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 تصوف او اسالم
 

 دریم فصل
 برخه مهلسود

 کې تصوف په عقایدو
 

 رابعه العدویه:
ي دا په لومړ چې په اسالم کي لومړنۍ ښځینه صوفي ده او د لومړي نسل صوفیانو څخه شمېرل کیږي. ویل کیږي

وق العاده زهد له کبله، آزادي ورکړه. د رابعې ژوند ټول په سر کي مینځه وه او د هغې صاحب یا بادار، د هغې د ف
د هغې په باره کي لیکل سوي دي له یوې خولې څخه  چې افسانوکي پټ دی. له هغې څخه لیکلې پاڼه پاته نه ده. څه

ل ټکبلي ته پر انتقال سویو نکلونو والړ دي. په هر صورت، موږ د همدغو افسانو په اساس او د هغې له ژوند څخه ا
موږ د هغې په باره کي اورو نو، د  چې په دوهمه هجرې پېړی کي ښځینه عابداني موجودي وې. څه چې کوالی سو

 ۷۱۴رابعه په  چې نورو اولیاوو په څېر، د کراماتو او له حق متعال سره د هغې د لېونۍ میني داستان دی. ویل کیږي
 کي وفات سوې ده. ۸۰۱میالدي کي زېږېدلې او په  ۷۱۸یا 
د هغې استقبال ته راوتلې وه. رابعې ویل زه  چې رابعه یو وخت مکې ته تله. په الر کي یې کعبه ولیده چې نقل کا»

زمن استقبال مرا ازما استقبال باید زما څخه وسي.) د کور د خاوند د لیدلو لپاره راغلې یم له کور سره مي کار نسته.
ماته یوه لوېشت را نیژدې سي زه هغه ته یو ګز  چې څوکالیه ذراعاً ) من تقرب اِلَّی شبرا تقربت چې ځکه می باید(

 کعبې ته ورسېدی؛ ځکه چې ابراهیم ادهم څوارلس کاله تر کعبې پوري مزل وکړ څو چې ورنیژدې کېږم (. نقل دی
 ېچ کعبې ته ورسېدی ویې لیدل چې به والړ دوه رکعته نفل به یې کول. خو کله چې د هري مصلی په اندازه چې

کعبه پر خپل ځای باندي نسته. ابراهیم ادهم ویل آه دا څه وسوه؟ سترګي مي کار نه کوي؟ په دغه وخت کي هاتف 
وانه زیارت ته رار چې ستا په سترګو هیڅ نه دي سوي خو کعبه د یوې ښځي هرکلي ته تللې دهچې  ورباندي ږغ کړه

 ۶۷ر لومړی جلد ص عطا« دا به څوک وي؟ چې وه. ابراهیم په زړه کي حسود سو
د حق تعالی حضور ته د منصور ورتلل او بیا حق تعالی پخپله د منصور په بندیخانه کي حاضرېدل د حق متعال سره 

 د نړۍ د مسلمانانو د سجدې سمت دی، د رابعې په څېر یوې ښځي، چې بې ادبي ده. د کعبې په څیر یو مقدس ځای،
ه یوازي د عقل او واقعیت په خالف خبري دي بلکه پخپله د کعبې له وجود یې افسانوي دی، مخي ته ور وتل، ن چې

مقام او د حق متعال سره ګستاخي ده. دا پخپله د شریعت سره مخالفي خبري دي. خو مولنا جالل الدین رومي یې 
 ښایي ُسکر وبولي او معاف یې کړي.

ای صنعت وویني. رابعې له خلوته ور د خد چې وایي د پسرلي په موسم کي یې مزدوري ور ږغ کړه بي بي راووزه
 ۷۲پخپله صانع ووینې. هغه کتاب ص  چې ږغ کړه ویل یې دننه راسه

 له هري خوا باطن ته یووړل سي، مستقیماً د خدایی دعوه ده.  چې دا خبره،
رابعې اووه شپې او ورځي روژه نیولې وه. هیڅ شی یې نه وو خوړلی او هیڅ خوب یې نه وو کړی  چې ویل کیږي

او شپه او ورځ په لمانځه مشغوله وه. لوږه یې تر اندازې زیاته سوه او په دغه وخت کي یوه چا د خوراکي موادو یوه 
 خوني ته راغله پشي کاسه چپه کړې وه. رابعه والړه سوه چې څراغ ولګوي خو چې کاسه ورته راوړه. دې غوښتل

