروسته چې ډېر ظلمونه په خپلو شعرونو کښې بيانوي بيا د پيغمبر(ص) د اهلبيتو(ع) په بند کښې
تلل او د امام حسين(ع) سر مبارک په شام کښې د يزيد په دربار او دمشق پيښو ته دا رنګ اشاره کوي:
به دمشق اندرون يزيد پليد
منتظر بود تا سرش برسيد
پيش بنهاد و شادمانى كرد
تكيه بر دنيس و لهانى كرد
بيش از قول خويش امالر كرد
كين ديرينه جست وانهاد
دست شومش بر آن لب و دندان
زد قضيب از نشاط و لب خندان
كين آبا بتوخته زحسين

خواسته كينهاى بدر و حنين
هيچ ناورد در ره بيداد
مصطفى را و مرتضى را ياد
كرده دوزخ براى خويش معد
بوالحكم را گزيد بر احمد
راه آزرم و شرم بر بسته
عهد و پيمان بشكسته
هغه په پايې کښې د امام حسين(ع) په ملګرو دا رنګ درود ليږي او په يزيد باندې لعنت:
باد بر دوستان او رحمت
باد بر دشمنان

او لعنت6

 .6ابوالمجد مجدود سنائى غزنوى ،د شعرونو ديوان ،د مدرس رضوى په کوشش 219 ،و  259مخونه ؛ ذبيح اللَّه صفا ،تاريخ ادبيات در ايران،
2ټوک 519 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)087....................................................................................................................

د بغداد په نظاميې کښې ماتم

6

د سلجوقيانو له ټولو سختيو سره سم ( )221 - 553او د دې لړۍ د متعصبو وزيرانو په رافضيانو باندې لعنت او نفرت
باندې ډېر ټينګار سره سم ،په بيله توګه د اسماعيليانو چې د ممبر لپاسه به يې په رافضيانو لعنت کاوۀ ،بيا هم د غير
سياسي اهل سنتو عمل دا و چې د اهلبتو(ع) درناوې يې کاوه او د هغوي مصيبتونه په بيله توګه د امام حسين(ع) ماتم به
يې کاوۀ .تاري خي ګواهان مونږ ته داهل سنتو له خوا د ماتم تفکر څرګندوي تر دې چې د نظاميه په مدرسه کښې هغه وخت
کښې هم دا تفکر موجود و.
محمد بن عبداللَّه بلخى (وفات کال )501د اهل سنتو يو مشهور عالم و چې په بيال بيلو رجالي او تاريخي سرچينو کښې
د هغه عراق ،خراسان ،مصر خوارزم او مکې ته اوږده سفرونه بيان شوي دي .هغه په اسالمي علمونو ،زهد او خطبو کښې
لوړ مقام درلود او په نظاميه مدرسو کښې به يې نصيحت او پند ورکاوۀ.

هغه به د نظاميه مدرسو د اهل سنتو عالمانو او طالبانو ته له تقريره وروسته ماتم کاوۀ او د پيغمبر(ص) د اهلبيتو(ع)
مظلوميت به يې بيانوه او خلکو به د پيغمبر(ص) د کورنۍ په مصيبتونو اوښکې ورولې .هغه به کله کله د پيغمبر(ص) د
کورنۍ هغه مصيبتونه هم بيانول چې په هغې کښې د خلفای راشدينو الس و .يوه ورځ يې په خپل ماتم کښې وويل :يوه
ورځ فاطمه ژړيده ،علی(ع) چې کله هغه وليده نو ويې ويل :فاطمې! ولې ما سره ژاړې؟ ايا له تا يې مال جايداد اخستے
دے؟ ايا ستا حق يې غصب کړے دے؟ ايا داسې څرګندونه يې کړې ده او داسې کار يې کړے دے؟ او همدارنګ هغه
ځايونه چې شيعه يې د شيخينو په الس فاطمه(س) سره شوي ګڼي ،يې وګڼل ،او خلکو د دې خبرو په اوريدو سره ژړا
کوله2.

دا يوازې عالمه محمد بن عبداهلل بلخي نه و چې د سلجوقيانو د حکومت په وخت کښې به يې ماتم کاوۀ .علی بن حسين
غزنوي چې په واعظ مشهور و چې په بغداد کښې له هغه عالمانو او خطيبانو چې د اهل سنتو تر مينځ يې لوړ مقام درلود،

هغه به هم د اهلبيتو(ع) ماتم کاوۀ .هغه په در بار کښې او د حکومت کارمندانو سره خاص مقام درلود ،د اهل سنتو په
سرچينو کښې په "مليح االيراد و لطيف الحرکات" واعظ او خطيب سره ياد شوے دے او سلجوقي باچا او اميران به د هغه د
زيارت لپاره د هغه مجلسونو ته ورتلل 1د قزوينى د وينا مطابق:

خواجه علي غزنوي خنيفي وايي چې داسې ماتم او تعزيت به يې کاوۀ چې د عاشورا په ورځ به په سفيانيانو باندې په لعنت
کښې مبالغه کوله .يو پوښتنه کوونکې پاڅيد او ويې ويل :معاويه څه رنګ يادوې؟ نو په لوړ اواز يې وويل :اے
مسلمانانو! له علی پوښتنه وکړئ چې معاويه څه رنګ يادوي؟ تا ته پته شته چې علی معاويه څه رنګ يادوۀ؟ امير عبادي
چې د خپل وخت عالمه او د خبرو خواجه و ،له هغه د المتضفی المر اهلل په وړاندې پوښتنه وشوه :دغه ورځ چې سبا
عاشورا ده ته د معاويه په هکله څه وايې؟ نو ځواب يې ورنه کړ تر دې چې پوښتنه کوونکي درې ځلې پوښتنه وکړه .دريم

ځل يې وويل :اے خواجه! مبهمې پوښتنې کوې ،ماته پته نشته چې ته کوم معاويه يادوې؟ هغه معاويه چې پالر يې د
محمد مصطفی(ص) غاښونه مات کړل او مور يې د حمزه ځيګر وخوړ او په خپله يې د علي په مخ توره ووهله او زوي يې د
حسين سر پرې کړ .نو اے مسلمانانو تاسو هغه معاويه څه رنګ ګورئ؟ نو خلکو د المتضفی په وړاندې ،سنيانو او
 .6د على بن حسين نظامالملك طوسى په الس د نظاميه مدرسو د جوړيدو فلسفه ،د شافعي مذهب دفاع کول او د اشعري عقيدو پراخول وو.نظام
الملک طوسي او همدارنګ عميدالملك كندرى ،اهل تشيع او د اهل بيتعليهم السالم مذهب سره په مخالف کښې تاريخي شهرت لرلو.له دې
نظره د امام حسين(ع) لپاره په هغو مدرسو کښې ماتم کول ډېره حيرانوونکې خبره ده.
 .2له سيد عبدالعزيز الطباطبايى په نقل ،معجم اعالم الشيعه 201 ،مخ.

 .1ابن حجر عسقالنى ،لسان الميزان5 ،ټوک 261 ،مخ ؛ ذهبى ،ميزان االعتدال1 ،ټوک 265 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)088....................................................................................................................
شافعيانو ،ټولو په هغه لعنت وکړ .او دا پيښې ډېرې دي او د حسين ماتم او عاشوار په هر وخت کښې په بغداد کښې تازه
وه او په نوحو او فرياد سره او زړه سره که څۀ هم د مشبهه و غلبه وه خو بيا هم د ترکيانو د لښکر او سلطان لپاره به هر کال
مجدالدين مذکر همداني د عاشورا په موسم کښې عاشورا دا رنګ ترسره کوله چې قميان

به ورته حيران وو6.

البته د اهل سنتومرثيه ليکوال شاعران ،له مجدالدين کسانو مروزي وروسته چې په دې لړ کښې له ټولو وړاندې او شيعو
سره و ،ډير دي .چې په هغو کښې له ټولو مشهور دغو کسانو ته يې اشاره کولې شو.
عمعق بخارايى (وفات کال  )521د خراسان يو مشهور شاعر و چې د سلجوقيانو په وخت کښې چې د شيعو په خالف وو،
يې ژوند کاوۀ او د نورو شيعو په شان ،بې له کومې ويرې او تقيې خپل مذهب د علي دين سره تړي:
سپهر جاه على ،افتخار دين كه زفخر
چون شيعه مذهب خود را به دين على بندم
همه مناقب او گويم و مدايح او

به شاعرى چو سخن بر سخن بپيوندم
هغه د شهيدانو د سردار او د هغه حضرت د يارانو د شهادت په غم کښې وايي:
به اهل قبله بر ،از كافران رسيد آن ظلم
كز آتش و تف خورشيد روى بسته گيا است
سوار ساخت فرخانه بهشت آيين
چو كربال همه آثار مشهد شهداست
كز آب چشم اسيران و موج خون شهيد
نباتهايش تير خون و خاكهاش حنا است2

خاقانى شروانى (وفات کال )505چې د فارسۍ په ادبياتو کښې په شعرونو کښې لوړ مقام لري او په حسان العجم مشهور
شوے دے ،د پيغمبر(ص) د کورنۍ په شان کښې شعرونه لري او د امام حسين(ع) په هلکه فرمايي:
ز صد هزاران خلف يك خلف بود چو حسين
كه نفس احمد بختى رام او زيبد
ز صد هزاران بختى يكى نجيب آيد
كه كتف

احمد جاى امام او را زيبد1

ظهير الدين فاريابى (وفات کال  )503هم د پيغمبر(ص) د کورنۍ په شان کښې شعرونه لري او خپله مينه هغوي سره دا
رنګ څرګندوي:
ظهير با تو چه گويم عجب كه نشناسى
غريب خاك خراسان شهيد خطه طوس
اى صبا گر به خراسان گذرى بهر ظهير
همتى جز زورم شاه غريبان مطلب

اى ظهير از گور نقبى مىزنى تا كربال
 .6عبدالجليل رازى قزوينى ،النقض 119 - 111 ،مخونه.
 .2ديوان عمعق بخارايى ،د سعيد نفيسى تصحيح 36 ،او  612مخونه.
 .1د خاقانى شروانى ديوان ،د ضياء الدين سجادى په کوشش 2 ،او  352مخونه.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)089....................................................................................................................
مىروم گريان به پابوس حسين تشنه لب
بس كه چشم غم سرشكم با بال آميخته است
خاك من

دارد شرف مانند خاك كربال6

شمس طبسى (وفات کال  )122د اهل سنتو د اوومې پيړۍ شاعر دے ،د کربال د پيښې په هکله خپل زړه سوې دا رنګ
بيانوي:
بالى دور فلك چون غم از دو ديده ريخت
مگر حديث شهيدان كربال برداشت
ز اشك مردم چشمم به رسم عاشورا
ز خاك پاى خداوند توتيا برداشت2

كمال الدين اسماعيل چې اوومې پيړۍ کښې په اصفهان کښې اوسيده او په هغه وخت کښې د اصفهان خلک په اهلسنتو
مشهور وو ،د امام حسين(ع) په ماتم کښې او محرم د مياشتې د عاشورا په هکله داسې وايي:
چون محرم رسيد و عاشورا
خنده بر لب حرام بايد كرد
در پى ماتم حسين بن على
گريه از ابر وام بايد كرد
لعنت دشمنانش بايد گفت
دوستدارى تمام بايد كرد
هغه د مسلمانانو له خوا په يزيد باندې د لعنت د دليلونو په هکله داسې وايي:
اگر كسى پسرى را از آن تو بكشد

به عمر خويش ره لعنتش رها نكنى
اگر كشنده فرزند مصطفى است يزيد
حديث لعنت و نفرين او چرا نكنى
تو بر كشنده فرزند خود مكن لعنت
چو بر كشنده فرزند مصطفى نكنى1

مصلح الدين سعدى شيرازى (وفات کال  )150چې شافعي مذهب و ،هغه د شهيدانو د ساالر د شهادت په هکله خپل غم
پټ نه کړې شو او د هغوي شفاعت ته يې خپله هيله داسې څرګنده کړه:
فردا كه هركسى به شفيعى زنند دست
مائيم و دست و دامن معصوم مرتضى
پيغمبر آفتاب منير است در جهان
وينان ستارگان بزرگند و مقتدا

يارب به نسل طاهر اوالد فاطمه
 .6ديوان ظهيرالدين فاريابى ،د هاشم رضى په کوشش 633 ،او  239مخونه.
 .2ديوان طبسى قاضى شمس الدين ،د تقى بينش په تصحيح سره 612 ،مخ.
 .1ديوان كمال الدين اسماعيل ،د بحرالعلومى په مرسته 123 ،و  110مخونه.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)091....................................................................................................................
يارب به خون پاك شهيدان كربال
يارب به صدق سينه و شيران راستگوى
يا رب به آب ديده مردان آشنا
جاللالدين محمد مولوى بلخى (وفات کال )112چې د عرفان او عشق په الره کښې د شاعرانو مخکښ و ،د کربال د پيښې
په هکله عرفاني نظر لرلو .هغه امام حسين(ع) او د هغه ملګري رسيدلي عاشقان ګڼل چې بايد د شهادت خوشحالي يې
ترسره شي .هغه د امام او د هغه د يارانو په هکله دا رنګ مرثيه په ژبه راوړي:
كجاييد اى شهيدان خدايى
بالجويان دشت كرباليى
كجاييد اى سبك روحان عاشق
پرندهتر ز مرغان هوايى

كجاييد اى شهاب آسمانى
بدانسته فلك را در گشايى
كجاييد اى ز جان و جاه رهيده
كسى مر عقل را گويد :كجايى
كجاييد اى درِ زندان شكسته
بدان وامدران را رهايى
كجاييد اى در مخزن گشاده
كجائيد

اى نواى بى نوايى6

سيف الدين فرغانى (وفات کال  )195د اوومې پيړۍ د دويمې نيمې مشهور او عارف شاعر و چې بايد هغه د په خراسان
کښې او په مينځنۍ اسيا کښې د اهل سنتو له لويو شاعرانو وګڼل شي چې په ډېر غمجن او هنرمندۍ طريقه يې د عاشورا

پيښه د شعر په شکل کښې بيان کړے او مرثيه يې ليکلې ده:
اى قوم در اين عزا بگرييد
بر كشته كربال بگرييد
با اين دل مرده خنده تا چند
امروز در اين عزا بگرييد
فرزند رسول را بكشتند
از بهر خداى را بگرييد
از خون جگر سرشك سازيد
بهر دل مصطفى بگرييد

وز معدن دل به اشك چون دُرّ
بر گوهر مرتضى بگرييد
با نعمت عافيت به صد چشم
بر اهل چنين بال بگرييد
 .6كليات ديوان شمس ،د محمد عباسى تصحيح  6961 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)090....................................................................................................................
در ماتم او خَمُش مباشيد
يا نعره زنيد يا بگرييد
دل خسته ماتم حسينيد
اى خستهدالن هال بگرييد
تا روح كه متصل به جسم است
از تن نشود جدا بگرييد
بر جور و جفاى آن جماعت
يك دم ز سر جفا بگرييد
تا شسته شود كدورت از دل
يك دم ز سر صفا بگرييد
نسيان گنه صواب نبود
كرديد بسى جفا بگرييد
وزبر نزول غيث رحمت
چون ابر گر دعا

بگرييد6

عالء الدوله سمنانى (وفات کال  )111د اتمې پيړۍ د عرفان له لويانو او پوهانو و ،په يوې قصيدې کښې يې "د امام
حسين عليه السالم ملګري د محمدصلى اهلل عليه وآله ريښتوني الرويان ګڼلي دي" او د هغوي په شان کښې دا رنګ
شعرونه ويلي دي:
كمال حسن خلق اندر حسن دادن
وفا اندر شهيد كربال بين

او در په دوو بيتو کښې دا رنګ وايي:
ز حُسن حسن برخورى و ز حسين
شوى در معارف امين محمد
اگر هستى از دوستداران ايشان
تو پيرو راستين محمد
ايارب كنى عون آل عبا
كه اين است نقش نگين محمد
حسن با حسين فاطمه با على
بدُند بر يسار و يمين محمد
اگر منصفى راست گو آن زمان

جز

ايشان كه بودند گزين محمد2

اوحدى مراغهاى اصفهانى (وفات کال  )113د اصفهان له سيمې د فارسي له مشهورو شاعران و چې اهل سنت او شافعي
مذهب و ،هغه د اهلبيتو(ع) په هکله دا رنګ شعرونه ويلي دي:
 .6سيفالدين محمد فرغانى ،د شعرونو ديوان ،د ذبيحاللَّه صفا په مرسته او تصحيح سره 611-611 ،مخونه.
 .2ديوان عالء الدوله سمنانى ،د عبدالرفيع حقيقت په مرسته 21 ،و  236مخونه.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)092....................................................................................................................
اهل بيت تو سر به سر نورند
بر زمين حر و بر فلك حورند
وارثانند دين و علمت را
حارسان گشته مر يقينت را
هر كه چيزى بيافت ز ايشان يافت
متصل نفس كربال به كرب
نشود جور بر چنان شاهى
مگر از چون يزيد گمراهى
بخت آن كس كه سر به خواب كشيد
تيغ به روى آفتاب كشيد
به حديث حيات پيوندت
به جگرگوشگان دلبندت
به شهيدان كربال ز فسوس
به ستمكشتگان مشهد طوس6

كمالالدين محمود چې په خواجوى كرمانى مشهور دے (وفات کال  )151د اهل سنتو د اتمې پيړۍ له مشهورو شاعرانو
دے چې د اهلبيتو د کورنۍ په ستاينه کښې يې داسې شعر ليکلے دے:
به خون حلق حسين و به حُسن خلق حسن
به جدّ و جهد و جهاد مهاجر و انصار
خون شفق در كنار چرخ به سوگ حسين
دود غسق در جگر دهر ،به داغ حسن
آنكه بود رعد را از غم او ناله كار
وانك بو ابر را بى رخ او گريه فن
روضه تحقيق را گيسوى آن خميران
گلشن توحيد را عارض نسترن
يافته خلد برين ،از لب اين نارون
و آمده در باغ دين قامت آن نارون
نيست به جز ذكرشان ،مفتى جان فنون
نيست به جز فكرشان دوحه دل را فتن2

ناصر بخارايى (وفات کال  )111د اتمې پيړۍ د نورو مشهورو شاعرانو په شان د هنر او شعر له ژبې د پيغمبر(ص) د
اهلبيتو د ستاينې لپاره ګټه اخستې ده او د کربال پيښه او د امام حسين(ع) قرباني او همدارنګ د يزيد ميلمستيا دا رنګ

بيانوي:
حسين خلق و حسن خلق و مرتضى دانش
 .6قاضى نور اللَّه شوشترى ،مجالس المؤمنين2 ،ټوک19 ،مخ.
 .2ديوان خواجوى كرمانى ،د احمد سهيلى خوانسارى په کوشش سره 516 - 512 ،مخونه.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)093....................................................................................................................
كه سرخ گشت ازو ،روى آل پيغمبر
اى به اوصاف حسين از همه اقران اقرب
وى به اخالص حسن از همه ياران ممتاز
خدايگان بشر ،فخر آن پيغمبر
حسين خلقى و و حسن خلقى و مرتضى آيين
سر يزيد بيفكن به زير پاى حسين
به بيت روز بيرون آر

اين معما را6

سلمان ساوجى (وفات کال  )113د ساوې اوسيدونکے و چې د صفويه تر وخته پورې هغوي اهل سنتو باندې مشهور وو او
هغه هم دا مذهب لرلو ، 2هغه د امام حسين(ع) او د پيغمبر(ص) د کورنۍ په غم کښې يوه لويه قصيده ويلې ده چې بيال بيل
اړخونه لري او د عاشورا په باب له لويو شعرونو ګڼل کيږي:

خاك و خون ،آغشته لب تشنگان كربال است
آخر اى جوى بال بين خون پايت كجا است
اى دل بى صبر من ،آرام گير اين جادمى
كاندرين جا منزل آرام جان مرتضا است
جز به چشم و چهره مسير خاك اين در كان همه
نرگس چشم و گل رخسار آل مصطفا است
اين سواد خوابگاه قرة العين على است
وين حريم بادگاه كعبه عز و عال است
روضه پاك حسين است آن كه مشكين زلف جور
خويشتن را بسته بر جاروب اين جنت سر است
ز آب چشم زايران روضهاش )طوبى لهم(
شاخ طوبى را به جنت قوت نشو و نما است
شمع عالمتاب عيسى اندرين دير كهن
هر صباح از پرتو قنديل زرينش قيامت
اى كه زوار مالئك را جنابت مقصد است
وى كه مجموع خاليق را ضميرت پيشوا است
شبرنگ تو گوش عرشيان را گوشوار
خاك نعلين تو چشم روشنان را توتيا است
كورى چشم مخالف من حسينى مذهبم

