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 تصوف او اسالم
 

 څلورم فصل
 برخه یشتمهو دوه

 تصوف څشي دی؟

 

 د تصوف د پرمختګ او پراخېدلو علتونه:
زهد او په زهد کي له تصوف نه کوم خاص مذهب وو او نه کوم خاص مذهب او دین ته منسوب وو. تصوف له 

افراط څخه پیل سو. څرنګه چې خاصه الره او حتی خاص هدف یې نه درلود، نو په ډېر لږ وخت کي یې الري بیلي 
کړې. ځینو یې د حسین بن منصور، ذوالنون مصري، عین القضات همداني او نورو په څېر د افراط الري واخیستلې 

ل اهداف او مفکورې په رمز کي بیان کړې؛ خو د حسین منصور له او د خپل افراط قرباني سول او ځینو یې خپ
انالحق او د بایزید بسطامي د سبحاني له نارو سره یوه صوفي لیکوال هم مخالفت ونه ښود بلکه هر یوه په خپل وار، 

 چا په نثر او چا په نظم، د هغوی دفاع وکړه. ګواکي په دې توګه یې له هغوی سره خپله موافقه وښودله.
مشهوره افسانه ده چې وایی فرعون، خپل هوښیار وزیر، هامان ته وویل چې غواړي د خدایي دعوه وکړي. هامان 
ورته وویل ستا دا دعوه به هغه وخت ومنل سي چې خلک دونه بې عقالن سي چې د ښو او بدو، دوست او دښمن او 

، دې هدف ته د رسېدلو لپاره، باید د مصر ریشتیا او دروع تمیز ونه کړای سي. هامان فرعون ته مشوره ورکړه چې
په خلکو اووه اته یا لس کاله د غنمو، جواریو او واوربشو پر ځای یوازي باغلي ) باقال( وخوړل سي. هغوی به 
باالخره دونه بې عقل سي چې ستا د خدایي پر دعوې باندي به نه یوازي اعتراض ونه کړي بلکه منظوره به یې 

 کړي.
فرعون، د هامان له مشورې سره سم، د مصر خلک د غنمو او نورو غلو دانو له خوړلو څخه منع کړل او لس کاله 
یې په هغوی باغلي وخوړل. لس کاله وروسته، د دوو وروڼو ترمنځ، چې دواړه نیسمتن وه، یوه دعوه پېښه سوه. په 

او نیمایی د بل په طرفداري ودرېدل. فرعون د ښار کي یوه لویه هنګامه جوړه سوه او نیمایی خلک د یوه ورور 
هنګامې پوښتنه وکړه. او دواړه وروڼه یې دربار ته وبلل. یوه ورور ویل چې زه غواړم واده وکړم او بیا په کورکي 
غواوي وساتم چې هم زما بچې په شیدو او کوچیو ماړه وي او هم یې شیدې وپلورم او ښې زیاتي پیسې پیدا کړم. هغه 

وویل چې زه به کشر یم خو زه هم غواړم چې واده وکړم. خو زما سره دا اندېښنه ده چې که زما یو بچی د  بل ورور
 غواوو غوجل ته ورغی او د ده غواوو هغه په ښکر وواهه او مړ یې کړ زه به څه کوم؟

وڼه احمقان دي هامان فرعون ته وویل چې ستا د خدایي د دعوې وخت را رسېدلی دی. ځکه چې نه یوازي دا دوه ور
 بلکه د ښار خلک ټول احمقان دي چې ځیني د یوه ورور او ځیني یې د بل طرفداري کوي.

صوفیانو، په خلکو او په تېره بیا په عام اولس د خپلو عقایدو د منلو لپاره، همدغه کار ته مخه کړه. هغوی په ښکاره 
ونه خبرول دي. د هغوی دغه ادعا، د هجرت په ویل چې حقیقت ته د رسېدلو لومړنی ګام شریعت او په شریعت ځان

لومړیو دوو پېړیو کي سمه وه، خو کله چې مسلمانان له بهرنیو ادبیاتو، په تېره بیا د یونان د مفکرینو له افکارو او په 
 وروسته کي د هندو ادبیاتو او افکارو سره بلد سول نو د صوفیانو الري هم، په زهد او تقوا کي له افراط څخه یوې
بلي خواته متوجه سوې. صوفیانو، چې هم د بهرنیو کلتورونو او افکارو سره بلد سوي او هم یې وچ زهد، تقوا او 
خلوت زړونه وهلي ول، داسي مفکورې وړاندي کړې چې نه عوامو او نه دیني عالمانو ته د منلو وړ وې. که څه هم 