په  چې دې وخت کي څراغ مړ سوی وو. دې غوښتلد اوبو چښلو لپاره کوزه راوړي او روژه ماته کړي. په  چې
تاریکي کي کوزه پر سر پورته کړي؛ کوزه یې له السه ولوېده او ماته سوه. رابعې فریاد وکړ. له خولې څخه یې 

نیژدې وو نیمه خونه وسوځوي. ویل یې الهي! دا زما بېچارې سره ولي داسي کوې؟ په دغه  چې داسي آه راووت
 ېچ ېدی که غواړې د دنیا ټول نعمتونه به تاته درکړم مګر زما غم به دي له زړه وباسم. ځکهوخت کي یې آواز واور

غم او د دنیا نعمتونه دواړه په یوه زړه کي نه ځاییږي. اې رابعې ته هم یو مراد لرې. موږ هم یو مراد لرو. موږ به 
ب واورېدی نو زړه مي له ټولي دنیا څخه ما دا خطا چې خپل او ستا مراد په یوه زړه کي جمع کړو. رابعې ویل کله

 ۷۳پرې سو. هغه کتاب ص 
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لومړی خو اووه ورځي او شپې پرله پسې روژه نیول په شریعت کي روا نه دي. او آیا شریعت به دا خبره څرنګه 
حق تعالی د خپل ټول عظمت سره د یوې غریبي عابدي ښځي سره نعوذباهلل ټوکي وکړي. د خوړو کاسه  چې ومني
ه پشو ورنسکوره کړي. څراغ یې په باد ور خاموش کړي او کوزه یې له السه وغورځوي او پر مځکه یې ماته یې پ

حق متعال له هیچا سره خبري نه کوي او د آواز څخه  چې کړي. دغه راز د قرآن شریف آیة په صراحت حکم کوي
اً او من ورآی حجاٍب او یُرِسل رسوالً فیُوحی باِءذنِه و ماکان ِلبشٍر اَن یُکلمهُ هللا ااّل وحی» مطلب طبعاً حق متعال دی. 

 ۵۱الشوری آیة « ما یشاُء انُّه علی حکیم.
 چې رابعه بلکه پرټولو اولیاء باندي له اسمانه ږغ کیږي، د آیة مبارک د دې ټول صراحت سره سره، نه یوازي پر

وي او کله کله خو خالق متعال د مسوول په مطلب یې طبعًا خالق متعال دی. او ال له هغه سره سوال او جواب هم ک
 مقام کي ودروي.

اکثر حتی ټول صوفیان یې د لومړنیو صوفیانو څخه بولي، د عمر په وروستیو کلونو کي  چې رابعې د حسن بصري،
له رابعه به ک چې ژوند کړی دی. د رابعې او حسن بصري په اړه ډیري زیاتي افسانې لیکل سوي دي او عطار لیکي

حسن بصري مجلس ته ورتله او د هغه پر الس یې توبه وایستله؛ او ځیني خو ال له رابعې سره د حسن بصري  کله د
، که د رابعې د مرګ او ژوند په باره کي په کتابونو کي راغلي کلونه چې د میني کیسه هم کوي. په داسي حال کي

کاله وو او حسن بصري د رابعې په لس کلنۍ  ۷۰د حسن بصري او رابعې تر منځ د عمر تفاوت څه باندي  ومنو نو،
کالو په عمر وفات سو. او د عمر په دومره توپیر د میني رابطه، حتی احساس امکان نه  ۸۶یا څوارلس کلني کي د 

وه هغه د عمر تر ی چې لري. د بلي خوا د رابعې د ژوند په باب تقریباً ټول لیکل سوي آثار پر دې خبري متفق دي
د خپل بادار د کور د ستړي کوونکو کارونو څخه تر فارغېدلو وروسته  چې ه یا کنیزه وه او څرنګهوخته پوري مینځ

به په طاعت او بنده ګي مشغوله وه او بادار یې څو شپې رابعه د عبادت په حالت کي ولیده نو هغې ته یې آزادي 
 ی احتمال بیخي له منځه ځي. ورکړه. په دې صورت کي نو د رابعې او حسن بصري ترمنځ د استادی او شاګرد

 رابعه یو وخت حج ته روانه سوه. په الره کي یې خر مړ سو. د قافلې سره ملګرو کسانو ورته وویل چې ویل کیږي
دا د هغوی په توکل نه بلکه د خدای تعالی په توکل روانه سوې  چې بار به یې ورسره یو سي. رابعې ورته وویل چې

