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 تصوف او اسالم
 برخهدوهمه 

 
مولنا اته څلوېښت ساعته په ایشېدلو اوبو کي تېر کړل. په یوویشتمه پېړۍ کي دغه راز افسانې ویل او اورېدل څه ګټه 
لري؟ مولنا به د خپل کرامت په زور په اور کي هم هفته تېروالی سوای. خو ایشېدلو اوبو ته د لوېدلو ضرورت څه 

 او ایشېدلو اوبو ته د لوېدلو تر منځ ارتباط به څه وي؟ وو؟ او که یې کوم ضرورت لیدی نو د دې پورتني غزل 
دغه ذهنیت او په اوسنیو شرایطو او زمان کي د دغو افسانو د تبلیغ ژوندي پاته کېدل او بیرته انکشاف کول سړی 
دې ته متوجه کوي چي دا خطر اوس هم موجود دی او پر هغه باندي یو څه لیکل که ډېر ګټور کار نه وي نو ډېر بې 

 ګټي هم نه دی.
 

 لومړی فصل 
 

 په اسالم کي د عقایدو لومړني اختالفات او د ذهد او تصوف پیل:
مشهور حدیث دی چي یوه ورځ حضرت رسول صلعم خپلو اصحابو ته وویل چي مجوسان به اویا فرقې، یهود به یو 

یوه صحابي پوښتنه وکړه چي ستا قربان سم  سي. اویا فرقې، نصارا به دوه اویا فرقې او مسلمانان به دري اویا فرقې
په دې دري اویا فرقو کي به کومه یوه پر حق وي. مبارک وویل هغه اهل سنت او جماعت دي. له مبارک څخه بیا 

هغوی چي زما پر الره روان سي او له ما څخه وروسته  پوښتنه وسوه چي اهل سنت او جماعت څوک دي هغه وویل
 ۷الره وي. شهرستاني الملل والنحل ص  به زما اصحاب پر هغه

خبره آخري زمانې ته پاته نه سوه بلکه د هجرت د لومړۍ پېړۍ په لومړیو لسیزو کي داسي اختالفات منځته راغلل 
چي مسلمانانو د یوه بل په مقابل کي تورو ته الس کړ او د زرګونو مسلمانانو ویني تویي سوې. البته هري ډلي د حق 

 کوله او د مقابل لوري سره جنګ یې جهاد باله.او عدالت دعوه 
که څه هم چي د حضرت رسول صلعم له وفات څخه وروسته سمدستي، د خالفت پر سر اختالفات منځته راغلل، او 
سعد بن عباده انصاري، په عامه، د ابوبکرصدیق له خلیفه کېدلو سره مخالفت وکړ او خالفت یې د انصارو حق وباله؛ 

شپږو میاشتو پوري، چي مېرمن یې فاطمة الزهرا ژوندۍ وه، ابوبکر صدیق ته بیعت ورنه کړ  او حضرت علي تر
خو دا اختالفات ډېر ژر کرار سول او د عمرفاروق تر وژل کېدلو پوري چنداني د څرګند اختالف درک نه وو. د 

کسیزي شورا کي چي عمر  هغه له وژل کېدلو سره یو ځل بیا د خالفت پر سر اختالف منځته راغی او په هغي شپږ
د خلیفه د انتخاب لپاره ټاکلې وه عثمان بن عفان ، عبدالرحمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص یوې خواته او علي بن 
ابوطالب، زبیر بن عوام او طلحه بن عبیدهللا بلي خواته سول. حضرت علي، زړه نازړه، د عبدالرحمن بن عوف خبره 

   سو. ومنله او عثمان بن عفان خلیفه
عثمان بن عفان خپلو خپلوانو او بن امیه کورنۍ ته ډېر زیات امتیازات ورکړل او د خلکو لومړني نارضایتونه یې را 

عثمانه بن امیه دي د خلکو پر اوږو » پورته کړل. عمرو بن عاص، د حاضرینو په مخ کي، عثمان بن عفان ته وویل 
هغوی ظلمونه کړي دي. یا د اعتدال الره ونیسه او یا له کاره  سپاره کړي دي، پر خلکو دي ظالمان مقرر کړي او

