
 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  د غون６ې خبرې
له ＄انه وروسته پريخی دی او د ) ع(هغه －ران بيه ميراث چ３ اهلبيتو

هغوي الرويانو هغه له ورک شون３ ＇خه ساتلی دی د مکتب يوه کامله 
او د علم ډير ت８ي . بيل／ه ده چ３ د اسالمي علومو بيال بيل３ ＇ان／３ لري

س３ عالمان او پوهان ي３ اسالمي او دا. ي３ له دې چين３ خ７وب ک７ي دي
د علمونو په ر１ا ک３ په اسالم باندې ) ع(امت ته ورک７ي دي چ３ د اهلبيتو

د بيال بيلو سوالونو، شبهو فکري ب３ الريو ＄واب ورک７ي، او په ت５ر 
شوي پي７يو ک３ ي３ د سوالونو د ！ولو نه ＊ه ＄وابونه او د مشکالتو د حل 

  .الرې ＊ودلي دي
ال９ غون６ې ـ لپاره د دې چ３ دا ذمه واري ي３ ن７يو) ع(د اهلبيتو   

اختس３ ده ـ د رسالت له حريمه او د حقو اعتقاداتو نه دفاع ته وړاندی 
هغه حقيقتونه چ３ د بيال بيلو فرقو، مذهبونو او د اسالم . شوی ده

د اهلبيتو . مخالفوخلکو هميشه د هغ３ په مخالفت ک３ کو＊（ ک７ی دی
د ري＋تني الرويانو ) ع(＄ان د اهلبيت  ن７يواله غون６ه په پاک３ الرې ک３،

او شا－ردانو ＇خه －２ي، هغه شا－ردان چ３ هميشه دې تهمتونو لرې کولو 
ته تيار وو او دا کو＊（ کوي چ３ په هره زمانه ک３ د زمانی د غو＊تو 

  .مطابق د دې جن， په لوم７ي سر پاتي شي
نو د مکتب د پوهانو په کتابو) ع(هغه تجرب３ چ３ په دې ب２ه د اهلبيتو  

＄که چ３ . ک３ ذخيره شوې او را！ول３ شوې دي، د هغ３ مثال نه مالوي８ي
دا تجرب３ او دليلونه چ３ ！ول د عقل سره سم او له ب３ ＄ايه تعصبه پاک 
دي، متخصصان او پوهان او عاقالن داس３ مخاطب کوي چ３ د هغوي 

  .عقل او پاک فطرت دا دليلونه ومني او قبول ي３ ک７ي



＄لنده ستوريد اسالم   2

ن６ې دا کو＊（ ک７ی دی چ３ د دې تجربو ن７يوال３ غو) ع(د اهلبيتو  
نوې ！وک، د دې زمان３ د محققانو، ليکواالنو او د هغه کسانو چ３ د 

مذهب ي３ قبول ک７ی دی، کتابونه چاپ ک７ي او د حقيقت د ) ع(اهلبيتو
  .چين３ ت８و ته ي３ وړاندې ک７ي

دې غون６ې د شيعه وو د ت５ر شويو عالمانو ليکل شوې کتابونه او   
ک７ي دي چ３ دا کتابونه به هم د حقيقت د ل＂وونکو تحقيقات هم چاپ 

او په دې زمانه ک３ چ３ عقل په . لپاره د يو خوږې چين３ په شان وي
هغ３ حقيقتونو ته چ３ د ن７يوالو ) ع(تکامل او پوره کيدو دی، د اهلبيتو

  .لپاره ي３ د تحفی غوندې پريخي دي غوږ کيدي
ه مون８ له خپلو هيله لرو چ３ د دې غون６ې د کتابونو لوستوونکي ب  

  .قيمتي وړانديزونو او ＊و نيوکو ＇خه خبر ک７ي
همدارن， ！ولو مؤسسو، پوهانو او ژباړه کوونکو ته بلنه ورکوو چ３   

  .دين په خپرون３ ک３ له مون８ سره مرسته وک７ي )ص(پيغمبرد －ران 
له خدايه دا سوال کوو چ３ زمون８ دا وړک３ غوندې کو＊（ په خپل３   

عجل اهللا تعالي فرجه (اخري امام مهدي  در－اه ک３ قبول ک７ي او د
  .د سوري الندې نور توفيق هم راک７ي) الشريف

دې ＄اي ک３ مناسبه －２و چ３ د خوږ استاد ＊اغلي عبدالرحيم دراني   
＇خه مننه وک７و چ３ د دې کتاب په ژباړې ک３ ي３ له مون８ سره مرسته وک７ه 

３ له او همدارن， له هغ３ کسانو چ３ د دې کتاب په پوره کيدو ک３ ي
مون８ سره مرسته ک７ې، په بيله تو－ه هغه کسان چ３ د ترجم３ په اداره ک３ 

  .کو＊（ کوي
      

  د ن７يوال３ غون６ې) ع(د اهلبيتو
  فرهن／ي معاونت
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 زوکه

له ترۀ ) ص(ي د عبدالمطلب له ＄وي او پيغمبر ين قضب وااب
ره د خداي د کور مخ３ ته ناست عباس او ＄ينو نورو کسانو س

او وې د اسد لور فاطمه د خداي د کور په وړاندې ودريده  .وو
، ستا په يپغمبرانو او د هغوي په په تا! ای پاکه خدايه" ويل

نيکﾢ حضرت  کتابونو چ３ م３ پرې ايمان راوړی دی، د خپل
د وينا تصديق کوم هماغه چ３ دا کور ) عليه السالم( ابراهيم

تا ته په هغه او په دې ماشوم چه زما .ي３ ستا په حکم جوړ ک７و
  .په خي＂ه ک＋３ دی قسم درکوم چه د دۀ زي８يدا ماته اسانه ک７ې

په دې وخت مو يو داس３ منظر وليد چه ستر－３ مو غ７يدل３ او 
اي د کور ديوال وچاودۀ، هغه د خد. حق حيران３ پات３ شوې

په . －رانه بي بي د خداي کور ته ورننوته او ديوال بيا روغ شو
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بي７ې سره پا＇يدو چ３ د خداي د کور ور خالص ک７و خو 
خداي د شو چ３ په دې ک＋３  هاو پو. خالص مو نﾢ ک７ی شو

  .حکمت دی
＇لور ور＄３ پس هغه قدرمنه بي بي د خداي  له کوره 

په غي８ ک＋３ ؤ چ３ نازيده پرې او ويل راووته، يو ماشوم ３４ 
چ３ په دې . ３４ چ３ يو غيبی پيغام ３４ اوريدلی دی

په ) عام الفيل(دا پي＋ه د هاتی د کال. نوم کي８ده "علی"نوزي８ی
ديارلسمه ني＂ه په د رجب  )کاله مخک３ ٢٣له هجرته(ديرشمه 

  .د جمع３ په ورځ وشوه

  لمنه )ص(ووکوالی او د پيغمبر

  .وکوالی داسې انورويخپل و )ع(علی  امام

 ،زۀ په خپل غي８ ک＋３ نيولم) ص(په وړوکوالي ک＋３ به پيغمبر
له سين３ سره به ３４ جوختولم، ډوډۍ به ３４ ژوله او ماته به ３４ 
خل３ ک３ راکوله او د خپل بدن د معرفت خوشبو به ３４ په ما 

د دوي په برکت ما چرته دروغ ونﾢ ويل او غلط کار . بويولو
سره د تي رودلو ) ص(پاک له خپل پيغمبر خداي. م３ ونﾢ ک７و

له وخته وروسته لوي لوي فري＋ت３ مل／رې ک７ې چ３ شپه او 
ما . ورځ له ن７ۍ سره د نيکيو په الرو ک３ د هغوي مل／رې وې