ابعه یوازي پاته سوه. رابعې اسمان ته وکتل او ویل یې اې هللا! پاچاهان له یوې ده. خلک ورڅخه روان سول او ر
عاجزي ښځي سره داسي کوي؟ زه دي خپل کورته وبللم او په الره کي دي زما خر راته مړ کی او په دښت کي دي 

 ورباندي بارخر بیرته ژوندی سو او رابعې خپل کالي  چې یوازي پرېښودلم. دې ال یې خبري نه وي ختمي کړي
 ۶۶په بازار کي خرڅېدی. عطار هغه کتاب ص  چې هغه خر یې ولیدی چې کړل. راوي وایي

حق متعال، د حج په الره کي، د یوې عابدي ښځي خر وژني، هغه اعتراض ډوله غوښتني ته مجبوروي او خر یې 
 بیرته ورته ژوندی کوي. دا ناروا خبري نه دي؟

 

 شیخ بایزید یا ابویزید بسطامي:
د بایزید د زېږېدلو او وفات د کلونو په باب هیڅ ډول اتفاق موجود نه دی او تر شلو کلونو زیات توپیر پکښی راځي. 

 ېچ د حسین منصور حالج څخه څو کاله مخکي یې ژوند کړی وي. شیخ بایزید بسطامي ته، چې خو داسي ښکاري
 ید په موږ کي داسي حیثیت لري لکه جبرییل په فرشتوبایز چې په سلطان العارفین مشهور دی او جنید بغدادي به ویل

 مخکي مو چې د شریعت په اساس د منلو نه دي. او لکه څرنګه چې کیسې او خبري منسوبې دي کي، ډیري زیاتي
شریعت، د قرآن شریف د الري څخه د کږېدلو او د شریعت خالف ویلو او عمل کولو ته په هیڅ صورت  چې وویل

شیخ ابوسعید ابوالخیر » شیخ بایزید په برخه کي هم دا ډول خبري او ادعاوي د منلو نه دي.  جواز نه ورکوي نو د
و بایزید دی هغه په حق کي مح چې وایی اته لس زره عالم له بایزیده ډک وینم مګر بایزید په منځ کي نسته یعني هغه

 اِنّي انا هللا ال اله اال انا فاعبدوني چې اره وویلبایزید له ځان څخه د خلکو د شړلو او یوازي کېدلو لپ چې او یا دا« دی 
ل به یې وی چې هللا یم پرته له ما بل هللا نسته زما عبادت وکړی.( او یا د بایزید دا مشهوره خبره چې )په تحقیق سره

دا  سبحاني ما اعظم شاني ) ستاینه دي وي ما لره زما څومره ستر شاءن دی (. بنده په حق کي څرنګه محو کیږي؟
له هیڅ بل شي سره اړه نه لري. هیڅ پیغمبر  چې خبره شریعت په هیڅ توګه نه مني. حق تعالی یو مستقل ذات دی

یو بنده  چې د هغه په باره کي دا خبره وسي. او دا چې دې ته ورته خبره او دعوه نه ده کړې. نو بایزید به څوک وي
ویلو سره ځان له خالق تعالی سره برابر کړي. دې ته په شرع مستقیماً د خدایی دعوه وکړي او یا ځانته په سبحان 

کي هیڅ ډول جواز نسته او که بنده تر دغه راز ویلو وروسته سمدستي توبه ونه باسي او سجده ونه کړي هغه په هر 
دغه رازدعوه وکړي هغه مشرک دی او شرک په اسالم کي تر ټولو لویه ګناه ده او  چې کتاب کافر دی. هر څوک

ه ومي کتل هغ چې یې په حق تعالی اړه لري. او یا دا چۍ بایزید وایي دېرش کاله زه په خدای پسي ګرځېدم خو سزا
په ماپسي ګرځېدی او دی طالب وو زه مطلوب وم. خدای څرنګه په بنده پسي ګرځي؟ دا څرګند کفر او د حق مقام ته 

 ه ده.بې احترامي ده او دا بې احترامي په شریعت کي هیچا ته روا ن
ه زما حال دي نه دی خوښ نو ت چې شیخ شقیق بلخي خپل یو مرید بایزید ته استوي او له بایزید څخه پوښتنه کوي

