
بسم ھللا الرحمن الرحیم 

د غونډې خبرې 

ھغھ ګران بیھ میراث چې اھلبیتو(ع) لھ ځانھ 
وروستھ پریخی دی او د ھغوي الرویانو ھغھ لھ 
ورک شونې څخھ ساتلی دی د مکتب یوه کاملھ 

بیلګھ ده چې د اسالمي علومو بیال بیلې څانګې 
لري. او د علم ډیر تږي یې لھ دې چینې خړوب 
کړي دي. او داسې عالمان او پوھان یې اسالمي 
امت تھ ورکړي دي چې د اھلبیتو(ع) د علمونو 

پھ رڼا کې پھ اسالم باندې د بیال بیلو 
سوالونو، شبھو فکري بې الریو ځواب ورکړي، او 
پھ تېر شوي پیړیو کې یې د سوالونو د ټولو نھ 
ښھ ځوابونھ او د مشکالتو د حل الرې ښودلي دي. 
  د اھلبیتو(ع) نړیوالۍ غونډې ـ لپاره د دې 
چې دا ذمھ واري یې اختسې ده ـ د رسالت لھ 

حریمھ او د حقو اعتقاداتو نھ دفاع تھ وړاندی 
شوی ده. ھغھ حقیقتونھ چې د بیال بیلو فرقو، 
مذھبونو او د اسالم مخالفوخلکو ھمیشھ د ھغې 

پھ مخالفت کې کوښښ کړی دی. د اھلبیتو 
نړیوالھ غونډه پھ پاکې الرې کې، ځان د اھلبیت 
(ع) د ریښتني الرویانو او شاګردانو څخھ ګڼي، 
ھغھ شاګردان چې ھمیشھ دې تھمتونو لرې کولو 
تھ تیار وو او دا کوښښ کوي چې پھ ھره زمانھ 
کې د زمانی د غوښتو مطابق د دې جنګ پھ لومړي 

سر پاتي شي. 
 ھغھ تجربې چې پھ دې بڼھ د اھلبیتو(ع) د 

مکتب د پوھانو پھ کتابونو کې ذخیره شوې او 
راټولې شوې دي، د ھغې مثال نھ مالویږي. ځکھ 

چې دا تجربې او دلیلونھ چې ټول د عقل سره سم 
او لھ بې ځایھ تعصبھ پاک دي، متخصصان او 
پوھان او عاقالن داسې مخاطب کوي چې د ھغوي 

عقل او پاک فطرت دا دلیلونھ ومني او قبول یې 
کړي. 

 د اھلبیتو(ع) نړیوالې غونډې دا کوښښ کړی 
دی چې د دې تجربو نوې ټوک، د دې زمانې د 
محققانو، لیکواالنو او د ھغھ کسانو چې د 
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اھلبیتو(ع) مذھب یې قبول کړی دی، کتابونھ 
چاپ کړي او د حقیقت د چینې تږو تھ یې وړاندې 

کړي. 
 دې غونډې د شیعھ وو د تېر شویو عالمانو 

لیکل شوې کتابونھ او تحقیقات ھم چاپ کړي دي 
چې دا کتابونھ بھ ھم د حقیقت د لټوونکو 

لپاره د یو خوږې چینې پھ شان وي. او پھ دې 
زمانھ کې چې عقل پھ تکامل او پوره کیدو دی، 
د اھلبیتو(ع) ھغې حقیقتونو تھ چې د نړیوالو 
لپاره یې د تحفی غوندې پریخي دي غوږ کیدي. 

 ھیلھ لرو چې د دې غونډې د کتابونو 
لوستوونکي بھ مونږ لھ خپلو قیمتي وړاندیزونو 

او ښو نیوکو څخھ خبر کړي. 
 ھمدارنګ ټولو مؤسسو، پوھانو او ژباړه 

 پیغمبر(ص)کوونکو تھ بلنھ ورکوو چې د ګران 
دین پھ خپرونې کې لھ مونږ سره مرستھ وکړي. 
 لھ خدایھ دا سوال کوو چې زمونږ دا وړکې 

غوندې کوښښ پھ خپلې درګاه کې قبول کړي او د 
اخري امام مھدي (عجل ھللا تعالي فرجھ الشریف) د 

سوري الندې نور توفیق ھم راکړي. 
 دې ځاي کې مناسبھ ګڼو چې د خوږ استاد 

ښاغلي عبدالرحیم دراني څخھ مننھ وکړو چې د 
دې کتاب پھ ژباړې کې یې لھ مونږ سره مرستھ 
وکړه او ھمدارنګ لھ ھغې کسانو چې د دې کتاب 
پھ پوره کیدو کې یې لھ مونږ سره مرستھ کړې، 
پھ بیلھ توګھ ھغھ کسان چې د ترجمې پھ اداره 

کې کوښښ کوي. 
   

 د اھلبیتو(ع) د نړیوالې غونډې 
فرھنګي معاونت 
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امام حسن علیھ السالم  دویم امام حضرت 

زوکړه: 
 لمسی او د پیغمبر(ص)د اسالم د ګران 

بي بي فاطمھ حضرت علی علیھ السالم او 
 امام حسن علیھ السالم  لومړی ځوې (ع)

د ھجرت پھ دریم کال د روژې د میاشتې 
 پیغمبر(ص) 1پھ پنځلسمھ نیټھ وزیږیدۀ.

د مبارکۍ لپاره حضرت علی علیھ السالم 
کره ورغی او د خداي پھ حکم یې د ھغۀ 

امام حسن علیھ  2" کیښود.نوم "حسن
 د خپل عمر قابو اوۀ کالھ لھ السالم 

 او 3 سره تیر کړل.پیغمبر(ص)خپل نیکۀ 
نیکۀ بھ ورسره سختھ مینھ لرلھ. اکثره 
بھ یې پھ اوږو کیښنولو او ویل بھ یې 

، تاریخ الخلفاء 169 . ارشاد مفید ص  1
 188سیوطي ص

 238 ص 43 . بحاراالنوار ج  2
 . دالئل االمامھ .محمد بن جریر الطبري  3
 60ص 
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خدایھ زۀ لھ دۀ سره مینھ لرم تۀ ھم 
  4ورسره مینھ ولره 

حسن   وفرمایي: "څوک چې پیغمبر(ص)
 سره حسین علیھ السالم  او علیھ السالم 

مینھ وکړي، لھ ما سره یې مینھ کړې ده 
او څوک چې لھ دغو دوؤ سره دښمني 
  5."وساتي لھ ما سره یې دښمني کړې ده