 ۲۲۰۹طبري، تاریخ الرسل والملوک ص « الس واخله او که نه غواړې نو تصمیم ونیسه او یو کار وکړه
کله چي له عثمان څخه پوښتنه وسوه چي ولي یې خپلو خپلوانو ته، له بیت المال څخه، امتیازات ورکړي دي نو عثمان 

محروم کړي ول او غوښتل یې په دې توګه خپل ځان  اب کي وویل چي عمر خپل خپلوان له دغه مال څخهپه جو
خدای ته نیژدې کړي خو زه له خپلو خپلوانو سره مرسته کوم څو په دې توګه د خدای د مهربانی وړ وګرځم او دا د 

 ۷۲چي د عمر په څېر عمل وکړای سي؟ حسین، آشوب بزرګ ص  چا په وس پوره ده
له عثمان سره د خلکو د مخالفت یو علت دا وو چي هغه خپلوانو ته ډېر زیات امتیازات ورکړي ول او دا مخالفتنونه 
دې ځای ته ورسېدل چي یو ځل خلکو په کوفه کي د هغه له خوا ټاکل سوی والي سعیدبن عاص له ښاره وشاړه او 

 ۲۲۱۱و ناکراریو ته خاتمه ورکړي. طبري ص عثمان مجبور سو چي د هغه پر ځای ابوموسی ولېږي او د خلک
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د خلکو مخالفتونه او شکایتونه باآلخره په خطرناک ښورښ بدل سول او د عثمان قصر یې محاصره کړ. یوه ورځ، 
د لمرلوېدو پر مهال، ښورښیان د هغه کورته، په داسي حال کي چي د قرآن شریف تالوت یې کاوه، ننوتل. محمدبن 

ونیوی. عثمان ورته وویل زما ږیره پرېږده؛ که دي پالر ژوندی وای دا کار یې نه کاوه. محمد ابوبکر هغه له ږیري 
د هغه ږیره خوشي کړه او نورو ورسره ملګرو یې د تورو وارونه ورباندي وکړل او عثمان یې وواژه. په دې وخت 

ور او تاالن پیل سو. هغه کتاب کي یوه ږغ کړل چي ویني یې حاللي وي نو مال یې ولي ناروا دی. له دې ږغ سره چ
 ۲۲۸۶ص 

د خلیفه عثمان وژل کېدل په اسالم کي د ټولو فتنو او وینو تویېدلو پیل بلالی سو. د دمشق والي معاویه بن ابوصفیان، 
چي د عثمان په څېر، د بن امیه له کورنۍ څخه وو او د هغه د خالفت په زمانه کي یې ډېر زیات امتیازات ترالسه 

عثمان د قتلېدلو د بدل ږغ پورته کړ او عمرو بن عاص او په وروسته کي عبیدهللا بن عمربن خطاب او  کړي ول، د
نور ورسره یو ځای سول. د حضرت رسول صلعم مېرمني عایشې له مدینې څخه چیغه پورته کړه او د عثمان د 

اته والړول او هغه یې د خالفت قاتالنو د نیول کېدلو ږغ یې وکړ. طلحه او زبیر، چي په لومړي سر کي د علي ش
 منلو او بیعت اخیستلو ته تشویق او مجبور کړ، د عایشې سره ملګري سول او د علي پر ضد یې جنګ اعالن کړ.

علي په کوفه کي خپل امارت اعالن کړ؛ او د خلیفه کېدلو سره سم یې معاویه د شام له والیت څخه برطرفه کړ. 
اعالن کړ او د علي پر ضد یې بیرغ پورته کړ. شیعه ډله، چی مذهبي اصول  معاویه په دمشق کي خپل ځان خلیفه

یې له دې پېښو څخه اووه اته قرنه وروسته جوړ سول، او په اسالم کي یې تر ټولو لوی درز منځته راووړ، خپله 
 سرچینه له دغو پېښو سره تړي.