به م３ داس３ د هغه په پل، پل کي＋ود او ) ص(به هم د پيغمبر
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د . پيروی کوله لکه چ３ يو ماشوم بچی د خپل３ مور کوي

ته له بعثته وروسته تر دريو کلونو ) ص(پيغمبراسالم قدرمن 
په دغه موده ک＋３  .پورې د اسالم د ＇ر－ندولو حکم نﾢ ؤ شوی

يوازې يو ＇و کسانو په هغوي ايمان راوړو چ３ په س７و ک＋３ 
د ) ص(چ３ د پيغمبر. ؤ ) ع(علی حضرت اماملوم７ی کس 

  .وک７ي３  مل／رتيا اعالن
خپل نزدې ( "ينبِقرَاالَ کَتَيرَشِعَ ْرذِْناَ وَ"کله چ３ دا ايت 

د ) ع(علی نازل شو نو حضرت امام )خپلوان وويروه
تو خپلوانو ته بلنه ورک７ه او په حکم سره ＇لوي＋ )ص(پيغمبر
و حمزه هم لهب، عباس اراوغو＊تل چ３ ابوي３  هت ډوډۍ

چ３ د يو کس لپاره هم کافي نﾢ  پک＋３ شامل وو، هغه ډوډۍ
شول او بيا هم پات３  ！ول پرې ماړۀ .وه، ＇لوي＋تو تنو وخوړه

وغو＊تل چ３ هغوي ته د اسالم  )ص(پيغمبراو کله چ３ . شوه
" محمد په تاسو جادو ک７ی دی" بلنه ورک７ي نو ابولهب وويل

ۀ ددې خبرې په نتيجه ک＋３ موجود کسان د حضرت او دد
  .له خواؤ شا خوارۀ شول) ص(محمد 

 سبا بيا هماغه شان ډوډۍ ورک７ه او له ډوډۍ )ص(پيغمبر
په دنيا ک＋３  !عبدالمطلب بچيود ای ": وفرمايلي３  تهوروس

داس３ ＇وک نشته چ３ تر هغه ＇ﾢ چ３ ما تاسو ته راوړي دي، 
ما تاسو ته ددې او د هغه جهان ＊ي／７ه . ＊ﾢ ＇يز درته راوړي

خداي پاک ماته حکم را ک７ی دی چ３ تاسو هغه ته  .راوړې ده



＄لنده ستوريد اسالم   8

چ３  راوبلم نو په تاسو ک＋３ به له ما سره ＇وک مرسته وک７ي
  "و請ي او خليفه شي؟ ،زما ورور
خپله خبره درې ＄ل３ تکرار ک７ه او هر ＄ل  )ص(پيغمبر

اعالن ي３  پا＇يد او خپل چمتووالی) ع(علی تحضريوازې 
  .ک７و

زما رورو، و請ي او خليفه  ېد"وفرمايل  )ص(پيغمبربيا 
     "دی، ددۀ خبره اورئ او منئ ئ３

  د هجرت په لوم شپه) ع(علی  امام

اسالم ＇ر－ند ک７و ) ص(تم االنبياء حضرت محمدکله چ３ خا
" ةدارالندو"د قريشو مشران په . قريشو ته خطرناک ＊کاره شو

په شهيدولو 請الح شول او وې )ص(پيغمبراو د ک＋３ راغون６ 
يو کس يو＄ائ３ شي د شپ３ د  ！اکل چ３ له هرې قبيل３ يو

  .په کور يرغل وک７ي او هغه مبارک شهيد ک７ي )ص(پيغمبر
ورک７و چ３ ي３  خبر ک７ او حکم) ص(پيغمبرل خداي پاک خپ

ته ) ع(علی حضرت امام )ص(پيغمبر .په هغه شپه هجرت وک７ي
ورته ورک７و چ３ د هجرت ي３  د خداي حکم واوراولو او حکم

＇وک پوه  په شپه د  هغوي په ک ک＋３ ＇ملي، خو داس３ چ３
 .＇وک مالست دیچ３ نه شي 

په خپل３ سر＊يندن３ سره د ) ع(علی حضرت امام
ي３  د ژوند او سر حفاظت وک７و او دا لويه خطره)  ص(غمبرپي
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دا کار دومره په زړۀ پورې او لوې ؤ چ３ . په خپل ＄ان واخسته

 ْیرِْشيَ ْنمَ اسِالنَ نَمِوَ"خداي پاک په دې حقله دا ايت نازل ک７و
  ١"باْدالعِبِ فٌُؤرَ اُهللا اهللا وَ ةِاضَرَمَ اءَغَتِاْب ُهسَْفنَ

اس３ کسان شته چ３ د خداي په الر په خلقو ک＋３ ＄ين３ د"
ک＋３ خپل سر او ژوند خر＇وي او خداي په خپلو بند－انو 

  "مهربان دی
په قتل －مارل شويو . شپه راغله او د تيارې لمن خوره شوه

د ) ص(د خداي رسول. کور کالبند ک７و )ص(پيغمبرکسانو د 
سوره يسين ＄ين３ ايتونه له ＄ان سره وويل، له کوره راووت 

  .بهر د ثور د غار په خوا روان شو او له مک３
په بسترې يرغل  )ص(پيغمبرقاتالنو په وتلو تورو سره د 

راپا＇يد او په بسترې ک＋３ ) ع(علی حضرت امام.وک７و
محمد چرته " ک＋يناست قاتالنو په حيرانتيا سره وپو＊تل

  "الړ؟
هغه په ول３ تاسو زۀ " يلورته وفرما) ع(علی حضرت امام

 "پو＊تنه کوئ؟ي３  ما ک７ی ؤم چ３ له ＇وکيدار

  .نااميد شولخو پس３ ډير تکل وک７و ) ص(کفارو په حضور

                                                             
  .207ية  سوره بقره ا.   ١
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 امين )ص(پيغمبرد ) ع(علی امام
د قريشو امانت ساتوونک３ ؤ ) ص(مد－ران رسول حضرت مح

ولو به ورسره خپل امانتونه کي＋ودل خو کله چ３ هجرت ته ！
) ع(علی  مجبور شو نو په خپل３ کورين９ ک＋３ ورته تر حضرت

 مانت  ساتونکی او امين ＇وک ＊کاره نﾢ شو  نو هغهزيات ا
خپل ＄اي ناستی و！اکﾢ چ３ د خلقو امانتونه هغوي ته ي３ 

ورک７ي او بيا د هغوي ＊％３ او ي３  ورسوي، قرضونه
  .ماشومان مدين３ ته راولي

د دغو ！ولو کارونو تر سره کولو ) ع(علی حضرت امام
لور بي  له )ص(پيغمبروروسته له خپل مور بي بي فاطم３، د 

بي فاطم３، د زبير له لور چ３ د هغ３ نوم هم بي بي فاطمه ؤ او 
په  .له نورو ＊％و او ماشومانو سره د مدين３ په لور راوان شو

حضرت اتو تنو کفارو الره ونيوله خو  د مک３ي３  الره ک＋３
واخستل  ３پسي３  د ！ولو سره مقابله وک７ه هغوي) ع(علی امام

خپل کور ته ) ص(ران رسول او چ３ کله مدين３ ته ورسيد نو －
 .بوتللو

 او د خداي په الر کې جهاد) ع(علی امام
اسالم د سول３ پخالين３ دين دی او له س７ي وژن３ او مرګ 

سره موافق نﾢ دی او د هغه لپاره چ３ په لوي الس او  ３ژوبل
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قصدا او بي دليله کوم ايمانداره کس ووژني د هميشني 