راه حق اين است و نتوانم نهفتن راه است
اى چو دريا خشك لب لب تشنگان رحمتيم

 .6به نقل از مجله حوزه661 ،کال _ 60او  111 - 113 ،662مخونه.
 .2هماغه 113 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)094....................................................................................................................
آبرويى را به ما كاب همه عالمتر

است6

محمد بن حسام خوسفى (وفات کال  )315د نهمې پيړۍ له شاعرانو دے چې په بيال بيلو ځايونو کښې يې عاشورا ته
اشاره کړې ده او خپل غم يې د کربال د پيښې په هکله څرګند کړے دے:
يا رسول اللَّه گذر كن سوى دشت كربال
خود توميد الى كه خاك كربال كرب و بال است2

در باغ ارغون چون شهيدان كربال
از پاى تا

به فرق به خون گشته الله زار1

يارب بحق خون شهيدان كربال
با سينههاى سوخته و

نالههاى زار2

په خراسان او ماوراء النهر کښې د ماتم ادامه
د سلجوقيانو د زور په کميدو اود خوارزمشاهيانو ( )526 - 132د هغوي په ځای په راتللو سره ،چې په خپله په اصل
کښې غرجستانيان وو او د اسالم له لومړيو يې د شيعو لپاره کار کاوۀ او د پيغمبر(ص) د اهلبيتو(ع) له الرويانو وو ،د
ماتم حال ښه شو؛ که څه هم خنډونه هيڅ کله له منځه نه وو تلي .خو په دې وخت کښې چې زغمل يې اسان وو ،ځينې

مشهورو شاعرانو لکه قوامى رازى (په اتمې پيړۍ کښې) او مشهور ويناوال عطار نيشابورى ( )511 - 121د عاشورا ياد
او د امام حسين(ع) قرباني په خپلې سوګنامې کښې زنده وساتله:
كيست حق را و پيمبر را ولى
آن حسنسيرت ،حسين بن على
قرةالعين امام مجتبى
شاهد زهرا شهيد كربال
تشنه او را دشنه آغشته بخون
نيم كشته گشته سرگشته بخون
آن چنان بر خود كه بر بى دريغ
كافتاب از درد آن شد زير ميغ

گيسوى او تا به خون آلوده شد
خون گردون از شفق پالوده شد
با جگرگوشه پيمبر اين كنند
و آنگهى دعوى داد و دين كنند
هر كه در رويى چنين آورد تيغ
لعنتم از حق بدو آيد دريغ5

 .6هماغه.
 .2محمد خوسفى ،ديوان ،د احمد احمدى بيرجندى او محمد تقى سالك په مرسته21_ 611 ،ا او  613مخونه.
 .1هماغه.
 .2هماغه.
 .5فريد الدين عطار نيشابورى ،مصيبت نامه ،د نورانى وصالى په تصحيح 11 ،مخ.
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سلطان ولد (وفات کال 162ق) د جالل الدين محمد بلخى زوے چې د خپل پالر په شان په نظم او نثر کښې توانمن او د
خپل وخت له عارفانو ګڼل کيده د عاشورا په هکله وايي:
نخوت كم كن چون حسين و حسن
كبر و منى را مفزا چون يزيد
كبر و فزونى علف دوزخ اند
هر كه زد او كم به بهشتى خزيد
هغه په يو غزل کښې داسې وايي:
چو نيست هيچ شيخى تو وراى بايزيدى
تو عزيز چون حسينى نه ذليل چون يزيدى

د امام شافعي بيال بيلو قصيدو ته په پام او په سنيانو کښې د رسول اهلل د اهلبيتو عليهم الصالة والسالم لوړ مقام چې
ورسره د پيغمبر(ص) کورنۍ سره مينه وي ،نو په هغوي کښې د اهلبيتو (ع) په مصيبتونو باندې چې يو ترې د امام
حسين(ع) ماتم دے د هغوي تر مينځ طبيعي ښکاريږي ،عبدالجليل رازي قزويني ليکي:
نړيوالو ته معلومه ده چې د فريقينو لويانو او مشهورو کسانو ،لکه تيرو اصحابو ابوحنيفه او ښاغلي شافعي او د بيال
بيلو طايفو عالمانو او فقيهانو په هر وخت کښې دا سنت پرځای ساتلے دے .اول په خپله په اصل کښې شافعي دے او د
مذهب نسبت هغه ته ورکول کيږي د هغه له مناقب او ستاينو عالوه د حسين(ع) د کربال د شهيدانو په هکله د هغه مرثيې
زياتې دي يو له هغه مرثيو چې وايي" :ابکى الحسين وارثى منه اهل بيت رسول اللَّه مصباحاً" تر اخره پورې ډېرې مبالغې او کمال
سره يې ستاينه کړې ده او يو بله قصيده يې ده چې وايي" :تادبّ همى...تر آخره ،دا ټولې د هغه مرثيې دي چې داسې ستاينه
يې کړې ده چې نور يې نه شي کولې او د کربال د شهيدانو په

هکله چې د هغه کومې مرثيې دي هغه بې شمېره دي6.

د شيعو د اوسيدو سيمې که څه هم د ماتم لپاره مشهورې وې لکه خراسان ،قم ،كاشان ،آوه او له ټولو مهمې د عراق بيال
بيل ښارونه لکه كربال ،نجف ،او وروسته بيا حلة ،د لبنان جنوب او همدارنګ د مصر او سويليزې افريقې اسماعيلي
اوسيدونکي سيمې .خو ماتم يوازې دې سيمو سره خاص نه و ،د سنيانو د اوسيدو سيمې په بيله توګه په خراسان کښې د
امام حسين(ع) په ماتم کښې څه کمي نه راتله.
او خواجه امام نجم بوالمعالى بن ابىالقاسم بزارى په نيشابور کښې ،که څه هم حنيفي و ،دا ماتم به يې په ډېر کمال سره
ترسره کاوۀ پګړۍ به يې نيوله او نوحې به يې کولې او خاورې به يې شيندلې او ډېر فريادونه به يې کول .او هغه ته،چې د
هيوادونو له لويانو و ،دا معلومه ده چې شيخ ابوالفتوح نصرآبادى او خواجه محمود حدادى حنيفى او له هغه نه عالوه
نورو به د کوشک په کاروانسرا او لوی جمات کښې د عاشورا په ورځ ماتم کاوۀ

او په ظالمانو به يې لعنت کاوۀ2.

شام د مغلو له حملې وړاندې په حسين وژړيد
ابن کثير نقلوي چې په 151کال کښې بغدادله چنګيزي لښکره ماتې وخوړه او د عباسيانو خالفت له  552کاله وروسته د
تل لپاره له بغداده او اسالمي نړۍ ختم شو ،ابوشامه ،د شام يو شاعر دے له دې وروسته چې کله د چنګيزيانو په بريدونو
کښې د هغوي يو کوماندان الکامل بن شهاب د مرګ خبر يې واوريد ،نو غمجن شو ،او له دې سببه چې د هغه سر پرې
کړې شوې او د دمشق په باب الفراديس باندې اويزان کړې شوې و ،نو هغه شاعر يو زړه سيزوونکي قصيده وليکله او د

 .6النقض119 ،مخ.
 .2النقض 119 ،مخ.
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الکامل ورته والې يې امام حسين سره بيان کړ او په کښې يې د امام حسين(ع) مظلوميت او د هغه د اهل بيتو(ع) شام ته
راننوتل او د امام د پرې سر کيسه

نقل کړې ده6.

له دمشقه عالوه ،د شام نور ښارونه لکه حلب هم د امام حسين(ع) او د کربال د شهيدانو په ياد کښې بې قراره و او هر کال
به يې د عاشورا په ورځ د کربال د قربانۍ په غم کښې اوښکې ورولې او ګريوانونه به يې شلول:
روز عاشورا همه اهل حلب
باب انطاكيه اندر تا به شب
گرد آيد مرد و زن جمعى عظيم
ماتم آن خاندان دارد مقيم
تا به شب نوحه كنند اند بكا
شيعه عاشورا براى كربال

بشمرند آن ظلمها و امتحان
كز يزيد و شمر

ديد آن خاندان2

تيموريان او د ماتم زده کول ()132 – 066
تيموريان چې ډېر يې اهل سنت وو ،له دې وروسته چې حکومت يې په الس کښې واخست او تيمور مړ شو ،نو په اسالمي
نړۍ کښې د ډېرو ادبي ،کلتوري او تمدني اثارو په بيله توګه په خراسان کښې ،د جوړيدو سبب شول .دې کورنۍ چې
اهلبيتو(ع) سره کومه مينه څرګنده کړه او هغه درناوې چې د عالمانو ،عارفانو او سيدانو يې وکړ ،دا هر څه د اهلبيتو
عليهم السالم د کلتور د پراختيا يوه لړۍ ګڼل کيږي .له همدې سببه د هغو په وخت کښې د امام حسين(ع) ماتم د اهل سنتو
تر مينځ ال زيات شو او ورو ورو يې پراختيا وموندله او تر دې چې د تيموريانو دربارونو ته

هم ورسيد1.

د پيغمبر(ص) د کورنۍ ماتم په بيله توګه د امام حسين عليه السالم ماتم په بيال بيلو پلوونو کښې پراختيا وموندله چې په
ټول کښې ،هم د ډولونو له نظره او هم د کيفيت او کميت له نظره يې مخپرتګ وکړ .او تيرو وختونو سره يې مقايسه نه شوه
کيدې .او همدا د اهل بيتو سره د مينې چاپيريال او د امويانو او عباسيانو په خالف چاپيريال په اهل سنتو کښې د
اهلبيتو عليهم السالم د عقيدو د قبلولو الر پيدا کړه؛ داسې چې په ليکواالنو کښې يو کس ليکي" :د امام حسين(ع) لپاره
ژړا په هرات کښې د تيموريانو په وخت کښې د صوفيانو د مجلسونو په ځای راغله ،چې

نقشبنديانو هغه تعطيل کړې وه"2

د امام حسين عليه السالم د ماتم په هکله ليکلي شوي کتابونو کښې په يو مشهور مقتل کښې چې نامه يې روضة الشهداء
ده ،د دې کتاب د ليکلو سبب ته اشاره کيږي چې وايي په دغه وخت په بيله توګه په خراسان کښې د مسلمانانو کښې
ټولنيز او کلتوري حاالت د ماتم لپاره برابر وو او د ماتم پراختيا په دغه وخت کښې د دې خبرې ګواهي ورکوي .د
اهلبيتو(ع) د مينه والو يوه ډله هر کال چې کله محرم شي نو د امام(ع) مصيبت تازه کوي او د پيغمبر(ص) د اوالد ماتم کوي
د ټولو زړونه دې په ارمان سره په اور کښې وسوزي او سترګې په هغه پسې اللهانده:
ز اندوه اين ماتم جان گسل

 .6البداية و النهايه61 ،ټوک 220 ،مخ.
 .2مولوى جالل الدين بلخى ،مثنوى معنوى2 ،ټوک 003 ،مخ.
 .1عبدالرزاق سمرقندى ،مطلع السعدين و مجمع البحرين2 ،ټوک623 ،مخ؛ خواندمير ،حبيب السير1 ،ټوک 163 ،مخ و  122؛ وګورئ:
تشيع در خراسان عهد تيموريان،له 663مخ وروسته.
 .2ډاکټر كامل مصطفى شيبى ،تشيع و تصوف ،د على رضا ذكاوتى قراگزلو ترجمه 212 ،مخ.
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روان گردد از ديدهها خون دل
هغه چې د هرات د يو مشهور کس مرشد الدوله چې په سيد ميرزا په ناه مشهور دے ،په غوښته يې دا کتاب ليلکے دے،
وايي چې د دې کتاب د ليکلو دويم سبب دا و چې له روضة الشهداء کتابه وړاندې نور مقتلونه په دې لړ پوره بيانوونکي
نه وو ،او په د ې لړ کښې چې څومره کتابونه ليکلي شوي دي که څه هم د سيد الشهداء کيسه په کښې ده خو داسې په
بشپړتيا سره د سبطين فضايل نه بيانوي او همدا سبب شوے دے چې سيد ميرزا دې فقير حقير حسين الواعظ الكاشفى
ته دا حکم کړے دے چې يو بشپړ کتاب وليکم چې د اهل بال لکه انبياء اصفياء او شهيدانو او د ټولو امتحان اخستي
شوي حاالت او د ال عبا (پنجتن پاک) حاالت په کښې په تفصيل سره

بيان شوي وي6.

هغه په دې هم بسنه نه کوي او په يو بل ځای کښې د خپل کتاب د شتون فلسفه او د هغې بيلګې او په نورو کتابونو باندې
د هغې د اوچتوالي په باب داسې راوړي او ټينګار کوي:

او په ډېرو کتابونو کښې چې د دې مقتل دا کيسه ليکلې شوې ده د دغو جنګونو فضيلت او د جنګونو څه رنګوالې نه دے
بيان شوے او يوازې په شعر او نامې راوړلو بسنه شوې ده او ما ډېره څيړنه او کوشش کړے دے چې د دې پيښې تفصيل

په خيرالکالم او ښو ټکو سره په دې پاڼو کښې وليکم او د هر يو جنګيالي رجز چې لوسته به يې هغه مې ځکه رانه وړ چې
پارسۍ ژبي ته يې څه ګټه نشته او خبرې ورسره کټ کيږي خو ځينې ځايونو کښې چې ضرورت يې لرلو او د هغه شعرونه
چې ترجمه يې د مخکښانو په کالم کښې راغلې وه او د دې زمانې او وخت ذهنونو سره يې سمون لرلو هغه په کښې بيان
شوي دي مګر هغه څه چې د راوړلو يې کومه فايده نه وه2.

دا څرګنده ده چې د سيد الشهداء د ماتم دا مناسبې سريزې په خراسان او ماوراء النهر کښې د روضة الشهداء کتاب له
تاليفه وړاندې پيدا شوې وې .خلکو په هغه وخت کښې هر کال د عاشورا د کليزې په مناسبت ماتمونه ترسره کول او د
عاشورا پيښه او په کربال کښې د پيغمبر(ص) په کورنۍ باندې بيال بيل ظلمونه ،به يې په کښې بيانول .وينا والو،
ذکرانو ،لويو شاعرانو او ديني عالمانو به په دغه ماتمونو کښې د خلکو پام د امام حسين عليه السالم سره شوي ظلمونو

ته راړوۀ او هغوي به يې اوښکو ورولو او ماتم ته هڅول.

كمال الدين مالحسين واعظ كاشفى (وفات کال )069
د دې ټولو واعظانو په سر کښې مال حسين واعظ کاشفي و چې شيعه او سينانو دواړو ورته ښه په درناوي سره کتل .هغه
په بيهق (سبزوار) کښې چې د شيعو سيمه وه په سني شونې مشهور و او د هرات په خلکو کښې چې تر هغه وخته پورې په
تسنن باندې مشهور وو د شيعه عقايدو لرونکے مشهور و .البته د ځينې څيړونکيو په وينا کښې داسې راغلي دي:
"څرګنده ده چې هغه يو داسې شيخصيت درلود چې د هغه په ذهن کښې مذهبي تعصب نه و او د شيخ بهايی غوندې کم
سيالې شخصيت و چې هغه هم په لوړ نظرۍ او اسان ګيرۍ باندې مشهور

دے1.

که څه هم روضة الشهداء د فارسۍ لومړۍ مقتل نه دے ،2خو کتاب د کيسې په شکل او خوږ ليکل او همدارنګ د ليکوال
په ليکلو کښې مهارت او تجربه او پيښې په ښکلې طريقې سره بيانول او په کښې د اهل سنت د عقايدو خيال ساتل ،د دې
سبب شوي دي چې دا کتاب د فارسۍ لومړۍ مقتل وګڼل شي او له ټولو زيات اثر لرونکے ،له ټولو زيات مشهور او د
مسلمانانو تر مينځ په بيله توګه د فارسي ژبو تر مينځ له ټولو زيات پاتې مقتل وګڼل شي .له همدې سببه بيال بيلو خلکو
 .6روضة الشهدا 61 - 62 ،مخونه.
 .2هماغه 611 ،مخ.
 .1تشييع و تصوف 125 - 121 ،مخونه.
 .2آقا بزرگ تهرانى ،الذريعة الى تصانيف الشيعه66 ،ټوک 205 ،مخ.
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دې کتاب ته ډېر ښه هر کلې وکړ تر دې حده چې مرثيه ويونکيو او ماتم کوونکيو لپاره يوازينې کتاب شي او تر ننه پورې
په خپل مقام

باقي پاتې شي6.

هغه ډېر د هرات ،سبزوار په ګېر چاپېر سيمو کښې په وعظ او مرثيه ويلو بوخت و او د هغه ښارونو په مدرسو کښې په
بيله توګه په هرات کښې يې درس ورکاوۀ ،د محرم په ورځو کښې او په نورو خاصو ورځو کښې به يې ډېر په زړه
راکښونکې ،زړه پورې او اغيزمنې طريقې سره د پيغمبر(ص) د اهلبيتو(ع) فضايل او د مصائب د کيسې شعر او روايتونو
په صورت کښې بيانول او خلک به يې ډېر زيات ژړول .هغه به کله کله دا پروګرام د تيموري باچاهانو په دربار کښې ترسره
کاوۀ او د هغوي درباريان چې ډېر اهل سنت وو د هغه د خبرو په اوريدو سره به يې اوښکې تويولې او کله کله خو به د ماتم
او اوښکو ورولو ډېر عجيبه منظرې په نظر راتلې.
د مال کمال الدين حسين کاشفي شاګردان هم ډېر اهل سنت وو ،او د امام حسين(ع) د مرثيه زده کړې لپاره به يې هغه سره
شاګردي کوله او د ماتم کولو بيال بيل مهارتونو کښې به يې هغه خپل بيلګه او نمونه ګڼه .هغوي به خپله بريالي داسې تلله

چې ځان به يې کتۀ چې تر کوم حده کاشفي استاد سره په تقرير او مرثيه لوستلو کښې نزدې دي .د هغه يو شاګرد چې اهل
سنت و نامه يې محمود واصفي وه ه غه نقلوي چې د خپل استاد له مرګه وروسته ،هغه يو سفر کښې نيشابور ته الړ چې تر
هغه وخته هغه ډېر اهل سنت وو .کله چې د هغه ښار خلک پوه شو چې هغه د کاشفي له شاګردانو دے او طالب دے ،نو د
استاد په وفات باندې يې خپل غم هغه ته څرګند کړ او ټينګار يې وکړ چې ډېر وخت کيږي د کاشفي ماتم مو نه دے
اوريدلې او له هغه غواړي چې د کاشفي په ياد کښې د هغه په شان د هغوي لپاره ماتم وکړي .واصفي هم دا خبره نه ردوي
او يو هغه موضوع چې استاد به يې ډېر هغه لوسته تر ډېر حده د هغه په طريقه او غږ سره د نيشابور خلکو لپاره لولي چې
خلک يې ډېر زيات هر کلې کوي 2.لکه څه رنګ چې هغه په خپل يو کتاب کښې نقلوي چې کله په نيشابور کښې د يو مشر
امير زين العابدين کور ته ورغلم:
امير زين الدين وفرم ايل :کلونه وشو چې مونږ د موالنا حسين واعظ د وعظ او پند په ارمان يو او هغه راته په الس نه شو
او اوريدلي مو دي چې موال نا حسين به ستا په شاګردۍ فخر کاوۀ ...د عاشورا ورځې وې نو هغه حکايت مې وکړ چې

اميرالمؤمنين حسن او اميرالمؤمنين حسين د اختر په ورځې کښې غمجن وو مې ورته واورولو.
که څه هم کاشفي په 06کال کښې وفات شو ،خو د هغه کتاب روضة الشهداء تر اوسه اثر لرونک او ادامه لرونکے دے او
تر وروستيو کلونو پورې يې د اهل بيتو او د هغه د مصيبتونو په پيژندګلو کښې په بيله توګه د امام حسين(ع) په ماتم
کښې يې دومره لوی رول ترسره کړ چې څيړونکي هغه په حيرانتيا

سره يادوي1.