 موصوف نه وي نو سړی به یې څرنګه چې بایزید هیڅ نسته. کله چې پخپله څرنګه یې؟ دی په جواب کي ورته لیکي
دا ټول د  چې کنه. ځکه لري او یا اخالص لريهغه څرنګه دی یا توکل  چې د وصف پوښتنه وکړي څو پوه سي
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انسان صفتونه دي او سړی باید د حق تعالی په اخالق مزین سي تخلقوا باخالق هللا. بایزید خپل ځان تر انساني صفاتو 
لوړ بولي او د فرشتو او پیغمبرانو په مقام هم قناعت نه کوي او د خدای صفتونه اخلي او ال د خدای په اخالق ځان 

 ن کوي. دې ته به کوم فقیه اجازه ورکړي.مزی
خ مي وویني ورک سي او په دې ږدو چې خ خواته خېمه ووهم اوږزه د دو چې ژر قیامت سي چې بایزید ویل غواړم

توګه د خلکو د راحت سبب سم. حاتم اصم خپلو مریدانو ته وویل د قیامت په ورځ که ستاسي هر یوه لپاره شفاعت 
د دوږخ پر  چې نه دی. دا خبره بایزید ته ورسېده. بایزید ویل زه وایم زما مرید هغه دی ګر نه وو هغه زما مرید

دوږخ ته لویږي د هغه الس ونیسي جنت ته یې بوزي او د هغه په عوض کي پخپله  چې غاړه ودریږي او هر څوک
ته نه را بولې. ده  دونه مقام دی نو ولي ټول خلک د خدای الري چې ستا چې دوږخ ته والړ سي. چا ورته وویل

خدای سمي الري ته له راتللو څخه منع کړي وي بایزید به هغه څرنګه الري ته راولي. دا  چې ورته وویل څوک
 خبري له سره څخه تر پایه پوري یوه هم له شریعت سره نه لګیږي.

 له کفارو څخه ماته ېچ یو وخت د اسالم لښکر د روم د لښکرو په مقابل کي کمزوری سو او نیژدې وو چې نقل کا» 
یا بایزیده کومک! سمدستي د خراسان له طرفه یو اور راغی او  چې وخوري. په دغه حال کي یو آواز واورېدل سو

اسالم ته فتح په نصیب کوي نو د بنده  چې حق متعال« د کفارو په زړونو کي ویره ولوېده او اسالم بریالی سو. 
 څوک وو یو بنده وو.هر  چې مرستي ته ضرورت نه لري. بایزید

یې سر رایورته کړ هغه  چې یو څوک شیخ ته راغی. شیخ په دغه وخت کي سر پر زنګانه وو. کله چې نقل کا» 
 د خدای حضور ته ورغلی وم. هغه ورته وویل چې چیري وې؟ بایزید ورته وویل چې سړي پوښتنه ورڅخه وکړه

ایزید ورته وویل ریشتیا وایې. خو زه دننه وم ته دباندي زه هم د خدای په حضور کي وم هلته مي ونه لیدې. ب چې
 «وې او د باندي واال هغه په دننه کي خلک نه ویني. 

ورغلم د کور څښتن  چې کور مي ولیدی. دوهم ځل د خدای کور ته والړم چې بایزید وویل لومړی ځل چې نقل کا» 
. یعني په حق کي ورک سوی وم او هیڅ نه پوهېدم ورغلم نه مي کور او نه مي څښتن ولیدی چې مي ولیدی. دریم ځل

یو څوک د بایزید کورته ورغی. بایزید ور  چې مي لیدل یوازي مي حق لیدی او د دې دلیل دا دی چې ځکه هر څه
زه دا دېرش کلونه کیږي په بایزید  چې بایزید. بایزید ورته وویل چې څوک غواړې. سړي ورته وویل چې ږغ کړه

ذوالنون ته دا خبره ورسېده نو هغه وویل زما له وروربایزد سره دي خدای  چې م پیدا کوالی. کلهپسي ګرځم نه یې س
 «په خدای کي ورک دي، ورک سوی دی. چې ښه وکړي له هغو کسانو سره

ومي کتل عاشق او معشوق او عشق  چې له پوسته وزي. چې له بایزیدی څخه را ووتلم؛ لکه مار چې یایزید وویل» 
له خدای څخه خدای ته والړم تر څو له ما څخه  چې د توحید په عالم کي ټول باید یو وي او وایي چې دل؛مي یو ولی

حق تعالی دېرش کاله »  چې او وایی« ... اې ته زه. یعني د الفناء فی هللا مقام ته رسېدلی وم. چې یې ماته ږغ کړه
ینه ده. اوس ئزه وم پاته نه دی. حق تعالی د خپل ځان آ چې ینه وه. اوس زه پخپله د ځان آیینه یم یعني هغه څهئزما آ