 حسن علیھ السالم ھمداراز فرمایي: 
 د جنت د ځوانانو حسین علیھ السالم او 

 یو بل ځاې کې فرماي: 6سرداران دي. 
زما دا دوه زامن امامان دي کھ قیام 

.  7وکړي او کھ قیام ونۀ کړي 
شخصیت دومره لوړ ؤ چې امام د ھغھ 

ګران رسول (ص) بھ پھ ھماغھ وړوکوالي 
کې پھ ځنو ژمنو او تړونونو ګواه 

جوړولو.  
 د ثقیف (ص)  پیغمبریي:" وای"واقد

لپاره د ذمې عھد او تړون وکړ. خالد 
حسن علیھ بن سعید دغھ تړون ولیکۀ او 

 یې ګواھي حسین علیھ السالم او السالم 

، صحیح بخاري 188 . تاریخ الخلفاء ص  4
کتاب الحلق باب مناقب الحسن والحسین ، 

 307 ص 2صحیح ترمذي ج 
 . ابن ماجھ فضائل حسن و حسین ،. مسند  5

 ، تاریخ خطیب 288 ص 2احمد ابن حنبل ج 
 141 ص 1بغدادي ج 

 ،. مسند احمد 306 ص 2 . صحیح ترمذي ج  6
 ، تاریخ الخلفاء 82-62-3 ص 2ابن حنبل ج 

 189ص 
 ، ارشاد 178 ص 43 . بحاراالنوار ج  7

 181مفید ص 
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 د خداي پیغمبر(ص) او کلھ چې 8ورکړه.
پھ حکم د نجران لھ اوسیدونکو سره 
مباھلې تھ الړو. د خداي پھ حکم یې 

بي بي حضرت امام علی علیھ السالم، 
 او امام حسن علیھ السالم ، )سفاطمھ (

 ھم لھ ځان سره حسین علیھ السالم امام 
بوتلل او د ھغوي پھ پاکۍ او پاک لمنۍ 

 9" ایت نازل شو. " تطھیر د 
 د امام حسن علیھ السالم ھمدا شان 

پالر غږملی او ملګری ؤ پھ ظالمانو بھ 
یې نیوکھ او د ظلم ځپلو بھ یې مالتړ 

"ربزې" تھ جال کوؤ کلھ چې حضرت ابوذر 
وطن کیدو حضرت عثمان (رض) حکم ورکړو 

چې ھیڅوک بھ یې نۀ بدرګھ کوي خو امام 
حسین علیھ  او امام حسن علیھ السالم 

 او د دوي پالر ھغھ ډیر پھ عزت السالم 
او احترام سره بدرګھ کړو او د خداي 
پامانۍ پھ وخت کې یې د حضرت عثمان 

(رض) پھ حکومت نیوکھ وکړه. او حضرت 
ابوذر (رض) تھ یې د صبر او زغم نصیحت 

  10وکړو. 
 کال د خپل پالر پھ 36د ھجرت پھ 

ملګرتیا بصرې تھ راغی چې د جمل د جنګ 
اور چې بي بي عائشې او طلحھ و زبیر 

بل کړی ؤ، مړ کړي. 
بصرې تھ لھ ورتګھ مخکې د حضرت امام 
علی علیھ السالم پھ حکم لھ لوي صحابي 

 33 ،. دویم ټوک ص 1  . طبقات کبیر ج  8
ة شریف باب مناقب  . صحیح مسلم ، مشکوا 9

 287اھلبیت (ع) غایة المرام ص 
 بن حسن علیھ السالم ة االمام  . حیا 10

 262-261علی علیھ السالم ص 
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حضرت عمار یاسر (رض) سره کوفې تھ الړ 
چې خلق تیار کړي او بیا لھ خلقو سره 

د امام علی علیھ السالم د مرستې لپاره 
پھ خپلو ښکلو او 11بصرې تھ ستون شو 

کلکو تقریرونو سره یې د عبدھللا بن زبیر 
ھغھ دروغ څرګند کړل چې د حضرت عثمان 
قتل یې پھ حضرت علی پوري تړلو. دغھ 

شان پھ جنګ کې یې ھم ډیره بھادري 
 12وښودلھ او کامیاب شو.

د صفین پھ جنګ کې ھم لھ پالر سره 
اوږه پھ اوږه والړ ؤ. پھ دې جنګ کې 

معاویھ عبیدھللا بن عمر ھغۀ تھ واستوۀ 
او وې ویل چې د خپل پالر حضرت امام 

علی علیھ السالم لھ ملګرتیا الس واخلھ 
نو تا بھ مشر کړو ځکھ چې پالر دې پھ 
جنګونو کې د قریشو ډیر غټ غټ کسان 

وژلي دي او لھ دې املھ ترې خلق نۀ دي 
راضي. خو پھ تا باندې ټول قریش راضي 

کیږي. 
 ورتھ امام حسن علیھ السالم حضرت 

وویل قریشو غوښتل چې د اسالم بیرغ 
راکوز کړي خو زما پالر د خداي او اسالم 

پھ خاطر د ھغوي سرغنھ ووژل او ھغوي 
یې تیت او پرک کړل نو خلق ځکھ د ھغۀ 

 13دښمنان شول او ورسره میرڅي کوي.
 پھ دغھ ټول امام حسن علیھ السالم 

جنګ کې د پالر ملګرې ؤ او کلھ چې د 

 20 جز اول ص 3  . طبقات کبیر ج  11
ة االمام الحسن علیھ السالم بن  . حیا 12

 396-399 ص 1علي (ع) ج 
ة االمام الحسن علیھ السالم بن  . حیا 13

 444-445 ص1علي (ع) ج 
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امام علی علیھ السالم او معاویھ د 
سپایانو لخوا دوه کسان غوره شول چې 

" شي او فیصلھ وکړي نو کلھ چې کمح"
امام حسن علیھ دوي ناروا حکم وکړ 

 پاڅید او د پالر پھ حکم یې یو السالم 
ګرم او ولولھ ناک تقریر کې وویل " 

تاسو دا دوه کسان ددې لپاره وټاکل چې 
د خداي لھ کتاب سره سمھ فیصلھ وکړي 

خو دوي اپوټھ کار وکړو نو داسې کس تھ 
حکم او منځګړی نۀ شي ویل کیدی بلکې 

  14"داسې کس غندل شوی دی.
امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیھ 

السالم د شھادت پھ وخت د ھغھ حکم 
امام  ورتھ کړی ؤ پیغمبر(ص)مطابق چې 

 یې خپل جانشین او حسن علیھ السالم 
حسین علیھ ځایې ناستی کړو او امام 

 او د دوي نور بچي ددې کار السالم 
 15ګواھان شول.

خوي او خصلت    

پرھیزګاري: 
 خداي پاک تھ حسن علیھ السالمامام 

خاصھ پاملرنھ لرلھ. او ددې پام او 
توجھ اثار بھ د اودس او چار اندام پھ 

وخت د دوي پھ مخ څرګندیدل د وضو پھ 
وخت بھ یې رنګ زیړ شو او رپیدو بھ. 

