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 د مانو قوانین:
 د مانو قوانین:

د مانو قوانین کتاب له میالد څخه زیات وکم پنځه سوه کاله مخ کې ترتیب سوی دی. مانو کله د خدای، کله د پیغمبر 
باره کې قوانین موجود دي. کتاب او کله د یوه لوی پاچا حیثیت لري. په دې کتاب کې د هندو ټولني د هر اړخ په 

مادې دی او په دوهم فصل کې د ګورو او مرید ترمنځ د اړیکو او د مریدی او شاګردۍ د  ۲۶۸۵دوولس فصله او 
 آدابو په باره کې نسبتاً مفصل معلومات راغلي دي. 

مرید په باره کې  مي مادې پوري بحث د ګورو یا برهمن او د هغه د شاګرد یا ۲۲۰څخه تر  ۱۷۰د دوهم فصل له 
هغه څوک چې د برهمن شاګرد یا مرید سوی نه وي باید چې ویدي متون ونه لولي او یوازي، د ویدا، هغه » دي. 

برخي زده کړي چې د جنازې په مراسمو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. ځکه تر څو پوري چې څوک شاګرد سوی 
 نه وي د هغه مقام له شودرا سره توپیر نه لري.

اګرد چې له خپل استاد سره اوسیږي باید چې خپل د وجود ټول غړي کنټرول کړي او په دې توګه خپل روحاني هغه ش
مقام ته ترقي ورکړي. شاګرد باید چې له شاتو، عطرونو، کمربند تړلو یا فېشن کولو، د خوړو لپاره له مساله جاتو، 

ېز وکړي او هیڅ ژوندي موجود ته آزار ونه له ټولو هغو شیانو څخه چې ُسرکه سوي وي، او له ښځو څخه پره
رسوي. شاګرد باید خپل ځان غوړ نه کړي، سترګي توري نه کړي، بوټونه په پښو نه کړي، ځان له شهواني آرزوګانو 
څخه وساتي، قهر او غوسه ونه کړي، د مادي امتیازاتو غوښتنه ونه کړي، نڅا ونه کړي، سندري ونه وایی او موسیقي 

 .آالت ونه ږغوي
له قمار، چټي او بېځایه بحثونو، غیبت، دروغ ویلو څخه ځان وساتي. ښځو ته ونه ګوري او الس ورنه وړي او چاته 

 تاوان ونه رسوي.
مرید باید هره ورځ، د خپل استاد د اړتیا سره سم، د اوبو لوښی ډک کړي، ګلونه، د غوا خوشایي، خاوري او د کوسا 

اره ګدایي وکړي. شاګرد باید پاک او خالص وي او هره ورځ د هغو کسانو له واښه راوړي؛ او هره ورځ د خوړو لپ
کورونو څخه ګدایي وکړي چې د ویدا په متن خبر وي او قربانۍ کوي او ټولو خلکو ته معلومه چې هغوی د حالل 

لي مور و نه د خپکسب او کار له الري نفقه تر السه کوي. شاګرد باید د خپل استاد له خپلوانو څخه ګدایي ونه کړي ا
له خپلوانو څخه ګدایي وکړي. مګر که چیري د بېګانه خلکو کورونه موجود نه وه نو دی کوالی سي چې د خپل استاد 

 له خپلوانو او یا د خپلي مور له خپلوانو له کورونو څخه ګدایي وکړي.
ازي د یوه سړي د کور هغه څوک چې د شاګردی وظایف پر ځای کوي هغه باید په ګدایي ګوزاره وکړي مګر یو

 ډوډۍ ونه خوري. شاګرد چې د ګدایی په ډوډي ګوزاره کوي دا د روژې له ثواب سره برابر کار دی. 
شاګرد باید د خپل استاد په حکم او د هغه له حکمه پرته هر وخت ځان د ویدا په مطالعه بوخت کړي او د خپل استاد 

غړي او ماغزه په کنټرول کې ولري. هر وخت الس پر نامه  خدمت وکړي. شاګرد باید خپل وجود، خبري، شهواني
والړ وي او د خپل شیخ مخي ته وګوري. د شاګرد ښی الس باید هر وخت لوڅ وي، په عزت او احترام سلوک 
 وکړي، ټول وجود یې پټ وي او کله چې ورته وویل سوه چې کښېنه نو باید چې کښیني او خپل استاد ته مخامخ وي.