ې، اسالم د خپل هر خو سره د د .عذاب سزا مقرره ک７ې ده
او بشپ７تيا له امله يو ن７يوال دين دی نو پکار ده  ياړخيزوال
  . ومنيي３  چ３ ！ول

＇ر－نده ده چ３ هماغه کسان چ３ د اسالم له سپي）لو 
－＂و ته خطره وه، له اسالم سره ي３  ا請ولو او سمو طريقو ＇خه

مقابل３ ته پا＇يدل او خداي پاک همدغو ظالمانو، ＊کيالک 
. －رو سره د مقابل３ لپاره د جهاد حکم ورک７و －رو او زبي＋اک

چ３ له هغو کسانو سره چ３ له اسالم سره د＊مني لري او اسالم 
  .له من％ه وړل غواړي مقابله وشي

وشي  یراز عقل هم واي چ３ کله درباندې تيری زيات همدا
نو پکار ده چ３ د ＄ان دفاع وک７ې او دا هم د جهاد يوه ＇ان／ه 

  .ف پرې حکم کويده چ３ عقل، فطرت او انصا
او . اکثره جن／ونه همداس３ وو) ص(د خداي د رسول

په دغو اکثرو جن／ونو ک＋３ شريک ؤ او ) ع(علی حضرت امام
３ هغه به په جن／ونو ک＋. له خدايه پرته له بل چا نﾢ ويريدۀ

، ب３ ساری او ب３ بيرغوال، مخک（، نﾢ ست７ی کيدونکی
  .مثاله ؤ

غوندې به په  حمله کوله، د تندري３  دزمري په شان به
داسي له من％ه وړۀ لکه ي３  د＊من ورپريوتﾢ د د＊من ل＋کر به

ي３  ېپه شا باند.اوخشاک له ＄ان سره وړيطوفان چ３ خاورې 
د＊من ته نﾢ شا کوله او له ي３  زغره نه لرله ＄که چ３ هي）کله به
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د د＊من لپاره د ي３  د تيرې تورې －ذار. جن／ه به نﾢ ت＋تيدۀ
چ３ په  را＄ئ. حاجت نه درلودي３  －وزار ته مرګ غ８ ؤ او دويم

تاريخ ک＋３ په ＄ينو جن／ونو ک＋３ د هغوي رول ته يوه 
  .＄غلنده کتنه وک７و

  

  د خندق په جن کې) ع(علی حضرت امام

د اسالم د＊منان له بيال بيلو －وندونو ډلو او قامونو را غون６ 
وک７ه چ３ په ي３  شول ！ولو يو بل ته السونه ورک７ل او فيصله

  .ي او اسالم له من％ه يوسيمدين３ حمله وک７
د سلمان فارسی ) 請لی اهللا عليه و اله وسلم(－ران رسول 

رضی اهللا عنه په وړانديز حکم ورک７و چ３ له مدين３ －ير 
  .وکنئ) ژوره کنده(چاپيره خندق 

د عربو يو مشهور . دواړه ل＋کري يو بل ته مخامخ ودريدې
ډير او نامتو جن／يالي عمرو بن عبدود چ３ اتيا کالن ؤ او 

لوي پهلوان ؤ او په يوازې سر به له ديرشو ＇لوي＋تو کسانو 
ي３  د کافرانو له ل＋کره راووت، غوريدۀ او ويل. سره جن／يدۀ

  ؟ چ３ په تاسو ک＋３ داس３ نر شته چ３ زما مقابل３ ته راوو＄ي
  .راوړاندې شو) ع(علی حضرت امام

 "ستون شه، نه غواړم چ３ ودې وژنم"عمرو ورته وويل 
ورته وويل تا له خپل خداي سره ژمنه ) ع(علی حضرت امام
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ک７ې وه چ３ په قريشو ک＋３ درنه ＇وک دوه حاجتونه وغواړي 

  .３مني３  نو يو حاجت به
ی دا لوم７"): ع(علي "نو وايه حاجت دې ＇ﾢ دی؟! هؤ: "عمرو

چ３ اسالم ومنه، خداي ته راو－ر＄ه او په پيغمبر حضرت 
  "ايمان راوړه) ص(محمد

  "لرم ﾢدغو ته حاجت ن": عمرو
  "تيار شهته ن， ＊ه نو بيا ج" : علي عليه السالم

ه، پالر دې زما د پالر دوست ؤ، －وره ستون ش": عمرو
  .＄که نﾢ غواړم چ３ ستا په وينو الس رن， ک７م

 خو ما له خداي سره ژمنه ک７ې، تر＇و": علي عليه السالم
  "چ３ تﾢ خداي او حق ونﾢ من３ تا ووژنم

د ي３ ) ع(علی امامحضرت عمر له اسه راکوز شو او په 
د هغﾢ －وزار په خپل ) ع(علی حضرت امام. تورې －وزار وک７

په يو －وزار سره هغه له کاره وويست ي３  ډال ستون ک７ او بيا
  .ووژلوي３  او هله

 حضرت امام. نورو چ３ کله دا حالت وليدۀ نو وت＋تيدل
په شا و！پولو،  )ص(پيغمبرالی راستون شو، بري) ع(علی

ستا نننی －وزار د ثقلينو " :و وې فرمايلورک７و اي３  شاباسی
３ ددې له يعني د ！ولو مخلوقاتو له عبادت نه غوره دی ＄که چ

امله د کافرانو حو請ل３ او روحي３ سست３ شوې، سپک شول 
 .سر لوړي او عزت ډال９ ک７ي３  او د مسلمانانو لپاره
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د خيبر جن 
له خپلو  حضرت محمد 請لی اهللا عليه و اله وسلمپيغمبر 
نو سره د يهوديانو د مرکز خيبر په لور راوان شو په ا請حابا

ستر－３ خوږ وې  عليه السالمعلی  دې جن， ک＋３ د حضرت
  .او جن， ته نﾢ شو تللی
حضرت ابوبکر رضي اهللا عنه ) ص(د خداي رسول

ابوبکر . هغﾢ ته ورک７ي３  )جن６ه(راوغو＊ت او د جن， بيرغ 
ناکامه  رضي اهللا عنه له ＄ينو سپايانو سره جن， ته الړ خو

عمر رضي اهللا عنه ته د جن，          بيا حضرتي請  ３با. شو
  .هم ناکامه راستون شو هغورک７و خو هبيرغ 

請با به زۀ بيرغ داسي کس ته ورکوم "وفرمايل  )ص(پيغمبر
خداي او د هغه او .سره مينه لري) ص(چ３ له خداي او رسول

ړی ي او هغه به بريالی او سرلورسول هم له هغﾢ سره مينه لر
ورته  ئراوال عليه السالمعلی  وفرمايل حضرتي３  بيا. يکي８

وې  .یوويل شول چ３ د هغه ستر－３ ډيرې سخت３ خوږ د
عليه علی  حضرت امام .خير دی او راؤې غو＊تو :فرمايل
ترې وپو＊تل چﾢ＇ ３ چل ) ص(راغی د خداي رسول السالم
د . وويل ستر－３ او سر م３ خوږي８ي عليه السالمعلی  دی؟

د ي３  ورته دعا وک７ه د هغه په ستر－و ک＋ی) ص(لخداي رسو
ورته الس ي３  خپل３ مبارک３ خل３ لعاب واچول او په سر

عليه السالم د ستر－و او سر دردختم علی  راکاږلو، د حضرت
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عليه السالم بيرغ علی  حضرت. سپين بيرغ ورک７وي３  شو، بيا

" ورته وفرمايل  )ص(پيغمبراوچت ک７و او چ３ کله راوانيدۀ نو 
اي پاک درسره جبراييل مل／ری ک７ی او انشاءاهللا کاميابي خد