ټینګ پیروان بولي، مګر په واقعیت کي یې د ُمالیانو  چې صوفیان تر اوسه پوري هم، تر بل هر چا، ځانونه د شریعت
او دیني علماوو په مقابل کي عمل ته مال وتړله. دیني علماوو هم پر هغوی باندي د ُکفرفتواوي صادري کړې او ډېر 

افو دصوفیان د خپلو عقایدو د اظهارولو قرباني سول. صوفیان د خپلو عقایدو پټولو او په رمز او اشارو کي د خپلو اه
بیانولو او څرګندولو ته مجبور سول. هغوی ټول هغه کسان چې د دوی پر الره روان نه وه، اغیار وبلل. د شیخ، 
زاهد، محتسب، منبر او ریاکارو زاهدانو پر ضد یې شعرونه ولیکل او خپلو صوفي ملګرو ته یې توصیه کوله چې 

 اغیار او نامحرم ته راز ونه وایي. 
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 رده رمزی نه شنویتا نگردی آشنا زین پ
 گوش نامـحرم نـباشد جـای پیـغام سروش

 

په مقابل کي ُمالیانو او دیني عالمانو د خپلو عقایدو د پټولو لپاره هیڅ ِسر او راز نه درلود او چې هر څه یې په کتاب 
دین د  او د کي لیدلي وه هغه یې تبلیغول او دا یې خپله مقدسه وظیفه ګڼلې وه. دیني ُعلماوو مدرسې تاءسیس کړې

تبلیغ او خلکو ته د سمي الري د ښودلو لپاره منبرونو ته وختل او صوفیان، د خپلو رازونو د پټ ساتلو لپاره، لنګرونو، 
خانقاهو، رباتونو، خلوتونو، زاویو او زیارتونو ته پناه یووړه. او د چوپ او پټ پاته کېدلو د توجیه کولو لپاره یې 

 احادیث هم اختراع کړل:
دا چې عربي . ۱۰۱مت نجا و عنه العبادة عشر اجزاء تسعة منها فی السکوت و واحًد فی غیرها. قلندرنامه ص من ص

به یې سمه وي کنه؛ خو مفهوم یې دا دی چې چا پر خوله الس ونیوی ګټه یې وکړه. عبادت لس برخي دی؛ نهه برخي 
 یې سکوت او باقي پاته ټول عبادات یې یوازي یوه برخه ده.

رت رسول اکرم هیڅ وخت، له مسلمانانو څخه، د خاموش پاته کېدلوغوښتنه نه ده کړې؛ بلکه ال یې د دین خو حض
زده کړي او تبلیغ ته تشویقول. نوسړی په یقین سره ویالی سي چې دا حدیث باید د هغو نورو زرګونو احادیثو په 

ل سوي او کتابونو ته یې الره کړې کتار کي وي چې د حضرت رسول صلعم له رحلت څخه ډېر کلونه وروسته جع
د علم تالښ وکړی که څه « اُطلب العلم ولو فی الصین » ده. له هغي زمانې څخه یو نقل قول را پاته دی چې وایي

هم په چین کي وي. دا حدیث که څه هم، چې د محدثینو له نظره ضعیف دی خو دونه شهرت یې میندلی دی چې خلک 
 ي.یې په صحیح احادیثو کي شمېر

 

 له علم سره د صوفیانو دښمني:
په مقابل کي صوفیانو یوازي د عباداتو او په زهد کي د افراط تبلیغ کاوه او په لوی الس یې د علم او پوهي مخنیوی 
کاوه. ابوالحسن خرقاني ویل چې مرید په علم پسي روان سو له هغه څخه الس پرې مینځه نور په درد نه خوري. 