چا ورنھ پوښتنھ وکړه چې پھ تاسو 

ة االمام الحسن علیھ السالم بن  . حیا 14
 ص 2 ، اسد الغابھ  چ 479  ص1علي (ع) ج 

13 
   297-298 ص 1  . اصول کافي ج  15
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باندې داسې حالت ولې را ځي؟ ځواب یې 
ورکړو څوک چې د خداي پھ درګاه کې 

ودریږي پکار ده چې پھ ھمداسې حالت 
سره وي. 

امام امام صادق علیھ السالم وایي چې 
د خپلې زمانې تر ټولو حسن علیھ السالم 

عابد او پرھیزګار کس ؤ ځکھ چې کلھ بھ 
مرګ وریاد شو نو بې حالھ بھ شو او 

 پیاده او کلھ ھم پښې 16ژړل بھ یې.
 حجونھ کړي وو.  25ابلې یې 

 
سخاوت: 

یوه ورځ کعبې تھ تلی ؤ. یو سړی یې 
ولید چې خداي تھ دعا کوي " خدایھ 

امام حسن ماتھ لس زره درھمھ راکړې " 
 ھماغھ وخت کور تھ راغی علیھ السالم 

او ھغۀ تھ یې لس زره درھمھ ولیږل. 
یوه ورځ یوې کنیزې دوي تھ پھ تحفې 

امام حسن کې یو خوشبوداره ګل ورکړو 
 د دغھ ګل پھ ځواب کې ھغھ علیھ السالم 

ازاده کړه او وې فرمایل: خداي پاک 
مونږ داسي تربیت کړي یو بیا یې دا 

ایت تالوت کړو : 
" َو ِاَذا حُیْیُْتمْ ِبَتحِیٍَة َفحَیُوا ِبَاحْسََن 

ِمْنھا (کھ تاسو تھ چا څھ څیز ډالۍ کړو 
 17تاسو تر ھغھ غوره ځواب ورکړئ") 

پھ خپل ژوند کې یې درې ځلھ خپل ټول 
مال ان تر پیزاره پھ دوو برخو وویشل 

 او د خداي پھ الر کې یې ورکړل.

 331 ص 43  . بحاراالنوار ج  16
 342 – 343 ص 43 . بحاراالنوار ج  17
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عاجزي او زغم: 

د شام یو سړې یوه ورځ د معاویھ پھ 
 تھ کنځل امام حسن علیھ السالم لمسون 
 ورتھ پھ امام حسن علیھ السالم وکړل. 

"ای مسکا سره سالم ووې او وې فرمایل 
شره! داسي ښکاري لکھ چې غریب وې او م

زما خیال دی تیر وتی یې کھ زما رضا 
غواړې، زه راضي یم او کھ زما نھ څھ 
څیز یا راھنمایي غواړې ھم تیار یم. 

کھ پھ اوږه دې بوج وي وړم یې درسره، 
کھ وږی وې مړؤم دې او کھ بل څھ اړتیا 

لرې یا ھر کار لرې پوره کوم یې. کھ 
مونږ تھ راشې نو ډیره بھ درتھ اسانھ 

وي ځکھ چې ستا د ملمستیا لپاره ھر څۀ 
" ھغھ سړی وشرمیدۀ ، پھ ژړا تیار دي

شو او وي ویل ګواھي ورکوم چې تۀ پھ 
او زمکھ د خداي رښتونې جانشین یې. 

خداي پھ خپلھ ښۀ پوھیږي چې خپل رسالت 
چا تھ ورکړي تۀ او ستا پالر تر نننۍ 
ورځې پورې زما ډیر نا خوښ کس ؤ خو 

اوس پھ دنیا کې تر ټولو زیاتھ مینھ 
لھ تاسو سره لرم. بوډا سړي ھغھ ورځ د 

 میلمھ شو او چې امام حسن علیھ السالم 
امام حسن کلھ الړو نو لھ ھغې ورځې د 

 18 لیوالھ شو.علیھ السالم 
امام حسن علیھ مروان حکم چې تل یې 

امام حسن علیھ  ځورولی ؤ د السالم 
 د شھادت پھ وخت د ھغوي پھ السالم 

حسین علیھ جنازه کې ګډون وکړ. امام 

 344 ص 43 . بحاراالنوار ج  18
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 ورتھ وویل تا زما د ورور پھ السالم 
ژوند کې ھر ھغھ څۀ وکړل چې لھ السھ د 
کیدل نو اوس ولې د ھغۀ پھ جنازې کې 

شریک یې او ژاړې؟  
مروان حکم وویل: ھر څھ چې مې وکړل 

لھ ھغھ چا سره مې وکړل چې د مدینې لھ 
 19غرۀ یې صبر او زغم زیات ؤ. 

 
خالفت 

د ھجرت پھ څلویښتم کال د روژې د 
یوویشتمې نیټې پھ ماښام د حضرت علی 

علیھ السالم شھید شو او د یوویشتمې پھ 
سھار خلق د ښار پھ جامع جومات کې 
راغونډ شول. امام حسن علیھ السالم 

" بیګا منبر تھ اوختو او وې فرمایل : 
داسي بې مثالھ کس لھ دنیا سترګې پټې 

 چې پھ تیرو او راتلونکو کسانو کې کړې
د علم او کردار لھ نظره بې مثالھ ؤ د 

 پھ څنګ کې یې جنګونھ وکړل پیغمبر(ص)
 پیغمبر(ص)او پھ نره یې د اسالم او 

 بھ ھغھ پھ پیغمبر(ص)دفاع وکړه. 
جنګونو کې سپھ ساالر او سر لښکر پھ 

توګھ استولو او ھغۀ بھ تل بریالې او 
کامیاب راستنیدو. د دنیا لھ سرو او 

 درھمو زیات میراث 700سپینو یې تر 
پاتې نۀ شو. ھغھ ھم د ھغۀ حصھ وه او 

خیال یې ؤ چې پھ ھغې د خپلې کورنۍ 

 191 . تاریخ الخلفاء ص  19
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لپاره یو خدمتګار ونیسي. دې خبرې تھ 
 امام حسن علیھ السالم چې راورسید نو 

او خلقو ډیر وژړل او بیا یې لھ ددې 
لپاره چې امامت لھ خپلې سمې الرې بي 

 الرې نشي څو جملې وویلې:
 ځوې یم چې "زۀ د ھغھ پیغمبر(ص)

زیری راوړونکې او ویروونکې ؤ او خلق 
یې خداي تھ رابلل. زۀ د پیغمبرۍ د 

مشال شغلھ او لھ ھغې کورنۍ څخھ یم چې 
خداي پاک ترې ککړتیا او پلیتي لرې 

کړې او پھ قران کې یې د دوې مینھ فرض 
کړې ده چې فرمایې: ُقْل ال أسْئُلکُمْ َعَلیِھ 

ووایھ (ای 20َاجًْرا ِاال اْلُمَوَدَة ِفی الًقربی
! زۀ د دې (پیغمبرۍ) پھ (ص)هپیغمبر