خپل استاد په مخ کې لږ خوراک وکړي او هر وخت ارزان بیه جامې واغوندي او سهار وختي له خوبه  شاګرد باید د
پاڅي او ناوخته ویده سي. هیڅ وخت باید نه له بستره، نه په ناستي، نه د خوړلو په وخت کې د خپل استاد سوال ته 

د خپل استاد په مخ کې تندی تریو  جواب ورکړي، بلکه په والړي جواب ووایي. او نه بحث ورسره وکړي او نه
 کړي.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_tasawuf_au_islam24.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_tasawuf_au_islam24.pdf


  

 
 4تر 2 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 

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

که چیري شاګرد پر استاد باندي، په حقه هم انتقاد وکړي نو په راتلون کې ژوند کې به خر وي او که پر خپل استاد 
باندي دروغ ووایي نو بیا به په راتلون کې ژوند کې سپی وي. که د خپل استاد په ډوډۍ ګوزاره کوي نو په دوهم 

 جی وي او که د خپل استاد له مقام سره حسادت وکړي نو بیا به لویه حشره ورڅخه جوړه سي. ژوند کې به چین
که د خپل استاد له استاد سره مخامخ کیږي نو باید چې د خپل استاد په څېر سلوک ورسره وکړي. مګر تر څو پوري 

 م او احترام نه سي کوالی. چې خپل استاد یې اجازه نه وي ورته کړې شاګرد د خپلي کورنۍ مشرانو ته هم سال
د استاد له هغو مېرمنو سره چې د استاد په خپله طبقه پوري اړه لري باید د استاد په څېر سلوک وسي او هغه مېرمني 

 « چې د استاد تر طبقې کښته وي باید درناوی یې وسي، شاګرد یې مخي ته والړ سي او سالم ورته وکړي.... 
The Laws of Manu  

 یدي په اسالم کې:شیخي او مر
که څه هم چې شیخي او مریدي د اسالم په اصولو کې نسته . د شیخ او مرید کلمه نه په قرآن او نه په حدیث کې 
راغلې ده. او که چیري په دې برخه کې په کوم حدیث استناد سوی دی نو هغه ټول له ځانه جوړ سوي او جعلي 

ید او د شیخ له اوامرو څخه د مرید په پټو سترګو اطاعت باندي احادیث دي. مګر د تصوف ټول اساس پر شیخ او مر
والړ دی. څرنګه چې د هندو مذهب کتابونه د اسالم د مقدس دین له ظهور څخه لږترلږه دوه زره کاله مخ کې منځته 
راغلي، لیکل سوي او خپاره سوي دي نو سړی ویالی سي چې تصوف، د شیخی او مریدی په برخه کې، مستقیماً د 

 هندو مذهب تر اغېرې الندي راغلی دی.
لومړني زاهدان او لومړني شیخان له کتاب او قلم سره ښه بلد ول او لومړنیو صوفي شیخانو ځیني کتابونه هم تصنیف 
کړل. صوفي شیخانو شریعت، حقیقت او هدف ته د رسېدلو لومړنی ګام باله. خو په وروسته کې د شطحیاتو، چې د 

او خبري دي، زمانه سوه او صوفیانو له دیني علماوو څخه الري بیلي کړې. شیخانو، د اسالم دین په خالف ادعاوي 
د دین د تبلیغولو او د قرآن او د اسالم د دین د باطن د څرګندولو په پلمه، د اسالم د دین په خالف ویناوي او لیکني 

ً یې د علم او کتاب سره دښمني را واخیستله. شیخانو بې  سواده مریدان وروزل او خرقې یې په وکړې او ضمنا
واغوستلې. همدغو، دوهم او دریم نسل، بې سوادو شیخانو وروسته نور په زرهاوو او په سل ګونه زره بې سواده او 
بې علمه مریدان ټولني ته تقدیم کړل. شیخانو له مریدانو څخه غالمان جوړ کړل او د هر مستقل عمل او حتی فکر 

سلب کړ. شیخان هغوی ته په څرګنده وایي چې شیخ هر څه کول هغه ښه دي او چې هر څه  کولو اختیار یې ورڅخه
 امر یې درته وکړ هغه به پر سر او سترګو منې ځکه چې سالک یا پیر په هر څه خبر دی.