ونو ويره اچول３ ده او ستا ده، خداي پاک د د＊منانو په زړ
هغوي په خپل کتاب ک＋３ لوستي دي چ３ هغه کس چ３ دوي 

نو کله چ３ هغوي . دیعلی  )ايليا(ي３  ته به مات３ ورکوي نوم
چ３  انشاءاهللا. دیعلی  ته ورسيدې ورته ووايه چ３ زما نوم

  .خوار او ذليل به شي
تر ！ولو مخک＋３ د . علي عليه السالم ميدان ته ور ودان／ل

 يهوديانو له يو  لوئ３ پهلوان مرحب سره مخامخ شو او هغه
  .د تورې په يو －وزار له ورخه تير ک７وي３ 

يهوديانو چ３ کله د خپل مشر وژله وليده نو کال ته دننه 
عليه علی  رت＄ان پس３ پورې ک７و حضي３  وت＋تيدل او ور

السالم د ورۀ خوا ته ورغی او هغه ور چ３ شلو کسانو به 
له خپل ＄ايه راوکندلو ي３  بنداوؤ او خال請وؤ، په يوازې سر

کي＋ود چ３ يهوديانو له کال －ير چاپير ي３  او په هغه خندق
مسلمانان ددغه ور په ذريعه له خندقه راواوړيدل، . کندی ؤ

  .شول ونيوله او سر لوړي راستانﾢي３  کال
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  علم او پوهه) ع(علی حضرت امامد 

زما په علی  "له مبارک３ خل３ وائ３ ) ص(ابن عباس د پيغمبر
امت ک＋３ تر ！ولو پوهه او په فيصل３ او قضاوت ک＋３ تر 

ا نَاَ":د خلي خبره ده چ３) ص(و دا هم د پيغمبر ا".！ولو لوړ دی
   "لین عَتبسه مِْقيَْلفَ لمَالعِ ادَرَن اَمَا فَهَاُببَ لیٌعَ وَ لمِالعِ ُةنًْيدِمَ

ور دی ＇وک چ３ علم زده کول علی ي３  زه د علم ＊ار يم او" 
  "زده ک７يعلی ي３  غواړي له

عليه السالم علی  )ص(－ران رسول " : ابن مسعود هم وايي
له ) ع(کله چ３ علی. کي＋نولوي３  او له ＄ان سره ＊توراوغ

) ص(پو＊تل د خداي رسولراستون شو نو وم３ ) ص(پيغمبر
ما ته د علم زر ورونه  ) ص(پيغمبر" :ل؟ وې فرمايله ＇ﾢ ويدرت

   . پرانستل چ３ له هر وره زر نور ورونه پرانستل کي８ي
عليه السالم په منبر باندې وويل علی  يوه ورځ حضرت

  "یونُِدفقِن تَاَ لَْبی قَلونِی سَلونِسَ اسِالنَرَشَْعمَايَ"
له ما چه ＇ﾢ پو＊تل غواړئ، وې پو＊تئ، ! ای خلقو

مخک＋３ تر دې چه زه مو له السه او＄م ＄که چه زه د تيرو او 
په خداي قسم که د قضاوت او . راتلونکو کسانو علم لرم

خپلو د هغوی  فيصل３ ！غر خور شي، يهوديانو ته به د
، د انجيل منوونکو ته به له انجيله، د زبور منوونکو نوکتابو

صله او ته به له زبوره او قران منوونکو ته به له قرانه في
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په خداي قسم زه تر تاسو ！ولو په قران او د . قضاوت وک７م

  .هغﾢ په تاويل پوه يم 
  "سلونی قبل ان تفقدونی"په دويم ＄ل وويل ي３  بيا

تر دې مخک＋３ چ３ زۀ مو له من％ه الړ شم له ما پو＊تنه 
د قران د هر ايت پو＊تنه کوئ، د هغه د نزول په باره . ک７ئو

حقله چ３ د چا په باره ک＋３ نازل  ، د شان نزول او په دېک＋３
شوی دی او هم د راز د ناسخ منسوخ، محکم او متشابه او 
مکي والي او مدني والي، غرض دا چ３ هر قسم پو＊تنه که 

  ١.＄واب درک７مي３  زه به شئي３  ولیلرئ، ک
عليه السالم علی  ته د حضرت) ص(د خداي －ران رسول

علی  د حضرتفضايلو ته په پام سره حکم وشو چ３ خلقو ته 
) ص(عليه السالم واليت او جانشيني ＇ر－نده ک７ي او پيغمبر

په بيال بيلو ＄ايونو او موقعو ک＋３ دا کار ک７ی دی منجمله د 
.                                                                                                                            غدير په ورځ

په لسم کال مک３ ته د حج د فريض３  تد هجر)ص(رسول
ر ５سره د مل／رو شم )ص(پيغمبرپه دې سفر ک＋３ له . لپاره الړ

له حجه د راستنيدو په وخت هم دومره . يو لک شل زره تنه ؤ
لحج３ په اتلسمه ني＂ه د ذې ا. مل／ری وؤ )ص(پيغمبرکسان د 

نوم３ دشت３ ک＋３ غدير خم  "حفهج"د غرم３ په وخت دوی په 

                                                             
 ١٠١ص  ٢، طبقات ابن سعد جلد ١٥،  ١٦ارشاد مفيد ص .  ١

   ٤٦٣ص  ١استعاب جلد  ٢٧٠ص  ٤جلد 
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چ３ کله د لمان％ﾢ وخت راورسيدو او بان， وويل  .رسيدلته و
شو نو خلق له خپلو سورلو کوز شول، ！ول راغون６ شول او په 

بيا د او＊انو له کجاوو منبر جوړ ک７ی . نمون＃ وک７وي３  جمع
ر اوخت او د خداي پاک تر ثنا په منب) ص(شو، د خداي رسول

خوا دنده ما ته او تا سو ته د خداي له "وفرمايل ي３  وروسته
   .، ايا داس３ نﾢ دهاو مسؤليت راک７ل شوی دی

تبليغ وک７ او په دې  ې－واهي ورکوؤ چ３ مون８ ته د: خلق
الره ک＋３ دې ډيرې سخت９ وزغمل３، خداي درته د ددې ＊ه 

  .بدله درک７ه
 د هغﾢ د د خداي پاک په يووالي او ايا): ص(رسول مبارک  

او د دوزخ او  جنت مرګ او په بيا  ۍپيغمبربنده محمد په 
  راپا＇يدو －واهي نه ورکوئ؟                               

   .－واهي ورکوؤ: خلق
بيا د خداي . تﾢ －واه اوسه! خدايه): ص(رسول مبارک 

زه او  !ای خلقو:خلقو ته مخ ک７و او  وې فرمايل ) ص(رسول 
نو او＊يار او . ثر په غاړه له يو بل سره کتنه کوؤتاسو به د کو
 .زه تاسو ته دوه －ران بيعه ملغلرې پري８دم. خبر دار اوسئ

  هغه دوه ملغلرې کوم３ دی؟) ص(ای د خداي رسوله :خلق
خداي تعالی کتاب او د زما د ): ص(رسول مبارک

تر هغه خداي ما ته فرمايلي دي چ３ دا واړه به ) ع(اهلبيت
 .وخته له يو بله نﾢ جدا کي８ې چ３ د کوثر په غاړه ما ته راورسي

 بيا.ري８ئ －ني هالک به شئ５له دغو مﾢ مخک＋３ کي８ئ او مﾢ ت
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عليه السالم الس هسک ک７و علی  د اميرالمومنين حضرتي３ 
ي３  نو په همدي حالت سره. وويني او وې پيژنيي３  ３ ！ولچ

" ْمهِسِنُفاَ ْنمِ ينَنِومِاالُمبِ اسَی النَولَن اَمَ !اْساالنَهَُياَ" وفرمايل 
هغه ＇وک دي چ３ په مومنانو باندې تر هغوي زيات ! قوای خل"