وړاندې او د دې پھ عوض کې لھ تاسو 
زما لھ اقرباوو او خپلوانو څخھ لھ 

" مینې عالوه بل څۀ نۀ غواړم 
 کښیناست امام حسن علیھ السالم بیا 

او عبدھللا بن عباس(رض) پاڅید او وې 
امام حسن  خلقو! دې (یعنې "ایویل: 

 نمسی پیغمبر(ص)) ستا سو د علیھ السالم
د علی علیھ السالم جانشین او ستا سو 

" امام دی لھ دۀ سره بیعت وکړئ
خلق ډلې ډلې راغلل او لھ دوې سره 
یې بیعت وکړ. کلھ چې معاویھ لھ دې 

خبر شو نو کوفې او بصرې تھ یې 
جاسوسان ولیږل چې لھ دغو ځایونو 

رپوټونھ راوړي او د امام پھ حکومت کې 
لھ دننھ خرابي او ګډوډي رامنځ تھ 

 کسانو امام حسن علیھ السالم کړي. د 

 23ة  اية شوری . سور 20
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ھغوي ونیول او معاویھ تھ یې یو لیک 
واستوۀ چې د جاسوسانو لھ راستولو ډډه 

حسین وکړي. ځینې ھغھ لیکونھ چې امام 
 معاویھ تھ لیکلي او ابن علیھ السالم 

ابی الحدید نقل کړي، دا دي: 
نۍ ځائې دی چې قریشو د "... د حیرا

 تر وفاتھ وروستھ ھغۀ پھ پیغمبر(ص)
جانشینۍ جګړه شورو کړه. او ځان یې د 

عربو پھ نورو قبیلو پھ دې سبب لوړ 
 لھ قبیلې دي. پیغمبر(ص)وګڼلو چې د 

عرب پھ مونږ راضي شول خو قریشو زمونږ 
فضیلت او لوړاوی ونۀ منلو مونږ چې 

 تھ تر ھغوي زیات نزدې وؤ پیغمبر(ص)
او خپل حق مو غوښتلو څنګ تھ یې کړو 

او پھ مونږ یې ظلم وکړو مونږ لھ جنګ 
او دښمنۍ ډډه وکړه چې دښمنان او 

منافقان لھ دې الرې اسالم خراب نۀ کړي. 
نن زۀ تا تھ حیران یم چې د داسي 

کار (مشرۍ او خالفت) غوښتوونکې یې چې 
لھ ھیڅ نظره یې قابل نۀ یې، نھ پھ 

دین کې پھ مونږ لوړ یې او نۀ دې چرتھ 
ښۀ کار او ښۀ تاثر پریښی دی تھ د ھغې 

 سره پیغمبر(ص)ډلې بچی یې چې لھ 
 سره د قریشو پیغمبر(ص)وجنګیدل او لھ 

تر ټولو زیاتې دښمنې ډلې اوالد یې. خو 
پوه شھ چې ستا د بدو کارونو سزا لھ 

خداي سره ده او وبھ وینې چې بااالخره 
کامیابي د چا ده. پھ خداي قسم ډیر زر 

بھ دې عمر پایې تھ ورسیږي. خداي تھ 
بھ ورشې او ھغھ بھ ستا د کړو سزا 

درکړي او خداي پھ خپلو بندګانو ظلم 
نھ کوي. علی علیھ السالم الړو او خلقو 
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زما پھ الس بیعت وکړ. لھ خدایھ غواړم 
چې پھ دنیا کې داسي څیز رانۀ کړي چې 

پھ اخرت کې راتھ تاوان ولري. 
ما دا لیک ځکھ تاتھ ولیکو چې سبا د 
ځان او خداي تر مینځ عذر ولرم کھ تھ 
ھم د نورو مسلمانانو غوندې دا خبره 

ومنې نو د اسالم او مسلمانانو پھ ګټھ 
ده او تا تھ ھم ډیره ګټھ لري. د باطل 

پیروي مۀ کوه او د نورو پھ شان زما 
بیعت وکړه. 

تۀ پھ خپلھ ښھ پوھیږې چې زۀ د دې 
کار لپاره تر تا ډیر قابلیت لرم. لھ 

خدایھ وویریږه او ظلم مۀ کوه او د 
مسلمانانو د وینې درنښت وکړه او کھ 

تیار نشې زه بھ لھ مسلمانانو سره ستا 
پھ لور درشم او محکمې (عدالت) تھ بھ 

دې راکاږم چې خداي پاک چې تر ټولو ښۀ 
فیصلھ کوونکی دی زمونږ تر مینځ حاکم 

 "شي.
.. " .معاویھ پھ ځواب کې ولیکل: 

زما او ستا حالت داسې دې لکھ ستا د 
کورنۍ د مشرانو حالت چې د ابو بکر 
(رض) پھ نسبت ؤ یعني لکھ څنګھ چې 

ابوبکر د ډیرې تجربې پھ بانھ لھ علی 
علیھ السالم څخھ د خالفت مقام واخستو، 

زۀ ھم ځان تر تا غوره ګڼم، او کھ 
پوھیږم چې تۀ د خلقو پھ چارو تر زما 
ښۀ پوھیږې او لھ دښمن سره ښھ مقابلھ 
کوې نو بیعت بھ مې کړی وی خو خبر یې 

چې زۀ تر تا ډیره مخینھ او تجربھ لرم 
نو ښۀ دا ده چې تھ زما پیرو شې، زۀ 
ھم ژمنھ کوم چې تر ما وروستھ تۀ د 
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مسلمانانو خلیفھ شې، د عراق ټول بیت 
المال ستا او د عراق د کومې سیمې 

درامد او خراج چې  غواړې ھغھ ھم تا 
 "تھ در کوم ... والسالم 

معاویھ پھ ھماغھ بانھ چې قریشو د 
ھغې پھ وسیلھ لھ علی علیھ السالم مخ 

واړولو، د امام حسن علیھ السالم  بیعت 
ونۀ کړو. معاویھ ښھ پوھیدو چې امام 

حسن علیھ السالم تر ھغھ غوره دی. خو د 
مشرۍ او ریاست مینې د حقیقت لھ پیروۍ 
منعھ کړ، ځکھ چې ھغھ پھ دې خبر ؤ چې 

کم عمري د عیسی او یحیی د پیغمبرۍ 
خنډ نھ وه نو پھ امام کې ھم د عمر 

زیاتوالی شرط نھ دی.  
معاویھ نھ یوازې بیعت ونۀ کړ بلکې 

د امام د شھیدولو کوششونھ یې پیل 
کړل. او څو پټ کسان یې مقرر کړ چې 

امام امام شھید کړي. پھ ھم دې وجې 
 لھ جامو الندې زغره حسن علیھ السالم 

اغوستھ اؤ پھ مانځھ کې بھ یې ھم نۀ 
ویستلھ اؤ یوه ورځ چې معاویھ پټو 

سپایانو ھغوي پھ عشي وویشتل نو ھیڅ 
 21تاوان ورتھ ونۀ رسید 

 چې د امام حسن علیھ السالم معاویھ 
پھ باره کې یې د عمر کمی بانھ کولو 

او لھ ھغھ سره یې بیعت ونھ کړو د 
یزید د ولیعھدۍ پھ وخت یې دا خبره 
ھیره شوه. خپل ځوان ځوې یې د ځان 
جانشین کړو او لھ خلقو یې د ھغھ 

لپاره بیعت وغوښتۀ. 