 
 به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
 که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها

 
اصولو څخه پنځم اصل عزلت دی او عزلت له خلکو سره د یو ځای کېدلو او له هغوی  له لس ګونو» شیخ وایي: 

سره د ګډېدلو څخه پرهېز کول دي. مرید باید له خلکو سره خپل اړی کې په داسي توګه وشلوي لکه مړی چې له 
ده مربي وي. ژوندو سره مخه ښه کوي. مګر یوازي د خپل هغه شیخ خدمت باید وکړي چې حق ته رسېدلی وي او د 

دغه ډول شیخ نو د مرید لپاره داسي حیثیت لري لکه څوک چې مړي ته غسل ورکوي. نو باید چې مرید خپل ځان 
شیخ ته داسي تسلیم کړي لکه مړی چې غسل ورکونکې ته پروت وي. تر څو شیخ د خپلي غوښتني سره سم په هغه 

له چټلیو او د بېګانګی له جنابت څخه د والیت په کې تصرف وکړي. دا تصرف د دې لپاره دی چې مرید د حوادثو 
 ۱۲شیخ نجم الدین کبرا، االصول العشرة ص « اوبو پرې مینځي.

ذوالنون مصري وویل هغه مرید نه دی چې د شیخ فرمان ته د خدای تر فرمان زیات تابع نه وي. عطار، تذکرة 
 ۱۲۶االولیاء جلد اول ص 

و او علم حاصلولو او له خلکو سره له ناستي والړي او تعلق لرلو څخه منع کله چې شیخان خپل مریدان له کتاب ویل
کړي او د فکر کولو او عمل کولو واک ورڅخه سلب کړي بیا یې نو په وږي نس عبادت او ریاضت ته حواله کړي. 

 د دې خبري تصور کول، چې له مرید څخه باالخره څشي جوړیږي، ګران کار نه دی.
ایی کله چې مرید په زیات خوراک عادت سي نو مالی کې ورباندي ژاړي او هر څوک چې شیخ یحیی معاذ رازي و

د زیاتو خوړلو په حرص اخته سي نو ډېر ژر به یې د شهوت اور وسوځوي. شیخ وایي د انسان په وجود کې زر 
باندي زحمت غړي دي. دا ټول د شر دي او د شیطان په واک کې دي. کله چې مرید وږی وي او پر خپل نفس  ۱۰۰۰

 ۲۶۹راولي او ریاضت وکړي نو دا ټول غړي د لوږي په اور وچ سي. هغه کتاب ص 
البته د شیخ معاذ، او د ریاضت په برخه کې، د ټولو شیخانو توصیې، د قرآن شریف له هدایاتو سره، چې په دین کې 

او حق متعال، لکه د ژوند په نورو له مبالغې څخه بنده ګان منع کوي، څرګند مخالفت لري. اسالم د اعتدال دین دی 
 چارو کې، په عباداتو کې هم خپل بنده ګان اعتدال ته را بولي:

ِ و ال تتَّبعوا أهواَء قوٍم قد ضلُّوا من قبُل و أَضلُّوا کثیراً و َضلُّوا عن  قُل یآأهل الکتاِب ال تْغلُوا فی دینُِکم غیرالحق 
 ۷۷آیة  ۵سوآِءالسبیل. سورة 
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) ورته ووایه چې اې اهل کتاب مخلوقه! په خپل مذهب کې تر حد تېری مه کوی او د حق تر حدودو مه تېرېږی. او 
مه د هغو کسانو د بېځایه غوښتنو پیروي کوی چې تر تاسي مخ کې پر غلطه الره تللي ول او اکثر یې له سمي الري 

 څخه واوښتل.(
متعال د څرګندي نهی په خالف، ځانته شکنجه ورکوي؛ پر حق متعال شیخ ابوالحسن خرقاني، سره له هغه چې، د حق 

 باندي ال تهمت هم کوي.
شیخ وویل چې څلوېښت کاله کیږي سړو اوبو او تروو شلومبو ته مي زړه کیږي مګر نه مي دي چښلي. نقل کا چې 

