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 تصوف څشي دی؟

 

شیخ ال تر دې وروسته یوه بله ګناه هم کوي او هغه دا چي پر حضرت رسول صلعم باندي دروغ وایي او د بریده 
یو اعرابي د رسول صلعم خواته ورغی او له هغه څخه یې وغوښتل چي د پښو د مچولو »ُسلَمي له قوله وایي چي 

هغه « پرېووت. ګواکي دا سنت هم دی.اجازه ورکړي. حضرت رسول صلعم اجازه ورکړه او اعرابي یې پر پښو 
 ۶۱کتاب ص 

د حضرت رسول صلعم شخصیت هیڅ وخت دا نه ایجابوله چي چاته د خپلو پښو د مچولو اجازه ورکړي. هغه هر 
وخت خلکو ته ویل چي زه ستاسي په څېر یو بنده یم. زما او ستاسي توپیر په دې کي دی چي ماته وحی راځي او 

 تاسي ته نه راځي. 
عزیزالدین نسفي، چي د شیخ نجم الدین کبرا مرید او خلیفه وو، که څه هم چي پخپله یې ډېر زیات کتابونه لیکلي شیخ 

دي مګر مرید ته توصیه کوي چي تر زده کولو د هېرولو ګټي زیاتي او هدف ته د رسېدلو الره یې لنډه ده. شیخ وایي 
کړو او عمر په زده کړو تېر کړو او له خپلو سینو څخه  ځیني کسان په دې عقیده دي چي وایی موږ باید علوم زده

لوح محفوظ جوړ کړو او چي څه مو زده کړي وي هغه پکښي ثبت کړو. مګر ځیني وایي چي موږ باید د صیقل کولو 
کسب زده کړو او د خپلو زړونو آینې د عبادت او ذکر په وسیله پاکي کړو تر څو په زړونو کي مو د ټولو هغو علومو 

څرګند سي چي په عالم غیب کي موجود دي. شیخ وایي علوم بې نهایت دي او د انسان عمر لنډ دی. عمرښایي عکس 
له انسان سره دونه وفا ونه کړي چي ټول علوم زده کړي او ځان هدف ته ورسوي. مګر د ذکر، عبادت او مجاهدې 

 ۴۳االنسان الکامل. ص  الره لنډه ده او سړی ښایی پر دغه الره خپل هدف ته ژر ورسیږي. نسفي،
شیخ انسانان پر دوو ډلو ویشي چي یوه یې عوام او بل یې سالکان دي. شیخ د عوامو لپاره د ژوند په عادي الره کي 
د حق متعال پر وحدانیت باندي د ایمان راوړلو، توبې ایستلو، پرهېز زده کولو، وروسته د یوه کسب او حرفې زده 

شنهاد کوي او دا د ټولو عوامو د ژوند الره بولي. خو بله الره د سالکانو یا د حق د کولو او حاللي نفقې د ګټلو پې
الري د الرویانو بولي. شیخ په سلوک کي د پیر او مرشد رول، چي شیخ یې هادي بولي، تر هر څه مهم بولي او 

 وایي چي که سالک غواړي هدف ته ورسیږي نو باید چي د شیخ بشپړ اطاعت وکړي.
 ي د سلوک ارکان هم شپږ دي. پوه سه چ»

 اول ـ هادي دی چي له هادي پرته سلوک نه میسریږي. 
دوهم رکن ـ له هادي سره ارادت او محبت دی. کله چي سالک هادي ته ورسېدی او هادي قبول کړ باید چي په عالم 

ي. په دې الره کي کي، د خپل هادي په څېر، هیڅوک ورباندي ګران نه کړي؛ څو په دې وسیله ژر مقصد ته ورسیږ
د سالک آس ارادت او محبت دی. که ارادت او محبت قوي وي نو آس به هم قوي وي او د هرچا چي آس قوي وي 
نو په الره کي ری نه وهي او که یې هادي ته په محبت او ارادت کي د یوه وېښته په اندازه خلل پیدا سو، نو آس به 

 یې ګوډ سي او په الره کي به پاته وي. 
دریم رکن ـ په ټولو اعتقادي او عملي کارونو کي د هادي فرمانبرداري ده. یعني سالک باید د خپلي مور او پالر تقلید 
خوشي کړي او، هم په عمل او هم په اعتقاد کي، د هادي پیروي وکړي؛ ځکه چي هادي طبیب دی او سالک ناروغ. 