فخرالدين على صفى كاشفى (وفات کال )030
فخرالدين على صفى ،د مال حسين كاشفى سبزوارى زوې ،د اهل سنتو او شيعو په ډېرو شاګردانو کښې چې پالر سره
يې له ټولو زيات شباهت لرلو او له دې نظره حق خبره همدا ده چې هغه د پالر الرې ته دوام ورکوونکے و په بيله توګه په
ماتم کولو او وينا کښې .هغه هم د پالر په شان د ځينې اهل سنتو له خوا د شيعه په تور تورن و او د ځينې شيعه و له خوا
سنيانو ته ګروهنه لرونکے ګڼل کيدۀ.
د اهلبيتو(ع) په پيژندګلو کښې د هغه له ټولو مهم کتاب ،لطائف الطوايف دے چې لوستونکې بې اختياره د مال حسين
کاشفي تبليغي طريقې او مذهب او تفکر په لور بيايي هغه هم په هرات کښې سبق ښوونه ،تبليغ او د پيغمبر(ص) د کورنۍ
 .6هماغه.
 .2محمود واصفى ،بدايع الوقايع ،تصحيح الكساندر بلدرف1 ،ټوک 211 ،مخ.
 .1تشييع و تصوف ،مخ125-121؛ رسول جعفريان ،تاريخي مقالې ،دفتر اول 291-292 ،مخونه.
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د مصيبت په ذکر مشغول و او د تيموريانو د حکومت له ختميدو وروسته ،څه وخت غرجستان ته الړ او هلته په تبليغ ،پند
او ماتم اخته شو او خپل کتاب يې هم هلته او د غرجستان

د کوماندان په نامه وليکل6.

د دۀ نه عالوه ،نور هغه کسان چې د تيموريانو په وخت کښې د امام حسين په هکله وينا ويلو او مرثيه ويلو باندې مشهور
وو هغه سيد ابوالحسن كرباليى ،حيدر على مداح ،سيدعلى (واحد العين) او نور وو چې په جماتونو ،د جمعې په
لمانځه ،په عامو غونډو ،علمي مدرسو او تر دې چې په چوکونو او پلونو باندې به يې د اهلبيتو عليهم السالم د
مصيبتونو ذکر کاوۀ .هغوي به کله کله د جمعې په لمانځه ننوتل او په ځای د دې چې د خلفاو په نامې سره خطبه شورو کړي
د اهلبيتو(ع) په نامې سره به يې خطبې شورو کولې او له تيموري باچاهانو به يې په څرګنده د دې طريقې د رسميت غوښته
کوله2.

منقبت او مدحې
د تيم وريانو په وخت کښې د اهلبيتو(ع) د پيژندګلو او هغوي سره د توسل او د پيغمبر(ص) کورنۍ سره د تقرب لپاره د
خلکو حرکت په بيال بيلو طريقو مخپرتګ وکړ .په دغو طريقو کښې يوه طريقه د اهلبيتو(ع) د منقبتونو ،ستاينو او
فضيلتونو بيانول او د هغوي ديني مقام ،شخصيت او معنوي مقام او همدارنګ د هغو هنري او ادبي کارنامې او چارې
بيانول وو .چې دې ته به يې منقبت ويل او مدح کول ويل کيدل .دا کار به د شعر ،قصې او نثر په طريقې کيده .په فارسۍ
کښې د شعر په شکل منقبتونه له اتمې پيړۍ شورو شول ،خو په نهمه پيړۍ کښې يې پراختيا وموندله او په هر اړخه يې

غوټې راوباسلې1.

د مرثيه لوستلو او ماتم په خالف چې زيات تر به د محرم په مياشت کښې او د عاشورا په ورځو کښې کيدل او د ماتم د
ترسره کيدو لپاره د غونډې ضرورت و چې له وړاندې يې بايد پروګرام جوړ شي ،خو منقبت خو نه مخصوصه ژبه غوښته او
نه يې کوم معلوم وخت او محفل ته اړتيا لرله بلکې په عامو ميدانونو ،جماتونو ،مزارونو ،بازارونو ،کوڅو ،مدرسو او
باغونو په خوا وشا کښې به منقبت ويونکيو او شاعرانو د خپل هنر ښوونه کوله او ستاينې به يې کولې منقبت لوستل او
ستاينه ،د تيموريانو له وخته وړاندې ټولنې او د خلکو ديني ژوند ته راغلې وه خو د دې کورنۍ په وخت کښې يې ډېر
پرمختګ وکړ؛ تر دې حده چې د هرات ښار -چې د اهل سنتو له ټولو مهمه پالزمينه وه -به هره ورځ د منقب لوستلو او
ستاينې ليدونکې و  .په دې محفلونو کښې به اهل سنتو او شيعو دواړو ګډون کاوۀ او د سياست څيښتنوبه په دې کښې
څه کا ر نه لرلو ،بلکې هغوي به په خپله هم چې ورته وخت وې نو په دې کښې به يې ګډون کاوۀ.

مشهور ستايونکي او منقبت لوستونکي که هم څه شيعه وو ،خو د هغوي مخاطبين او اوريدونکي له هرې فرقې وو چې
ډېر يې اهل سنت وو .البته په دې ستايونکيو کښې به کله کله ځينې شاعران بې اختياره شول او خلفاو ته به يې بد رد ويل
چې په دې باندې به ځينې اهل سنت خپه کيدل او اعتراض به يې کاوۀ ،خو په ټول کښې د هر مذهب او عقيدې خلک به
هغوي په خواوشا کښې جمع کيدل او د هغوي شعرونه به يې اوريدل د اهل سنتو يو پوهان په دې هکله ليکي:
يوه ورځ د ګوهر شاد بيګم په مدرسه کښې ګرځيدو .حسن علی مداح شعرونه ويل .ناڅاپه د هغه په ژبه د پيغمبر اصحابو
ته بد رد ويل راغلل .ميرزا بيرم بدل شو او ويې ويل :دا کافر به وژنم او يا به يې د وژلو کوشش کوم .فقير وويل :اے ياره!
د دې بد بخت په شان په دې ښار کښې ډير دي او زما او ستا په شا ن اهل سنت هم په دې ښار کښې ډېر دي ،نو په مونږ څه
 .6سام ميرزاى صفوى ،تحفه سامى ،تصحيح وحيد دستگردى 13 ،مخ ؛ تشيع در خراسان عهد تيموريان 256 ،مخ.
 .2اسفزارى ،روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات ،د محمد كاظم امام په مرسته2 ،ټوک  123 - 119 ،مخ ؛ عبدالواسع نظامى باخرزى،

مقامات جامى ،د نجيب حايل هروى تصحيح  609 ،مخ.
 .1سعيد نفسى ،تاريخ نظم و نثر فارسى در ايران و در زبان فارسى 220 - 219 ،مخ.
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شوي دي چې د دې رافضي په وژلو کښې کوشش وکړو ،او اوس خو دا هغه وخت دے چې شاه اسماعيل په عراق کښې
څرګند شوے دے نو خير مو هم په

دې کښې دے چې په دا رنګ چارو کښې څوک هڅه ونه کړي6.

د دولسو امامانو عليهم السالم په نامه د خطبې غوښته
د اهلبتو(ع) په هکله د ماتم ،منقبت لوستو ،مداحۍ ،خطبې او شعرونو عالوه چې د پيغمبر(ص) د کورنۍ په ستاينې،
فضيلت او مصيبت بيانولو کښې ،په بيله توګه د امام حسين(ع) په هکله د تيموريانو په حکومت کښې ترسره کيدل ،او تر
دې ځايه يې مخپرتګ وکړ چې تيمو ريانو اخرني باچا ځان ته حسيني لقب خوښ کړ او د اهلبيتو(ع) ،سيدانو او د علويانو
د قبرونو په بيله توګه د امام رضا عليه السالم د حرم لپاره يې لوړ او تاريخي مقام ومانۀ .شيعو ستايونکيو او ويناوالو
وخت مناسب وليد ،او د جمعې د لمانځه دخطبو د بدلولو او د خلفاو په ځای د امامانو نامې په خطبو کښې د راوستلو
اجازت يې وغوښت:
کله چې حضرت پادشاه خالفت پناه ،ابوالغازى سلطان حسين ميرزا په باچاهۍ کښيناست ...،ځينې جاهلو شيعو او باطلو
رافضيانو په دې ګمان چې د بالغت د شعرونو په شان چې د هغه حضرت تخلص په کښې "حسيني" و ،نو کيدې شي د
هغوي باطلې عقيدې ته ګروهنه ولري او د اهل سنتو مذهب به بد پاتې شي ،نو ډېره غلو يې وکړه او ډېره هڅه يې وکړه چې
په اسالمي ممبرونو ،د دولسو امامانو خطبه ولوستل شي او د خلفای راشدينو نامې دې پريښودې شي .په هغو کښې يو

کس سيد حسن کرباليي ناميدۀ ...چې د خالفت در بار ته يې ځان په چل ول سره رسولې و ،په دې هکله يې پوره کوشش
وکړ او بل سيد علی واحدالعين چې لکه د ظاهري سترګې په شان يې باطني سترګې هم له حقه پټې وې او د شيعه مذهب د
خپرولو هڅه يې کوله ،هغه اهل سنت ته بد ويل شورو کړل هغه په شعرونو ،وينا ،نظم او نثر کښې ډېره تجربه لرله او ډېر
خلک يې خپلو رنګينو خبرو او معقوالتو سره له ځانه متاثر کړي وو او په رافضيت کښې ډېر زيات متعصب و او په خپل
فاسد خيال سره به يې دا ظاهروله چې حضرت علی عليه السالم به د هغه باطله عقيده نوره مزبوته کړي.
دا نقل مونږ ته د خلکو لوی توان او د مدا حانو ،ويناوالو او مرثيه ويونکيو سياسي او ټولنيز توان ښيي .دا کسان چې په
يو وخت کښې يې په خپلو کورونو کښې په پټه هم ماتم نه شو کولې د تيموريانو د باچاپۍ په اخري وختونو کښې دې حد
ته ورسيدل چې له ممبرونو يې خپل کلتوري کار ترسره کاوۀ او له معمولي ماتمه ورتير شوي وو او نورې ډېرې مسلې يې
وړاندې کړې وې.
نورالدين عبدالرحمان جامی ()818 – 888
که څه هم عبدالرحمان جامي د سلطان حسين يايقرا ( )311 – 066له شيعه شونې د منعې کولو لپاره او د او د اهلبيتو(ع)
په نامه خطبه ورکولو لپاره د هغه وزير پوهان علی شير نوايي سره ډېر کوشش وکړ ،او په دې هکله يې اصلي رول ولوبول
او د خپل وخت د شيعو لپاره يې د عقيدو په په بيانولو کښې کوشش وکړ او د هغه په کتابونو کښې په ځای ځای کښې دا
خبره موندلې شو ،خو د پيغمبر(ص) د اهلبيتو(ع) په هکله په بيله توګه د امام حسين(ع) د فضايلو او ماتم او زيارت په
ه کله يې خپل ټول کوششونه وکړل او د امام حسين(ع) دا ماتم او د هغه زيارت کول يې هيڅکله د خپل سني عقيدې سره په
ټکره کښې ونه ليدل .جامي دخپل عمر په اخرني کلونو کښې ،زيارتونو ته الړ او په کربال کښې يې د امام حسين(ع) زيارت
وکړ او په خپله د دې زيارت ذکر دا رنګ کوي:
كردم ز ديده پاى سوى مشهد حسين
همت اين سفر به مذهب عشاق فرض حسين
 .6بدايع الوقايع2 ،ټوک  221 ،مخ.
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خدام مرقدش به سرم گرنهند پاى
حقا كه بگذرد سرم از فرق فرقدين
كعبه به گرد روضه او مىكند طواف
ركب الحجيح اَين تروجون اَين اَين
ازقاف تابه قاف پرست از كرامتش
آن به كه حيله جوى كند ترك كيدوشين
آن را كه بر عذار بود جعد مشكبار
از موى مستعار چه حاجت به زيب و زين
جامى گداى حضرت اوباش تا شود
با راحت وصال مبدل عذاب بين

مىران ز ديده سيل كه در مشرب كريم
باشد قضاى حاجت سائل اداى

دين6

تيموري دربار او د ماتم پروګرام
د موجودو سندونو مطابق ،د ماتم پروګرام د تيموريانو د باچاهۍ له لومړيو ،په بيله توګه د هغوي له ټولو مهم کس يعنې
شاهرخ ميرزا ( )369 - 359په وخت کښې داهل سنتو تيموري باچاهانو دربار کښې ننوته .شاهرخ ميرزا او د هغه
مشرانو ،د مشهورو ويناوالو لکه شاه نعمت اللَّه ولى كرمانى ( ،)119 - 321قاسم انوار تبريزى (م  )315سيد محمد
نوربخش ( ،)105 - 310د هغه زوې سيد قاسم فيض بخش (م  )036او نورو ،او همدارنګ په وينا او وعظ او مرثيو په
جلسو کښې ګډون کاوۀ او په اختصاصي توګه به يې د ماتم پروګرامونه کول .همدارنګ په هرات کښې د حسيني ماتم د
کلتور دا اثر و چې شاهرخ ميرزا د خپل زوي يايسنفر ميرزا ،د غم په ماتم کښې له مداحانو او ويناوالو او شاعرانو
وغوښتل چې په دې کښې ګډون وکړي او مرثيې ووايي:
او هغه حضرت (شاهرخ ميرزا) به څلويښت ورځې د خالفت په کرسۍ کښيناسته او د ايران مشران او لويان او د دنيا د

څلورمې برخې مشران او د خراسان د همايون په دربار کښې جمع شوي وو .هره ورځ به له ماهرانو شاعرانو يو شاعر،
پاڅيده او مرثيې به يې لوستې .په هغو کښې موالنا سيف الدين نقاش اصفهاني چې تخلص يې واحدي می کردي و ،يوه
ډېره ښکلې مرثيه لوستې ده او هغه مرثيه دا ده:
چندان كه چرخ ګشت به دوران روزګار
نقش وفا نيافت بر ايوان روزګر...
ګر او رفت شاه جهان باد در امان
ګر ګوهرى شكست بماند به بحركان
سلطان معين دولتودين شاهرخكه باد
با تخت ملك و با دل فرخنده جاودان
يا رب به حق حرمت اوالد فاطمه

صبرى بده به بيګم غمګين ناتوان
بى او نماند در تن پاكش حيات هيچ
 .6عبدالواسع نظامى باخرزى ،مقامات جامى 612 ،مخ.
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مشكل بود حيات كسى را كه نيست جان0

له ميرزا شاهرخه وړاندې ،د تيموريانو امير کله چې يې تاج په سرکيښوده ،نو سيدان يې "د اهلبيتو" په توګه راوبلل او د
کامل مصطفی الشيبی د وينا مطابق په 116کال کښې په بلخ کښې څلورو سيدانو هغه په تخت کښيناوۀ 2او کله چې يې د
اسالمي نړۍ په لويدي ځ باندې بريد شو او عراق ته الړ نو لومړۍ د امام حسين(ع) د مرقد زيارت ته ورغے چې د روضة
الصفا کتاب د ذوی القربی په هکله د نقل شوي ايت او د ثقلينو د حديث پيروي يې کړې وي 1.د حلب د ښار د فتح کيدو په
وخت هم ،د هغه ښار قاضيان او نور ښاريان يې راجمع کړل او خپله تلنۍ پوښتنه يې ترې وکړه چې له ټولو مهم يې د امام
علی په معاويه باندې لوړاوې او د معاويه ظالم شونه او د يزيد فاسق شونه وه .کله يې چې له هغوي واوريدل چې دا
موضوع يو اجتهادي څيز دے" ،تيمور سخت غصه شو او ويې ويل :علی په حقه او معاويه ظالم او يزيد فاسق و .تاسو د
حلب خلکو هم د دمشقيانو الرويي کړې ده او هغوي يزيديان او د امام حسين عليه السالم قاتالن

دي2.

د تيمور د رسالت د کورنۍ او د کربال د پيښې په هکله دا بيال بيلې پوښتنې او د امام حسين(ع) په هکله د غم څرګندونه

او له يزيد تلنې نفرت چې ابن خلدون يې په  391کال کښې په دمشق کښې هغه سره له ليدلو وروسته ،په څرګنده وايي
چې ځينې خلک باوري دي چې تيمور رافضي دے:
په باچايانو کښې دا تيمور باچا دے چې ځينې دا فکر کوي چې هغه يو پوهان دے او ځينې دا باور لري چې هغه يو
رافضي کس دے؛ ځکه چې هغوي ليدلي دي چې هغه د پيغمبر(ص) د اهلبيتو لپاره د ترجيح قايل

دے5.

د امام حسين او د کربال د پاڅون دا طرفداري او يزيد سره مخالفت او په هغه باندې لعنت ،د تيموريانو په ټول دور کښې
په خپل زور سره باقي پاتې و او د بيال بيلو ځايونو عالمان په بيله توګه د ماوراالنهر چې ډېر د يزيد دوستان وو او يا يې د
کربال د ظلم بهانې جوړولې ،د باچاهانو په وړاندې مجبور وو چې په يزيد باندې لعنت وکړي او له

هغه نفرت څرګند کړي1.

د سيدانو او علويانو درناوې او د اتم امام علی بن موسی الرضا عليه السالم زيارت کول په کمتېره طريقه په اخالص سره
د هغوي په سياسي او ديني ژوند کښې په نظر راځي او د هغه شاعرانو او مرثيه ويونکيو تشويقول هم د هغوي له خوا ورځ
تر ورځې زياتيدۀ .په دې وخت کښې د ادبياتو او مرثيو او د عاشورا د شعرونو او په کلې توګه د اهلبيتو په هکله د

شعرونو ډېر شونه په خپله د دې ګواهي ورکوي چې مرثيه ويلو او ماتم د دې لړۍ په سنيانو کښې ډېر اثر کړے و.
تيموريانو به په خپلو کړو وړو سره ټينګار کاوۀ د اهلبيتو عليهم السالم درناوې او د پيغمبر(ص) د کورنۍ درناوې په
نورو باندې الزم دی او همدا صحيح دينداري ده او دا خبره شيعه او سني سره څه کار نه لري .له همدې سببه د هغوي په غم
کښې غمجنيدل او په خوشحاليۍ کښې يې خوشحاليدل د ديندارۍ الزمه ګڼي؛ کله د هغو په باچاهانو کښې يو باچا
ابوالقاسم بابر ( )352 - 316د دولسو امامانو عليهم السالم په نامه يوه سکه جاري کړه او دا خبره يې خپل سني شونې يا
د ابوحنفيه په مذهب شونې سره په ټکره کښې ونه ګڼله.
ميرزا ابوالقاسم بابر ،يوه ورځ خپلو خاصو کسانو سره ناست و او د سرو سپينو زرو يوه سکه يې الس کښې اخسته وه او د
هغې ليکل يې لوستل ،ويې ويل :دولس امامان دي .په حاضرينو کښې يو کس وويل :په کومې زمانې کښې به وي؟ ميرزا
وويل :زما په نامې دي .هماغه کس وويل :په کوم ځای کښې چې يې په تا باندې يو ډول عقيده وي .هغه نيک باوري باچا
 .6مطلع السعدين و مجمع البحرين5 ،مخ ؛ روضات الجنات فى اوصاف مدينه هرات2 ،ټوک  30 - 09 ،مخ.
 .2تشيع و تصوف ،وړاندينې.
 .1مير خواند بلخى ،روضة الصفا ،ټوک10 ، 1مخ.
 .2ابن عربشاه ،عجائب المقدور فى نوائب تيمور ،د محمدعلى نجاتى ترجمه  611 ،او  611مخ.
 .5په نقل له :ميشل مزاوى ،پيدايش دولت صفوى ،ترجمه يعقوب آژند 622 ،مخ.
 .1ذبيح اللَّه صفا ،تاريخ ادبيات در ايران2 ،ټوک  51 ،مخ.
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ورته وويل :کوم کس چې هر ډول عقيده ولري نو دا باور لري چې زۀ د سنت او جماعت په طريقې او د امام اعظم ابو حنيفه
په مذهب عقيده

لرم6.