م زاری ورته وکړې او نید شیخ بانجن ته زړه کېدی مګر څلوېښت کاله یې ونه خوړ. څلوېښت کاله وروسته یې مور 
بانجن یې په وخوړ. په هغه شپه یې چا د زوی سر پرې کړی او په سهار یې د ده په دروازه کې ورته ایښی وو. شیخ 

 ۲۱۱وویل چې بلې دا د تېري شپې د ګرم دېګ سزا وه. عطار جلد دوم ص 
غه پر الر برابر کړي، په لوی الس شیخ د دې پر ځای چې ځان او بنده ګان د حق متعال د امر او نهی سره سم د ه

له الري اوړي او پر عادل حق متعال باندي د ظلم کولو کولو تور لګوي. آیا خالق، نعوذباهلل، دونه ظالم دی چې شیخ 
خرقاني ته د یوې ګولې حاللي ډوډۍ خوړلو دونه سخته سزا ورکوي چې د زوی سر یې په دروازه کې ورته ایږدي 

کړي دي هغه د ټولو لپاره دي او پر څه چې نهی راغلې ده هغه د حضرت رسول صلعم  ؟ څه چې حق متعال حالل
 په شمول د ټولو لپاره منع او ناروا دي.

بیٌن. سورة  ا فی االرض حالالً طیباً و ال تتبعوا خطواِت الشیطِن انَّهُ لُکم عد ٌو مُّ  ۱۶۸آیة  ۲یاایُّهاالناُس ُکلُو ِمم 
او حالل او ښه دي هغه وخوری. او د شیطان الره مه اخلی ځکه چې هغه ستاسي  )اې خلکو! څه چې پر مځکه دي

 ښکاره دښمن دی.(
 ۱۷۳آیة  ۲یأیهالذین َءامنو ُکلُو ِمن طیبِت ما رزقناکم و اشُکُرو هللِ اِن کنتم اِی اهُ تعبُدون. سورة 

ي دي او د هللا شکر وباسی. که )اې هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی! هغه شیان وخوری چې موږ درته مهیا کړ
 تاسي د هغه عبادت کوی.(

حق متعال نه یوازي د مځکې د مخ نعمتونه د خپلو بنده ګانو لپاره حالل بللي او د هغوی د خوړلو او خوند اخیستلو 
ه نبلنه یې ورکړې ده بلکه د هغوی څخه د ګټي اخیستلو په بدل کې یې له خپلو بنده ګانو څخه د شکر ایستلو غوښت

کړې ده. په حقیقت کې یې دا عبادت بللی دی؛ ځکه چې د شکر ایستلو تر څنګ یې دا څرګنده کړې ده چې مخاطب 
 یې هغه کسان دي چې د هللا عبادت کوي. 

شیخان یا د قرآن له اوامرو او هدایاتو څخه نا خبره او یا یې په لوی الس د قرآن د هدایاتو په خالف عمل کاوه. هغوی 
هم پر دغه طریقه روزل او څوک چې د پیر د هر امر تابع او د هغه پر ټولو هدایتونو یې غوږ نیوی او  خپل مریدان

خپله اراده یې د پیر په اختیار کې ورکړې وه هغه له پیر څخه خرقه ترالسه کوله او پخپله شیخ کېدی. څوک چې په 
 م باید پر دغه طریقه وروزي.دغه توګه د شیخی مقام ته ورسیږي طبیعي خبره ده چې خپل مریدان ه

شیخ وویل چې د مرید لپاره تر ټولو مهم شی ادب دی او د ادب رعایت پر مرید باندي واجب دی... نو مرید باید د » 
پیر لمن په ارادت ونیسي او له حضرت شیخ څخه په زړه کې داسي وېره ولري لکه څوک چې له دریاب سره نیژدې، 

ترالسه کولو په امید، منتظر وي او د دریاب د څپو له خطرونو څخه ویریږي. په دغه د جواهرو او اصیلو مرغلرو د 
وخت کې د شیخ کلماتو ته ځیر وي څو د هغه له ګفتار څخه ُدر او جواهر پر مرید باندي و اوري او د پیر له مخالفت 

پوه نه سي نو باید چې څخه هر وخت پرهېز وکړي. د شیخ په اشاره عمل وکړي او کله چې یوه خبره واوري او 
سمدستي سوال ونه کړي بلکه په خلوت کې له شیخ څخه پوښتنه وکړي. ځکه چې د شیخ خبره د حق خپله خبره ده... 
او کله چې مرید له شیخ سره خبري کوي نو باید چې خپل ږغ پورته نه کړي او السونه ونه ښوروي. او خبري لنډي 