 ۲۰۲عطار جلد دوم ص 
ید بغدادي، چې په خپل وخت کي، په صوفیانو کي اعتدال خوښوونکی بلل کېدی او ویل کیږي چې هم عالم او هم جن

ښه خطیب وو، وایي کله چې حق تعالی پر مرید مهربان سي او د هغه ښه وغواړي نو یې صوفیانو ته را واستوي او 
لمانځه تر آدابو اضافه شی زده کړي او چې الحمد  له قاریانو څخه یې را وګرځوي. جنید ویل الزمه نه ده چې مرید د

هلل او قل هوهللا یې زده کړه همدا کفایت کوي. او هر مرید چې ښځه وکړه او علم ته کښېنستی له هغه څخه هیڅ نه 
  ۲۲جوړیږي. هغه کتاب ص 

یو شپو ورځو کي د وایي چې عین الزمان جمال الدین ګیلي، چې د شیخ نجم الدین کبرا له خلفاو څخه وو، په لومړ
خپل شیخ د لیدلو هیله وکړه او او یوې کتابخانې ته والړ او د عقلي او نقلي علومو څو کتابونه یې ورسره واخیستل، 
چې په الره کي به یې لولي او وخت به ورباندي تېروي. کله چې خوارزم ته نیژدې سو؛ یوه شپه یې شیخ په خوب 

ایي! دا پلنډه دي وغورځوه او بیا نو راسه. کله چې دی را ویښ سو نو فکر کي ولیدی او ده ته یې ویل چې اې صحر
یې وکړ چې پلنډه څشي ده؟ ما خو له دنیا څخه هیڅ شی راسره اخیستي نه دي او د دنیا د ټولولو غم هم راسره نسته. 

شیخه پلنډه څشي  په دوهمه او دریمه شپه یې همدغه خوب ولیدی. په دریمه شپه یې له شیخ څخه پوښتنه وکړه چې
ده؟ شیخ ورته وویل هغه مجموعه چې تا را اخیستې ده. کله چې را ویښ سو نو هغه کتابونه یې د آمو په سیند کي 
وغورځول. کله چې شیخ ته ورسېدی هغه ورته وویل که دي هغه مجموعه سیند ته نه وای غورځولې تا ته به هیڅ 

ور واغوستله. په چهله کي کښېناوه او د چهلې تر تېرولو وروسته یې  ګټه نه وای رسېدلې. نو وروسته یې ده ته خرقه
 ۴۳۲لقب عین الزمان سو. جامي، نفحات االنس ص 

یو له علماء څخه وایي چې ځوان وم او د شیخ عبدالقادر ګیالني مجلس ته ورغلم. زما سره د فلسفې یو کتاب راسره 
وویل چې دا د څشي کتاب دی. والړ سه او هغه پرې مینځه. وو. شیخ، پرته له دې چې هغه کتاب دي وګوري، ماته 

ما غوښته چې د شیخ له مجلس څخه والړ سم نو هغه کتاب به په کور کي کښېږدم او بیا به یې له ځان سره نه ګرځوم. 
 د شیخ له وېري مي څه ونه ویل ځکه چې دا کتاب پر ما ډېر ګران وو او ډېر څه مي ورڅخه زده کړي وه. ما غوښتل
چې والړ سم خو شیخ راته وکتل او په ما کي د والړېدلو توان پاته نه سو. نو یې راته وویل چې کتاب ماته راکه. ما 
کتاب خالص کړ او ومي لیدل چې ټول سپین سوی دی او هیڅ توری پکښي نسته. کتاب مي شیخ ته ورکړ؛ هغه یې 

ی او چې کتاب یې ماته راکړ او ما وکوت؛ په ریشتیا د« فضایل قرآن » پاڼي واړولې او راته وې ویل چې دا کتاب 
هم فضایل قرآن وو او په ډېر ښکلي خط لیکل سوی وو. بیا یې نو راته وویل چې توبه وکاږه او چې څه دي په زړه 
کي نه وي هغه په خوله ونه وایې. ما ویل ښه دی. ویل یې والړ سه. زه والړ سوم او چې په هغه خپل کتاب کي مي 

زده کړي وه ټول مي له یاده ووتل او تر نن ورځي پوري مي یو توری هم نه دی په یاد سوی. هغه کتاب ص هر څه 
۵۱۷ 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

حتی مولنای رومي، چې پخپله یو لوی عالم، فیلسوف او شاعر وو، علم ته په سپکه سترګه ګوري او وایي حسام الدین 
ېر ښه بحث به یې کاوه خو کله چې له دروېشانو ارزنجاني چې یو عالم سړی وو او چې هر ځای ته به والړی نو ډ

سره کښېنستی نو زړه یې له علم څخه تور سو ځکه له سړي څخه پخوانی عشق یوازي د بل عشق په واسطه له منځه 
من اراد ان » ځي. مولنا هم، د نورو صوفي لیکواالنو په څېر، په یوه مشهور جعلي حدیث استناد کوي چې وایی 