له تيموريانو وروسته (له يوولسمې پيړۍ تر اوسه) د اهل سنتو ماتم
د تيموريانو له ماتې وروسته په 066کال کښې ،ختيځه نړۍ او د هغوي باچاهي ورو ورو په بيال بيلو سيمو او بيال بيلو
مذهبونو کښې وويشلې شوه ،او هرې برخې ځانته يو مستقل حکومت او باچاهي جوړه کړه .د تيموريانو د ميراث په ځينې
برخو د ترکيانو باچاهانو د لړۍ قبضه وه .د صفوي لړۍ هم په د تمي وريانو د باچاهۍ په لويديځه برخه د اسماعيل صفوي
په مشرۍ کښې حکومت کاوۀ .عثماني کورنۍ هم په برصغير باندې او بيا په عربي سيمو او افريقايي سيمو سلطه تر السه
کړه او د ازبکيانو شيبانيانو ،ماوراء النهر او شمالي افغانستان يې د خپل حاکميت الندې راوستل او اخر دا چې د
تيموريانو يوه برخه د بابريانو يا ګورکاني تيموريانو يا ګورکانيانو د افغانستان په ځينې برخه او برصغير باندې حکومت
په الس کښې کړ ،او يو لوی او طاقتور حکومت يې په هغه سيمه کښې قايم کړ.
د هغه ټولو دښمنۍ سره چې اهل سنت شيعو سره کوله او د اسالم په تاريخ کښې او د مسلمانانو په تيرو وختونو کښې د
طاقتور او جاهالنو له خوا هدايتيدل ،د تيموريانو په وخت کښې دا طريقه کمزورې شوې وه او له دې وروسته چې په ايران
کښې د صفويه لړۍ باچاهي ترالسه کړه او په ځينې سيمو په بيله توګه د ايران په شمال ختيځ کښې ،کله کله ډېر زيات او تر

خط رناک حده مزبوت شو ،نو بيا هم د امام حسين عليه السالم ماتم په اهل سنتو کښې ادامه ولرله او د اهل سنتو شاعرانو
او په بيله توګه عارفانو ،په دې لړ کښې خپل ادبي ،عرفاني او ټولنيزې هڅې وکړې او د کربال لوی انقالب او د امام
حسين(ع) تل پاتې انقالب يې ،نه يوازې په اهل سنتو کښې بلکې په ځينې غير مسلمه پوهانو کښې پراخ کړ او رڼا ورسره
زياته شوه او عقيدې ،او فکرونه او مينې ورسره هدايت شوې.

مينځنۍ اسيا او د سيد الشهداء ماتم
ماوراء النهر (مينځنۍ اسيا) په لسمې پيړۍ کښې د شيبانيانو الس ته ورغله او د ازبکو دې لړۍ چې شيعو ته يې په ښه
نظر نه کتل ،ده هڅه وکړه چې خلک د اهلبيتو عليهم السالم له مينې واړوي او هغوي د هغې الرې له ادامې منعې کړي چې
د تميوريانو په وخت کښې يې خپله کړې وه .شيبك خان ازبك ،چې د دې لړۍ جوړوونکے و ،د تعصب يوه څرګنده بيلګه وه.
هغه چې کله د هرات د فتح په وخت د ازبکيانو او نورو جنګيالو د لښکر په سر کښې د ښار دروازې ته ورسيد ،نو د ښار
مشران لکه اميرجمال الدين محدث او د امير يوسف زوې امير غياث الدين محمد او شيخ االسالم هراتى د هغه هر کلي ته
ورغلل په کهدستان کښې يې خان سره ليدل وکړل ،د ښار په لور روان شول له حاکمه به وړاندې کسان ګرځيدل او ويل به
يې چې تاسو وايئ" :اهلل او محمد او علی دې مل وي؛ داسې مه وايئ بلکې داسې وايئ :اهلل او محمد او چار يار دې مل
وي"2.

نو له دې سببه دې ټولو خبرو او هغو نورو سختو او زياتو پيښو ته په پام چې په نورو سيمو کښې د هغوي په حاکميت

کښې وشوې ،نو په دې کښې څه شک نشته چې هغوي په هرات کښې له ځينې رواج شوو پروګرامونو سره سخته دښمني
وکړه .له دې ټولو خبرو سره سم بيا هم د اهل سنتو لويو عارفانو چې هغه ځای ته ورپيښ شوي يا هغه ځای کښې اوسيدل،
امام حسين(ع) يې د عشق د يو اهمې نقطې په توګه او د اسالمي ژوند د دوام د راز په توګه ګڼلو؛ په هغو کښې د چشتيه
فرقې يو مشر وايي:
 .6مطلع السعدين و مجمع البحرين2 ،ټوک  632 - 631 ،مخونه.
 .2حسين بيگ روملو ،احسن التواريخ ،د عبدالحسين نوايى تصحيح  621 ،مخ.
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شاه است حسين پادشاه است حسين
دين است حسين دين پناه است حسين
سر داد ،نداد دست در دست يزيد
حقا كه بناى ال اِله

است حسين6

يو له هغه څيزونو چې په هغه وخت کښې امام حسين(ع) سره مينه او د هغه ذکر او ماتم ته دوام څرګندوي ،د روضة
الشهداء کتاب په هغه سيمه کښې رواجيدل دي .دې کتاب ته د خلکو مخه د دې سبب شوه چې دا کتاب په ازبکۍ ژبه
ترجمه شي او همد ارنګ په ترکۍ ژبه د دې ترجمه هم د دې خبرې څرګندونه کوي چې د ايران له ترکيانو عالوه د مينځنۍ
اسيا ترکيانو او د نو رو سيمو ترکيانو هم دې کتاب او ماتم ته مخه کړې وه؛ ځکه چې روضة الشهداء په  093کال کښې
وليکل شو ،په لسمې او ورستنيو پيړو کښې څو ځله په ترکۍ ژبه ترجمه شوے دے د سعادت نامې په نامه په لسمې

پيړۍ کښې او د حديقة السهداء په نامه د مشهور شاعر فضولي بغدادي په الس د اصالحاتو سره چاپ شوے دے .دا
کتاب څو څو ځلې چاپ شوے دے .شهيد نامه هم د روضة الشهداء کتاب منظومه ترکي ترجمه ده .د دې کتاب د مينځنۍ
اسيا ترکۍ ترجمه هم د يو شاعر په الس چې نامه يې صابر ده ،شوې ده او د دې ډېرې نسخې په تاشقند او نورو ځايونو
کښې موجودې دي2.

د مال حسين واعظ کاشفي له روضة الشهداء کتابه عالوه ،يو متن چې د مثنوی صيقلي حصاري په عنوان په روضة
الشهداء مشهور دے د مينځنې اسيا د ازبکيانو او تاجکيانو تر مينځ ترې ګټه اخستل کيده او مشهور و او د منظوم والي
له سببه يې ډېر مينه وال لرل او ډېر تاريخي اثر يې لرلے دے .يو له هغه دليلونو چې د عاشورا او د امام حسين(ع) د ماتم په
شتون باندې په هغه سيمه کښې په هغه وخت کښې داللت کوي د هغه نامو شتون دے چې له عاشورا راخستي شوي دي؛
لکه عشور ،عشور علی ،عشور محمد ،عشور بای ،عشور بيگ ،باباعشور ،عشوره ،عشورماه ،بىبىعشور او داسې
ن ور چې دا هم د هغه ځای په خلکو کښې د عاشورا د شتون يو دليل دے .صيقلي چې د ديارلسمې پيړۍ په لومړيو کښې

يې ژوند کاوۀ ،د روضة الشهداء په ادامه کښې د خلکو په عاشورا باندې د عقيدې په هکله يوه عاشورايي قصيده وويله.
د هغه د قصيدې لومړۍ برخه پينځه زره بيتونه لري ،چ ې له ادم(ع) تر خاتم(ص) د ژوند په هکله ده .دويمه برخه يې څلور زره
بيتونه لري ،چې د معاويه له مرګه او د امام حسين(ع) له خوا د يزيد له واليت عهدۍ سره په مخالف ،سره شورو کيږي او د

کربال انقالب او د امام حسين(ع) شهادت او د عاشورا ورځ په کښې بيانيږي .پروفيسر اعالخان افصح زاد ،د مينځنۍ
اسيا (تاجکستان) کښې د اهل سنتو له پوهانو دے .دې د مينځنۍ اسيا د اهل سنتو د ماتم په هکله ليکي:
په تاجکستان کښې په سنيانو کښې د مرثيو اوريدل او ويل ډېر رواج لري ،خو دا کار د شيعو په شان يو خاص عادت سره
چې د عاشورا په ورځ يې کوي ،نه کيږي ....د کال په ټولو موسمونو کښې ،په بيله توګه د ښځو په غونډو کښې د يو خاص
رسم چې بي بي سر شنبګي ښکلي کول کوي ،دا عادت په کښې دے .په داسې معرکو کښې له ټولو وړاندې د موالنا حسين
واعظ کاشفي سبزواري روضة الشهداء لوستل او اوريدل رسم و او کله کله به يې خپلې لنډې مثنوې د قصيدې په شکل
لوستې او هغه شعرونه چې د هغه وخت شاعرانو د کربال د شهيدانو په موضوع سره

ليکلي وو لوستل1.

هغه له دې وروسته چې په اهل سنتو کښې د پيغمبر(ص) د اهلبيتو او د علی د اوالد پراخ اثر ته او د صيقلي مثنوي چې د

روضة الشهداء په شان د کربال د شهيدانو د شهادت يادو نه کوي او په نظم سره او ازبکۍ کښې اشاره کوي بيا يادونه
 .6عالمه محمد اقبال ،د شعرونو کليات ،د احمد سروش سريزې سره15 ،مخ.
 .2الذريعه66 ،ټوک 205 ،مخ ؛ استورى ،ادبيات فارسى 062 - 091 ،مخ ؛ تاريخى مقالې  ،لومړۍ کاپي 631 ،مخ.
 .1پروفسور اعالخان افصح زاد ،آشنا مجله  5 ،کال 66 ،ګڼه ،د 6115کال خرداد او تير مياشتې  16 - 11 ،مخ.
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کوي چې د جاري پيړۍ په لومړيو کلونو کښې به خلکو د صيقلي مثنوي څه رنګ لوستله او د علی عليه السالم د اوالد په
بيله توګه د امام حسين(ع) لپاره به يې ماتم کاوۀ .هغه زياتوي چې صيقلي حصاري ،د مثنوي صيقلي مولف او ناظم په
خپله سني مذهب و چې دې کتاب يې د اسيا په ازبکيانو کښې ورو ورو د روضة الشهداء ځای ونيوه ،هغه بيا د دې کتاب
مطلبونه او سرڅينې او د دې ازبکي بيلګې څيړي او د ماتم بيال بيل اثرات په بيله توګه د صيقلي د مثنوۍ اوريدل او
لوستل او نور اثرات يو يو بيانوي او خپلې خبرې په دې طريقې پای ته رسوي:
دا منلې شوې ده چې ماتم لوستل ،د فارسي کلتور يو خاص ايجاد و .کيدې شي صيقلي هغه لومړنۍ اديب وي چې هغ
کتاب "روضة الشهداء" يې د لومړي ځل لپاره د مينځنۍ اسيا د اهل سنتو

ترکيانو تر مينځ مرسوم کړ6.

په بر صغير او د ايشيا په جنوب ختيځ کښې ماتم
له لسمې پيړۍ ورسته په برصغير کښې د ماتم دوام ،له بيال بيلو الرو موندلې شو .دې ته په پام چې د سيد الشهداء په
ماتم کښې ادبي طريقه وه او اهل سنتو به هم خوښوله و برصغير هم ورته په خپلې لمنې کښې ځای ورکړ او دا په هنديانو او
مسلم انانو کښې چې د هغې سيمې اهل سنت هم په کښې شامل دي ،د ماتم د دوام ښودنه کوي .که څه هم د شيعه و د
اوسيدو ځينې سيمې وې چې د اهلبيتو فضايل او د ماتم پروګرامونه به يې ترسره کول .په کتابونو کښې راغلي دي چې
ځينې شيعه به د عاشورا په ورځو کښې په اور باندې پښې ابله ګرځيدل او سينې به يې وهلې .په کويټې کښې چې د

پاکستان د بلوچستان صوبې مرکز دے هم شيعه په ډېرې مينې سره سينه وهي او ماتم کوي چې له بده مرغه چاقو زني او
قمه زني هم په کښې ده .هغوي هر کال سړکونو او چوکونو ته راوځي او لوی ماتم خانې (د شيعو عمومي تکيه خانې) ته د
الرويوه په شکل ځي او هلته ماتم ختموي .په پنجاب ،پاراچنار ،پيښور ،کراچۍ ،الهور ،کشمير ،لکهنو ،دهلي ،بمبۍ
او نورو ځايونو (د پاکستان او هندوستان په ټولو ښارونو) کښې هم د شيعو د بيرغ الندې دا ماتمونه هر کال ترسره کيږي.
که مونږ د هغه ځای د خلکو اهلبيتو عليهم السالم سره ډېره زياته مينه او د هغوي له دښمنانو او يزيديانو سره کينه او په
هغوي باندې لعنت په نظر کښې وساتو نو دا يوه طبيعي خبره ده چې اهل سنتو به هم په دې ماتمونو کښې ګډون کاوۀ.
په يوولسمه پيړۍ کښې دغه وړاندې ياد شوې کتاب د خلکو په ژبه وژباړل شو .په  6619کال کښې په دکني ژبه او
همدارنګ په اردو ژبه د ګنج شهيدان په نامه ترجمه او چاپ شو 2.دا خبره د دې ښوونه کوي چې د برصغير هغه خلک چې
په کښې اهل سنت هم وو د دغه کتاب لوستلو ته تيار وو او حسيني ماتم د هغوي تر مينځ موجود و.
د اهل سنتو عالمانو يوازې د مقتل د کتابونو په ترجمې هم بسنه نه کړي .د اهل سنتو يو پوهان چې د ابوحنيفه له الرويانو

دے په  6616ق کال کښې د سيدالشهداء مقتل وليکه او د پيغمبر(ص) د اهلبيتو په بيله توګه د عاشورا د پيښې په اړه

يې وليکل چې د دې خبرې ښوونه کوي چې ماتم يوازې له شيعو سره خاص نه دے بلکې اهل سنت هم په امام حسين(ع)
باندې اوښکې تويوي او د ماتم ثواب ترالسه کوي.
د بر صغير په بيال بيلو ځايونو کښې ماتم کيږي ،شيعه او اهل سنتو په بيال بيلو ښارونو لکه كويټه ،الهور ،كراچى،
پاراچنار ،حيدر آباد ،لكنهو ،دهلى ،دكن او نورو ښارونو او د مسلمانانو په کليو کښې ماتمونه کوي او نذرونه ورکوي
او هغه فارسي ژبي شاعران چې له مينځنۍ اسيا ايران او افغانستان يې د تيموريانو په وخت کښې هندوستان ته هجرت
کړے و ،هغوي عاشورا او ماتم ژوندې وساتۀ .د برصغير په ځينو سيمو کښې نه يوازې اهل سنت بلکې هندوان او نورې
غير مسلمه ډلې هم د عاشورا په پروګرامونو کښې ګډون کوي .د محرم مياشتې په شورو کيدو سره خلک تورې جامې

 .6هماغه.
 .2ادبيات استوارى ،يو 6 .ترجمه .برگلى ،آرين يورو ترجمه ...د احمد منزوى ليک 062 ،مخ.
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اغوندي او ګانې بجانې او خوشحالې پريږدي؛ د خپل توان مطابق فقيرانو ته ډوډۍ ورکوي او خلکو ته يخې اوبه او
شربتونه ورکوي .هغوي د کربال د شهيدانو په ياد کښې د امام حسين(ع) او عباس علمدار د زيارتونو شبيه جوړوي او هلته
يې زيارت کوي.
ماتم کوونکي ،د امام حسين عليه السالم مصيبتونه په بيال بيلو ژبو لکه فارسي ،ارود ،او نورو سيمه ايزو ژبو لکه
پنجابي ،سندي ،پشتو او بلوچۍ ژبه لولي او خلک ژړا کوي او سينه وهي .ماتمونه زياتر په ماتم خانو ،پيرخانو ،امام
بارګاو کښې ترسره کيږي او د محرم په لومړيو لسو ورځو کښې هره ورځ د کربال د انقالب يو خاص مصيبت بيانيږي.
له دې وروسته چې برصغير په دريو هيوادونو ،هندوستان ،پاکستان او بنګالديش وويشل شو ،ماتم په دريو واړو
هيوادونو کښې دوام ولرلو؛ که څه هم په بنګالديش کښې ډېر کم شيعه اوسيږي خو د امام حسين(ع) لپاره ماتم د اهل
سنتو تر مينځ د ډوډۍ ورکولو په صورت کښې او د اهلبيتو د درناوي په شکل کښې موجود دے .او په هندوستان کښې

که څه هم مسلمانان په بيله توګه شيعه کم دي او حکومتي نظام يې له مذهبه جدا دے خو بيا هم د عاشورا په ورځ د هيواد
رسمي تعطيل وي6.

د برصغير د استقالل د مشرانو خبرې د دې ښوونه کوي چې د امام حسين عليه السالم پيغام او د هغه حضرت د شهادت
فلسفه د اهل سنتو بلکې د هندوانو غوږونو ته رسيدلې ده .له همدې سببه مهاتماګاندي چې د هند د استقالل مشر و
وايي:
ما د هندوستان د خلکو لپاره څه تازه څيز نه دے راوړے ،بلکې هغه مطلبونه او تحقيقات چې د کربال د تاريخ له هيرو مې
په الس راوړي دي ،د هند ملت ته ورکړل .که مونږ غواړو چې هندوستان وژغورو نو واجبه ده چې په هغه الره الړ شو چې په
کومې حسين

بن علی تلې و2.

د هندوستان له استقالله وروسته د هغوي لومړۍ مشر جواهر لعل نهرو ،هم د امام حسين او د هغه د کورنۍ شهادت يوه
داسې پيښه ګڼلې ده چې د هر کال د محرم په مياشته کښې د مسلمانانو له خوا په بيله توګه د شيعو له خوا تازه کيږي او د

دې لپاره ماتم کوي1.

پورشو تامالس چې له هندوانو دے چې کله د هندوستان د ملي کنګرې مشر و نو ويې ويل:
ما ته د دې لويې تاريخي پيښې د اهميت پته ده .دا لويې فداکارۍ لکه د امام حسين(ع) شهادت د انسان د تفکر مرتبه
لوړوي او ښايي چې دا ياد دې د تل لپاره باقي پاتې شي او ياد

دې وساتل شي2.

په پاکستان کښې چې په ډېرو ځايونو کښې يې اهلبيت عليهم السالم د مسلمانانو تر مينځ لوړ مقام لري ،د وهابيانو د
ټولو کوششونو او هڅو سره چې د سپاه صحابه غوندې د يو غونډې په شکل کښې يا د کتابونو په خپرولو ،جماتونو او
مدرسو جوړلو ،پوهنتونونو او روغتونونو جوړولو په شکل کښې او يا د علمي حوزو او انجمنونو د مالي مرستې په
شکل کښې يې کوشش وکړ چې د اهلبيتو عليهم السالم مقام او د امام حسين عليه السالم نامه د اهل سنتو تر مينځ ورکه
کړي ،خو بيا هم بريالي نه شو او د امام حسين(ع) د غم ماتمونه او د ابا عبداهلل عليه السالم د ماتم پروګرامونه هر ځای
کښې ترسره کيږي.

 .6على اصغر حكمت ،سرزمين هند252 ،مخ ؛ مجتبى مكرمى ،نگاهى به تاريخ حيدرآباد دكن 35 ،مخ ؛ سيد صالح شهرستانى ،تاريخ

النياحه ،د و اعداد شيخ نبيل رضا علوان څيړنه 2 ،ټوک  12 - 32 ،مخ.
 .2له محمد اكبرزاده په نقل ،حسين پيشواى انسانها 69 ،مخ.