ګ کي، چي د جمل په جنګ مشهور دی، او علي خپله توجه د عایشې خواته واړوله او له هغې سره په وروستي جن
عایشې او د هغې سره ورسره ملګرو سخته او وروستې ماته وخوړه، له دواړو خواوو څخه لس زره تنه ووژل سول. 
دا هم ویل کېږي چي په لومړي جنګ کي د بصرې د خلکو څخه پنځه زره تنه، په دوهم جنګ کي پنځه زره تنه او 

ه تنه ووژل سول. چي په دې حساب د وژل سویو کسانو شمېر پنځه لسو زرو ته د کوفې له خلکو څخه پنځه زر
 ۲۴۷۱رسېږي. هغه کتاب ص 

طلحه په همدغه جنګونو کي او زبیر له جنګ څخه د تېښتي په وخت کي ووژل سو. علي له دې جنګ څخه وروسته 
جنګ جهاد وباله او له پیل څخه مخکي خپله توجه د معاویه خواته واړوله. علي د معاویه سره د صفین په نوم مشهور 

یې خپلو ملګرو ته وویل چي د خدای په الره کي د جهاد په نتیجه کي به ستاسي ټول ګناهونه و بخښل سي او تاسي 
 ۲۵۲۹به ټول جنت ته والړ سی. هغه کتاب ص 

 ره پوځ کي څلورپه داسي حال کي چي همدغه د صفین په جنګونو کي له عبیدهللا بن عمر بن خطاب سره په ورس 
زره قاریان ملګري ول. عبیدهللا بن عمر د علي بن ابي طالب سره ملګری پوځ د عثمان قاتالن بلل او پر خپلو ملګرو 

  ۲۵۴۸باندي یې د عثمان د قتل د کسات اخیستلو او علي بن ابې طالب د له منځه وړلو ږغ کاوه. هغه کتاب ص 
ټینګول او د مظلوم عثمان د قصاص  ه طرفدارانو سره جنګ د عدالتپه مقابل کي معاویه هم د علي او د هغه ل

اخیستل و بلل او کله چي علي د سهار په لمانځه کي پر معاویه باندي لعنت ووایه نو معاویه هم پر هغه باندي لعنت 
ې و لپاره د دووایه او پر علي باندي لعنت ویلو د امویانو په خالفت کي تر ډیره وخته پوري دوام وکړ. د مسلمانان

 خبري یقیني کول او معلومول ډېر ګران وه چي په دوی دوو کي یو انتخاب او هغه بل محکوم کړي.
او زیات وکم اویا کوچنۍ او لویي  ویل کیږي چي د صفین په جنګونو کي، چي تقریباً درې میاشتي یې دوام وکړ،

څخه پنځه څلوېښت زره او د علي له لښکرو  نښتي پکښي وسوې، اویا زره تنه ووژل سول چي د معاویه له لښکرو
  ۷۰۹څخه پنځه ویشت زره تنه قتل سول. مسعودي، مروج الذهب ص 

د علي او معاویه ترمنځ د صفین په نوم جنګونو په نتیجه کي، چي په پای کي د معاویه ماتې حتمي وه، معاویه ،د 
چي د خپلونیزو پر سرو یې پورته کړي او له عمرو بن عاص په مشوره، خپلو طرفدارانو ته د قرآن پاڼي ورکړې 

علي څخه وغواړي چي زموږ ترمنځ حکمیت دي قرآن ته وسپارل سي. علي د معایه په چل پوهېدی او غوښل یې 
چي جنګ ته دوام ورکړي خو طرفدارانو یې د جنګ دوام د قرآ ن سپکاوی باله او جنګ یې بند کړ. دواړو خواوو 

و او د یوه واحد خلیفه د انتخابولو لپاره د یوه حکم هیات پر ټاکلو باندي موافقه وکړه. د یوې دایمي سولي د ټینګول
عمروبن عاص د علي وکیل او  معاویه خپل وکالت عمرو بن عاص او علي خپل وکالت ابوموسی اشعري ته وسپاره.

د خوارجو په نوم بېله سوه .  استازی وغوالوه او په نتیجه کي معاویه خلیفه سو. د علي له لښکر څخه یوه لویه ډله
هغوی ویل چي حکمیت یوازي له خدای سره دی اوعلي او معاویه یې دواړه ګمراهان وبلل او د دواړو په مقابل کي 

یوه بله لویه ډله منځته راغله، چي پخپله ډېر ژر پر بېلو بېلو ډلو  یې جنګ پیل کړ. په دې توګه، د خوارجو په نوم،
 ووېشله سوه.