 33 ص 44 . بحاراالنوار ج  21
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 د اسالمې وحدت د راوستلو او معاویھ 
د کړ کیچ او بلوؤ د مخنیوي پھ بانھ 

خپلو کسانو او مامورینو تھ ولیکل چې 
پھ معاویھ یو لښکر جوړ کړي ھغوي ھم د 

معاویھ مشرۍ کې یو لښکر برابر کړو او 
 سره د امام حسن علیھ السالم ھغھ لھ 

جنګ لپاره عراق تھ واستوۀ. 
ھم حجر بن امام حسن علیھ السالم 

کندي تھ حکم ورکړو چې قوماندانان او 
خلق جنګ تھ تیار کړي، خلق د امام پھ 

امام حسن بلنې جومات کې راغونډ شول. 
 منبر تھ اوختو او وې علیھ السالم 

 لھ تاسو سره د " معاویھ فرمایل : 
جنګ لپاره راغلی دی تاسو ھم د 

 د .ئ اډه کې راغونډ شي"نخیلې" پھ فوځ
امام د دې خبرې پھ ځواب کې ټول غلي 

شول.  
"عدي" د مشھور سخې حاتم طاي ځوې 

زۀ د حاتم طاي ځوې پاڅید او وې ویل 
یم، سبحان ھللا دا چپ ولې یئ؟ ولې د 

 د ځوې خبرې ځواب نۀ ورکوئ پیغمبر(ص)
لھ خدایھ وویریږئ، لکھ چې تاسو د شرم 

او بي ننګۍ څھ باک نۀ لرئ؟ بیا یې 
امام تھ مخ واړوۀ او وویل ستا خبره 

مو واوریده او پھ سر سترګو حاضر یو ، 
زۀ ھمدا اوس کیمپ تھ ځم. څوک ھم چې 

غواړي لھ ما سره راتللی شي . 
قیس بن سعد بن عباده، معقل بن قیس 
ریاحي او زیاد بن صعصعھ تمیمي ھم پھ 

ګرمو ویناؤ سره خلق جنګ تھ وھڅول پوځ 
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یې برابر کړ او ټول جنګي کیمپ تھ 
 22الړل.

امام حسن علیھ پھ پوځې کیمپ کې د 
 لھ اصلي ملګرو عالوه دا کسان السالم 

ھم وؤ . 
 سره معاویھ  خوارج، چې یوازي لھ ۞

د جنګ لپاره راغلي وؤ نھ لھ امام سره 
 د ملګرتیا لپاره.

 ھغھ اللچیان چې ھدف یې یوازې ۞
جنګي غنیمت او ولجې وې. 

 ھغھ کسان چې د خپلې قبیلې د ۞
مشرانو پھ پیروۍ راغلي وو او بل یې 

ھیڅ مقصد او شوق نۀ ؤ . 
 ځینې سپایان امام حسن علیھ السالم 

"حکم" پھ مشرۍ کې انبار ښار تھ د 
 سره یو ځاې ولیږل خو حکم لھ معاویھ 

شو د امام بل سپھ ساالر یا قوماندان 
 سره جوړ جاړی وکړو. معاویھ لھ 

"ساباط" مجبورا امام پھ خپلھ د مدائن 
 زره تنھ 12تھ الړ او لھ ھغھ ځایھ یې 

 معاویھ د عبیدھللا بن عباس پھ مشرۍ لھ 
سره جنګ تھ ولیږل او قیس بن سعد بن 
عباده انصاري یې د ھغھ مرستیال کړ، 
چې کھ عبید ھللا شھید شي نو دې بھ سپھ 

ساالر شي.  
 کوششونھ شروع کړل چې قیس معاویھ

وغولوي ھغھ تھ یې لس لکھ درھمھ ولیږل 
چې ملګرې یې شي یا د امام حسن علیھ 

السالم ملګرتیا پریږدي. قیس ځواب 

 ص 16 . نھج البالغھ ابن ابی الحدید ج  22
40 – 37 
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ورکړو چې پھ دوکې سره زما دین نشې 
اخستی ځھ دا کارونھ بل چاتھ وکاروه. 
د لښکر اصلي سپھ ساالر یعني عبید ھللا 
بن عباس د پیسو پھ تشې وعدې دوکھ شو 

او د شپې لھ یو څو سپایانو سره د 
 پھ لور وتښتیدۀ سھار چې کلھ معاویھ 

پتھ ولګیده چې لښکر بې مشره پاتې دی 
نو قیس خلقو تھ مونځ وکړو او فوځ مشر 

 لھ دې امام حسن علیھ السالم شو او 
قیصې خبر کړی شو. قیس پھ میړانتیا 

سره وجنګیدو معاویھ چې کلھ د ھغھ د 
دوکھ کولو څھ الره پیدا نھ کړه د امام 

لښکر تھ یې جاسوسان واستول چې پھ 
سره د قیس د سولې معاویھ دروغھ لھ 

اوازه خوره کړي او ځیني کسان یې د 
قیس لښکر تھ ولیږل چې مشھوره کړي چې 

 سره معاویھ  لھ امام حسن علیھ السالم 
 پھ دي طریقھ خوارج او 23سولھ کړې ده 

ھغھ کسان چې سولھ یې نھ غوښتھ پھ دي 
چال وغولیدل، پھ غوصي سره یې د امام 
پھ خیمې یرغل وکړ او لوټ مار یې پیل 

 د امام حسن علیھ السالمکړ تر دې چې د 
پښو الندې درۍ یې ھم وتښتولھ او د 

امام پھ پتون یې دومره سخت ګوزار وکړ 
چې د ډیرې وینې بھیدنې پھ وجھ د امام 

 د امام یارانو ھغھ 24حالت ډیر بد شو 
د پھ مدائن کې د دغھ ځایې د ګونر سعد 

امام علی علیھ بن مسعود ثقفي چې 

 204 – 207 ص 2 . تاریخ یعقوبي ج  23
 ، 204- 207 ص 2 . تاریخ یعقوبي ج  24

 1 ص 7تاریخ طبري ، ج 
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 مقرر کړی ؤ، ځایي تھ یوړو څھ السالم 
موده د ثقفي پھ کور کې د امام عالج 
وشو پھ دي منځ او مان کې ھغوي تھ 

وویل شول چې د ځینو قبیلو مشرانو چې 
دینې مینھ یې نھ لرلھ یا یې د امام 

 تھ پھ پټھ معاویھ سره دښمني لرلھ 
لیکلي دي چې کھ عراق تھ ورشي نو امام 

 د ھغوي معاویھ بھ ورتھ حوالھ کړي. 
 تھ امام حسن علیھ السالم لیکونھ 

ولیږل، سولھ یې وغوښتھ او وویل تۀ چې 
 امام 25کوم شرط ھم لګوې زۀ یې منم.