 .1جواهر لعل نهرو ،د نړۍ تاريخ ته يو نظر  ،د محمود تفضلّى ترجمه 6 ،ټوک  203 ،مخ.
 .2له رجب على مظلومى په نقل ،حسين رهبر آزادگان 19 ،مخ.
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د اهل سنتو د لويو مشرانو تر مينځ اسالمي لوی مصلح ،عالمه محمد اقبال الهورى (6230 - 6151ق) له نورو زيات د
محرم او د امام حسين عليه السالم د ماتم د ژوندي ساتلو کوشش کړے دے او په دې موضع باندې يې په خپل قلم او
شعرونو سره ټينګار کړے دے .هغه د خپل ديوان په شعرونو کښې ځای په ځای د امام حسين(ع) او د هغه خدای سره د
حقيقي عشق اود هغه د تفکراتو د ازادۍ د زده کړو او پاڅون ذکر کړے دے او په پای کښې په خپله ټينګار کوي چې نه
يوازې ازادي بلکې:
رمز قرآن از حسين آموختيم
و آتش او شعلهها اندوختيم
هغه د عاشورا د تاريخي پيښې او د هغې راز په هکله له ټولو ښکلې بيان لري او فرمايي:
آن شنيدستى كه هنگام نبرد

عشق با عقل هوسپرور چه كرد
آن امام عاشقان پور بتول
سرو آزادى ز بستان رسول
اللَّه اللَّه باى بسم اللَّه پدر
معنى ذبيح عظيم آمد پسر
بهر آن شهرزاده خير الملل
دوش خير المرسلين نعم الجمل
سرخرو عشق غيور از خون او
شوخى اين مصرع از مضمون او
در ميان امت كيوان جناب

همچو حرف قل هو اللَّه در كتاب
موسى و فرعون و شبير و يزيد
اين دو قوت از حيات آيد پديد
زنده حق از قوت شبيرى است
باطل آخر داغ حسرت ميرى است
چون خالفت رشته از قرآن گسيخت
حريت را زهر اندر كام ريخت
خواست آن سرجلوهاى خيراالمم
چون سحاب قبله باران در قدم
بر زمين كربال باريد و رفت

ال اله در ويرانها كاريد و رفت
تا قيامت قطع استبداد كرد
موج خون او چمن ايجاد كرد
بهر حق در خاك و خون گرديده است
پس بناى ال اله گرديده است
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مدعايش سلطنت بودى اگر
خود نكردى با چنين سامان سفر
شمنان چون ريگ صحرا التعد
دوستان او به يزدان هم عدد
سرّ ابراهيم و اسماعيل بود
يعنى آن اجمال را تفصيل بود
عزم او چون كوهساران استوار
پايدار و تندسير و كامگار
تيغ بهر عزّت دين است و بس

مقصد او حفظ آيين است و بس
ماسو اللَّه را مسلمان بنده نيست
پيش فرعونى سرش افكنده نيست
خون او تفسير اين اسرار كرد
ملت خوابيده را بيدار كرد
تيغ ال چون از ميان بيرون كشيد
از رگ ارباب باطل خون كشيد
نقش االاللَّه بر صحرا نوشت
سطر عنوان نجات ما نوشت
رمز قرآن از حسين آموختيم
ز آتش او شعلهها اندوختيم

شوكت شام و فر بغداد رفت
سطوت غرناطه هم از ياد رفت
تار ما از زخمهاش لرزان هنوز
تازه از تكبير او ايمان هنوز
اى صبا اى پيك دور افتادگان
اشك ما بر خاك پاك

او رسان6

(مترجم :پاکستان د پښتو مشهورو شاعرانو لکه حمزه بابا ،خوشحال بابا ،رحمان بابا ،او غنی خان هم د امام حسين(ع) په
هکله په پښت و ژبه لويې مرثيې ليکلي دي چې لوستونکي يې د هغوي په ديوانونو کښې کتلې شي)
د پاکستان نورو اهل سنتو هم اهلبيتو سره خپله مينه څرګنده کړې په بيله توګه د امام حسين(ع) ماتم يې په څرګنده کړې او

په عاشورا باندې يې باور او عقيده لرله .په هغو کښې زمونږ د دې وخت يو کس – لکه څه رنګ چې اشاره وشوه  -د معاويه
د حکومت شورو کيدل د اسالمي نړۍ او د مسلمانانو د بدبختۍ شورو ګڼلې ده ،او هغه يې خالفت په ملوکيت باندې
بدليدل ګڼلي دي .د وهابيانو په اخرنو څو لسيزو کښې د زياتو هڅو سره بيا هم د پاکستان په بيال بيلو ښارونو کښې اهل
سنت د عاشورا په ورځ اطعام کوي او خپل غم څرګندوي او کله کله تورې جامې اچوي هغوي که څه هم په سينه زنۍ او
 .6محمد اقبال الهورى ،كليات اشعار ،د احمد سروش سريزې سره 12 - 15 ،مخ.
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زنځير زنۍ کښې ګډون نه کوي خو د ماتمونو په ترسره کيدو کښې او ماتميانو ته په ډوډۍ ورکولو کښې مرسته کوي.
د پاکستان د خلکو د عاشورا او د شيعو حسيني ماتم په هکله دريځ په دې طريقې ويشلې شو .په دغه هيواد کښې ډېر اهل
سنت "بريلوي" ياديږي دغه کسان ډېر حنفي مذهت دی ،د احمد رضا بريلوي الرويان دي او په ټول پاکستان کښې خپاره
دي .دغه ډله د پيغمبر(ص) له اهلبيتو سره ډيره مينه لري او د عاشورا په ورځې ځينې ښې چارې کوي چې په ټول کښې د
هغوي غرض د حسيني عاشورا او سيد الشهداء درناوې دے ،دغه چارې په دا ډول دي:
د هغوي د فقهې په سرچينو کښې په دغه ورځ روژه نيول مستحب ګڼل شوي دي له همدې سببه په هغوي کښې ځينې کسان
په دغه ورځ روژه نيسي او په دې طريقه د امام حسين(ع) درناوې کوي.
په دوي کښې ځينې د عاشورا په ورځ زيارتونو او هديرو ته ځي او د عاشورا ورځه يوه پاکه او د مړو لپاره د دعا کولو
لپاره مناسبه ورځ ګڼي او په دې طريقه ترې معنوي ګټه اخلي.

0

په هغو کښې ځينې کسان د ماتميانو لپاره د اوبو سبيلونه لګوي چې ماتم کوونکي ترې يخې اوبه وڅښي او ځينې کسان

ډوډۍ نذروي او ماتميانو لپاره شربت او بوتلې اخلي او ويشي.
ځينې کسان که څه هم کم دي او متعصب نه دي په دغه ماتمونو کښې ګډون کوي او د امام حسين(ع) او د کربال د نورو
شهيدانو لپاره اوښکې تويوي لکه څه رنګ چې د ځينې خپلو حاجتونو د پوره کيدو لپاره ماتميانو ته څه اخلي او يا نقدې
پيسې ورکوي او په دې طريقه د ماتم پروګرام سره مرسته کوي او يا يو ارزښتمن څيز هغه نشانونو يا ذوالجناح يا زانګو
ته هديه کوي چې د ځينې شيعو له خوا د شبيه په توګه جوړ کړې شوي وي.

2

ځينې پوهان يا د اهل سنتو ځينې علمي مرکزونه ،د عاشورا د راتلو په درشل کښې وړاندې وړاندې د امام حسين(ع) د
پاڅون په عنوان سره سمينارونه او کانفرنسونه ترسره کوي او په کښې د امام حسين(ع) ذکر کيږي .البته هغوي د شيعو په
ځينې دريځونو لکه په سر توره وهلو ،چاقو وهلو او ذوالجناح راوباسلو باندې نيوکې هم کوي.
عاشورا ته په نزدې جمعې کښې د اهل سنتو خطيبان عاشورا او امام حسين(ع) يادوي او کله کله د عاشورا په هکله د
شيعو د پروګرامونو ساينه کوي او تر دې چې ځينې عالمان په خپله د ماتم پروګرامونه جوړوي .ځېنې کسان هم په ساده
طريقې د عاشورا د پيښې رول لوبوي او لنډه دا چې د امام حسين(ع) د برياليو ښوونه کوي.
خو ځينې اهل سنت چې اهل حديث يا ديوبنديان دي او په دې وروستيو وختونو کښې يې وهابيت ته مخه کړې ده ،د
عاشورا د پروګرامونو مخ نيوې کوي .دا ډله شيعو ته کافر وايي او ځينې افراطي کارونه لکه په ماتمونو کښې بمونه
کيښودل او د شيعو لوی شخصيتونه وژل او همدارنګ د هغوي په مانځه کښې ګولۍ چلول او داسې نور کارونه کوي.
البته مرکزي حکومت او صوبايي حکومتونو په ټول کښې د عاشورا په ورځ د تعطيل اعالن کړے دے همدارنګ په رسنو
او ميډيا باندې ځينې موسيقۍ او ګانې له لومړي محرمه تر عاشورا پورې نه خپروي او سنماګانو او دکانونه تعطيل وي.

3

او له دې ورتير (د کرمې ،هنګو او تيرا له شيعو نه عالوه چې هغوي خو هسې هم ماتونه کوي) ډېر سيدان په دې هيواد
کښې په بيله توګه په پښتنو کښې ژوند کوي چې امام حسين(ع) سره د نسبت لرلو په سبب په محرم کښې خپل غم
څرګندوي او په بيال بيلو ژبو لکه اردو او پښتو کښې د

امام حسين(ع) په غم کښې مرثيې وايي2.

 .6سيد اظهر حسن زيدى ،عاشورا د اهل سنتو له نظره (پاكستان) ،الس ليکلې نسخه 1 ،مخ.

 .2هماغه.

 .1هماغه0 ،مخ.
 .2تاريخ النياحه2 ،ټوک  11 - 31مخ.
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جنوب ختيځه آسيا
د جنوبي ختيځې اسيا له ټولو مهم هيوادونه انډونيشيا او مليشيا دی چې لومړۍ يې د مسلمانانو له مخې په نړۍ کښې له
ټولو لوی هيواد دے او دويم له ټولو پرمختللې .په دغو هيوادونو کښې اسالم ،د نورو ځايونو په اپوټه ،بې له کوم لښکره
او جنګه بلکې د مسلمانانو تاجرانو او مسلمانانو د مهاجرت او عالمانو او عارفان په تبليغ سره راغلے دے او زيات شوے
دے .که څه هم د دې هيوادونو خلک د مذهب له مخې اهل سنت او شافعي مذهب دي ،خو د محرم په مياشت کښې د غم
څرګندونه کوي او د تاسوعا او عاشورا په ورځ ماتم کوي .خلکو له ډېر وړاندې د تاسوعا او عاشورا دا ماتم کاوۀ او د کار
د خپل اسالمي چارو ګڼي ،نه د مذهب له مخصوصيته .په دې ورځې د جنوبي ختيځې اسيا خلک مخصوصي ډوډۍ چې

نامه يې له عاشورا اخستې شوې ده "بوبرسورا" پخوي او خلکو په بيله توګه نيازمندانو ته ورکوي .په فلپاين کښې چې
مسلمانان د هغې په جنوب کښې ژوند کوي او همدارنک په نورو ښارونو کښې د دې غوندې پروګرامونه ترسره کيږي .په
انډونيشيا او مليشيا کښې په بيله توګه په شمالي سوماټ را سيمه کښې ،خلک د محرم مياشتې ته د حسن او حسين
مياشته وايي (لکه په پ ښتو کښې چې ورته د حسنيانو مياشت وايي) او په ځينې جزيرو لکه جاوه کښې د محرم مياشتې ته
"سورا" يا "بوالن سورا" 6يعنې د عاشورا مياشت ويل کيږي2.

په دغو رواجونو کښې چې د اهل سنتو په ځينې جزيرو کښې رواج دي يو دا دے چې د محرم په لومړۍ لسيزه کښې د
حسيني عاشورا په مناسبت خلک د کاټن د يو تابوت وباسلو رسم دے چې د شپاړسمې پيړۍ راهسې د يو عالم شيخ
برهان الدين يا د هندوستان د انګريزي فوځيانو په الس د انډونيشيا ځينې سيمو ته راننوت او ورو ورو د هغې سيمې د
خلکو په کلتور او رواج کښې شامل شو ،د ماتم دا پروګرام د محرم په لومړيو څو ورځو کښې ترسره کيږي او هره ورځ د

هغې له يوې خاصې برخې سره اړوند وي او په هغو کښې د ډېرو نامې په اصل کښې له فارسۍ يا عربۍ اخستې شوي

دي1.

له د دې نه عالوه ،اهل سنت د هغه جمعو په خطبو کښې چې له محرم سره نزدې ترسره کيږي ،د عاشورا په هکله د غم
څرګندونه کوي او د هغې په هکله د اهل سنتو دريځ بيانيږي په دوي کښې ځينې د اهل سنتو مشران د شيعو په
پروګرامونو کښې ګډون کوي او د امام حسين(ع) او د عاشورا د اهميت د درناوي په

هکله وينا کوي2.

په ټول کښې د هغو هيوادونو د خبرلرونکيو کسانو په شهادت ،د اهل سنت تفکر په پراخه توګه د اهل بيتو عليهم السالم
له کلتوره متأثر دے .همدارنګ شيعه عالمان کولې شي چې د اهل سنت په ځينو پروګرامونو کښې چې د محرم په مناسبت
ترسره کيږي د عاشورا په هکله ويناوې وکړي.

په افغانستان کښې اهل سنت او حسيني ماتم
خراسان د تيموريانو له ماتي وروسته په دريو برخو وويشل شو؛ د هغې شمالي سيمه تر څه وخته پورې د شيبانيانو په
الس کښې وه ،لويديځه برخه يې ورو ورو د ظهيرالدين بابر ميرزا چې د تيمور د لمسيو په الس کښې راغله او د لويديځ
سيمه يې د صفويانو په الس ورغله.

Bulan Sura .6
 .2هماغه.

 .1سيد محمد الكاف ،تعامل اهل السنة مع قضية عاشورا فى اندونيسيا ،خطى 5 - 3 ،مخ.

 .2هماغه0 ،مخ.
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تاريخي سندونه دا ښيي چې په خراسان او په خواوشا هغه ښارون و کښې چې ډېر په کښې اهل سنت وو د شيبانيانو د ډېر
تعصب او ظلم باوجود چې د اهلبيتو عليهم السالم او ماتم سره يې لرلو ،بيا هم خلک اهلبيتو(ع) سره وفادار پاتې شول او
په ادبي ،تاريخي او قانوني برخو کښې يې عاشورا او د مظلوم حسين(ع) ماتم هېر نه کړ؛ لکه په ځينو کليو کښې د شعبان
د مياشتې پيځلسمه چې شب برات ورته وايي او اته ويشتم صفر د اهل سنتو تر مينځ خاص اهميت لرلو .په دغه ورځو
کښې به يې خاصې ډوډۍ پخولې او خاص پروګرامونه به يې لرل 6.همدارنګ د بابر له وخته وروسته د سيدانو يوه ډله چې
ډېر يې اهل سنت وو په کنړ واليت کښې اوسيده چې د هغه ځای خلک ورته "پاشا" وايي .دغې ډلې د اهلبيتو(ع) د نښو
نښانو درناوې کاوۀ په بيله توګه د امام حسين(ع) د ماتم2.

د افغانستان د شمال په بلخ کښې د امام علی بن ابی طالب يو مشهور زيارت – چې په اهل سنتو کښې د شاه واليت په
روضې مشهور دے – په نهمې پيړۍ کښې د تيموريانو په وخت کښې وپيژندلې شو او بيارغونه يې وشوه .دا ځای په دې
اخري پيړيو کښې ،د ټولو سياسي او کلتوري بدلونونو او د شهزادګانو د جنګونو او د بهرني هيوادونو له پولې تېريدنو
سره بيا هم د اهلبيتو(ع) د ذکر ،فضيلتونو او د رسالت د کورنۍ د مصيبتونو د بيانولو يو مرکز دے .د دې زواران هم
زياتر اهل سنت دي چې په بيال بيل مناسبتونو کښې دې ته مخه کوي او زيارت او دعا سره هلته معنويت تر السه کوي او
روح صيقلوي .او همدارنګ په کابل کښې د پيرخانو او ماتم خانو شتون چې په ازبکان ياديږي د دې ښوونه کوي چې د
افغانستان اهل سنتو له اهلبيتو(ع) او د امام حسين(ع) ماتم

سره نزدې اړيکې لري1.

د افغانستان په جنوب کښې ،د ځينو مشهورو سيدانو مزارونه لکه حسن ابدال او د سيد زنجيرپا اوالد ،شيعه او اهل
سنت له بيال بيلو ښارونو لکه قندهار ،هلمند ،نيمروز او فراه د ځان په لور راکاږي او خلک د بيزو او غواګانو د قربانۍ او
ډوډۍ او هر کلن نذرونو د ورکولو لپاره هلته راځي ،دعا او د قران کريم تالوت کوي او د اهل بيتو(ع) ذکر کوي .ځينې
اهل سنت هم د شيعو(هزاره ګانو) تر مينځ ژوند کاوۀ  -که څه هم کم وو – د هغوي په ماتم خانو او پيرخانو کښې به
حاضريدل او د محرم د ورځو په ماتم کښې به يې ګډون کاوۀ.

د افغانستان باچاهانو ،بې له عبدالرحمان بدنام چې درې کاله (6339 - 6331م) يې په افغانستان حکومت وکړ اود شيعه
و عامه وژنه او د ماتم خانو او پيرخانو ړنګونه او ورانوله يې وکړه او هر ډول ماتم کول يې منع کړل ،د افغانستان نورو

باچاهانو د شيعو له ماتم او د اهلبيتو شعر او ستاينې سره مخالف ونه کړ او تر دې چې د امير امان اهلل خان له باچاهۍ
(6203 - 6193ش ) وروسته تاريخي سندونه دا ښوونه کوي چې باچا او يا د هغه مرستيال به د کابل د شيعو د عاشورا د
ورځې

او يا په ټول لس ورځې ماتم کښې هر کال ګډون کاوۀ2.

 .6هماغه؛ تاريخ النياحه2 ،ټوک  13 - 10 ،مخ .عبدالحى حبيبى ،له اسالمه وروسته د افغانستان تاريخ.
 .2عبد الحى حبيبى ،له اسالمه وروسته د افغانستان تاريخ116،ص ؛ تاريخ النياحه2 ،ټوک  13 - 10 ،مخ ؛ ميرزا مهدى فرخ ،تاريخ سياسى
افغانستان 13 ،مخ.
 .1تشيع در خراسان عهد تيموريان 631 ،و  603 - 299مخ.

 .2محمد سرور رجا ،احياگر شيعه در افغانستان653 ،مخ؛ عبدالمجيد ناصر داوودى ،زمينه و پيشينه جنبش اصالحى در افغانستان،

له611مخه وروسته؛ محمدحسين مظفر ،تاريخ شيعه ،د محمد باقر مجتبى ترجمه 152 ،مخ .بيشکه دا مطلبونه په دې معنی نه دي چې د
اهل سنتو ځينې جاهالن په افغانستان کښې په اخرنيو څو لسيزو کښې شيعو سره تعصب نه لري؛ ځکه که څوک د افغانستان له اوسني

تاريخه لږ غوندې هم خبر وي نو د افغانستان د ځينې جاهلو اهلسنتو (نه د ټولو) او د افغانستان د ځينې حکومتي کسانو په شيعو باندې له

ظلمه به خبر وي .د هغوي مظلوميت او په ب يال بيلو طريقو د هغوي وژل او له هيواده شړل او همدارنګ يو منظمې طريقې سره د هغوي

محرومول چې په پراخه توګه هزاره قبيله چې د اهلبيتو(ع) د منلو له سببه او په شيعه مذهب باندې له باقي پاتې کيدو له سببه له محروميت

ښکار دي ،شيعو او په بيله توګه هزاره ګانو به دې اخرني پينځوسو کلونو کښې د دولتي مامورانو او جاهالنو له ډاره د امام حسين(ع)
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ويل کيږي چې محمد ظاهر شاه د خپلې باچاهۍ په لومړۍ لسيزې کښې د سترګو په درد اخته شو؛ تر دې چې د سيد
الشهداء د زيارت اراده کوي .هغه په  6110سپوږميز کال کښې د امام حسين(ع) زيارت کوي او له دې وروسته چې د هغه
زيارت له برکته روغيږي او هغه زيارت ته د سرو زرو پرناله (تري) ډالۍ کوي ،نو له هغه تاريخه وروسته ظاهر شاه او د هغه
بچيو به د سيد الشهداء په ماتم کښې د تاسوعا او عاشورا په ورځ ګډون کاوۀ او کله کله به يې نذرونه هم ورکول 6د شاه
محمد داود خان د تره زوې چې قومي تعصب يې لرولو او شيعو او هزاره و سره په مخالفت کښې مشهور و ،له دې دوه
کاله وروسته چې د ظاهر شاه په خالف يې وينو سره رنګين پاڅون وکړ د سيدالشهداء زيارت ته الړ .هغه به د عاشورا په
ورځ نذر کاوۀ او ماتميانو ته به يې

ډوډۍ ورکوله2.

که څه هم د هغوي ټاکل شويو کسانو به د شيعو په سيمو کښې تعصب سره عمل کاوۀ خو د اهل سنتو عالمانو ،عارفانو او
اديبانو په اخرونو سلو کالو کښې د اهلبتو عليهم السالم د معارفو په خپرولو کښې ډېرې هڅې کړي دي .په هغو کښې

ځينې اهل سنتو عالمانو او استاذانو ته اشاره کولې شو چې د افغانستان شيعو پوهانو ته يې پوهه ورکړه او ويې روزل.