حق لري او د مومنانو واليت او مشري دهغوي په الس ک＋３ 
  ده؟

  .)ص(خداي او د هغه رسول : خلق
خداي پاک زما موال دي او زۀ په ):ص(د خداي رسول 

نو باندې تر هغوي زيات حق لرم مومنانو موال يم،زۀ په مومنا
او  د چا چ３ زه موال "والُهمَ لیٌا عَذَهَفَ الُهْومَ ُتْنُک ْنمَ"نو 

                                      .د هغوي موال او مشر دي" علی"ا سرپرست يم د
د علی له دوستانو سره مينه ولره او ددۀ له د＊منانو ! اي خدايه

، ره چ３ له علی سره مرسته وک７يچا سله هغه . سره د＊مني
ته پا＇３ او تيري پرې  مدد وک７ه او ＇وک چ３ ددۀ مقابل３

کوم کسان چ３ ! نو ای خلقو. ي هغوي ته سزا ورک７هوک７
دوي دې دا خبره غايبانو او ناموجود کسانو ته . موجود دي

  "ورسوي
 ُتْلمَْکاَ ومَليَاَ"３ دا ايت نازل شو چخلق له خوارۀ شوي نﾢ وو 

 المَاالْس کُملَ يُتضِرَ ی وَْتمَْعنِ ْميُکلَعَ ُتْممَْتاَ م وَُکينَدِ ْمُکلَ
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نن م３ ستاسو دين مکمل ک７ او په تاسو م３ نعمتونه " "ينادِ
  ١"م په دين راضي شومتمام ک７ل او تاسو ته د اسال

 حقونو کې برابر والی په
مشر حضرت علی عليه السالم چ３ کله د اسالمي حکومت 

 خوت او د خداي پاک له حمد او ثنا وروستهشو نو منبر ته و
په خداي قسم که په مدينه ک＋３ زما د کجورې " :وفرمايلي３ 

يوه ونه هم وی، له بيت المال به ＇ﾢ وانﾢ خلم نو اوس ل８ سوچ 
وک７ئ چ３ کله زه د ＄ان لپاره له بيت الماله ＇ﾢ نﾢ اخلم نو ايا 

پا＇يد او  د علی ورور عقيل" درک７م؟ هپه ناجايزي３  تاسو ته به
ته په يوه ) حبش(وې ويل تﾢ ما ته او د مدين３ يو تور پوستکی 

 ستر－ه －ورې او ما له هغه سره برابروې؟

ای وروره " م ورته وفرمايل حضرت علی عليه السال
تﾢ په دغه تور پوستکی  هي＆ لوړ والي نﾢ لرې او ! ک＋ينه

لوړوالی او فضيلت يوازې په پرهيز－ارۍ او ايمان ک＋３ 
  ٢.دی
امام ＄نو مل／رو هغوي ته وويل ای اميرالمومنينه که له  د

بيت الماله دې اول لويو او غ＂و خلقو ته ＇ﾢ ورک７ې وی چ３ 

                                                             
  ١١تا  ٩حفه 請 ١الغدير جلد .   ١
  ٩ص  ١١وسائل ج .   ٢
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حکومت د ！ين， شوی وی نو بيا دې په عدالت سره په نورو 

 حکومت ک７ی وی نو دا به ＊ه وه؟

افسوس چ３ تاسو له ما غواړئ چ３ د خپل "امام وفرمايل 
تي او مسلمانانو سره په ب３ عدالت９ او بنيادونه په ظلم او زيا

ب３ انصاف９ ودروم، نه، په خداي قسم زه به هي）کله داس３ 
ونﾢ ک７م په خداي قسم که د مسلمانانو مالونه زما خپل هم وی 
بيا به می به هم په هغوي ک＋３ برابري او عدالت کوؤ پات３ ال 

    ١.راشه دا چ３ دا د دوئ خپل مال دی

  الت او انصافعد) ع(یحضرت امام عل د

بن ابيطالب عليه السالم له شهادته وروسته علی  د حضرت
يوه ورځ د همدان د قبيل３ د عمار لور بي بي سوده معاويه ته 

معاويه ته د سودې هغه سخت９ او فعاليتونه را ياد  ورغله،
د حضرت امام علی عليه ي３  شول چ３ د 請فين په جن， ک＋３

. ک＋３ تيرې ک７ې وېالسالم او د دوي د سپايانو په خدمت 
 بيا. و！وکلهي３  معاويه ورته دا سخت９ وريادې ک７ې او هغه

پاره راغل３ ئ３؟  هغ３ ورته ترې وپو＊تل چ３ دلته د ＇ﾢ لي３ 
خداي به درنه زمون８ د واجبو او ضروري ! ای معاويه" :وويل

حقونو د تروړلو غصبولو پو＊تنه کوي، تا تل په مون８ داس３ 

                                                             
  ٨٠ص ١١وسائل جلد .   ١
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ن８ ظلمونه کوي، زمون８ مالونه －ورنران －مارلي دي چ３ په مو
بسر بن "اوس دې دا .او حقونه چخ３２ کوي او س７ي مو وژني

چ３ زمون８ س７ي وژني او مالونه مو  ید یمارلپه مون８ －" ةارطا
که ستا له حکومته مو پيروي نﾢ کولئ نو اوس به . چور کوي

＊ﾢ په عزت ک＋３ وو، که دی دې لرې ک７ خو ＊ه په ＊ه، －ني 
 ."مون８ پخپله راپا＇و

ما له خپل３ قبيل３ ويروې، تا به " :معاويه وقهريدۀ او وې ويل
ﾢ＇ ３د زړۀ ي３  په ډير بد حالت ک＋３ هماغه بسر ته ورولي８م چ

 "خو＊ه وي هغه درسره وک７ي

د تيرو ي３  سوده يو ＇و شيب３ غل３ شوه او په ذهن ک＋３
 :دا شعر ووئ３ي３  وختونو عدالت او انصاف را ياد ک７ بيا

په هغه روح ، چ３ د هغوي په تللو د  يد خداي سالم د و"
هغه په حق او 請داقت . عدالت او انصاف ！غر هم ！ول شو

له هي）ه سره نه بدلولو، حق او ايمان په ي３  ژمن ؤ او حق به
 "هغه ک＋３ يو ＄ائ３ شوي وؤ

 معاويه تپوس وک７ چ３ دا د چا خبره کوې؟

بي بي سوده وويل د حضرت علی بن ابيطالب عليه السالم 
هم هغه ياد دي چ３ هغﾢ ته ورغلم چ３ د زکات د  اوس م３

راغون６ونکي افسر شکايت وک７م، کله چ３ امام ته ورسيدم نو 
ي３  وليدم، مون＃ي３  هغوي مان％ﾢ ته نيت ت７لو خو چ３ زه

له ما سره دې ＇ه "  :له ما وپو＊تلي３  پري＋ود او په مسکا سره
 .او بيا م３ ورته خپل شکايت ورسولو" هؤ"وم３ ويل " کار ؤ؟
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امام چ３ مان％ﾢ لپاره ودريدلی ؤ، په ژړه شو او خداي پاک 

－واه اوسه چ３ ما هي＆ کله حکم نه !  ای خدايه"ته مخاطب شو 
د ي３  بيا." دی ورک７ی چ３ دغه افسر په خلقو ظلم وک７ي

＇رمن３ يوه ！و！ه راوباسله او د خداي له نام３ او د قران يو ايته 
سي نو خپل ！غر ＇ن／ه چ３ زما ليک در ور"وليکل ي３  وروسته