سالم وکړي او پیر ته مخامخ ونه ګوري. او د شیخ د وقار او تعظیم لپاره  وکړي... شیخ ته باید په حرمت او تعظیم
سر کښته وځړوي. شیخ وویل چې زه یو وخت تبي ونیولم. په دې هیله وم چې ګوندي خوله وکړم او د تبي حرارت 

څخه د  مي کم سي. کله چې زموږ شیخ ضیاءالدین ابو النجیب زما مخي ته راغی نو د شیخ له هیبته مي له وجود
 باران په دود خولې بهېدلې او د شیخ له برکته مي تبه والړه.

او مرید باید چې خپل ظاهر او باطن د شیخ د اشارت او فرمان سره له مخالفت کولو وساتي. او د شیخ له هیڅ خبري 
رف سهروردي، عوارف المعا« سره مخالفت ونه کړي او د شیخ رضا او غضب د حق تعالی رضا او غضب وګڼي. 

 ۶۵-۱۶۴ص ص 
شیخ وویل: کله چې د ریښتوني طالب په زړه کې د درد اور بل سي باید چې په نیک ګومان او بشپړه عقیده د شیخ په 
طلب پسي ووزي؛ څو هغه یې مستقیمي الري ته رهنمایی کړي. او کله چې یې شیخ کامل پیدا کړ نو باید چې د شیخ 

فس هغه ته تسلیم کړي. او د شیخ حکم د خدای او د هغه د رسول حکم د فرمان او تصرفاتو تابع و اوسي او خپل ن
 ۴۰وبولي. او له شیخ سره بیعت هغه بیعت وبولي چې اصحابو له رسول هللا صلعم سره کړی وو. هغه کتاب ص 

 »شیخ قطب الدین المرزوي تر دې هم یو څه مخته ځي او مرید ته بلنه ورکوي چې شیخ ته سجده وکړي. دی وایي 
ه دا چې کله مرید د سازاو سروز په وخت کې مست سي نو سنت دا دی چې خپل پیر ته ورسي او خپل مخ د هغه بل

پر پښو پورۍ وموږي. او دا د نعمت شکر دی چې هیڅ نعمت د هدایت په اندازه نه دی او هیڅ شکر تر سجدې کولو 
ه دې چې له پیر څخه مرسته وغواړي بله کاملتر نه دی. او که طالب غواړي چې حق تعالی ته ورسیږي نو پرته ل
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 4تر 4 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 

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

الره نسته. نو هر وخت چې مرید ته د سماع یا سروز په وخت کې مستي ورغله نو دا د فتوح او غیبي داد حالت دی 
او دا غیبي نعمت د حق تعالی له خوادی او دا هم د پیر د تربیت او مهربانی برکت دی. نو کله چې مرید ته دا نعمت 

باندي شکر واجب دی. او یو شکر چې په هغه سره دوه حقه ادا کیږي هغه دا دی چې د پیر په  حاصل سو پر هغه
مرزوي، « پښو کې سر پر مځکه کښیږدي څو په دا یوه سجده هم د پیر د عزت حق ادا سي او هم شکر پر ځای سي.

 ۶۰مناقب الصوفیة ص 
ه څخه انساني غرور او کرامت او مسلماني دواړه کله چې یو انسان بل انسان ته په سجده کولو مکلف سي نو له هغ

واخیستل سي. پیر ته د سجدې په کولو سره پیر او مرید دواړه کافران کیږي. که څه هم چې پیر ته سجده کول او د 
پیر پښو ته ورتلل تر اوسه پوري هم رواج لري خو شیخ المرزوي د دې امر په تش اظهار سره ځان کافر کړی دی. 

له حق متعال څخه پرته بل هیڅ بنده او هیڅ شي ته روا نه ده؛ بلکه شرک او کفر دی.او تر شرک  ځکه چې سجده
 لویه ګناه، په قرآن شریف کې، نه ده ذکر سوې.

 

 نور بیا
 

 ...شیخ ال تر دې وروسته یوه بله ګناه هم کوي
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