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صوفیانو او د تصوف په باب لیکل سویو کتابونو کي یوه خبره بیخي عامه ده او هغه دا چې صوفیان ځانونه اهل په 
ُصفه ته منسوبوي او هغه هم له دې امله چې وایی د هغوی په څېر د ژوند سلوک لري او د هغوی په څېر پرهېزګار 

کور نه مځکه او نه جایداد درلود او د خرما په خستو یې دي. سهروردي وایی اهل ُصفه څلور سوه تنه وه چې نه یې 
 ۲۵ګوزاره کوله او هغه به یې زبېښلې. سهروردي، عوارف المعارف ص 

دوی به ټوله شپه په طاعت او عبادت مشغول وه او حق متعال یو وخت د دوی په خاطر پر حضرت رسول اکرم 
تطُردُّالذین یدعون ربُّهم بالغداوة والعشی یریدون وجهه ما وال » صلعم باندي په غوسه سو او دغه آیة یې نازل کړ 

او هغوی چې شپه او « ) علیک من حسابِِهم من شیٍءو مامن حسابک علیهم من شٍی فتطردهم فتکون من الظالمین 
ورځ د خدای ذکر کوي او مطلب یې یوازي خپل خدای دی پام کوه چې هغوی له ځان څخه ونه شړې چې نه پر تا 

د هغوی کوم حساب پاته دی او نه ستا پر دوی باندي کوم حساب پاته دی. اوس نو که ته هغه خدای پرستان له باندي 
 ۵۲ځان څخه وشړې ته به په ظالمانو کي حساب سې. ( سورة االنعام آیة 

وایی خبره دې ځای ته ورسېده چې رسول اکرم ص به هر ځای له دوی څخه څوک ولیدی نو ورته ویل به یې چې 
ما مور او پالر دي ستاسي قربان سي چې خدای تعالی ستاسي په خاطر پر ما باندي په غوسه سو. ویل کیږي چې ز

رسول اکرم ص به هر وخت پر دوی باندي د جنت زېری کاوه او ورته ویل به یې چې هر څوک چې ستاسي په څېر 
 دوستانو څخه وي.  ژوند وکړي او د دنیا له ټولو نعمتونو څخه تېر سي هغوی به هم زما له

 په مختلفو کتابونو کي د هغوی شمېر کم او زیات ښودل سوی دی خو په اکثرو کتابونو کي دا څو نومونه راغلي دي:
عبدهللا بن مسعود هزلي، مقداد بن اسود،  ۵عمار بن یاسر،  ۴عبدهللا بن جراح،  ۳سلمان فارسي،  ۲بالل بن ریاح،  ۱
 ۱۱زید بن خطاب) د عمر بن خطاب ورور (  ۱۰عتبه بن غزوان،  ۹، خیات بن اردت ۸صهیب بن سنان،  ۷

عبدهللا  ۱۶، مسعود بن ربیع قاری، ۱۵عکاشه بن محصن،  ۱۴حذیفه یماني، ۱۳کناز بن حصین غنوي،  ۱۲ابوکبشه، 
دالمندر. ابو لبابه بن عب ۲۱عبدهللا بن بدر جهني،  ۲۰ابودردا،  ۱۹صفوان بن بیضا،  ۱۸اباذر بن جندب،  ۱۷بن عمر، 

 ۹۱-۹۰کیایی نژاد، سیر عرفان در اسالم ص ص 
ډاکټر عبدالحسین زرین کوب هم د صوفي لیکواالنو له قوله وایی چې هغوی به کله کله دونه وږي سول چې بې هوښه 
به سول خو سره له دې هم خوشاله ول او چا ته یې حال نه وایه. صوفي لیکواالنو لیکلي دي چې اصحاب صفه زیاتره 

ول او ځانونه به یې په رېګ کي پټول. چا چې به جامه درلوده هغه به خپل لمونځ وکړ او بیرته به په رېګ کي  لوڅ
 ۴۶پټ سو او خپل کالي به یې هغه بل ملګري ته ورکړل. زرین کوب،ارزش میراث صوفیه ص 

رلودی او د لمانځه په تنه ښیي او وایی چې په ټولو یې یو کمیس د ۷۰قطب الدین المرزوي د اصحاب ُصفه شمېر 
 و لو بسط هللا» وخت کي یې یوه بل ته ورکاوه. دی وایی د هغوی د غریبۍ او بېچارګی په باره کي دا آیة نازل سو. 