 "دې ！ول ک７ه چ３ په ＄ائ３ دې بل ＇وک در ولي８م

ليک ماته راک７و خو په داسي حال ک＋３ چ３ ي３  بيا
ليک م３ افسر ته . پرې نه وۀ  ل／ول３ي３  پرانستي ؤ او ！اپه

 "ورک７ او هغه له خپل مقامه ＇ن， ته شو

سته مجبورا حکم معاويه د دې قيص３ تر اوريدو ورو
 .ته وې ليکئ، وريورک７و چﾢ＇ ３ غواړ

 د نورو خليفه انو په وخت   اميرالمومنين
خپل３ مهربانه ستر－３ له دنيا ) ص(ې وروسته چ３ پيغمبرد تر

اسمانه الړ، ＄ين３ کسان په  لهپناه ک７ې او دهغوي ＄الند نمر 
سقيفه بني ساعده ک＋３ راغون６ شول او حضرت ابوبکر 

د هجرت  )رضي اهللا عنه(ابوبکر . خليفه ک７ي３  )عنه اهللارضي (
کالو په عمر ٦٣کال د ١٣ۍ په هجرپه لسم کال خليفه شو او د 

 لسمياشت３ او  ٣کاله ٢ي３  د خالفت موده. ړالک＋３ له دنيا 
تر دۀ وروسته حضرت عمر بن خطاب رضي اهللا عنه . ور＄３ وه

لس کاله شپ８ مياشت３ او  دورهخليفه شو د دوي د خالفت 



＄لنده ستوريد اسالم   24

سته يوه شورا حضرت عمر تر خپل ＄انه ورو. ＇لور ور＄３ وۀ
حضرت عثمان خليفه شو او ي３  ړه ک７ه چ３ په نتيجه ک＋３جو

س ک＋３ ال－３ په واکال د خالفت ٢٤هغﾢ ده هجرت په 
س الکال د ＄نو مسلمانانو په  ٣٥واخست３ او د هجرت په 

  .هم قابو دولس کاله ؤ خالفتد دوي .ووژل شو
مجبور ي３  او هغه ورغللدې وروسته خلق امام علی ته  تر

＄نو نورو کسانو هم خالفت ته اميد لرلو . ليفه شيک７ چ３ خ
خو ！ول مسلمانان په علی عليه السالم 請الح شول او نور 

عليه السالم علی  حضرت، د .کسان چ３ د خالفت طمع دار وؤ
 ې امله او ＄نو نورو وجوهاتو لهد＊من９ ته را پا＇يدل چ３ له د

 د مسلمانانو تر مين＃ ＇و جن／ونه وشول او دغو کسانو ３وج
د ډيرو  د＊منان وؤ، السالمچ３ د حضرت امام علی عليه 

د دغو جن／ونو په وجه له ＄نو . وبهيولهي３  مسلمانانو وينه
حق －６وډ شو او ب３ الره شول او د خوارجو په نامه يوه  کسانو

د خپل زړه او خو ＊３ سره سم ي３  بهډله جوړه شوه چ３ اسالم 
د . وې کافر３ ي تفسيرولو او حضرت امام علی عليه السالم ته

حضرت علی وروستی جن， له همدغو خوارجو سره ؤ چ３ د 
په دغه جن， ک＋３ خوارجو . مشهور دی نامه په" نهروان"

  .مات３ وخوړه
دروازه او د  علمامام علی عليه السالم چ３ د  حضرت

له الهي ي３  اسالم يوه لويه او مضبوطه ستنه وه چ３ سينه
هم چ３ کله د اسالم  نورو خليفه －انو په وخت د هعلمه ډکه و
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ک７ې  محسوسهلپاره د دوي ضرورت پي（ شوی دی او دوي 

ده چ３ اوس د حق لپاره خبره کول يا بل ＇ه اقدام ضروری دی، 
 ر＊وون３ په وختالد هدايت او هر ډول  اسالمد . دیي３  ک７ی
３ دويم خليفه به چله هي＆ قربان９ سر نه دی غ７ولی، تر دې ي３ 

  :تل ويل
که علی نﾢ وی نو عمر به هالک شوی " (رمَُع کَلَهَلَ لیٌعَال  ولَ" 
  )ؤ

په ديني يا غير ديني چارو او سياسي ستونزو ک＋３ د امام 
ي３  ر＊وون３ هغوي دومره حيرانه ک７ی وو چ３ ب３ اختياره بهال

د حضرت امام علی عليه السالم د بزر－وارۍ او علم اعتراف 
  .زه دلته ＄نو مواردو ته اشاره کوم. کوؤ

  رضي اهللا عنه په زمانه کې د حضرت ابوبکر

 حضرت ابوبکر رضي اهللا عنه＄ن３ يهودي مفکران او عالمان 
ﾢد امت د پيغمبر" وپو＊تل ي３  ته راغلل او له هغ ﾢص(که ت (

دې چ３ د نو مون８ په تورات ک＋３ لوست３ ي３  جانشين
ي به تر ！ولو عالم او او＊يار س７ی و＄اي ناستی ) ص(پيغمبر

او که په  پاک په زمکه ک＋３ دی نو مون８ ته ووايه چ３ خداي
  اسمان ک＋３؟

＄واب ورک７و هغه په اسمان حضرت ابوبکر رضي اهللا عنه 
هغوي ورته وويل نو ددي مطلب دا . ک＋３ په عرش باندې دی
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دی چ３ په زمکه ک＋３ نشته يعني خداي پاک ＄ينو ＄ايونو 
  .ک＋３ شته او ＄ينو ＄ايونو ک＋３ نشته

له  د کفر خبره ده،وويل دا  حضرت ابوبکر رضي اهللا عنه 
. دې ＄ايه و＄ئ －ني حکم به  ورک７م چ３ سرونه مو پرې ک７ي

. خندا پيل ک７هي３  هغوي راستانﾢ شول او په اسالم پورې
له هغوي ＇خه يو تن راوغو＊ت  حضرت امام علی عليه السالم

زه خبر يم چ３ تاسو ＇ه وپو＊تل او ＇ﾢ " :وفرمايلي３  او ورته
خداي پاک وايي  اسالمچ３  ئخو پوه ش ＄واب مو واوريد،

 ﾢپخپله د مکان او ＄ائ３ پيدا کوونکی دي نو ＄ائ３ او مکان ن
لري او تر دي لوړ دی چ３ په کوم ＄ائ３ او مکان ک＋３ وي هغه 
په هر ＄ائ３ ک＋ي دی ب３ له دې چ３ له ＇ﾢ ＇يز سره تماس ولري 

يهودي چ３ " او جخت وي ورسره، او دهغه علم په ＇ﾢ خپور دی
  ١.سلمان شودا خبره واوريده نو م

قدامه بن مظعون نوم３ س７ي شراب و＇＋ل حضرت عمر 
رضي اهللا عنه وغو＊تل چ３ په هغه باندي شرعي حد جاري 

قدامه وويل په ما باندې د . ووهيي３  ک７ي يعني اتيا متروک３
: ＄که چ３ خداي پاک فرمائ３.حد جاري کول 請حيح نﾢ دي

 ک７ي ديي３  راوړی او نيک کارونهي３  هغه کسان چ３ ايمان"

                                                             
  ٣١٢ص  ١احتجاج طبري چاپ جديد ج .   ١
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تر هغه وخته پورې چ３ متقيان ي３  هغه ＇ﾢ ک＋３ چ３ خوريپه 

  ١"وي او نيک عملونه کوي هي＆ باک نشته
ﾢحضرت عمررضي اهللا عنه چ３ دا خبره واوريده نو په هغ 

ته خبر ورسيد هغه ) ع(علی حضرت امامحد جاري نه ک７و ي３ 
ترې وک７ه چ３ ول３ ي３  عمر رضي اهللا عنه ته راغی او پو＊تنه