توصیې په خالف عمل وکړي نو هیڅ وخت به جوړ نه  او که ناروغ د طبیب پر خبره غوږ ونه نیسي او د طبیب د
سي بلکه د هري ورځي په تېرېدو سره به یې رنځ زیات سي. او که ناروغ وغواړي چي د طب په کتابونو خپل عالج 

 وکړي هم به جوړ نه سي. د طبیب حضور او د ناروغ فرمانبرداري د ناروغ د ښه کېدلو الره ده. 
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و مفکورې څخه الس اخیستل دي. سالک باید هیڅ کار په خپله رایه او فکر ونه کړي؛ څلورم رکن ـ له خپلي رایي ا
ولو طاعت او عبادت وي. ځکه سالک چي هر کار په خپله خوښه کوي هغه د ده د لیري والي سبب کیږي او کار 

 چي د هادي په امر وکړي د ده د نیژدې کېدلو سبب کیږي. 
ځان ساتل دي. سالک باید د هادي پر خبره اعتراض ونه کړي او د هادي پر پنځم رکن ـ له اعتراض او انکار څخه 

فعل انتقاد ونه وکړي؛ ځکه چي سالک په ښه او بد نه پوهیږي او طاعت او معصیت نه سره پېژني او د ښو او بدو 
 پېژندل او په طاعت او ګناه پوهېدل ډېر لوی کار دی. او د موسی خضر حکایت د همدغي معنا بیان دی.

اې دروېشه! ډېری خبري دي چي مرید به یې ښې بولي او شیخ به یې بدي بولي. ډیري خبري دي چي مرید به یې 
بدي بولي او شیخ به یې ښې بولي او افعال هم په دغه ډول دي. نو د مرید لپاره ښه خبره دا ده چي یو مخ له اعتراض 

بولي او هر څه چي له هغه څخه ویني هغه ښه څخه الس واخلي او هر څه چي له شیخ څخه اوري هغه پر حق و
 وبولي.

 اې دروېشه! د مرید انکار او اعتراض تاریکي راولي او د مرید او مراد ترمنځ د جدایي سبب کیږي.
شپږم رکن ـ ډېر کلونه، د سلوک پر ارکانو باندي ثبات او دوام دی. له بې ثباتی څخه هیڅ نه تر السه کیږي، نه د دنیا 

 ت.او نه د آخر
اې دروېشه! هر څوک چي د دنیا او آخرت په کارونو کي تر یوه ځایه رسېدلي دي د ثبات له برکته رسېدلي دي. او 

 ۴۵-۴۴هغه کتاب ص ص « دا د سلوک ارکان وه چي تاته وویل سوه 
رګي تشیخ نسفي د دغو توصیو په اړه د باز مثال ورکوي او وایي چي د پاچا ښکاري چي باز ونیسي لومړی د باز س

ور وګنډي، په پښو کي یې بند ور واچوي او شپې شپې یې وږی وساتي څو چي د باز د حیوانیت او درنده ګی نفس 
مات سي او له صیاد سره آموخته سي. وروسته نو صیاد هغه ته ښکار کول ورزده کړي او چي ښکار کول یې زده 

ه چي له دې ټولو کارونو څخه د صیاد مطلب باز کړل نو بیا یې پاچا ته وروړي. شیخ وایی له دې څخه معلومه سو
ته د ښکار ښودل وه. دغه راز هادي هم لومړی د سالک ښکار کوي او چي په الس یې ورغی نو په خلوت کي یې 
کښېنوي. له خلکو ګوښه او وږی تږی یې ساتي څو چي د سالک نفس مات سي او حیواني او شیطاني قوه یې کمه 

د ښکار چم ورښیي او د سالک ښکار علم، معرفت، محبت، مشاهده او معاینه ده او کله چي سي. بیا نو هادي هغه ته 
یې ښکار زده کړ نو د پاچا حضور ته یې یوسي. کله چي له پاچا سره یې نیژدې والی حاصل کړ، نو پر سمه الر 