سخت ناروغھ ؤ او یاران یې ھم خوارۀ 
وارۀ وؤ. لښکریان او فوځیان یې ھم پھ 
یوه خبره نھ راغونډیدل او ھر یو خپلھ 

 امام حسن علیھ السالم باجھ غږولھ. 
فکر وکړو  چې في الحال جنګ د 

مسلمانانو پھ ګټھ نھ دی نو پھ ډیرو 
سختو او بدو شرائطو سره یې سولې تھ 

 26غاړه کیښوده.
ددغي سولې ځنې مادې دا دي: 

 د منوونکو  امام حسن علیھ السالم ۞
سر او مال بھ محفوظ وي. 

حضرت امام علی علیھ السالم تھ بھ  ۞
 27سر عام کنځل نۀ کیږي 

ر" د سیمې لھ ک"دارا ب د  معاویھ ۞
څخھ لس لکھ درھمھ د جمل او د يعا

 173-172 . ارشاد مفید ص  25
 204 – 207 ص 2 . تاریخ یعقوبي ج  26
، مقاتل الطالبین 173 . ارشاد مفید ص  27
 26ص 
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صفین د جنګ پھ یتیمانو کې تقسیم 
کړي. 

معاویھ  بھ  امام حسن علیھ السالم ۞
 28تھ امیرالمؤمنین نھ واي.

تھ پکار دي چې د خداي د  معاویھ ۞
 29کتاب او سنت پھ مطابق عمل وکړي .

 بھ تر خپل مرګھ وروستھ  معاویھ ۞
   30خالفت بل چا تھ نۀ ورکوي.

 
 دا شرطونھ او  نورداسي ډیر معاویھ 

شرطونھ چې د اسالم او مسلمانانو د 
حفاظت لپاره ضروري وو، اومنل او جنګ 

ختم شو. 
ځینو مستشرقینو چې دقیقھ مطالعھ نھ 
لري د خپلو سطحي مطالعو او بې خبرۍ 

امام حسن پھ وجھ ګمان کړی دی. چې 
سره پھ جنګ کې معاویھ  لھ علیھ السالم 

سستي کړې ده او کھ سستي یې نوه کړي 
او پرلھ پسي کوششونھ یې کړې وی نو 
کامیاب شوی بھ ؤ. دغو کسانو کھ پھ 

ژور نظر سره د ھغھ وخت مسلم تاریخونھ 
ښۀ مطالعھ کړي وی او د قیصې ټولو 
اړخونو تھ یې نظر کړی وی نو داسي 

 3-2 ص 44 . بحاراالنوار ج  28
، پھ دې حقلھ 65 ص 44 . بحاراالنوار ج  29

سولھ نامې نھ یوه بلھ جملھ ھم نقل شوي 
ده خو زمونږ پھ نظر صحیح نھ ده ځکھ دلتھ 

 رانغلھ
، پھ دې حقلھ 65 ص 44 . بحاراالنوار ج  30

سولھ نامې نھ یوه بلھ جملھ ھم نقل شوي 
ده خو زمونږ پھ نظر صحیح نھ ده خکھ دلتھ 

رانغلھ 
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فضول نتیجھ بھ یې نۀ اخستھ ځکھ چې 
امام حسن علیھ تاریخ ګواه دی چې 

 د خپل ژوند رغاوونکې ورځې پھ السالم 
بھادرۍ سره د پالر پھ څنګ کې د جمل او 

صفین پھ جنګ کې تیرې کړې او د دښمن 
پھ فوځ تر زړه پورې یې مقابلې کړې، 
توره یې وھلې او کامیاب راستون شوی 

 امام حسن علیھ السالم دی نتیجھ دا چې 
لھ جنګھ نۀ ویریدۀ ھغھ بھ پھ خپلھ لھ 

معاویھ سره جنګ تھ خلق ھڅول خو پھ 
ھغھ خاصو شرائطو کې د ھغوي سولھ د دې 
نھ عالوه چې لھ داخلي نظره او د اسالم 
د ګټې او د مسلمانانو د سر د حفاظت 

لپاره ضروري وه د اسالم د بھرني سیاست 
لھ نظره ھم ژوره دور اندیشي وه ځکھ 

چې پھ دغو ورځو کې د ختیځ روم 
امپراطوري چې اسالم پرې سخت ګوزارونھ 

کړي وؤ پھ کمین کې ناستھ وه او د 
داسي موقع پھ انتظار وه چې پھ مناسب 

وخت خپلھ بدلھ واخلي. 
او امام حسن علیھ السالم کلھ چې 

معاویھ پوځیان یو بل تھ مخامخ شول، 
رومیانو ھم د ناڅاپھ او پټې حملې 

امام حسن سریزې برابرې کړې. او کھ 
 جنګ جاري ساتلی وی، ممکنھ علیھ السالم

وه د اسالم وجود تھ سخت تاوان رسیدلی 
 سولھ امام حسن علیھ السالم وی خو چې 

وکړه نو د ھغوي لھ السھ ھم موقعھ 
اووتھ.  

تر دې خبرې زیات د ھغو مستشرقینو 
خبره فضولھ او بې بنیاده ده چې وایي: 

 تھ معاویھ تر امام حسن علیھ السالم 



 21 د امام حسن (ع) ژوند

ځانھ زیات قابل او الیق ښکاریدو ځکھ 
یې لھ خالفتھ الس واخستو او ھغھ یې 

امام حسن معاویھ تھ ورکړو حال دا چې 
 تر سولې پھ وړاندې او علیھ السالم 

وروستو لیکونو کې پھ څرګنده لیکلي دي 
چې زۀ د خالفت زیات الئق او وړ یم او 

کلھ چې معاویھ د کوفې جومات پھ منبر 
زۀ د امام حسن علیھ السالم وویل چې 

خالفت وړ ګڼم او ماتھ یې خالفت راکړو  
 د خلقو پھ امام حسن علیھ السالم نو 

غونډې کې پاڅید او وې ویل معاویھ 
دروغ وایي، بیا امام(ع) پھ خپل فضیلت 
کې خبرې وکړې، پھ مباھلې کې یې ګډون 
تھ اشاره وکړه او وې فرمایل: مونږ د 

 د حدیثونو لھ نص پیغمبر(ص)قران او 
سره سم افضل او غوره یو او ھم ځکھ د 
خالفت وړ یو. خو نورو پھ مو ظلم وکړو 

 31او زمونږ حق یې وخوړو.
تر دې چې تیر شو د سولې پھ یوې 
مادې کې ھم لیکل شوي چې امام بھ 