ون اجراء نﾢ ک７و، عمر رضي اهللا عنه ورته هماغه دې خداي قان
وفرمايل قدامه په دې ايت ) ع(علی حضرت امامايت ولوست، 

ايمان ي３  ک＋３ نه شاملي８ي ＄که هغه کسان چ３ په خداي
راوړی او نيک کارونه کوي د خداي حرام ک７ي ＇يزونه په ＄ان 
نﾢ حاللوي، قدامه راوغوړه او ورته ووايه چ３ توبه وباسي که 

دې وک７ه نو حد پرې جاري ک７ه او که وې نﾢ ک７ه نو بيا ي３  وبهت
ووژل شي ＄که چ３ د شرابو د ＇＋لو د حرام والي په انکار سره 

وک７ه او له ي３  قدامه راوغو＊تل شو توبه. له اسالمه وتلی دی
حضرت عمر رضي اهللا عنه ته پته نﾢ وه . الس واخستي３  －ناه

ورته وويل اتيا ) ع(علی حضرت امام. ووهيي３  چ３ ＇و کوړې
  .ېکوړ

                                                             
  .93ة سوره مائده اي.   ١
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  د حضرت عثمان رضي اهللا عنه په وخت 

عالمه مجلسي له کشافه، ثعلبي او اربعين خطيبه نقلوي چ３ 
د حضرت عثمان رضي اهللا عنه په زمانه ک＋３ يوې ＊％３ تر 

عثمان حکم . وادۀ وروسته د شپ８و مياشتو بچی وزي８وؤ
ماشوم ورک７و چ３ هغه د زنا په وجه سن／سار ک７ي ＄که چ３ دا 

د هغ３ له خپل خاونده نﾢ دی او يقينا دا ماشوم تر وادۀ 
مخک＋３ له چا بل کس ＇خه －ن６ه شوی دی ＄که چ３ په شپ８و 

  .مياشتو ک＋３ خو ماشوم نه کي８ي
حضرت علی عليه السالم چ３ دا واوريدل نو حضرت 

وويل زه د خداي له کتابه له تا سره ي３  عثمان رضي اهللا عنه ته
او د  )زي８ون(اک په يو ايت ک＋３ د حمل خداي پ. مجادله کوم

شودو ورکولو موده ديرش مياشت３ ！اکل３ ده لکه چ３ فرمائ３ 
او د ) زي８ون(يعن３ د حمل  ١"راًْهشَ ونَالثٌثَ ُهاُلصَفِ وَ ُهُلْمحَ وَ"

او په يو بل . شودو ورکولو موده په －６ه ديرش مياشت３ ده
کاله ده ＄ائ ک＋３ فرمائي چ３ بچي ته د پ９ ورکولو موده دوه 

 ينِلًکامِ ينِولَحَ نَُهدَالْواَ عنَضِْرُي اُتدَالِوَاْلوَ": لکه چ３ فرمائي
يعن３ ميندو ته پکار دي چ３ خپلو  ٢"ةاعَضَالرَ مَتُِي ْناَ ارادَ ْنمَلِ

  .پوره پ９ ورک７ي )مياشت٢٤３(ه بچو ته دوه کال

                                                             
  .15ةسوره احقاف اي.   ١
  .233ةسوره بقره اي.   ٢
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مياشت３ ده نو له هغه ٢٤نو کله چ３ د پ９ ورکولو موده  

او شودې ورکولو موده په －６ه ديرش " زي８ون"د وايي  ايته چ３
ل８ تر ل８ه وخت شپ８ ) زي８ون(＇ر－ندي８ي چ３ د حمل  .مياشت３ ده

مياشت３ دی يعن３ په شپ８و مياشتو ک＋３ هم بچی پيدا کيدی 
نو د قران له حکم سره سم دې ＊％３ هي＆ غلط او ناوړه ". شي

                  ."کار نﾢ دی ک７ی
وموړې ＊％ه دې رک７و چ３ نحضرت عثمان حکم و

  .پري＋ودل شي
فقيهانو او عالمانو همدې ايت په دليل د زي８ون ل８ تر ل８ه 

يعن３ د شرعي حکم دا دی چ３ . موده شپ８ مياشت３ ！اکل３ ده
که يوې ＊％３ تر وادۀ شپ８ مياشت３ وروسته بچی وزي８وؤ نو 

جائز بچی وي خو که له شپ８و مياشتو کم شو نو ي３  هغه به
  .ناجائزه دی

  شهادت عليه السالمعلی  حضرت امامد 

د هجرت په ＇لوي＋تم کال په مک３ ک＋３ ＄ن３ خوارج راغون６ 
 عليه السالمعلی  حضرت اماموک７ه چ３ ي３  شو او غ＋ته

معاويه او عمر عاص په کوف３ شام او مصر ک＋３ په ！اکلو 
دوي د روژې د مبارک３ مياشت３ . وختونو ک＋３ ووژني

＄وې ملجم د  د عبدالرحمن. شپه د وژل３ وخت و！اکﾢ نولسمه
په شهيدولو، د 請ريمي ＄وي  عليه السالمعلی  حضرت امام
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حجاج د معاويه په وژلو او د بکر تميمي ＄وي عمرو د عمرو 
  .عاص په وژلو و－مارل شول 

له ي３  ابن ملجم په همدې خاطر کوف３ ته راغی خو ＇وک
تر دې چ３ يوه ورځ د يو . خپل سپيرۀ او پليت نيته خبر نﾢ ک７ل

سره " مهقطا"ر ک＋３ له يوې ＊ائسته جين９ خوارج په کو
وغو＊ته، ي３  زړه وبائيله او ＄ان لهي３  په هغ３مخامخ شو 

قطامه ورته وويل زما مهر درې زره درهمه، يو مرئ３ او د 
قطامه چ３ پالر  .شهيدول دي عليه السالمعلی  حضرت امام

ؤ د نهروان په جن， ک＋３ م７ۀ شوي وؤ، خيال کوي３  او ورو１ه
خو حقيقت . ی１ه وژلي دوپالر او ورعلی ي３  مچ３ حضرت اما

داسي نﾢ ؤ، غرض دا چ３ ابن ملجم قطامه ته وويل چ３ زۀ هم د 
 او اوس په خپله اراده ال. همدي کار لپاره کوف３ ته راغلی ؤم

  .کلک شوم
باالخره هغه سپيره شپه راورسيده، ابن ملجم له خپلو دوؤ 

عت ک＋３ شپه د کوف３ په جما نولسمهمل／رو سره د روژي 
 حضرت امامقابو ديرش او ＇و کاله مخک＋３ . تيره ک７ه

له －ران رسوله اوريدلي وؤ چ３ د روژې په مياشت３ ) ع(علی
  .ک＋３ به له دنيا ＄ي

  )نوره قيصه به د حضرت علی عليه السالم له خل３ واورو(
د روژې د مبارک３ مياشت３ په  )ص(پيغمبراو چ３ کله "..... 