ځينې اهل سنتو پوهانو د شيعو د لويو عالمانو لکه فيض محمد كاتب (وفات کال  6193لمريز کال) ،آيت اللَّه عزيزاللَّه
غزنوى او نورو په ورزده کړې کښې رول درلود چې دې بزرګانو د اهلبيتو عليهم السالم د زده کړو په خپرولو او د امام
حسين(ع) د انقالب په پيژندګلوۍ کښې ډېر ارزښتمن رول ولوباوۀ ځينې اهل سنتو عالمانو هم د شيعو عالمانو په مدرسو
کښې سبق ويل او د ماتم او ستاينو په پروګرامونو کښې به يې ګډون کاوۀ.
د افغانستان تاريخ دا ګواهي ورکوي چې کله هم د بهرنيو حکومتونو ،چې استعمار سره تړلي دي ،السوهنه او مذهبي
تفرقه نه وه او حاکمانو په کښې بد دخالت نه دے لرلې ،نو اهل سنت او شيعو په خپلو عقيدو باندې عمل کولو کښې څه
مشکل نه دے لرلې او په ځينې ځايونو کښې ځينې اهل سنتو عالمانو خپل شخصي مالونه لکه ځمکه يا ودانۍ د پيرخانې
يا ماتم خانې لپاره شيعو ته بخښلي

دي1.

ختيځ افغانستان کښې زياتر اهل سنت دي او دغه سيمه د هغوي مرکز دے .دغه ډله هم چې کله ازاده وه او خنډونه ورته نه

وو نو د امام حسين(ع) ماتم يې ترسره کړے دے .په دغو کښې يوه طريقه مرثيه لوستل او د پيغمبر(ص) د اهلبيتو(ع) او
سيد الشهداء لپاره ماتم کول دي چې په جالل اباد ښار کښې چې د ننګرهار واليت مرکز دے ترسره کيږي.

جالل اباد ،د افغانستا په ختيځ کښې دے چې ډير خلک يې اهل سنت دي او د غيرتمنو او شريفو پښتنو له مهمو مرکزونو
ګڼل کيږي .د هغه ځای خلکو به د عاشورا په ورځو کښې ډېر ښايسته مجلس ترسره کاوۀ .له  6121کاله وروسته له دې
ماتمونه په تاخانو او يا له ښاره لرې د غرو په لمنو او په کورونو کښې دننه ترسره کاوۀ .د امام رضا د زيارت په الره کښې د هغوي شهادتونه

او همدارنګ د پاکستان په الره کښې د هغوي بې ګناه وژل (چې اوس هم په کويټه او نورو ښارونو کښې شورو دي) په خپله غمناکه کيسه

لري چې له دې زياتې څيړنې او ليکنې ته اړمن دي .وګورئ :محمد يوسف رياضى ،عين الوقايع ،د محمد آصف فكرت په مرسته ،تهران ،د

ډاکټر افشار موقوفات؛ عبدالحسين مقصودى ،هزارهجات سرزمين محرومان ،كويټه6113 ،؛ عبدالمجيد ناصرى داوودى ،زمينه و
پيشينه جنبش اصالحى در افغانستان ،قم ،موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى 6110 ،؛ حاج كاظم يزدانى ،صحنههاى خونينى از
تاريخ تشيع در افغانستان ،مشهد.6110 ،

 .6سعيد رشيد زميزم ،زوار االمام الحسينعليه السالم6 ،ټوک 11 ،مخ.
 .2هماغه
 .1حاج سيد جواد شريعت ،سيماى فرزانگان15 ،مخ .زه ليکوال په خپله د  6132کال په محرم مياشته کښې په تهران کښې کاروان ښارګي ته د
ماتم لپاره وبلل شوم په دې غونډه کښې د افغانستان مهاجران چې ډېر يې کابليان وو ،او ډېر مهاجران يې افغاني تاجيک وو چې اهل سنت وو .او
د حيرانتيا خبره دا ده چې چای ورکوونکی يې هم اهل سنت و .د ماتم د ترسره کوونکي کس د وينا مطابق ،له دې وړاندې د دې کس مشر ورور د
دې غونډې چای ورکوونکی و او اوس هغه په افغانستان کښې دے او د چنداول په پيرخانې کښې په خدمت اخته دے او دا ځای يې وړوکي ورور
نيولے دے.
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وړاندې چې په (6151لمريز کال) کښې د کميونيسټو له بريده مخکښې دې پروګرام ادامه لرله او د ختيځ واليت ټول
کسان که هغه عالمان وو او که ستر سياسي شخصيتونه لکه خان عبدالغفار خان ،دارالحفاظ ،محصالن او د هيواد
کرسۍ لرونکي او ټول کلتور خوښوونکي او وحدت غوښتونکي به هلته حاضر وو ...ګڼه به ډېر زياته وه او ....ډېر يې اهل
سنت وو6.

په کابل کښې يو مزار د سخي په نامه ياديږي ،د کابل د خلکو د وعدو او حاضريدو يو ځای دے چې شيعه او سنيان دواړه
په بيال بيلو مناسبتونو کښې هلته حاضريږي .د کابل ښاريان د زيارت لپاره هلته جمع کيږي او د نوروز په ورځو کښې له
نورو وختونو زيات خلک هلته حاضر وي او سبب يې دا دے چې د افغانستان په خلکو کښې دا مشهوره ده چې د سخي
شاه 2ولي حضرت علی – کرم اهلل وجهه  -د نوروز په ورځې د خالفت په تخت ناست دے .له همدې سببه د افغانستان خلک
د نوروز په ورځې په همدې مناسبت

اختر کوي1.

په مزار شريف کښې هم هر کال ،ډېر خلک چې زياتره اهل سنت دي ،د نوروز په ورځو کښې چې د لمريز کال د شورو کيدو
ورځه ده ،جمع کيږي او په هغه روضې کښې چې حضرت علی عليه السالم سره منسوبه ده يو بيرغ اوچتوي او نوې کال په
دې طريقه شورو کوي.
د افغانستان د خلکو د اهلبيتو(ع) د فضايلو بي انولو سره سم بايد د هغوي د منقبت لوستلو ذکر وکړو .هغه څه چې د
افغانستان په ادبي او ټولنيز تاريخ کښې په اخرنيو دوه سوه کلونو کښې نقل شوي دي ،هغه دا دي چې لکه څه رنګ د
شيعو تر مينځ د منقبت لوستلو دستور و ،د دې هيواد په اهل ستنو کښې هم دا دود او دستور شته .مدح خوان او نعتونه
ويونکي به چې ډېر يې د هزاره سيدان دي د اهل سنتو تر مينځ د کال په بيال بيلو وختونو کښې په بيله توګه په ژمي کښې
د هغوي د کليو جماتونو ته تلل او خپلو خاصو ادابو او طريقې سره به يې د پيغمبر(ص) او د هغه د پاکو اهلبيتو(ع) ستاينه
کوله .هغوي به د ستاينو په څنګ کښې تاريخي پيښو او کيسو ته هم اشاره کوله او د مجلس او محفل ثواب ،چې په کښې
به د پيغمبر(ص) د اهلبيتو(ع) ذکر کيده او په دنيا او اخرت کښې د مسلمانانو سره د هغوي مدد کول به بيانيدل ،به يې

ترالسه کاوۀ.

په دې رسمونو کښې يو زوړ رسم د اهل بيتو فضيلتو نه او مصيبتونه بيانول و چې نامه يې حمله حيدري وه چې کله په
دولسمې پيړۍ کښې دا کتاب چاپ شو او افغانستان ته ورسيد نو د شاهنامو او حافظ نامو ځای يې ونيوۀ او تر دې چې
ځينې اهل سنتو به په بيال بيلو ځايونو کښې لکه په غزنى ،كابل او قندهار ،کښې کله چې به بيکاره و په بيله توګه په ژمي
کښې به چې کله له زميندارۍ او بزګرۍ خالص و نو حمله حيدريه

به يې لوستله2.

کله کله د عالمانو د موسيقۍ او ګانو بجانو د منعې کولو په سبب به په ودونو د غشو په مقابلو او د ماشوم په زوکړې
وغيره کښې به هم حمله حيدريه لوستل کيده.
حمله حيدريه ،د ن ظم په شکل کښې مشهور شعرونه دي چې د پيغمبر(ص) او علی(ع) تير حالت او هغه کوششونه چې
 .6احياگر شيعه در افغانستان 610 - 619 ،مخ ؛ سيماى فرزانگان 16 ،مخ ؛ تاريخ النياحه2 ،ټوک 11 ،مخ.
 .2اهل سنت د سخي او شاه اوليا لقبونه د اميرالمومنين لقبونه ګڼي او امام علی (ع) د عارفانو د سخي او يا شاه اوليا په تووګه بولي او په دغه
ځای کښې يې دواړه لقبونه سره يوځای راوړي دي.
 .1احياگر شيعه در افغانستان 610 - 619 ،مخ ؛ سيماى فرزانگان 16 ،مخ.
 .2د شيعو او هزاره ګانو بوډاګان ،او بيال بيل واليتونه د حمله حيدري لوستل د افغانستان د اهل سنتو له خوا يادوي .البته اهل سنتو په خپله هم
په پښتو او فارسۍ ژب ه د پيغمبر(ص) په فضليت کښې شعرونه جوړ کړي دي او تر ننه پورې هغه شعرونه په خپلو محفلونو کښې وايي خو د اهلبيتو
په شان کښې نعتونه او شعرونه ويونکي ډېر هزاره سيدان وو( .د پيښور ،مردان ،چارسدې او خواوشا سيمو پښتنو به د محرم په ورځو کښې جنګ
نامې لوستلې او خيراتو نه به يې کول لکه په مردان او ځينې ځايونو کښې به ورته "اشې ماشې" وغيره ويل کيدل)
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لومړي امام د اسالم د خپرولو او د پيغمبر(ص) د دښمنانو د ختمولو لپاره ترسره کړي دي لومړۍ برخه يې د پيغمبر(ص) تر
وفاته پورې ده ،دا برخه تقريبا  22999زره بيتونه لري او ليکوال يې ميرزا محمد باذل دے چې لقب يې "رفيع خان" دے
نور کتاب د حضرت علی بن ابی طالب د خالفت په باب او د هغه حضرت له ګزار خوړلو او شهادت پورې ده چې يو بل
شاعر چې نامه يې ابوطالب فندرسکي اصفهاني ده ليکلے دے ....د حمله حيدرې سرچينه د پيغمبر(ص) د ژوند په هکله د
معارج النبوة و مدارج الفتوة کتاب دے چې د معينالدين بن شرف الدين حاجى محمد فراهى چې په مالمسكين مشهور و
(وفات کال  )052په

الس ليکلے شوے دے6.

د امام زاده يحيى بن زيدبن على بن الحسينعليهما السالم مزار
لکه څه رنګ چې تېر شول امام يحيی بن زيد د علی بن الحسين عليهما السالم له لمسيو و چې 622هجري کال کښې (د
اوسني) افغانستان په شمالي سيمه کښې يې پاڅون وکړي او اخر د دې سيمې د امويانو د کوماندانانو په الس شهيد شو
او اوسني سرپل سيمې کښې خاورو ته وسپارل شو .دا ځای له هغه وخته تر اوسه پورې د يو پاک ځای او مبارک زيارت په
توګه د خلکو چې په کښې اهل سنت هم دی ،د پام وړ دے .د سرپل اهل سنت خلک له ازبکيان سنيان د عاشورا په ورځو
کښې بيزې او غواګانې قرباني کوي او ډوډۍ او نذرونه ورکوي ،او په دې طريقه د عاشورا ورځه تيروي او د ماتم په
پروګرامونو کښې ګډون کوي کوم کسان چې له بهره په دې پروګ رام کښې ګډون کوي نو په اسانه نه پوهيږي چې په حسيني

ماتم کښې په امام زاده يحيی کښې سني او شيعه کوم دے او همدارنګ په کښې ازبک ،شيعه هزاره او بلوچيان هم ګډون

کوي2.

د سني کرديانو ماتم
له هغه کمو قومونو چې په لسمه پيړۍ کښې د صفويه حکومت په راتللو سره په سني مذهب باندې باقي دي د کرديانو قوم
دے چې نن سبا د ايران په لويديځو واليتونو کښې او ډېر يې په کردستان کښې اوسيږي .دا قوم چې ډېر يې سنيان دی ،د
ايران په شمال ،د ترکيې په ختيځ او د سوريې په شمال کښې هم ډېر کسان لري.
کرديان بيال بيل مذهبونه لري او ډېر کم په کښې شيعه دي او ډېر يې شافعي مذهبه سنيان دي .په کردۍ ژبه خبرې کوي چې

د فارسۍ يوه لهجه ګڼلې کيږي .له دې ورتېر ډېر حسني او حسيني سيدان په کرديانو کښې ژوند کوي .هغوي د
پيغمبر(ص) له اهلبيتو(ع) سره په بيله توګه امام حسين(ع) سره خپلې اړيکې نه دي پرې کړي او که څه هم سني مذهبه دي
خو په محرم کښې د امام حسين(ع) ماتم کوي .کرديان په بيله توګه په کردستان کښې د محرم په شورو کيدو سره د واده
ښادۍ پروګرامونه تعطيلوي.
د کرديانو ښځې د محرم له شورو کيدو تر اخره په سترګو کښې رانجه نه اچوي او په سنندج ښار کښې ،خلک د عاشورا په
شپه د ا مام زاده پير عمر قبر ته ځي او د شپې تر ناوخته پورې هلته ډيوې بلوي او ذکر او دعا کوي .ځينې کرديان د محرم
په مياشت کښې نذرونه ورکوي او له حضرت ابوالفضل سره توسل کوي او ورته ګيلې ليکي.
د کرديانو رواج هم د پيغمبر(ص) له پاکو اهلبيتو(ع) سره مينه د هغه کورنۍ سره محبت ،او د امام حسين(ع) ماتم کول دي.
 .6ذبيح اللَّه صفا ،تاريخ ادبيات در ايران5 ،ټوک  530 - 509مخونه.
 .2د عبدالقادر كمالى يو کالسي څيړنه چې د مدرسه عالى امام خمينىقدس سره له طالبعلمانو دے او د سرپل له شيعه بلوچيانو دے( .د طالبانو
له ماتې وروسته ،په افغانستان کښې د شيعو او اهلسنتو تر مينځ تعلقات ښه شو او اوس د محرم په ورځو کښې په بيله توګه د عاشورا په ورځ د
شيعو په ماتمونه کښې په بيال بيلو ښارونو او سيمو کښې ،لوی اهل سنت عالمان ګډون کوي چې په دغو کښې کابل ،ګرديز ،مُقر ،لشګرګاه او
قندهار ته اشاره كولې شو)
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په هغو کښې يو شاعر رضاطالباني کرکوکي دے چې د سيد الشهداء لپاره يې داسې د غم بيتونه ويلي دي:
الفت از عشق حسين است و سرت برگردن است
عشقبازى سر به ميدان وفا افكندن است
گر هوا خواه حسينى ترك سر كن چون حسين
شرط اين ميدان به خون خويش بازى كردن است
از حريم كعبه كمتر نيست دشت كربال
صد شرف دارد بر آن وادى كه گويند ايمن است
كربال واى من فداى خاك پاكى كه اندر آن
نور چشم مصطفى و مرتضى را مسكن است
زهره زهرا نگين خاتم خير الوراء

زور و زهره مرتضى و حيدر خيبر كن است
سنىام سنى و ليكن حب آل مصطفى
دين و آيين من و آبا و اجداد من است
شيعه و سنى ندانم ،دوستم با هر كه را
دوست باشد ،دشمنم آن را كه با او دشمن

است6

دې اهل سنت شاعر په يوه ښکلې قصيده کښې ،د نورو اهلبيتو عليهم السالم مصيبتونه هم بيان کړي دي او خپل ماتم يې
"د علی د اوالد" لپاره د شعر په شکل کښې په روښانه او زړه سواندي طريقې بيان کړے دے:
در ماتم آل على خون همچو دريا مىرود
تيغ است و بر سر مىزند دست است و باال مىرود
از عشق آل بوالحسن اين تيغزن و آن سينهزن
داد و فغان مرد و زن تا عرش اعال مىرود
پيراهن شمع خدا يعنى حسين و مجتبى
جانها همى گردد فدا سرها به يغما مىرود
كوتاه كن انكار را بدعت مگو اين كار را
اين سوگ آل حيدر است اين خون نه بىجا مىرود
روزى زمين پر همهمه در دست جانبازان قمه
خون از بر و دوش همه از فرق تا پا مىرود
من چون ننالم اين زمان زار و ضعيف و ناتوان
كاين برق آه عاشقان از سنگ خارا مىرود
از ابن سعد بى وفا شامى شوم پر جفا

بر آل بيت مصطفى چندين تعدى مىرود
بغداد گردن الله گون در روز عاشورا به خون
از كاظمين آن سيل خون تا طاق كسرا مىرود
 .6صديقى صفىزاده ،پارسى گويان كرد 10 - 11 ،مخ.
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وز طاق كسرا سرنگون ريزد به پاى بيستون
وز بيستون آيد برون سوى بخارا مىرود
حزن سياوش شد هبا در ماتم آل عبا
تا دامن روز جزا تا جيب عقبا مىرود
من سنىام نامم رضا كلب امام مرتضى
درويش

عبدالقادرم راهم به موال مىرود6

عبداللَّه سنندجى چې "رونق " لقب يې لرلو د اهل سنتو د کرد قوم يو بل شاعر دے چې په ديارلسمې پيړۍ کښې اوسيدۀ.
هغه په سنندج کښې په  6265لمريز کال کښې وزيږيد ،هغه د کربال د شهيدانو په غم کښې يوه لويه قصيده ويلې ده چې
په نورو پارسي ژبو کښې هم مشهوره ده:

آه از دمى كه شاه شهيدان كربال
آمد سوى مصاف به ميدان كربال
بى نور گشت شمع شبستان احمدى
از تند باد ظلم در ايوان كربال
بوى بهشت و خون شهيدان دهد كس
گر بو كند گلى ز گلستان كربال
لبتشنه اهل بيت ولى ز آب چشمشان
سيراب گشته خاك بيابان كربال
جز آب تيغ و زهر سنان لقمهاى نبود
از كوفيان نواله مهمان كربال

معمار روزگار به نامى الم نهاد
روزى كه ريخت طرح شبستان كربال
ديوان آدمى لقب از آتش ستيز
بر باد داده خاك سليمان كربال
بر اهلبيت ديده افالك خون گريست
چشم زمانه

هيچ نگويم كه چون گريست2

يو بل شاعر چې نامه يې جوهري سنندجي ده د سنندج د هماغه کردي اهل سنتو دے چې د مولوى عبداللَّه الرې ته يې
ادامه ورکړه او د هغه شيعه مشهور شاعر محتشم کشاني په الرويې کښې يې يوه ښکلې قصيده وليکله:
باز اين چه شورش است و چه زارى است در جهان
كز ديده سپهر بُوَد جوى خون روان

باز اين چه ماتم است كه اندر ظهور او
در گريه چشم پير و بنالد دل جوان
باز اين چه شيون است و چه ماتم كه صبح و شام
 .6هماغه.
 .2هماغه11 ،مخ.
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از مهر و ماه اشك فرو ريزد آسمان
بهر عزاى آل رسول خدا حسين
شاه عرب امام عجم نور مشرقين
روزى كه شد به دهر چنين ظلم آشكار
در حيرتم كه چرخ چرا ماند پايدار
در ماتم حبيب خدا زاده بتول
اى سينه آه سركن و اى ديده خون ببار
ريزد فلك ز ديده انجم سرشك خون
هر صبح دم ز كينه آن قوم نابكار

مهرى كه بود رونق افالك دين از او
شد منكسف به خاك ز بيداد روزگار
اى چرخ پرستيز ز جور تو داد ،داد
صحبت چو شام زينب و زينالعباد باد
چون نخل قامت شه دين بر زمين فتاد
افغان و گريه در فلك هفتمين فتاد
از توسن سپهر و مهر شد سرنگون
آن ساعتى كه شاه شهيدان ز زين فتاد
از وحش و طير و انس صداى فغان و آه
برخاست از زمين و به عرش برين فتاد
ايام بى سكون شد و افالك بى قرار

چون چشم اهل بيت به سلطان دين فتاد
مهر و مه و ستاره همه گشت غرق خون
از ذوالجناح گشت چو آن شاه سرنگون
اندر عزاى آل نبى آسمان گريست
افالك اشك ريخت زمين و زمان گريست
از شورش و فغان عزادار اهل بيت
وحش و طيور و ارض و سما ،انس و جان گريست
ديد آن شهيد را چو فتاده به خاك و خون
جبريل با معاشر كروبيان گريست

بر اهل بيت اين ستم از چرخ چون رسيد
مهر و مه و سپهر و مكين و مكان گريست
نبود دلى ز غم كه نسوزد در اين ملول
چشم سپهر كور و زبان
 .6سيد عبدالحميد حيرت سجادى ،گلزار شاعران كردستان12 – 15 ،مخونه.