 ۴۶-۴۵برابر سي او نجات پیدا کړي. هغه کتاب ص ص 
نسفي نظر نه دی بلکه ټول شیخان په دغه عقیده دي. شیخ نسفي چي له شیخ نجم دا د مرید په برخه کي یوازي د شیخ 

الدین کبرا څخه خرقه ترالسه کوله همدغه خوارۍ به ورباندي تیري سوي وي. هغه پخپله ویلي دي چي شیخ یې په 
 و خبره په دې کيخوب کي ولیدی او هغه ورته وویل چي کتابونه دي ټول په سیند الهو کړه او بیا نو ماته راسه. خ

ده چي شیخان ولي مرید له علم او زده کړي څخه منع کوي، ولي یې سترګي ورتړي، ولي یې خوله وربندوي، ولي 
 د عمل ابتکار ورڅخه اخلي او ولي یې په تیاره خلوتونو ننه باسي او له خلکو څخه یې بېلوي؟ 

د مقام په برخه کي باالخره دونه مبالغې وکړې صوفي شیخانو، لیکواالنو او شاعرانو د شیخ د ضرورت او د هغه 
چي کله کله خو یې څرګند کفرونه کول. شیخانو، په لومړي سر کي، یوازي د سالکانو او صوفیانو لپاره د شیخ او 
پیر توصیه کوله؛ خو په وروسته کي یې وویل چي هر مسلمان باید یو شیخ او پیر ولري او کنه نو په لویه الره کي 

کي لویږي. بایزید انصاري خو په دې برخه کي دونه مبالغه وکړه چي یوازي خپل پیروان یې پر الر وبلل  به په څاه
 او نور ټول خلک یې ړانده او مړه او حتی مشرکین وبلل. 

البته موالنا یوازي د سالکانو لپاره د شیخ او کامل پیر د انتخاب او د هغه د پیروي کولو توصیه کوي. خو مولنا جالل 
الدین بلخي هم، د نورو شیخانو په څېر، د پیر او مرشد په برخه کي کله کله ډېره زیاته مبالغه کوي. دی وایی که د 

مراه کېږې. په الره کي به دي د شپې پېریانان ) غول ( او شیطان سلوک په سفر کي پیر درسره موجود نه وي نو ګ
 ګمراه کړي او په څاه کي به دي واچوي. 

 
 پیر را بګزین که بی پیر این سفر

 هست بس پر آفت و خوف و خطر
 آن رهی که بارها تو رفته ای

 بی قالووز اندران آشفته ای
 پس رهی را که ندیدستی تو هیچ

 سر مپیچهین مرو تنها ز رهبر 
 ګر نباشد سایه او بر تو ګول

 بس ترا سرګشته دارد بانګ غول
 هرکه او بی مرشدي در راه شد
 او زغوالن ګمره و در چاه شد
 با هوا و آرزو کم باش دوست
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 چون یضلک عن سبیل هللا اوست
 این هوا را نشکند اندر جهان

 هیچ چیزی همچو سایه همرهان
 

دونه مبالغه کوي چي کفر ته رسیږي. دی وایي د شیخ دعا د نورو بنده ګانو له موالنا د مرشد او ولي په برخه کي 
دعاوو سره تو پیر لري ځکه چي هغه فاني دي او د هغه خبره د خدای خبره ده. مولنا د عارف واصل په برخه کي 

ا په حق کي د د حق متعال لپاره یوه خبره، چي په هیڅ کتاب کي نه ده راغلې، له ځانه جوړوي او وایي چي د چ
عارف واصل د عا او غوښتنه داسي مثال لري لکه حق متعال چي له خپل ځان څخه پخپله غوښتنه وکړي. ځکه چي 

یعني زه د هغه غوږونه، سترګي، ژبه او الس وم. ) مولنا « کنت له سمعاً و بصراً و لساناً و یداً » حق متعال وایي 
کړې ده ( نو کله چي خدای له خپل ځان څخه غوښتنه وکړي هغه به موږ ته نه وایي چي حق متعال دا خبره چیري 

 څرنګه بیرته پخپله رد کړي:
 