وري خبره دا ده چي په دې تباه کونکو جنګونو کي، چي د اسالم ډېرو لویو رهبرانو او قوماندانانو برخه په زړه پ 
پکښي درلوده، او په لس هاوو زره کسان پکښي تلف سول هري خوا خپل جنګ د خدای په الره کي جهاد او مخالفین 

   یې ګمراه بلل.
ځل خپلو ملګرو ته وویل چي حضرت رسول صلعم د حضرت علي، د خوارجو سره د جنګونو په ترڅ کي، یو 

خوارجو د وژلو حکم کړی دی او هر څوک چي هغوی قتل کړي هغه به د خدای تعالی رضا حاصله کړي. عابده بن 
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سلماني وایی ما له علي څخه پوښتنه وکړه چي تا دغه حدیث پخپله له حضرت رسول صلعم څخه اورېدلی دی؟ هغه 
ا دي د کعبې په خدای قسم وي چي دا خبره مي له هغه څخه پخپله اورېدلې ده. عابده درې ځله وویل چي بلې زم

 ۲۳۳۱او  ۲۳۲۸وروسته وویل زه تاسي ته هغه څه وایم چي له علي څخه مي اورېدلي دي. صحیح مسلم احادیث 
عقاید منځته د دې لومړۍ فتنې یا لومړیو فتنو څخه وروسته په اسالم کي داسي الري جوړي سوې او داسي نوې 

راغلل او د قرآن د آیتونو داسی نوي او راز راز تفسیرونه وسول چي له عوامو څخه یې الري ورکي کړې. د تصوف 
د منځته راتللو یو علت د مسلمانانو ترمنځ د عقایدو دغه اختالف وو چي د داسی یوې نوي الري د منځته راتللو او 

یې هم تړاو نه درلود او د ټولو مسلمانانو او حتی د ټول بشریت ترمنځ انکشاف ایجاب یې کاوه چي له یوې الري سره 
 یې د سولي او وروری تبلیغ کاوه. 

 په مادي ژوند او شرایطوکي افراط او تفریط:
د دې ترڅنګ یوه بله موضوع چي هم یې د جنګونو او هم یې د بېلو بېلو عقایدو او مکتبونو د منځته راتللو مهم علت 
بلالی سو، تر اندازې زیات مادي امتیازات وه. مادي امتیازات، په تېره بیا په هغه صورت کي چي یوه طبقه خلک 

قابتونو، اختالفاتو او فتنو عامل وي. عمر بن خطاب د خپل هیڅ ونه لري او بله طبقه هر څه ولري، د ډېرو زیاتو ر
خالفت په دوران کي، چي عثمان هم اعتراف کاوه چي د هغه پرهېز څوک نه سي کوالی، دونه ساده ژوند اختیار 
کړی وو چي له عادي خلکو سره یې هیڅ توپیر نه درلود او خپل مامورین او والیان یې هم شته من کېدلو ته نه 

ل. دغه علت دی چي د هغه په زمانه کي فتنو او فساد هم درک نه درلود. عثمان له خلیفه کېدلو سره د عمر د پرېښود
زمانې سلوک ته تغییر ورکړ. نه یوازي یې پخپله اشرافي ژوند ته مخه کړه بلکه خپلو خپلوانو او نورو کسانو ته یې 

تصور هم نه سو کوالی. هغه د خپلو طرفدارانو د  دونه امتیازات ورکړل چي د هغې زمانې په شرایطو کي یې چا
زیاتولو او مالتړ ترالسه کولو لپاره د بیت المال له پیسو څخه ُزبیر ته شپږ سوه زره دیناره او طلحه ته دوه سوه زره 

  ۸۰دیناره وبخښل. حسین، آشوب بزرګ ص 
ان له خلیفه کېدلو سره مخالفت کړی او دا دواړه هغه کسان ول چي د عمر له خوا په ټاکل سوې شورا کي یې د عثم

د علي طرفداري یې کړې وه او عثمان غوښتل چي د هغوی زړونه په امتیازاتو رانیسي. ویل کېږي چي د طلحه له 
وژل کېدلو څخه وروسته د هغه څخه دونه نغدي پیسې او جایدادونه پاته سول چي د خلکو لپاره یې تصور کول ګران 