هالل الل6
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ملك الكالم مجدى سقزى ( 6213سپوږميز کال) هم د اهل سنتو د شاعرانو د مرثيو په ادامه کښې حسيني غم نامه وليکله
او په هغه کښې يې امام حسين(ع) "د قران معنی" ګڼلې دے چې د کربال په صحرا کښې شهيد شو ،کالم اهلل مجيد ټوټې
ټوټې شو او په زرګونو کسان له هغه قربان ګڼي:
اى توتيا ديده جان خاك پاى تو
برتر زعرش بارگه كبراى تو
تا رستخيز ،خون جگر بر زمين چكد
زان شاخ گلى كه بر دمد از نينواى تو
كردى به راه دوست تن و جان خود فدا
بادا هزار جان گرامى فداى تو

در بحر رحمت است شناور هر آن كسى
يك قطره اشك ريزد اندر عزاى تو
ذات تو هست معنى قرآن و ز اهل كين
چون پاره پاره صفحه قرآن قباى تو
مىخواست در زمانه كند محشر آشكار
روز نبرد بازوى معجزنماى تو
عهد آلست آمد و تسليم عرضه كرد
تا جان نثار دوست نمايد وفاى تو
تو تشنه جان سپردى و آب فرات هم
بود از تو تشنهتر به لب جان فزاى تو

بودند بىخبر كه بقا در والى تواست
قومى كه خواستند به گيتى فناى تو
رحمى كن و ز لطف فراسوى خويش خوان
زان پيشتر كه جان دهم اندر وراى تو6

مولوى تايجوزى سره د هغه عقيدې چې د خلفای راشدينو لپاره يې لري ،بيا يې هم د هغوي د اهلبيتو(ع) مينې سره سم نه
دي کړي او خپل غم يې په دې خبره څرګند کړے دے چې په اول کښې خالفت ولې حضرت علی عليه السالم ته ورنه کړې
شو ،هغه دارنګ بيانوي:
وز آن سوى وطن هجرت نمودم
خالفت از على دانسته بودم...
به تأثير محمد ميراكمل

خالفت چون به عثمان شد محول
دل خويشان ما را پر ز خون كرد
به خويشاوند خود نعمت فزون كرد2

 .6ملك الكالم مجدى سقزى ،د حج سفرنامه؛ له فاروق صفى زاده په نقل ،امام حسين و ديدگاهها ،تهران6136 ،کال31 ،مخ.
 .2هماغه31 ،مخ.
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دا شعرونو ا و قصيدې ځينې هغه غم بيلګې وې چې د کرديانو اهل سنتو د پيغمبر(ص) د اهلبيتو عليهم السالم سره د
خپلې مينې څرګندونه کوي .دا شعرونه د اسالمي نړۍ د نورو شاعرانو په شان دا ښوونه کوي چې په اهل سنتو کښې
ليکلې شوې ماتم او په خلکو کښې د دې ماتم دوام د دغې سيمې په اهل سنتو کښې ادامه لري او په هغوي کښې داسې
ويناوې

او رسمونه موجود وو6.

په عثماني حدونو کښې ماتم
عثماني خالفت چې وړې اسيا (اوسنۍ ترکيه) کښې د تيمورلنګ له ظاهريدو وړاندې ( )132 - 391يې حکومت پرځای
شوې و ،د تيمور له ګوزارونو وړاندې کوم خاص مشکل سره نه و مخامخ شوې ،د تيمور له مرګه وروسته په بيله توګه د

تيموريانو په اخرو ورځو کښې يې په بيال بيلو برخو کښې پراختيا موندلې وه او د هجرت د کال په يولسمې پيړۍ کښې
يې ټول عربي هيوادونه ،له بالکانه تر اتريشه او د افريقې شمالي هيوادونه يې ونيول او د روم د سلجوقيانو حکومت يې د
اسالمي خالفت الندې راوستې و او د نړۍ لوی اسالمي حکومت يې جوړ کړے و.
د اهل سنتو د کرديانو د ماتم په برخه کښې مو اشاره وکړه چې هغوي د امام حسين(ع) د ماتم په درناوي کښې له ډېر پخوا
وخته غني دي .نو کرديان چې ډېر يې د عثماني حکومت په پولو کښې اوسيدل لکه اوسنې عراق او اوسنۍ ترکيه ،نو د
هغوي د ماتم څيړنه د عثماني حکومت په وخت کښې د ماتم ښوونه کوي لکه څه رنګ چې د صفويه او عثماني باچاهۍ په
وخت کښې د اهل سنتو د ماتم څرګندونه کوي.
د عراق په هکله يو بل راپور هم لرو چې دا ښوونه کوي چې اهل سنتو به د امام حسين(ع) په ماتم کښې په تېرو وختونو
کښې ګډون کاوۀ .چې يو ترې د عراق ناصريه ښار دے:

د ناصريې خلک د شيعو په ماتمونو کښې ګډون کوي او د ماتميانو په د غونډه کښې برخه لري او کله کله د ناصرې ځينې
اهل سنت په خپله يو ځانته د ماتم غونډه لري او بيله دسته جوړوي

او راوځي2.

د عثماني ح اکمان د شيعو په خالف له ټولو زورونو سره سم چې نه يوازې هغوي له مذهبي نظره ځپي بلکې له سياسي
نظريه يې هم د صفويانو د حکومت رقيب او دښمن ګڼي او د شاه اسماعيل هغه لومړنيو تيزو حرکتونو هم د هغوي لپاره
بهانه جوړه کړې وه چې ډول ډول ظلمونه وکړي ،له دې ټولو سره سم د سوريې په ښار حلب کښې يو مزار دے چې د
"مشهدالحسين" په نامه ياديږي ،خلک د دې زيارت لپاره څيزونه وقفوي او له هغه وقفونو يوه برخه د عاشورا په ورځو
کښې خلکو ته ډوډۍ

او نذرونه ويشي1.

د خليج فارس په سني ميشتو سيمو او په نورو عربي هيوادونو ،په بيله توګه په اردن او فلسطين کښې که څه هم خلک
محرم او عاشورا د عراق ،لبنان او بحرين د شيعو په شان په روښانه نه ترسره کوي ،خو د عاشورا په ورځې خاص خوراک
پخوي او خلکو ته يې نذر کوي او له خوشحالۍ ډډه کوي .البته د اهل سنتو ډېر کم کسان چې د شيعو پيرخانو ،جماتونو

او ماتم خانو په خوا کښې اوسيږي نو د هغوي د ماتم په پروګرامونو کښې ګډون کوي.

په عثماني حکومت کښې دننه په وړه اسيا او بالکان کښې د اهل سنتو د تصوف فرقې دي چې له نورو اهل سنتو د
 .6د سنيانو لوی کرديانو عالمانو ،د اهلبيتو عليهم السالم د مصبيت او مقام په هکله ،په بيله توګه د عاشورا په هکله شعرونه او نثرونه ليکلي
دي .د بيلګې په توګه ،قانع مريوانى ،نالى مريوانى ،نالى شهرزورى ،په هموند کښې شيخ عبدالقادر ،سيد احمد نقيب ،مولوى محوى ،مولوى
وفايى ،و نورو ته اشاره كولې شو.
 .2تاريخ النياحه2 ،ټوک 21 ،مخ.
 .1هماغه20 ،مخ.

د کربال انقالب (د اهل سنت له نظره)221....................................................................................................................
پيغمبر(ص) کورنۍ سره زياته مينه لري ،هغه د بکتاشيه فرقه ده .د دې فرقې الرويان د کمال مصطفی اتاترک (د ترکيې
نوې پالر) په خالف چې د مذهب په خالف او د ټولنې د سکولر جوړيدو لپاره يې ډېرې هڅې وکړې ،دا فرقه په هر وخت
کښې اهلبيتو عليهم السالم سره د توسل څرګندونه کوي او د امام حسين(ع) ماتم کوي او په پټه په کورونو کښې ماتمونه
او مجلسونه ترسره کوي ،دې ډلې د عراق او ايران له زيارتونو سره هم خپلې اړيکې ساتلي دي او که لږ وخت ورته په الس
ورځي

نو هغو زيارتونو ته ځي6.

له بکتاشي شاعرانو ځينې شعرونه او مطلبونه پاتي شوي دي چې په روښانه توګه د عاشورا له پيښه د هغوي تأثر او په
اهلبيتو(ع) باندې د هغوي عقيده ،په بيله توګه په امام حسين عليه السالم باندې د هغوي عقيده څرګندوي .د هغو
شاعرانو په ځينې شعرونو کښې داسې راغلي دي:
به خرقهاى كه به بر كردهام نگاه مكن
در آن به ديده ترديد منگر

چرا كه اين خرقه قديمى است
اما من دلير و نيرومندم
و در آن لحظه كه فرصت داده شود
به توانايى و قدرت جوانى از جوانان كربال
خواهم جنگيد
شميمى به نظر مى رسد كوچك است
چونان قطره در برابر دريا
در حال ركوع
اما چون خوب بشناسىاش

دريايى را مىبينى كه دنيا را مىپوشاند
دريايى كه سرچشمه آن از سالله امام على

است2

د بکتاشيه فرقې هغه شاعران چې په د بالکان په البان سيمه کښې اوسيدل ،هغوي ځينې شعرونه ويلي دي چې ځينې يې تر
اوسه پاتي دي او د بالکان په اهل سنتو کښې ،چې يو ترې البانيان هم دي ،د عاشورا او ماتم د ژوندي پاتې شونې ګواهي
ورکوي .د هغوي په شعرونو کښې راغلي دي:
"په هغه ميدان کښې د امام حسين(ع) په مصيبت باندې پوهيدل د هر چا لپاره ممکن نه دي؛
ځکه چې دا مصيبت په خبرو کښې نه راټوليږي"
"ولې راته د کربال خبرې نه کوې؟ چې په اوښکو کښې ډوب شم....
ولې دولسو امامانو سره مينه کوو؟ او حسن او حسين سره مينه کوو؟
د دې لپاره چې هغوي په حقه دي او د فضيلت خاوندان دي او چا سره يې څه بد نه دي کړي".

له بکتاشيه و عالوه ،د خکويه طريقت الرويان هم په ترکيې او بالکان کښې ډېر مينه وال لري ،چې د اهلبيتو(ع) مينه وال

دي .هغوي خپلې پيرخانې لري چې د اهلبيتو(ع) په ذکر سره خپلو
 .6هماغه2 ،ټوک 12 ،مخ.
 .2زهرا كدخدايى مرزجى ،امام حسين ،ديدگاهها 613 - 659 ،مخونه.
 .1هماغه.

بچيو ته اهلبيت(ع) ورپيژني1.
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د افريقې شمالي سيمه
ومو ويل چې د افريقې په م صر او نورو ځايونو کښې ،چې کله د فاطميانو حکومت ختم شو او د ايوبيانو له خوا د عاشورا
ماتم منعه کړې شو ،بيا هم د عاشورا د ورځې ماتم له چا هېر نه شو او اهلسنتو به هم د شيعو په شان ،د رأس الحسين عليه

السالم او بيبي زينب سالم اهلل عليها مقام د امام حسين عليه السالم د يادولو او د اهلبيتو(ع) د فضايلو او مصيبتونو
لپاره خوښاوۀ ،او له لرې لرې به هغه ځای ته تلل .په لسمې پيړۍ کښې ،له هغه اثارو چې د مصر د اهل سنتو په بيله توګه د
لويو عالمانو د روحي اثر څرګندونه کوي ،د سيوطي کتابونه ،په بيله توګه د هغه تاريخ الخلفاء کتاب دے .سيوطي
(وفات کال  )066چې د تيموريانو له ماتې سره سم له دنيا تلے دے ،په خپل دغه کتاب کښې کله چې د عاشورا يادونه
کوي نو وايي :زما زړه د دې توان نه لري چې د کربال د پيښې جزئيات وزغمي .هغه بيا د امام حسين(ع) شهادت او د رسول
اهلل(ص) د اهلبيتو په حق کښې د ي زيد ظلم بيانوي او د امام حسين(ع) د شهادت بيال بيل کرامتونه بيانوي او بيا د
پيغمبر(ص) په نزد د امام حسين(ع) لوی مقام بيانوي ،هڅه کوي چې هغه پيښې چې د کربال له پيښې وروسته وشوې د
پوهيدو وړ وګڼي .سيوطي ځينې د بې نامې کسانو نوحې يادوي چې د خلکو تر مينځ يې مرثيې مشهورې شوې او هغې ته
به يې د پيريانو مرثيې ويلې:
مسـح الرسول جبـيـنـه
ابواه من علياقريش

فله بريق فى الخدود
و جـــده خير الجدود

هغه د اهلبيتو(ع) د بنديانو او د کربال له شهيدانو د پاتې کسانو کوفې او شام ته بوتلل په خپل کتاب کښې راوړي دي او د
يزيد او ابن زياد او د هغه د ملګرو ډېر ظلمونه چې کوم يې په دغه ښارونو کښې د اهلبيتو(ع) په حضور کښې کړي دي هغه
يې نقل کړي دي او يزيد بن معاويه چې له اهلبيتو(ع) سره کومه نرمي کړې ده يا دا ډول روايتونه راغلي دي نو هغه يې د
شام د خلکو له ويرې او خپلې رسوايۍ له ويرې ګڼلې ده او دا يې سياسي ټيکنيک بيان کړے

دے6.

د مغرب (مراکش) يو ليکوال په هغه هيواد کښې د محرم د لومړۍ لسيزې د عظمت په هکله ليکي:
په دې مياشتې کښې ،ټولنيز ژوند کښې محسوس بدلون راځي او خلک د تل لپاره يو شان بې پروا ژوند نه تيروي او په
دغه مياشت کښې خپل ديني ژوند ته ډېره پاملرنه او د ځان محاسبه کوي ...خلک بدليږي او عامه ښکال او سينګار تر دې
چې کور بدلول او فرشونه وينځل هم جايز نه ګڼي ،ګانې بجانې ختميږي او خلک د غم جامې

اچوي2.

مرحوم عالمه سيد محسن امين هم چې په  6126سپوږميز کال کښې يې مصر ته سفر كړے دے ،نو د مصر د خلک د

ماتم حال او له اهلبيتو(ع) سره

د هغوي مينه يې د عراقيانو په شان ګڼلې ده1.

په قفقاز کښې ماتم
قفقاز له يوه نظره په دو برخو ويشلې شو ،شمالي او جنوبي .په جنوبي قفقاز کښې ډېر خلک شيعه دي او اوس ورته
اذربايجان ويل کيږي ،او په محرم کښې عاشورا او تاسوعا کښې به هلته ماتمونه کيدل او له دې وروسته چې کله
مارکسيسم لرې شو او له روسيې او ماسکو يې ازادي تر السه کړه ،نو اوس هم په باکو ،نخجوان او نورو ښارونو کښې
خلک ماتمونه کوي.
شمالي قفقاز هم چې اوس ورته داغستان جمهوريت وايي او همدارنګ د روسيې په فډريشن کښې باقي دے ،که څه هم
 .6تاريخ الخلفاء 290 - 291 ،مخ ؛ د خدای پيغمبر(ص) د امام حسين(ع) تندې ښکل کړے او د هغه اننګي ورسره نوراني دي.
 .2مجله الهادى2 ،ګڼه ،د6106کال ذىالقعده مياشته.
 .1تاريخ النياحه2 ،ټوک 02 ،مخ.
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ډېره خلک يې اهل سنت دي ،خو د امام حسين(ع) لپاره ماتم هلته يو پيژندلې شوې شې دے او خلک د محرم په ورځو
کښې ،په بيله توګه په تاسوعا او عاشورا کښې د غم احساس کوي او له هر ډول وادۀ ښادۍ ډډه کوي .له دې ورتېره د
داغستان په يوه سيمه "مسكنجاه" کښې هغه خلک دی چې په اصل کښې ايرانيان وو د هغه ځای زيات خلک شيعه دي او
په حسيني رواجونو عمل کوي6.
په ګرجستان کښې هم تقريبا دوه ميليونه کسان مسلمان دي چې ژبه يې ترکي ده ،په هغو کښې زيات کسان شيعه دي .نو
هلته هم د امام حسين عليه السالم لپاره ماتم ،څاروي حاللول ،غريبانو ته ډوډۍ ورکول او د غم احساس کول او د غم
جامې اچول يوازې له شيعو سره خاص نه دي او اهل سنت له شيعو سره څه فرق نه لري؛ که څه هم شيعه د نورو سيمو د
شيعو په شان ډيره خبرتيا لري او ډېر شوق او عشق لري او اهل سنت يې نه لري چې سبب يې په حقيقت کښې د ماسکو د
مارکسيتي لني نستي رژيم تر ډېر وخته پورې باچاهي ده او په خپلو تبليغاتي چارو سره يې د هغه ځای خلک ګمراه کړي
دي2.

همدا بيلګه د جمهوري روسيې د نورو اهل سنتو لپاره هم ده لکه چچنيا ،اينګوش ،تاتارستان او نورې سيمې؛ که څه هم
جزئيات يې په تفصيل سره څيړنې ته اړمن دي.

 .6د عروج اُف له الس ليکلې مطلبه په ګټې سره ،چې د قم علمي په حوزې د داغستان طلبه دے.
 .2د اميرخان نيازى له الس ليکلې مطلبه په ګټې سره ،چې د قم علمي په حوزې د ګرجستان طلبه دے.
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سرچينې
.6

سيوطى ،عبدالرحمان ،تاريخ الخلفاء ،تحقيق محىالدين عبدالحميد ،قم ،منشورات الشريف الرضى.6296 ،

.2

ابن خلدون ،عبدالرحمان ،مقدمه ابن خلدون ،د محمد پروين ګنابادى ترجمه ،تهران ،د علمي کلتوري ادارې

خپرندويه.
.1

شعوط ،ابراهيم على ،اباطيل يجب ان تمحى من التاريخ ،بيروت ،المكتب االسالمى.6293 ،

.2

ابراهيم ،اَدامحمود ،برائة يزيد بن معاويه من دم الحسين ،كويت ،كليه االدب.

.5

الخضرى ،محمد ،تاريخ االمم االسالميه ،بيروت ،دارالفكر.

.1

دروزه ،محمد عزة ،تاريخ الجنس العربى ،بيروت ،دارالكتاب العلميه.

.1

ماوردى ،ابويعلى ،االحكام السلطانيه فى واليات الدينيه ،قم ،د اسالمي لوستو او څيړونو مركز.6115 ،

.3

الشافعى ،محمد ادريس ،الفقه االكبر ،بيروت ،دارالكتب العلميه.6295 ،

.0

ابن العربى ،ابوبكر ،العواصم من القواصم ،دوبى ،دارالثقافة.6292 ،

 .69ابن تيميه ،تقى الدين ،منهاج السنة النبوية ،قاهره ،االهرام.6091،
 .66نعمتى ،احمد ،اجتهاد و سير تاريخى آن از ديدګاه اهل سنت ،تهران ،احسان.6111 ،
 .62العالئلى،عبداللَّه ،تاريخ الحسين ،نقد و تحليل ،بيروت ،دارالجديد.6002 ،
 .61الدميرى ،كمال الدين محمد بن موسى ،حياة الحيوان الكبرى ،قم ،شريف الرخى.6113 ،
 .62القرمانى ،احمد بن يوسف ،اخبار الدول ،بيروت ،مؤسسه التاريخ االمالحى.
 .65الطبرى ،محمدبن جرير ،تاريخ االمم و الملوك ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،بيروت ،درالتراث.6292 ،
 .61المقريزى ،احمد ،النزاع و التخاصم ،تحقيق محمد عرنوس ،قاهره ،االهرام.
 .61ابن ابىالحديد ،د نهج البالغې شرحه ،بيروت ،داراحياء التراث.
 .63امينى ،عبدالحسين ،الغدير فى الكتاب و السنته و االدب ،تهران ،دارالكتب االسالميه.