معاویھ تھ امیرالمؤمنین نھ وایي نو 
امام حسن علیھ څرنګھ ممکنھ ده چې 

 لھ ھغھ سره بیعت کړی وي؟ او السالم 
کھ لھ ھغھ سره یې بیعت کړی وی نو 
پکار وه چې د ھغۀ پھ حکم یې عمل 

کولی. خو تاریخ ګواه دې چې ھیڅ کلھ 
یې د ھغھ حکم ونۀ منلو د خوارجو کسان 

چې کلھ د معاویھ پھ خالف جنګ تھ 
 امام حسن علیھ السالم راووتل. معاویھ 

تھ وویل چې لھ ھغو سره وجنګیږي خو 

 62 ص 44 . بحاراالنوار ج  31
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 بلکل د ھغۀ امام حسن علیھ السالم 
خبرې تھ پام ونۀ کړو او وې ویل کھ ما 

غوښتل چې لھ مسلمانانو سره وجنګیږم 
نو لھ 32نو لومړی بھ لھ تاسره جنګیدم

دغو حقائقو څرګنده ده چې ځینو 
لیکوالو چټې خبرې لھ دروغو پرتھ بل 

 د امام حسن علیھ السالم څۀ نھ دي. 
اسالم دګټو لپاره سولھ کړي وه نۀ د دې 

لپاره چې معاویھ یي د خالفت قابل 
ګڼلو. 

 

بي ځایھ اعتراض   

ځینې لیکواالن وایي چې مشر او الرښود 
باید پھ کارونو کې د ټولنې د غوښتنیو 

پیروي وکړي نو امام ولې د ھغو خلقو 
خبره ونھ منلھ چې لھ معاویھ سره یي 
جنګ غوښتلو؟ د دې ځواب دا دی چې د 

جنګ دوام او اوږدیدل د اسالم او 
مسلمانانو پھ ګټھ نھ ؤ نو دا ښۀ خبره 
نھ وه چې امام د ھغوي خبره منلې وی. 

 پیغمبر(ص)ډیر ځایونھ داسي دي چې 
یا امام ځني کارونھ کړي دي چې پھ ھغھ 

وخت د ھغو پھ ګټھ نھ پوھیدل خو ورو 
ورو د ھغھ کار پھ مصلحت او ضروري 

 چې کلھ پیغمبر(ص)والي پوه شول مثال 
لھ مسلمانانو سره د خداي کور د زیارت 

لپاره روان شو او حدیبې تھ ورسید 
قریشو مکې تھ د ھغوي د ورتګ مخھ 

ة  ، حیا208 ص 3 . کامل ابن اثیر ج  32
 279 ص 2 بن علي ج االمام الحسن
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ونیولھ ځکھ چې بې لھ مخکنۍ اجازه د 
 او د ھغھ د یارانو ورتګ یې پیغمبر(ص)

لھ ځان لپاره یو سر ټیټی او سپک والی 
بلل ډیر تګ راتګونھ او خبرې اترې 

وشوې او بااالخره د دریو کالونو لپاره 
پھ دغو شرائطو سولھ وشوه  

 
. پھ راتلونکې کال بھ قریش درې  ۞

ورځې خانھ کعبھ مسلمانانو تھ 
پریږدي چې ھغوي پکې پھ ازاده خپل 

مذھبي کارونھ او مراسم تر سره کړي. 
. تر دریو کالو پورې بھ  ۞

مسلمانان او قریش پھ یو بل غرض نھ 
لري او پھ  مکې کې بھ د مسلمانانو 

 33لپاره تګ راتګ ازاد وي. 
. د مکې مسلمانان بھ پھ خپل دین  ۞

پھ څرګنده عمل کوي.  
. پھ دغو دریو خبرو بھ پھ دې  ۞

شرط عمل کیږي چې کھ څوک لھ مکې 
وتښتیدل او مدینھ تھ یې پناه یوړه 

نو پھ مسلمانانو الزمھ ده چې ھغھ 
مکې تھ واپس کړي خو کھ څوک لھ 

مدینې وتښتیدل او مکې تھ یې پناه 
راوړه نو ضروري نھ ده چې قریش یې 

  34بیرتھ ستون کړي.
 

د اسالم ګران پیغمبر (ص) د دغې سولې 
لھ مفادو سره موافق  او راضې شو خو 
ځیني مسلمانان د دې سولې پھ وروستي 

 45 – 44ص 2 . تاریخ یعقوبي ج  33
 368- 367 ص 20 . بحار ج  34
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بند ډیر معترض وؤ او سولھ یې نھ منلھ 
ص) وفرمایل: (پیغمبر

 َعبُْدھللاِ َو َرسُوُلُھ َلْن َاخَالُف َاْمره و اَانَ 
َلن یِضیعني (یعني زۀ د خداي رسول او 

بنده یم ھیڅ کلھ د ھغھ د فرمان 
نافرماني نۀ کوم او پوھیږم چې پھ دې 

 35.کې ماتھ تاوان نھ رسي
او ھمداسي وشوه ځکھ  چې څھ موده پس 

د دې سولې مصلحتونھ ټولو تھ څرګند 
شول ځکھ چې د جنګ د ختمیدو او د 

مسلمانانو پھ تګ راتګ سره  مشرکانو د  
اسالم حقیقتھ خبر شول. اسالم یې پھ زړۀ 
کښیناست او اکثره مسلمانان شول او د 

سولې پھ ھمدغو څو کلونو کې اسالم د 
 36مکې عام دین شو.

" زھرې " وایي د سولې پھ دغو دوو 
کلونو کې د مسلمانانو شمیر د مخکې 

. کلونو لھ مسلمانانو زیات شو
ي يابن ھشام لیکې: زھري رښتیا وا

ځکھ چې مسلمانان چې کلھ حدیبې تھ 
راغلل نو څوارلس سوه تنھ وؤ خو دوه 

کالھ وروستھ د مکې د فتحې پھ وخت لسو 
زرو تنو تھ رسیدلې وؤ نو څوک چې د 
پاکو امامانو پھ امامت ایمان لري 

پکار نھ ده چې د امام حسن علیھ السالم 
پھ سولې نیوکھ وکړي  لکھ څنګھ چې لھ 

قریشو سره د پیغمبر (ص) پھ سولې 
 37نیوکھ نۀ ده پکار.