یونه دوه سوه زره درهمه او دوه سوه زره دیناره نغدي پیسې پاته سوې او څه باندي دېرش وو. د هغه څخه دوه میل
 ۲۵۶میلیونه درهمه یې جایدادونه ول. هغه کتاب ص 

طلحه بن عبیدهللا یوازي د عراق له جایدادونو څخه د ورځي زر دیناره عایدات درلودل. ) دا خبره مو باید په یاد وي 
خواري کښ په بشپړه میاشت کي درې درې دیناره نه سوای ګټالی. جهاني ( عبدالرحمن  چي په هغه زمانه کي یوه

بن عوف دونه لوی کور جوړ کړ چي په طویله کي یې سل آسونه، زر اوښان او لس زره پسونه درلودل. له وفات 
ره ه دونه سره زر او نقڅخه وروسته یې دوه میلیونه شپږسوه اته اتیا زره دیناره نغد پاته سول. له زید بن ثابت څخ

 پاته سوه چي په تبر یې ماتول او پر دې برسېره یې د سلو زرو دینارو په اندازه ملکیتونه پاته سول. له یعلي بن منیه
څخه پنځه سوه زره دیناره نغد پاته سول، ال یې پر خلکو پورونه هم پاته وه او د دریو سوو زرو دینارو په اندازه یې 

ل. په داسي حال کي چي خلیفه عمرین خطاب، یو ځل، حج ته د تللو او را ستنېدلو په الر کي جایدادونه پاته سو
شپاړس دیناره لګولي وه او خپل زوی عبدهللا ته یې وویل چي دا ځل مو اسراف وکړ. مسعودي، مروج الذهب لومړی 

  ۶۹۱-۶۹۰ټوک ص ص 
په خپلو مځکو او باغونو کي، څلور زره غالمان  تاریخي شواهد ښیي چي معاویه بن ابوسفیان یوازي په حجاز کي،

زره د اوښ بارونه خرما او سل زره جواله غنم تر  ۱۵۰درلودل او د هغوی د کار په نتیجه کي یې، په کال کي، 
السه کول. عبدالرحمن بن عوف څه باندي دېرش زره غالمان درلودل او مغیره بن شعبه خصوصا د غالمانو له کار 

 ۴۷انه استفاده کوله. پیټروشفسکي ، اسالم در ایران ص څخه ډېره بېرحم
ابوبکر او عمر په خپل ټول ژوند کي د بیت المال څخه یو درهم بېځایه نه کړ، خوعثمان د افریقیې د فتح کېدلو په 

 هنتیجه کي له دوه نیم میلیونه دیناره غنیمت څخه پنځه سوه زره دیناره، چي د بیت المال پیسې وې، مروان حکم ت
وبخښل او وروسته یې خپله لور هم ورکړه. عثمان له والیانو سره، چي اکثر یې قومیان ول، حساب او کتاب نه کاوه 
او والیانو، په تېره بیا معاویه، چي ډېر هوښیار او ځیرک سړی وو، له دې فرصت څخه ښه ګټه واخیستله او ډېري 

 ۲۲۴ زیاتي پیسې یې ذخیره کړې. زیدان، تاریخ تمدن اسالم ص
اموي پاچاهانو اداري فساد او د بیت المال له پیسو څخه شخصي استفاده دونه پراخه کړه چي د اسالمي قلمرو هري 
برخي ته یې الره وکړه او ټولو والیانو او حاکمانو د خپلو پاچاهانو او خلیفه ګانو په پیروي له بیت المال څخه شخصي 

وران کي، چي بیت المال تر بل هر وخت له پیسو، خزانو او غنایمو څخه استفاده خپل حق وباله. د عباسي خالفت په د
ډک سو، خلیفه ګانو د بیت المال له پیسو څخه په بده استفاده کي افراط خپل وروستي سرحد ته ورساوه. د عباسي 

هغې  دی، دخالفت تر ټولو ځالنده ستوري هارون الرشید، چي د عدالت په کیسو یې د الف لیله د افسانو کتاب ډک 
زمانې مشهور صوفي سفیان ثوري ته ولیکل چي ما د بیت المال دروازه پرانیستې او خاص او عام ته پیسې او تحفې 

 ورکوم.
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