)څوک چې غواړي له حق تعالی سره کښیني نو باید چې له صوفیانو « لی فلیجلس مع اهل التصوف یجلس مع هللا تعا
سره کښېنستل غوره کړي.( او بیا نو وایي چې د فقیرانو په نزد علوم د عمر ضایع کول او لهو و لعب دي. او کله 

 و څخه یې پټوي. مولوي، فیه ما فیهچې یو سړی بالغ سي او کامل سي نو بیا د بازیو په شیانو شرمیږي. او له خلک
 ۱۴۵ص 
نا په دې ادعا کي دومره مخته ځي چې وایی د فقه اصل وحی وه او وروسته د خلکو له افکارو او احساساتو سره موال

ګډه سوه. دی وایی دا داسي مثال لري لکه له چینې څخه چې روڼي اوبه را رواني وي او ښار ته ورسیږي او هلته 
ګډي سي او له چښلو ولوېږي. نو باید چې صاحب تمیز خلک ورته کښیني او هغه اوبه د عالم له  راز راز چټلۍ په

 ۱۴۷چټلیو څخه پاکي کړي. هغه کتاب ص 
نا وایي د بایزید پالر، بایزید په وړوکوالي کي، مدرسې ته شامال وه. کله چې یې استاد ورته وویل چې دا د حق موال

فقه ده. ته کومه لولې؟ بایزید وویل چې دی د حق تعالی فقه لولي. وروسته بل استاد تعالی فقه ده او هغه د ابوحنیفه 
ورته وویل چې دا د حق تعالی نحو ده او هغه د سیبویه نحو ده. بایزید وویل چې دی د حق تعالی نحو لولي. هر ځای 

چې بایزید بغداد ته والړ او ته چې یې بوت د بایزید همدغه خبره وه. باالخره یې پالر الس ورڅخه واخیست. کله 
 ۱۴۸هلته یې جنید ولید نو ناره یې کړه او وې ویل چې دغه ده د حق تعالی فقه. هغه کتاب ص 

؟ د دې مفهوم څه دي؟ لومړی خو د حق تعالی فقه او د ابوحنیفه فقه څه معنی؟ د حق تعالی نحو او د سیبیویه نحو
ستي متن ته ځیر سي او د مخکني متن په رڼا کي یې وګوري نو نا دې ورونا څرنګه دا لیکل؟ که سړی د موالموال

 نتیجه یې دا را وزي چې ګواکي د ابوحنیفه فقه له چټلیو ډکي اوبه دي.
صوفیانو علم او کتاب ته دونه په سپکه سترګه کتل چې کتاب او قلم یې د شرم شیان بلل. ابن جوزي د ابي سعید 

رباط ته ورغلم او د حدیث پوښتنه مي کوله خو هغوی په جواب نه پوهېدل.  الکندي له قوله وایي چې د صوفیانو یوه
یوه ورځ مي له جېب څخه د قلم څوکه ښکاره سوه. ځینو صوفیانو راته وویل چې عورت دي پټ کړه. زرین کوب، 

 ۱۶۱ارزش میراث صوفیه ص 
سره د صوفیانو دښمني له قرآن سره  خو په قرآن کي د علم د فضیلت په باره کي څرګند آیتونه موجود دي چې له علم

 د هغوی دښمني ښیي.
ِ ِزدني علماً ) او ووایه چې ربه! علم مي را زیات کړه.( سورة   ۱۱۴آیة  ۲۰و قُل رب 

  ۵آیة  ۹۶عل م االنسان ماال یعلَم. ) او انسان ته یې هغه څه ور وښودل چې مخکي نه پوهېدی.( سورة 
و بې خبره او جاهل ساتل له صوفي شیخانو سره د هغوی د اهدافو او د مریدانو او د خلکو، په تېره بیا د خپلو مریدان

پیروانو په زیاتولو کي ډېره مرسته وکړه. په خانقاه کي بېکاره کښېنستل، تیاره ډوډۍ خوړل، هر ماښام په ساز او نڅا 
او پر ځان باندي یې خوارۍ  تېرول تر هغه ډېر آسان کار وو چې مرید مدرسې ته تللی وای، علم یې زده کړی وای

تیري کړي وای. لنګرونه او خانقاه وي له جاهلو مریدانو ډکي سولې. تر ټولو ښه او پیر ته نیژدې مریدان هغه ول 
چې د پیر د کراماتو کیسې یې جوړوالی او تبلیغوالی سوای. په حقیقت کي شیخانو تر پوهو کسانو جاهلو پیروانو ته 

 زیات ضرورت درلود.
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