مناقب الصوفیه  ۲۷سورة شورا آیة « الرزق لعبادِه لبغو فی االرض و لکن یُنّزل بقدر ما یشاُء اِنَّهُ بعبادِه خبیٌر بصیرٌ 
 ۳۵ص 

ه ) که هللا د خپلو بنده ګانو رزق زیات کړی وای نو هغوی به پر مځکه باندي بغاوت او سرکښۍ ته مال د آیة ترجم
تړلې وای؛ مګر هللا د خپلي خوښي سره سم، رزق را لیږي. په تحقیق سره هللا د خپلو بنده ګانو په حال خبر او ورته 

 متوجه دی.(
ونو کي په مختلفو شکلونو کي راغلې ده. لومړی خو په هیڅ معتبر د اصحاب ُصفه په باره کي دا کیسه په مختلفو کتاب

او قدیم تاریخي کتاب کي لکه تاریخ طبري، سیرت رسول هللا، مروج الذهب او نورو کي د اصحاب ُصفه ذکر نه دی 
 ووراغلی او طبیعي خبره ده چې دا کیسې زړي سوي دي. له بلي خوا څومره له امکانه لیري خبره ده چې په لس ها
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کسان دي، په ټولو، یو کمیس هم ونه لري او خپل عورت دي ټوله ورځ په ریګ کي پټوي. او آیا دا ممکنه ده چې 
تنه دي په ټولو یو کمیس ولري او په هغه کي دي لمونځ وکړي؟ او یا دي، په میاشتو میاشتو، ټوله ورځ او شپه  ۷۰

ه کي هیڅ مسلمان نه وو چې یا یې دوی ته یو کمیس وږی وي او په څلوېښتو تنو دي یوه خرما وویشي؟ په مدین
 ورکړی وای او یا یې د خپلو مسلمانو وروڼو د ډوډۍ او روژه مات غم خوړلی وای؟

دا خو په هر صورت، خو سړی په دې نه پوهیږي چې د ډاکټر قاسم غني، ډاکټر زرین کوب، ډاکټر زین الدین کیایی 
ې ټکي ته څرنګه نه دي متوجه سوي، او یا قصداً، په لوی الس، پټي سترګي نژاد او نورو پوهانو په سطح لیکواالن د

ورڅخه تېر سوي دي، چې سورة االنعام او سورة الشورا خو دواړه مکي سورتونه، او مدینې ته د حضرت پیغمبر له 
مسجد  هجرت څخه مخکي نازل سوي دي. اصحاب ُصفه خو په مدینه کي وه. ځکه چې په مکه کي خو نه مسلمانانو

درلودی او نه یې ُصفه درلوده چې بې کوره اصحابو ګوزاره ورباندي کړې وای. دا پوهان دومره د تصوف د تبلیغاتو 
او لیکنو تر اغېزې الندي راغلي دي چې دونه مهمي مسلې ته یې هیڅ توجه نه ده کړې. زه یقین لرم چې دا پوهان 

 لي.دې ټکي ته ښه متوجه وه مګر قصداً یې څه نه دي وی
آیة، چې صوفیان وایي د اهل صفه په باره کي نازل سوی دی، د قریشو د  ۵۲د اکثرو تفاسیرو په اتفاق، د االنعام 

هغو مشرانو په باره کي نازل سوی دی چې حضرت رسول اکرم ص ته یې ویل چې که هغه له دوی ) د قریشو له 
غریبان د هغوی سیاالن نه دي او دوی نه سي  مشرانو( سره ګوري نو دا غریب ملګري دي لیري کړي ځکه چې دا