 .60ابن مزاحم ،نصر ،وقعة صفين ،تحقيق عبدالسالم هارون ،قم ،مكتبة آية اللَّه نجفى.6112 ،
 .29تسترى ،محمد تقى ،قاموس الرجال ،قم ،جامعه مدرسين.6113 ،
 .26ابنعبد ربه ،يوسف ،االستيعاب فى معرفة االصحاب ،د محمد البجاوى څيړنه ،بيروت ،دارالجيل.6262 ،
 .22ابنعبدربه االندلسى ،احمد ،العقد الفريد ،بيروت ،داراحياء التراث.6290 ،
 .21سبط ابن جوزى ،ابومظفر ،تذكرة الخواص ،مقدمه محمد صادق بحر العلوم ،تهران ،نينوى الحديثه.
 .22حسين ،طه ،على و فرزندانش ،ترجمه محمد على شيرازى ،تهران ،ګنجينه.6111 ،
 .25ابن العماد الحنبلى ،عبدالحى ،شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ،بيروت ،دارالكتب العلميه.6100 ،
 .21العسقالنى ،احمد بن حجر ،كسان الميزان ،بيروت ،االعلمى.6109 ،
 .21ابن منظور ،محمد بن مكرم ،مختصر تاريخ دمشق ابن عساكر ،بيروت ،داراحياء التراث.6290 ،
 .23ذهبى ،شمس الدين محمد ،تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و االعالم ،تحقيق عمر عبد السالم تدمرى ،بيروت.
 .20ابوزهره ،محمد ،الفقه على المذاهب االربعه ،بيروت ،دارالكتب العلميه.6292 ،
 .19ابن اثير ،عزالدين ،الكامل فى التاريخ ،بيروت ،داراحياء التراث.
 .16اليعمر المالكى ،ابراهيم بن على  ،الديباج المذهب فى معرفة اعيان على المذهب ،تحقيق عبدالمعيد خان ،بيروت،
دارالكتب العلميه.6012 ،
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 .12ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت ،مؤسسه التاريخ االسالمى.6290 ،
 .11جوهرى ،اسماعيل ،صحاح اللغة ،بيروت ،مؤسسه التاريخ االسالمى.6291 ،
 .12آقا بزرګ تهرانى ،اجتهاد و مذاهب اسالمى ،د محمود افتخار زلمه ترجمه ،تهران.6119 ،
 .15غزالى ،ابو حامد ،المستصفى ،بيروت ،دارالحكمة.6295 ،
 .11دارقطنى ،احمد ،ذكر اسماء التابعين ،بيروت ،مؤسسه الكتب اشقافيه.6291 ،
 .11ابن اعثم الكوفى ،احمد ،الفتوح ،بيروت ،دارالندوة.
 .13ابن حجر العسقالنى ،احمد ،تهذيب التهذيب ،بيروت ،دارصادر.
 .10ابن كثير الدمشقى ،اسماعيل ،البداية و النهايه ،بيروت ،التاريخ العربى.6261 ،
 .29مسعودى ،على بن الحسين ،انساب االشراف ،بيروت ،دارالكتب العلميه.6296 ،

 .26ياقوت حموى ،ابوعبداللَّه ،معجم البلدان ،بيروت ،دار احياء التراث العربى.6100 ،
 .22ابن وكيع ،محمد بن خلف ،اخبار القضاة ،بيروت ،عالم الكتب.
 .21براقى نجفى ،سيد حسين ،تاريخ الكوفه ،تحقيق سيد صادق بحرالعلوم ،بيروت ،داراالضواء.6291 ،
 .22كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافى ،تحقيق و تصحيح د على اكبر الغفارى ،تهران ،دارالكتب االسالميه.6160 ،
 .25ابن الجوزى ،ابوالفرج ،تاريخ االمم و الملوك ،بيروت ،دارالتراث العربى.
 .21ابن طلحه الشافعى ،كمال الدين ،مطالب السئوول فى مناقب آل الرسول ،تحقيق ماجدبن احمد العطيه ،بيروت ،ام
القرى.6229،
 .21مروى ،محمد هادى ،سمينار امام حسينعليه السالم ،تهران ،د امام حسين پوهنتون.6112 ،
 .23عبد الحميد ،صائب ،ابن تيميه حياته و عقائده ،بيروت ،الغدير.
 .20الفيروزآبادى ،السيد مرتضى ،فضائل الخمسه من الصحاح السته ،تهران ،دارالكتب العلميه.6102 ،
 .59ابن طولون ،شمس الدين ،االئمة االثنى عشر ،قم ،منشورات الرضى.6291 ،
 .56البغدادى ،الخطيب ،تاريخ بغداد ،بيروت ،دارالفكر.6292 ،
 .52علوى حضرمى ،محمد بن عقيل ،النصايح الكافيه ،ترجمه عزيز اللَّه عطاردى ،تهران.
 .51الدينورى ،ابن قتيبه ،االمامة و السياسه ،مصر.6113 ،
 .52اليعقوبى ،ابن واضح ،تاريخ اليعقوبى ،بيروت ،دارصادر.6292 ،
 .55ابن تيميه ،ابوالعباس ،القرآن و السيف ،بيروت ،رياض الريس.6291 ،
 .51الغزالى ،ابوحامد ،احياء العلوم ،بيروت ،دارالجليل.6293 ،
 .51نظامى باخرزى ،عبدالواسع ،مقامات جامى ،تحقيق نجيب مايل هروى ،تهران ،نى.6112 ،
 .53جامى ،عبدالرحمان ،مثنوى هفت اورنګ ،تحقيق مرتضى ګيالن ،تهران ،سعدى.6113 ،
 .50االصبهانى ،ابوالفرج ،مقاتل الطالبين ،تحقيق سيد احمد صقر ،بيروت ،دارالمعرفه.6292 ،
 .19الشبراوى ،عبداللَّه ،االتحاف بحب االشراف ،بيروت ،دارالكتاب العربى.

 .16جاحظ ،ابوعثمان ،كتاب الحيوان ،تحقيق عبدالسالم هارون ،بيروت ،التاريخ العربى.6020 ،
 .12المقرم ،عبدالرزاق ،مقتل الحسين ،تهران ،دارالكتاب ،االسالميه.6111 ،
 .11مستوفى ،حمداللَّه ،تاريخ ګزيده ،تحقيق عبدالحسين نوايى ،تهران ،شرق.6153 ،
 .12ابن صباغ المالكى ،محمد ،الفصول المهمّه فى معرفة االئمه ،نجف ،مكتبة العدل؛ .6115
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 .15خنجى اصفهانى ،فضل اللَّه ،وسيلة الخادم الى المخدوم ،په څوالسو معصومينو باندې د درود شرحه ،د رسول
جعفريان په مرسته ،قم ،مرعشى کتابتون .6112 ،
 .11واصفى ،محمود ،بدايع الوقايع ،تصحيح د الكساندر بلدرف ،تهران ،بنياد فرهنګ.6151 ،
 .11قندوزى بلخى ،سليمان ،ينابيع الموده ،تهران ،داراالسوه.6119 ،
 .13شلبى ،محمد مصطفى ،المدخل فى الفقه االسالمى ،بيروت.
 .10حسن ،حسن ابراهيم ،تاريخ االسالم ،قاهره ،مكتبة النهضة المصريه.
 .19ا لقرشى ،باقر شريف ،حياة الدمام الحسين بن على ،بيروت ،دارالبالغه.6261 ،
 .16الخضرى ،محمد ،تاريخ الدولة االمويه ،بيروت ،دارالفكر.6299 ،
 .12سبكى ،تقى الدين ،الدرة المضية فى الرد على ابن تيميه ،مصر.

 .11الغزالى ،ابوحامد ،االدب فى الدين ،صحّحه و قدّم له مصطفى العبداللَّه ،بيروت ،دارالحكمه.
 .12الجوينى ،ابراهيم محمد ،فرائد السمطين ،تحقيق محمد باقر المحمودى ،بيروت ،مؤسسه المحمودى.
 .15ناصرى داوودى ،عبدالمجيد ،تشيع در خراسان عهد تيموريان ،مشهد ،د اسالمي څيړنو بنسټ.6113 ،
 .11العظمه ،عزيز ،المنتخب من التراث ،ابن تيميه ،بيروت ،رياض الريس.6291 ،
 .11طه ،حسين ،على و فرزندانش ،د محمد على شيرازى ترجمه ،تهران ،ګنجينه خپرندويه اداره.6111 ،
 .13الهورى ،محمد اقبال ،كليات اشعار ،د احمد سروش سريزې سره ،تهران ،سفائى کتابتون.6119 ،
 .10العالئلى ،عبداللَّه ،برترين هدف در برترين نهاد ،د ډاكټر محمد مهدى جعفرى ترجمه ،تهران ،د ارشاد وزرات،
.6116
 .39عنان ،محمد ،تاريخ دولت اسالمى در اندلس ،ترجمه ،عبدالمحمد آيتى ،تهران ،كيهان.6110 ،
 .36الماكى ،ابراهيم بن على ،الديباج الذهب فى معرفة اعيان علماء المذهب ،تحقيق المعيد خان بيروت ،دارالكتاب
العلميه.6012 ،

 .32حاجى خليفه ،كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون ،بيروت ،دارالفكر.6269 ،
 .31مهدى ،محسن ،فلسفه تاريخ ابن خلدون ،د مجيد مسعودى ترجمه ،تهران ،بارګين او ترجمه او خپرندويه.6135 ،
 .32د ليکواالنو يوه غونډه ،لوی اسالمي دائرة المعارف ،تهران ،بنياد ،د.ب.6 - 6111.
 .35زرين كوب ،عبدالحسين ،تاريخ در ترازو ،اميركبير.6112 ،
 .31ابن بطوطه ،رحلة ابن بطوطة ،بيروت ،دارصادر.6132 ،
 .31سبحانى ،جعفر ،وهابيت ،مبانى فكرى و كارنامه عملى ،قم ،مؤسسه امام صادق.6139 ،
 .33الخوارزمى ،ابوالموئد موفق ،مقتل الحسين ،د مهدى سماوى څيړنه ،قم ،داراالنوارالمهدى.6263 ،
 .30المقدسى ،احمد بن طاهر ،البدء والتاريخ ،د على محمد البحاوى څيړنه.
 .09الذهبى ،محمد بن احمد ،العبر فى خبر من غبر ،الكويت ،حكومت الكويت.6023 ،

 .06قندوزى البلخى ،سليمان ،ينابيع الموده ،د سيد على جمال اشرف الحسينى څيړنه ،تهران ،داراالسوره.6261 ،
 .02ابن طولون ،شمس الدين محمد ،االئمة اثنى عشر ،قم ،منشورات الرضى.6295 ،
 .01الحسين الفيروزآبادى السيد مرتضى ،فضائل الخمسه من الصحاح السته ،تهران ،دارالكتب االسالمية.6102 ،
 .02ابن اعثم الكوفى ،احمد ،الفتوح ،بيروت ،دار االضواء.6295 ،
 .05ابن شهر آشوب ،ابو جعفر محمد بن على ،مناقب آل ابى طالب ،بيروت ،داراالضواء .6296
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 .01االربلى ،ابوالحسن ،كشف الغمه فى معرفة االئمه ،بيروت ،داراالضواء.6290 ،
 .01صدوق ،محمد ،معانى االخبار ،تصحيح د او تعليق ،على اكبر غفارى ،د عبدالرحيم ربانى الشيرازى سريزه ،قم
اسالمى.6299 ،
 .03جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در ايران ،تهران ،سازمان تبليغات اسالمى.6116 ،
 .00د ليکواالنو يوه غونډه ،د امام حسين په هکله د مقالو مجموعه ،تهران ،د اهل بيتعليهم السالم نړيواله غونډه،
.6136
 .699العالئلى ،عبداللَّه ،مقتل الحسين ،بيروت ،دارالجديد.6002 ،
 .696ابن الجوزى ،ابوالفرج ،المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم ،تحقيق محمد عبدالقادر عطاو ،...دارالكتب العلميه،
.6262

 .692االندلسى ،احمد بن محمد ،العقد الفريد ،بيروت ،داراحياء التراث.6290 ،
 .691ابن اثير ،عزالدين ،اُسد الغابه فى معرفة الصحابه ،تحقيق و تعليق محمد ابراهيم البناوة ،بيروت ،دارالحياء
التراث العربى.
 .692د ليکواالنو يوه غونډه ،امام خمينى و فرهنګ عاشورا ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.6112 ،
 .695سبحانى ،جعفر ،پيشوايى از نظر اسالم ،قم ،مكتب اسالم.6112 ،
 .691آصفى ،مهدى ،پژوهش و حوزه ،س  ،2ش  ،1خزان .6139
 .691دينورى ،عبداللَّه بن مسلم بن قيتبه ،االمامة و السياسة ،د على شيرى څيړنه ،قم ،شريف رضى.6116 ،
 .693امينى ،عبدالحسين ،الغدير فى الكتاب و السنته و االدب ،تهران ،دار الكتاب االسالميه.6111 ،
 .690صفرى ،صالح الدين خليلى بن ايبك ،الوافى بالوفيات ،بيروت ،دارالكتاب.6292 ،
 .669امين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،تهران ،د اسالمي کلتور او ارشاد وزارت.6113 ،

 .666ذهبى ،ابى عبداللَّه محمدبن احمدبن عثمان ،تهذيب سيد اعالم النبالء ،د شعيب ارنووط څيړنه ،بيروت،
مؤسسه الرسالة.6261 ،
 .662عصفرى ،خليفه بن خياط ،تاريخ خليفه بن خياط،د سهيل زكّار څيړنه ،بيروت ،دارالفكر.6262 ،
 .661خيرالدين ،االعالم ،بيروت ،دارالعلم للمالئينى.6293 ،
 .662خوارزمى ،ابوالمؤيد موفق بن احمد ،مقتل الحسين ،د محمد السماوى څيړنه ،قم ،داراالنوار المهدى.6263 ،
 .665بخارى ابوعبد اهلل اسماعيل ،التاريخ الكبير كتاب ،بيروت ،دارالكتاب العلميه.
 .661بيګ روملو ،حسن ،تاريخ عالم آراى شاه اسماعيل ،د عبدالحسين نوايى تصحيح ،تهران ،بابك.6150 ،
 .661سبحانى ،جعفر ،بحوث فى الملل و النحل ،قم ،نشر االسالمى 6261 ،ق.
 .663سبكى ،تقى الدين ،الدرّة المفيئة فى الرد على ابن تيميه ،مصر ،النهضة.
 .660حاكم نيسابورى ،محمد بن عبداهلل ،المستدرك على الصحيحين ،بيروت ،دارالكتاب العلميه.6266 ،

 .629موصلى ،محمد بن علدالواحد ،النعيم المقيم لعترة النباء العظيم ،مناقب آل محمد ،تحقيق العالمه سيد على
عاشورى ،بيروت ،موسسه االعلمى للمطبوعات.6222 ،
 .626مبرد ،ابوالعباس ،الكامل فى اللغة و االدب ،بيروت ،درالتعارف.6110 ،
 .622رازى قزوينى ،النقض ،تصيح ميرجالل الدين (محدث) ارموى ،تهران ،د ملی آثارو انجمن.6153 ،
 .621جاحظ ،ابوعثمان عمرو ،البيان والتبين ،بيروت ،دارالكتب العلميه.
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 .622مقريزى ،تقى الدين احمد ،الوعظ و العتبار فى ذكر الخطط و االثار ،مؤسسه الفرقان للتراث االسالمى.
 .625مروزى ،كسايى ،ديوان اشعار ،تصحيح د د مهدى درخشان ،تهران ،پوهنتون.6112 ،
 .621سنائى غزنوى ،ابوالمجد مجدود ،ديوان اشعار ،به كوشش مدرس رضوى ،تهران ،اقبال.
 .621صفا ،ذبيح اهلل ،تاريخ ادبيات ،در ايران ،تهران ،فردوس.
 .623طباطبائى ،سيد عبدالعزيز ،معجم اعالم الشيعه ،قم ،آل البيت.6261 ،
 .620بخارايى ،عمسعق ،ديوان اشعار ،تصحيح د د سعيد نفيسى ،تهران ،پوهنتون.
 .619شروانى ،خاقانى ،ديوان اشعار ،به كوشش ضياء الدين سجادى ،تهران ،پوهنتون.
 .616فاريابى ،ظهيرالدين ،ديوان اشعار ،په كوشش د هاشم رضوى.تهران ،پوهنتون.
 .612طبسى ،قاضى شمس الدين ،ديوان اشعار ،په تصحيح د تقى بينش ،مشهد ،ابرار کتاب خرڅوونکے.
 .611اسماعيل ،كمال الدين ،ديوان اشعار ،د بحرالعلومى په کوشش ،تهران.

 .612موسوى بلخى ،جالل الدين ،كليات ديوان شمس ،تصحيح د محمدعباسى ،تهران ،اقبال.
 .615شوشترى ،قاضى نوراهلل ،مجالس المؤمنين ،تهران ،مكتب اسالميه.
 .611سمنانى ،عالء الدوله ،ديوان اشعار ،په كوشش د عبدالرفيع حقيقت ،تهران.
 .611كرمانى ،خواجو ،ديوان اشعار ،په کوشش د احمد سهيلى خوانسارى ،تهران.
 .613خوسقى ،محمد ،ديوان اشعار ،به تصحيح د احمد احمدى بيرجندى ،محمد تقى سالك ،مشهد ،د حج سازمان،
.6111
 .610عطار نيشابورى ،فريدالدين ،مصيبت نامه ،تصحيح د نورانى وصالى ،تهران ،زوار.6112 ،
 .629فرغانى ،سيف ،ديوان اشعار ،په هڅې او تصحيح د ذبيح اهلل صفا ،تهران ،پوهنتون.6126 ،
 .626موسوى بلخى ،جالل الدين ،مثنوى معنوى ،تهران ،ګنجينه.139 ،

 .622سمرقند ،عبدالرزاق ،مطلع السعدين و مجمع البحرين ،الهور 6119 ،ق.
 .621خواندمير ،محمد ،حبيب السير ،تهران ،خيام.
 .622شيبى ،مصطفى ،تشيع و تصوف ،ترجمه عليرضا ذكاوتى قراګزلو ،تهران ،اميركبير.6112 ،
 .625تهرانى ،آقا بزرګ ،الذريعه الى تصانيف الشيعه ،بيروت ،داراالضواء.
 .621صفرى ،سام ميرزا ،تحفه سامى ،تصحيح د وحيد دستګردى ،تهران ،سينا.
 .621اسفزارى ،روضات الجنات فى اوصاف مدينه هرات ،په کوشش د محمد كاظم زاده ،تهران ،پوهنتون.
 .623نفيسى ،سعيد ،د فارسۍ د نظم او نثر تاريخ ،...تهران ،فروغى کتاب خرڅوونکے.
 .620بلخى ،ميرخوانده ،روضة الصفا ،تهران ،مركزى کتاب خرڅوونکے.
 .659ابن عربشاه ،عجائب المقدور فى نوأب تيمور ،د محمد على نجاتى ترجمه ،تهران ،علمى او کلتوري.
 .656مزاوى ،ميشل ،پيدايش دولت صفوى ،د يعقوب آژند ترجمه ،تهران ،د كتابونو بارګين.6153 ،
 .652الهورى ،محمد اقبال ،كليات اشعار ،د احمد سروش سريزې سره ،تهران بينايى.6121 ،
 .651حكمت ،على اصغر ،سرزمين هند ،تهران ،پوهنتون.6111 ،
 .652مكرى ،مجتبى ،د حيدرآباد تاريخ ته يو نظر ،تهران ،د سياسي او نړيوالو لوستو دفتر.6112 ،
 .655نهرو ،جواهر لعل ،د نړۍ تاريخ ته يو نظر ،د محمود تفضلّى ترجمه ،تهران ،اميركبير.6153 ،
 .651مظلومى ،رجبعلى ،حسين رهبر آزادګان ،تهران ،دفتر نشر و فرهنګ اسالمى.
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 .651فرخ ،مهدى ،تاريخ سياسى افغانستان ،قم ،احسانى.6116 ،
 .653حبيبى ،عبدالحى ،تاريخ افغانستان بعد از اسالم ،تهران ،دنياى كتاب.6119 ،
 .650صفى زاده ،صديق ،پارسى ګويان كرد ،تهران ،عطايى.6111 ،
 .619حيرت سجادى ،سيد عبدالحميد ،ګلزار شاعران كردستان ،سنندج ،كردى خپرندويه اداره.
 .616مجدى سقزى ،ملك الكالم ،سفرنامه حج ،تهران.
 .612د اهل بيتعليهم السالم نړيواله غونډه ،امام حسينعليه السالم ديدګاهها ،تهران ،مجمع.6136 ،
 .611مجله حوزه ،قم ،دفتر تبليغات اسالمى661 – 662 ،ګڼې.
 .612الهادى مجله2 ،ګڼه ،ذى القعده 6160 ،ق.
 .615قباديانى ،ناصر خسرو ،ديوان اشعار ،په تصحيح د مجتبى مينوى ،تهران ،مطالعات اسالمى.6151 ،

 .611د ليکواالنو يوه غونډه ،امام خمينى او د عاشورا کلتور ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.6115 ،