م او تپوس م３ نو زۀ پا＇يدمشهوره خطبه ولوسته  باب هغه
په دې مياشت３ ک＋３ ډير ! ترې وک７ چ３ ای د خداي رسوله
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له －ناهانو ＄ان "ارز＊تناک عمل او کار کوم دی؟ وې فرمايل 

ووئ３ چ３ تﾢ به ي３  سخت وژړل او ماته )ص(پيغمبرساتل، بيا 
                                                  .                                               ېهم په دې مياشت３ ک＋３ شهيدي８

د امام علی عليه السالم له ک７و او ويناوو هم دا ＇ر－نديده 
چ３ دی په دې مياشت３ ک＋３ شهيدي８ي، ＄که چ３ په همدې 

ويلی وو چ３ دا ＄ل به د حج په موسم ک＋３ زۀ ستاسو ي３  کال
 له امامه همدا شان کله به چ３ خلقو. په من＃ ک＋３ نﾢ يم
خورې ډوډۍ  دې مياشت３ ک＋３ ول３ کمهپو＊تنه کوله چ３ په 

غواړم چ３ په تشه خي＂ه د خداي کتن３ ته : "ه فرمايلنو امام ب
  "ورشم

په "ي３  ！وله رو１ه ک７ه او فرمايل بهي３  د روژې نولسمه شپه
خداي قسم دروغ نﾢ وايم او ما ته دروغ نﾢ دي ويل شوي، نن 

پ３ په سهار مهال کله او باالخره د هغ３ ش ١."هماغه شپه ده
جمات ته راغی نو سهار  د لمان％ه په ال چ３ د متقيانو مو

وخت د ن７ۍ تر ！ولو د پليت س７ي ابن ملجم خون７ۍ او زهرژنه 
توره د حضرت امام علی عليه السالم په مبارک سر ول／يده او 
دا نمر د عبادت په مهراب ک＋３ په وينو ک＋３ رن／ين شو او 

رک３ مياشت３ په يوويشتمه شپه دوه ور＄３ پس د روژې د مبا
  ٢.د هجرت په ＇لوي＋تم کال دغه نمر پريوته 

                                                             
  .١٠ارشاد مفيد ص .   ١
  .٢٨١، ص۴٢بحار ج  ۵ارشاد مفيد ص  .   ٢
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د هغوي مبارک بدن د عراق په نجف ＊ار ک＋３ خاورو ته 
وسپارل شو چ３ اوس هم د مسلمانانو او د هغوي د ليوالو د 

لکه ＇ن／ه چ３  عليه السالمعلی  حضرت امامزړونو کعبه ده؟ 
ددغ３ پي＋３ په . ７و！ول عمر د خداي پاک په ياد ک＋３ تير ک

وخت هم د خداي پاک په ياد ک＋３ ډوب ؤ ＄که چ３ کله ابن 
ملجم خون７ۍ توره د هغه په مبارک تندي ول／يده نو لوم７ۍ 

د کعب３ په رب قسم چ３ " عبهالکَ بِرَ وَ ُتْزُف"دا وه ي３  جمله
  "کامياب او بريالی شوم

امام هماغه شان په وينو ل７لی کور ته بوتللو، امام ي３  بيا
لی په دغه موده خپلو بچو ته وفرمائيل چ３ زما قاتل په ما ع

يوازې يو －وزار ک７ی دی نو پکار ده چ３ يوازې يو －وزار پرې 
  .وک７ی شي او هغه سره دې ＊ﾢ سلوک وشي

امام دوه ور＄３ د شهادت په بسترې پروت ؤ او بيا هم هره 
نيکمرغ９ او ＊ي／７ې په فکر ک＋３ ؤ او سره له د خلقو د شيبه 

او پخپله  حضرت محمد 請لی اهللا عليه و اله وسلمدې چ３ 
تر دې مخک＋３ هم ډير ＄له د  عليه السالمعلی  حضرت امام

امام حسن، امام حسين او ورپس３ تر دولسو امامانو پورې د 
！ولو د امامت يادونه ک７ې وه خو بيا هم امام علی عليه السالم 
 د خپل عمر په وروستو شيبو ک＋３ د حجت د تمامولو لپاره

  .خلقو ته د دوي د امامت خبره بيا وک７ه



وندژ) ع(د امام علی  33 

  وروست خبرې) ع(علید امام 

امام د ژوند په وروستيو شيبو ک＋３ خپلو بچو، خپلوانو او 
تاسو تقوی او له ....".！ولو مسلمانانو ته و請يت وک７ چ３ 

خدايه ويرې ته رابولم، خپل کارونه او چارې منظم３ او 
د ا請الح او رغاون３ سر＇２ه ساتئ او تل د مسلمانانو تر مين＃ 

په فکر ک＋３ اوسئ، يتيمان مﾢ هيروئ او د －اون６يانو د 
حقونو خيال ساتئ، قران د ＄ان لپاره يو عملی پرو－رام 

د نمون＃ ډير " مُکينِدِ موُدا عَهَنَاِفَ لواةِی الصَهللا فِهللا اَاَ" ئ－ر＄وو
 .کوئ ＄که چ３ دا مو د دين ستنه دهي３  خيال ساتئ او درن＋ت

په الر ک＋３ په خپل سر، مال او ژب３ سره جهاد د خداي پاک 
بدو  کو ئ، له يو بل سره غ８ مله اوسئ، ＊و ته رابلل اؤ له

که د خداي فرض او دنده مو  منع３ کول مﾢ پري８دئ ＄که چ３
پري＋وده نو ستاسو د ！ولن３ پليت او ظالم کسان به په تاسو 
واکمن شي او بيا چ３ هغوي ته هر ＇ومره هم ＊يرې وک７ئ 

  .نﾢ قبلوي３ ي خداي
په اثارو ک＋３ د هغوي يو  عليه السالمعلی  حضرت امامد 

مشهور اثر نهج البالغه دی چ３ په دې کتاب ک＋３ د حضرت 
د . خطب３ را نقل شوي دي ٢٣٩امام علی عليه السالم قابو 

خطبو نه عالوه پک＋３ دعا－ان３، و請يتونه، ليکونه او د امام 
ه ډک３ وړې وړې علی عليه السالم ارز＊تناک３ او له نصيحت

جمل３ هم شته، دا کتاب يو بزر－وار او شريف سيد رضی چ３ 
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يو اديب، شاعر او عالم س７ی ؤ قابو زر کاله مخک＋３ راغون６ 
او د پ＋تو ژب３ مشهور شاعر حمزه بابا په اول ＄ل (.ک７ی دی

                            ). په پ＋تو ک３ ترجمه ک７ی دی
له مخک＋３ مسعودي چ３ له سيد رضی قابو سل کا

  :کتاب په دويم ！وک ک＋３ وائي" مروج الذهب"اوسيدۀ د 
حضرت هغه خطب３ چ３  خلقو په بيال بيلو  موقعو ک＋３ د 

له خل３ غون６ي ک７ي تر ＇لور سوه اتيا  عليه السالمعلی  امام
دغه خطب３  عليه السالمعلی  حضرت امام. خطبو زيات３ دي

و ويلي دي او فی البديهه او ب３ له ＇ه ياد＊ته او ＄ان ته ليکل
 حضرت امامخلقو به ترې هم ليکل３ نو له دې معلومي８ي چ３ د 

خطب３  ډيرې زيات３ دي حال دا چ３ سيد  عليه السالمعلی 
خطب３  ٢٣٩رضی بزر－وار په نهج البالغه ک＋３ يوازې 

استاد  ١سيري در نهج البالغه ايت .(راغون６ې ک７ي دي
  .)مطهري

＄ان ته يو کتاب  د نهج البالغه په حقله خبرې او معلومات
غواړي خو زۀ په دې لن６ې غوندې پيژند－لو اکتفا کوم او که 

چ３ نور معلومات تر السه ک７ي نو پخپله نهج غواړي ＇وک 
ي７نو ته چ３ لويو لويو غ３ او د هغ３ بيال بيلو شرحو او ＇البال

پرنهج البالغ３ سربيره . عالمانو ليکلي دي مراجعه کولی شي
اوتونه او فيصل３ هم ډيرې د امام علی عليه السالم قض

شوق لري نو دا ي３  خوندورې او حيرانوونک３ دي او که ＇وک
  .      هم د بيال بيلو کتابونو په شکل ک＋３ چاپ شوي دي