 بایزید ویل«... زما په ژبه خبري کوي او زه په دې مابین کي ورک یم.  چې ینه حق دیئزما خپله آ چې ویالی سم
کعبه پر ما باندي طواف کوي  چې حق ته ورسېدم ومي لیده چې تر یوه وخته مي پر کعبه باندي طواف کاوه؛»  چې
زه  چې بایزید وویل«... په ځان کي یې د خدای صفات وي  چې د عارف تر ټولو کښته درجه هغه ده» وایي  او« 

 چې نه یې چاته ژور والی او نه یې اول او آخر معلومیږي او یوه سړي سوال ورڅخه وکړ چې لکه سمندر داسي یم
م. ویل یې لوح او قلم څشي دي ویل یې عرش څشي دی ده ویل هغه زه یم. ویل یې کرسي څشي ده ویل یې هغه زه ی

خدای خو د ابراهیم، موسی او عیسی صلواة هللا علیهم اجمعین په څېر بنده ګان لري بایزید  چې زه یم. هغه ورته وویل
په حق کي محو سي او د ټولو شیانو  چې ویل هغه زه یم. جبراییل، میکاییل او اسرافیل ټول زه یم. ویل یې هر څوک

 ۱۴۷-۱۲۹عطار ص ص « سیږي نو ټول حق سي... حقیقت ته ور
هغه مطلق کفر دی او د کفر له ویلو څخه هیڅوک معاف نه دی. زه په یقین سره  چې دا ټولي خبري یوه انتها لري

که شیخ بایزید په ریشتیا هم پر مځکه او د اسالم په قلمرو کي ژوند کړی وي نو دا خبري به د هغه نه  چې ویالی سم
له لېونتوبه به یې کړې وي، سل چنده زیات ِشرک او کفر دی او  چې ا د منصور د اناالحق! تر نارې،د چې وي ځکه

ي د بایزید له ستون چې دیني علماوو به هغه یوه ورځ هم ژوند کولو ته نه وای پرې ایښی. دا د صوفیانو خپل آواز دی
ې بایزید ته د دچې  ب کړي دي. او یقین دیبایزید ته یې منسو چې یې را ایستلی دی. دا د تصوف خپل افکار دي

 افسانو د منسوبولو په وخت کي به د هغه له وفات څخه تر سل کاله زیات تېر سوي وه. 
جالل الدین رومي، له خپل ټول علمیت سره، د بایزد د خدایي د دعوې دفاع کوي او دا د هغه د جذبې د حالت محصول 

ته ورته یې وروس پرته له ما بل هللا نسته زما عبادت وکړی. مریدانو چې ویلشیخ بایزید  چې بولي. یوه افسانه وایي
که مي بل ځل داسي  چې شیخه دا ډول خبري په شریعت کي ناروادي دا خو کفر دی. بایزید ورته وویل چې وویل

ا وکړه؛ د عیې بیا هغه ا چې یو بنده څرنګه خدای کېدالی سي. کله چې خبري وکړې ما په چړو ټوکرټوکر کړی. ځکه
هر ګوزار کاوه یا  چې مریدانویې په ګډه حمله ورباندي وکړه خو اطاق ټول د بایزید له وجوده ډک سوی وو. هغوی

ایرانیان  چې به یې ځان واهه او یا به یې د بایزید پر وجود باندي هیڅ اغېزه نه کوله. ځکه نو مولنا په خپل مثنوي کي،
 یې د پهلوي ژبي قرآن بولي، وایي:
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-aqalat@afghanm  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ا مریدان آن فقیر محتشم ب
 بایزید آمد که نک یزدان منم

 فت مستانه عیان آن ذوفنون گ
 ال اله ااّل انّا ها فاعبدون

 فتندش صباح گذشت آن حال گچون 
 فتي و این نبود صالحگتو چنین 

 فت این بار ار کنم این مشغلهگ
 کارد ها بر من زنید آن دم هله

 حق منزه از تن و من باتنم 
 چنین ګویم بباید کشتنم...  چون

 ۲۱۰۷ـ ۲۱۰۳مثنوي، دفتر چهارم    
 

نا، په خپل مثنوي کي، د بایزید د دې صریح کفر لپاره، د خپل شعر او کالم په زور، یو عالم منطق وایي خو، موال
 دانسته یا نادانسته، ځان له بایزید سره په کفر کي شریکوي. 

 
 نوربیا

 د بایزید معراج:
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