 317  ص4 ة ابن ھشام ج . سیر 35
 367 ص 20 . بحار ج  36
 322 ص 4 ابن ھشام ج ة . سیر 37
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امام حسن تھ  ابوسعید عقیصا وایي:
مې وویل چې ولې دې لھ معاویھ سره 

 چې تۀ پھ حقھ یې او اسولھ وکړه حال د
امام حسن  ظالم او ګمراه دی؟ معاویھ

 وفرمایل: چې ایا زۀ لھ علیھ السالم 
خپل پالره وروستھ امام او د خداي حجت 

نھ یم؟ ما ووي ولې نھ یې. نو وې 
 زما او د ورور پیغمبر(ص)فرمایل: ایا 

پھ باره کې نۀ دي ویلي: 
" الحَسَُن َوالحُسَیُن ِامامانِ َقاَما َاو 
 او َقَعدا" یعني امام حسن علیھ السالم 

 امامان دي کھ پاڅون حسین علیھ السالم 
" او قیام وکړي او کھ یې ونھ کړي

ې فرمایل زۀ امام "ھو" نو وما وویل 
یم کھ پاڅون وکړم او کھ وې نھ کړم 

بیا یې ده خپل نۀ پاڅون سببونھ 
وفرمایل پھ ھماغو سببونو مې معاویھ 

 لھ بني پیغمبر(ص)سره سولھ وکړه چې 
ضمیره بنی اشجع او لھ مکې والؤ سره 

پھ حدیبیې کې کړې وه فرق یوازې دا دی 
چې ھغوي کافران وو او معاویھ او د 

ھغھ ملګري د کافرانو پھ حکم کې دي. 
ای ابو سعیده کھ زۀ د خداي لھ خوا 
امام یم نو زما خوښې تھ سپک مۀ ګوره 
څۀ دا چې مصلحت یې لھ تا پټ وي زما 

او ستا مثال د خضرعلیھ السالم او موسی 
علیھ السالم پھ شان دی خضر علیھ السالم 

بھ داسي کارونھ کاول چې موسی علیھ 
السالم بھ پرې نھ پوھیدو او غصھ کیدو 

بھ خو چې خضر علیھ السالم بھ د ھغو پھ 
مصلحتو خبر کړو نو کراره بھ شو ما ھم 
ستاسو غصھ پارولې ده او سبب یې دا دی 
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چې زما د کار پھ مصلحت نۀ پوھیږئ خو 
دومره پوه شھ چې کھ لھ معاویھ سره مې 
سولھ نھ وې کړی سم مسلمان بھ پھ زمکھ 

 38.نۀ ؤ پاتې
معاویھ د حکومت لھ کنټرولولو 
وروستھ خپلھ سمھ او حقیقی څیره 

" کې یې پھ نخیلې"څرګنده کړه او پھ 
لویې وینا کې وویل:پھ خداي قسم د دې 

لھ تاسو سره جنګ نھ دي کړی لپاره مې 
چې مونځ ګزار شئ او روژه ونیسئ بلکھ 

د دې لپاره وجنګیدم چې پھ تاسو حکومت 
وکړم چې دا دی اوس ورتھ ورسیدم نو دا 

اعالن کوم چې ھغھ ټول شرطونھ چې پھ 
امام حسن علیھ سولھ لیک کې مې لھ 

 39 سره منلې دي چخڼې کوم.السالم 

مدینې تھ ستنیدل     

معاویھ لھ ھره خوا او ھر نظره پھ 
 او د ھغھ پھ امام حسن علیھ السالم 

ملګرو تنګسا راوستھ ھغو بھ یې ازارول 
او د حضرت امام علي علیھ السالم او د 

ھغھ د کورنۍ سپکاوې بھ یې کوو کلھ خو 
بھ دا سپکاوی دومره زیات شو چې د 

 پھ وړاندې بھ امام حسن علیھ السالم 
یې پھ مجلسونو کې علی علیھ السالم تھ 

امام حسن علیھ بد رد ویل کھ څھ ھم 
 بھ ورتھ غاښ ماتوونکی ځواب السالم 

ورکوؤ خو کوفې کې پاتې کیدل د ھغوي 
پھ ګټھ نۀ وؤ نو مدینې تھ راستون شو 

 1 ص 44 . بحار ج  38
 9 ص 44 . بحار ج  39

                     



 27 د امام حسن (ع) ژوند

خو پھ مدینې کې ھم د دوي لپاره پاتې 
کیدل اسان کار نھ وؤ ځکھ چې د مروان 
پھ نوم د معاویھ یو کس چې ډیر پلید 

سړی ؤ، د مدینې حاکم ؤ ھغھ کس چې 
 د ھغھ پھ حقلھ فرمایلي وو: پیغمبر(ص)

"ُھَو الَوزع ِابنِ الَوَزع الَمَلُعون ِابن 
 40الملعون"
ژوند ډیر امام حسن علیھ السالم دۀ د 

تنګ کړو تر دې چې د امام کور تھ د 
ھغوي د ملګرو تګ راتګ سخت ؤ نو ځکھ 

 لس امام حسن علیھ السالم سره د دې چې 
کالھ پھ مدینې کې تېر کړل خو د ھغوي 
ملګرو د ھغوي فیض او علمھ ډیره کمھ 
استفاده وکړه او لھ ھمدي املھ د دې 

امام روایتونھ ډیر کم دي. 
امام حسن علیھ مروان کوشش کولو چې 

پھ وړاندې امام علي علیھ السالم السالم 
تھ بد رد ووایي او کلھ کلھ بھ یې نور 

امام حسن علیھ کسان تیارول چې د 
 پھ دغو لسو 41سپکاوی وکړي.السالم 

کلونو کې لھ مروانھ وروستھ چې څوک ھم 
امام حسن علیھ د مدینې ګورنر شو 

او د ھغھ ملګري یې زورولي او السالم 
ازار کړي دي. 

 

شھادت 

 ص 1 م الحسن بن علي جمااال ة . حیا 40
218 
 190 . تاریخ الخلفاء سیوطي ص  41
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 د امام حسن علیھ السالم معاویھ چې د 
کم عمرۍ پھ وجھ دې تھ تیار نھ شو چې 

خالفت ھغھ تھ پریږدي، کوششونھ شروع 
کړي وو چې د خپل پلید او رذیل ځوي 

یزید لپاره ولي عھدي مسلمھ کړي چې د 
دۀ لھ مرګھ وروستھ د ھغۀ پھ حکومت کې 

کومھ ستونزه رامنځتھ نشي خو پھ دې 
 لویې امام حسن علیھ السالم الره کې یې 

خنډ ګڼلو ځکھ چې ګمان یې کولو چې د 
امام ده لھ مرګھ وروستھ بھ خلق بیا 

تھ ستانۀ شي ځکھ چې حسن علیھ السالم 
خلق د معاویھ لھ کورنۍ راضي نۀ وؤ نو 

امام حسن څو څو ځلھ یې کوشش وکړو چې 
شھید کړي او بااالخره پھ علیھ السالم 

یو سازش سره یې ھغھ امام پھ زھرو 
شھید کړو او ھغھ مبارک د ھجرت د 
 28پنځوسم کال د صفرې د میاشتې پھ 

نیټھ شھید او د مدینې پھ بقیع ادیرې 
کې خاورو تھ وسپارل شو.  

د خداي سالم دې وي پھ ھغۀ. 
 

       