کوالی چې په یوه مجلس کي، په مساوي حیثیت، برخه ورسره واخلي. مخکي له هغه چې حضرت رسول اکرم ص 
په دې باره کي، خپله فیصله صادره کړي، ذکر سوی آیة نازل سو او پیغمر صلعم ته یې مخکي له مخکي خبردار 

 انو په خوله وکړې نو ته به په ظالمانو کي حساب سې.ورکړ چې که ته د قریشو د مشر
سړی نه پوهیږي چې سهروردي، ُهجویري، شیخ قطب الدین مرزوي، ابو نصر سراج طوسي او نورو په سطح لویو 
عالمانو او صوفیانو څرنګه د قرآن شریف داسي څرګند آیة چې د نزول سبب او وخت یې معلوم دی خپلو خیالي 

وجود یې مشکوک دی، منسوب کړی دی. او په دې توګه یې د قرآن شریف د آیة په شان نزول اصحاب صفه ته، چې 
کي څرګنده الس وهنه کړې ده. او ضمناً یې د اسالم د پیغمبر صلعم مقام دونه را ټیټ کړی دی چې د مدینې په الرو 

اسي قربان سي. حق متعال کوڅو کي عادي صحابه وو ته دریږي او هغوی ته وایي چې زما مور او پالر دي تر ت
ستاسي په خاطر پر ما باندي په غوسه سو. حضرت رسول صلعم هیڅ وخت نه په الرو کوڅو کي چاته درېدلی او 

 نه یې چاته دونه بېځایه عجز کړی دی.
وریحان البیروني صوف یا وړینو جامو او اهل الصفه ته د صوفیانو د راجع کولو خبري یوه هم نه مني. دی وایی دا 
چې صوفیان وایی د دوی نوم د صوف څخه راغلی دی نو صوف خو په یوناني ژبه کي عقل ته وایی ځکه نو فیلسوف 
د عقل مینه وال دی. البیروني وایي کله چې په اسالم کي هم ځینو کسانو د یونان د فیلسوفانو عقاید واخیستل نو دوی 

ه پوهېدل او په غلطي کي یې هغه له عربي لغت ُصفه د فیلسوف نوم هم ورسره واخیست. خلک د دې لغت په معنا ن
سره اشتباه کړ لکه دا لغت چې د اهل الصفه څخه راغلی وي. دا لغت په وروسته کي د غلط لیکل کېدلو له امله له 
صوف څخه، چې د وزې وړۍ دي، مشتق وګڼل سو. البیروني وایي ابوالفتح البُستي د دغي غلطی د مخنیوي لپاره 

کوښښ وکړ او وې ویل چې له ډېره وخته خلک د صوفي پر کلمه باندي اختالف سره لري او فکر کوي  ډېر پر ځای
چې دا کلمه به له صوف څخه راغلې وي. خو زه وایم چې دا کلمه په اصل کي صافي ده او وروسته په صوفي تبدیله 

  Alberuni’s India PP 33-34 سوې ده.
قه په اسالم کي نوې پدیده بولي او وایي چې دا پوهنه د اسالم په ملت کي د ابن خلدون هم د صوفیانو مسلک او طری

شرعي علومو یوه نوې څانګه ده. دی وایي چې زهد او عبادت په صحابه، تابعینو او له هغوی څخه وروسته په 
سوه نو یوه مسلمانانو کي عام وو خو له دوهمي هجري پېړۍ څخه وروسته چې دنیایي ژوند او تجمل ته توجه زیاته 

ډله خلکو د زهد او تقوا او له خلکو څخه ګوښه کېدلو خواته توجه وکړه او د صوفي او متصوفه په نوم یاد سول. ابن 
 ۹۶۹خلدون، مقدمه جلد دوم ص 

ابن خلدون، په دې برخه کي، ښه ټکي ته اشاره کړې ده او زهد او تصوف یې سره بېل کړي دي. ابن جوزي هم دې 
ې ده چې صوفي لیکواالنو په ناحقه خلفای راشدین او د صحابه و لویان په صوفیانو کي شمېرلي ټکي ته اشاره کړ