 کان دعای شیخ نه چون هر دعاست
 فانی است و ګفت او ګفت خداست ) نعوذ باهلل (

 چون خدا از خود سوال و کد کند
 پس دعای خویش را چون رد کند

 
و په دې کي هیڅ دلیل ته غوږ نه نیسي. کله چي یو مرید له خپل پیر څخه موالنا پر شیخ باندي بهتان ویل ناروا بولي ا

شکایت کوي او وایی چي هغه تل شراب چښي او یو ګناه کاره خبیث دی نو بل مرید یې، چي طبعاً پخپله د مولنا نظر 
مولنا هغه  دی، سمدستي جواب ورکوي او هغه ته وایي چي پیر سمندر دی او ستا په مرداره خوله نه مرداریږي:

 سړی کافر او ګمراه بولي چي پر شیخ باندي، که هر څونه ګناه کار هم وي، بهتان وایي:
 

 آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد
 کاو بد است و نیست بر راه رشاد

 شارب خمر است و سالوس و خبیث
 مر مریدان را کجا باشد مغیث
 آن یکی ګفتش ادب را هوشدار

 کبارخرد نبود این چنین ظن بر 
 این چنین بهتان منه بر اهل حق
 کاین خیال تست برګردان ورق

 این نباشد ور بود ای مرغ خاک
 بحر قلزم را ز مرداري چه باک

 آن مرید شیخ بد ګوینده را
 آن به کفر و ګمرهي آګنده را

 ګفت تو خودرا مزن بر تیغ تیز
 هین مکن با شاه و با سلطان ستیز

 حوض با دریا اګر پهلو زند
 را از بیخ هستی برکند خویش

 نیست بحری کاو کران دارد که تا
 تیره ګردد او ز مردار شما

 بحر را حد است و اندازه بدان
 شیخ و نور شیخ را نبود کران

 پیش بې حد هر چه محدود است الست
 کل شیٌی غیر وجه هللا فناست

 کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست
 پوستزآن که او مغز است و این دو رنګ و 

 این فناها پردهء آن وجه ګشت
 چون چراغی خفیه اندر زیر طشت
 پس سر این تن حجاب آن سر است

 پیش آن سر این سرتن کافر است
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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 

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

 کیست کافر غافل از ایمان شیخ
 کیست مرده بی خبر از جان شیخ

 
څرګندولو حق نه سلبوي بلکه موالنا، له مرید څخه، یوازي د خدای د دوستانو او لویو شیخانو په باره کي د نظر د 

پر یوه شرابي او ګناه کاره شیخ باندي هم د مرید انتقاد نه مني او پر هغه باندي په غوسه دی. موږ ګورو چي مولنا 
د شیخ مقام تقریباً د خدایي مقام ته رسوي. ځکه چي الیتناهي نور او بې حده او بې سرحده قوت یوازي له حق متعال 

 وي چي الیتناهي نور به ولري؟ سره دی. بنده به څوک
 

 بحر را حد است و اندازه بدان
 شیخ و نور شیخ را نبود کران

 
باالخره مولنا دې نتیجې ته رسیږي چي په هغه ځای کي چي شیخ موجود وي او د شیخ بحث کیږي نو هلته کفر او 

پله پیر دی. سړی په دې نه پوهیږي ایمان مفهوم نه لري ځکه چي کفر او ایمان  دواړه د پوست حیثیت لري او مغز پخ
 چي موالنا د دې لوی حکم، چي په واقعیت کي د ایمان له اهمیت څخه انکار دی، صالحیت له کومه کړی دی؟

 
 کفر و ایمان نیست آن جاییکه اوست

 زانکه او مغز است و این دو رنګ و پوست
 

 شیخ باندي په انتقاد کولو سره څوک کافرکیږي؟ مولنا باالخره هغه څوک کافر بولي چي شیخ ته ګوته نیسي. آیا پر
او که څوک پر مسلمان باندي د کافر حکم وکړي پخپله نه کافر کیږي؟ دا هغه سرحدونه دي چي نه یوازي مولنا بلکه 

 اکثرو شیخانو مات کړي دي.
 

 نوربیا

 نای رومي:شمس تبرېز او موال
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