دي لکه ُسلمي چې په خپل کتاب طبقات الصوفیه کي فضیل عیاض، ابراهیم ادهم او معروف کُرخي، چې په زهادو 
 ۱۹۷کي وه، په صوفیانو کي شمېرلي دي. ابن جوزی، تلبیس ابلیس ص 

د کابل او شاوخوا سیمو د اوسېدونکو د بېلو بېلو طبقاتو په باب، د یوې  Mountstuart Elphinstoneالفینسټون 
نسبتاً لنډي لیکني په ترڅ کي، صوفیانو ته اشاره کوي. د ده له دې اشارې څخه ښکاري چې په اته لسمه او نونسمه 

انو زیات نفوذ او زور درلود. دی وایی پېړۍ، او ال ښایي له ډیري پخوا زمانې څخه، په کابل او شاوخوا کي صوفی
دا خلک د دې پر ځای چې مذهبي کسان وبلل سي زیاتره فیلسوفان دي. دوی په دې عقیده دي چې انسانان، حیوانان، 
نباتات او جمادات په اصل کي وجود نه لري او دا هسي زموږ خیال دی. دوی په دې عقیده دي چې په کایناتو کي 

او دا نور هر څه یا خیال او یا د هغه د وجود برخي دي. الفینسټون وایي چې په دې کسانو یوازي خدای موجود دی 
 ځکه د ُمالیاتو زور نه رسیږي چې ډېر زیات طرفداران لري. 
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د الفینسټون خبره ځکه پر ځای ده چې عوام د صوفیانو د عقایدو په ماهیت نه پوهیږي او نه پوهېدالی سي. ځکه چې 
ت، په تېره بیا د افغانستان اوسېدونکي، مطلق بېسواده خلک ول. هغوی د پیرانو کراماتو او خارق د هغوی تام اکثری

العاده کارونو ته بشپړه عقیده درلوده. له ښرا او غضب څخه یې بېرېدل او له دعا څخه یې د خیر تمه درلوده. پخپله 
خبره یې له اسالم څخه زرونو کلونو مخکي همدغي عقیدې د افغانستان په خلکو کي دونه ژوري ریښې درلودلې چې 

 وختونو ته رسېده.
الفینسټون وایی یوه دروېش، چې ویل یې ډېر زیات سفرونه یې کړي او تر اروپایی هیوادونو پوری هم تللی دی، 
خلکو ته ویلي وه چې یو وخت یوې ودانی ته رهنمایی کړه سو. په هغه وداني کي تر ډیرو ځایونو او داالنونو تېر 
سو تر څو چې یوې ودانی ته ورسېدی او هلته یې ولیدل چې اته تنه ناست دي. هغوی ټول په خپلو جذباتواو افکارو 
کي ډوب ول او له څېرو څخه یې ښکارېدل چې یو ډول نوراني مخونه لري. دروېش په هغه ځای کي داسي څه زده 

ت ترالسه کړ چې په کلونو کلونو سفرونو او د کړل چې په ژبه نه ویل کیږي. ده په هغه یوه شېبه کي دونه معرف
 Elphinstone, An Account ofکتابونو په لوستلو کي یې نه ترالسه کړی او نه یې تر السه کوالی سوای. 

the Kingdom of Kabul PP 273-74 
ري. د دې االفینسټون ال په کابل کي یوې بلي ډلي ته هم اشاره کوي چې صوفیان نه دي خو لکه صوفیان داسي ښک

خلکو مشر د مال ذکي په نوم یو سړی دی او پیروان یې نه پیغمبران او نه وحی مني حتی خدای او د قیامت ورځي 
ته هم چنداني عقیده نه لري. دی وایي دا ډله زیاتره د خیام رباعیات لولي او تبلیغوی. الفینسټون وایی د مالذکي پیروان 

و خلکو ته وایي چې د خدای څخه وېره په کار نه ده. ویل کیږي چې د دوی خلکو ته وایي چې دوږخ وجود نه لري ا
عقاید ډېر په پټه تبلیغیږي. دا ډله ډېر بې بندو باره خلک دي او ډیري زیاتي پیسې لګوي او د شاه محمود په عیاشو 
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