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 تصوف او اسالم
 

 څلورم فصل
 برخه یشتمهوه او

 تصوف څشي دی؟

 

به پخپله د قناعت وړ نه وه بلکه ته نه یوازي د خپل داستان په پای کي داسي نتیجه اخلي چي زه یقین لرم ده  موالنا
دا د حق متعال هغه طبیب ولی هللا بولي او، دا خو ال په هر صورت، هغه د خدای استازی او را لېږلی سړی بولي. 

پر عدالت باندي بهتان دی. حق متعال ته پاچا او زرګر یو دي. هغه هیڅکله د یوه مستبد پاچا د ناروا شهوت لپاره 
د طبیب زهر د حجام ستن بولي چي مهربانه مور   موالناپه دومره جفا او چل، نه وژني. ګر زریو مظلوم او بېګناه 

 کوم منطق ومني؟  یې د خپل زوی د عالج لپاره هلک ته ورلګوي. دا به
 اسرار:

ر او راز ساتل دي. کله چي حق متعال خپل ټول اوامر او نواهي په یو شی چي په تصوف کي ډېر مهم دی هغه د س  
آسماني کتابونو کي ذکر کړي او د خپلو هدایاتو د تبلیغولو لپاره یې پیغمبران را لېږلي او هغوی ته یې هدایت 
ورکړی وي چي د بنده ګانو د رهنمایي کولو او پوهولو لپاره د حق پیغام خلکو ته ورسوي، ګمراهان پر الر کړي 

ر  او د خلکو سوالونو ته جوابونه ووایی؛ نو دلته شیخ څوک دی چي خپلو پیروانو او د سلوک ټولو الرویانو ته د س 
او راز د ساتلو توصیه کوي. دا کوم راز دی چي شیخان یې پټ ساتي؟ او دا نامحرم څوک دي چي شیخ د هغوی 

 غوږونه د فرشتو د پیغام وړ نه بولي؟
 

 تا نګردی آشنا زین پرده رمزی نشوی
 ګوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

 

ر س  کوي چي دا امر او توصیه هم پیغمبر ورته کړې ده چي اسرار باید وساتی او هر څوک چي  صوفیان ادعا
ر باید هغه چاته وښودل سي چي خپل  هوساتي هغه ډېر ژر هدف ته رسیږي. د پیغمبر له قوله وایي چي د غیب س 

خوله بندوالی او اسرار ساتالی سي. هغو عارفانو چي د حق جام یې نوش کړی دی هغوی په رازونو پوه سوي او 
ر کلمه پر خوله نه ده راوړې بلکه په داسي حال کي چي  پټ کړي یې دي. حضرت رسول صلعم هیڅ وخت د س 

توصیه کوله. مسلمانان اصالً د خپلو  خپلو پیروانو ته یې هر وخت د اسالم د تبلیغولو او تر هره غوږه د رسولو
عقایدو پټولو ته ضرورت نه لري او د اسالم علماء له سره اسرار نه لري. خو صوفیانو، چي عقاید یې نه له کتاب 

 او نه له عامه ذهنیت سره جوړ وه، هر څه یې پټ ویل:
 

 چونکه اسرارت نهان در دل بود
 آن مرادت زود تر حاصل بود

ر نهفتګفت پیغمبر  هر آن  کو س 
 زود ګردد با مراد خویش جفت
ر غیب آن را سزد آموختن  س 
 کو ز ګفتن لب تواند دوختن

 بر لبش قفل است و بر دل راز ها
 لب خموش و دل پر از آواز ها
 عارفان که جام حق نوشیده اند

 راز ها دانسته و پوشیده اند      
 ۶۵۲مثنوي( ډاکټرقاسم غني ص  موالنا)
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ر ساتي هغه د دوی کار دی مګر دا په حضرت رسول پوري یو بل تهمت دی چي هغه خپلو صوفیان که خپل س  
ر ساتلو توصیه کوله. ځکه چي حضرت رسول هره ورځ په مسجد کي حاضرېدی. خپلو اصحابو او  امتیانو ته د س 

و ته یې هم ټولو مسلمانانو ته یې هر هغه څه ښکاره ویل چي غوښتل یې خپل امت ته یې وښیي او خپلو اصحاب
 هدایت ورکاوه چي د ده پیغام چي تر هره ځایه رسوالی سي هلته یې ورسوي. 

 ُمالیان او دیني عالمان هر څه په مسجدونو او مدرسو کي او د منبرونو پر سر په ښکاره وایي. هغوی، له خپل وس
سره سم، هري پوښتني ته په ښکاره او د خلکو په مخ کي جواب ورکوي. هیڅ شی نه پټوي. په داسي حال کي چي 

دا کوم اسرار وي چي هغه یې په عامه نه سي ویالی او به ټول شیخان طبعاً ځانونه مسلمانان بولي نو له شیخ سره 
تی ز باید اغیار ته ونه ویل سي. او حکوي چي راباید چي په تیاره کي یې ووایی او خپلو مریدانو ته هم توصیه 

ر ویل سوی وو او ده رسوا کړ نو یې  ادعا کوي چي حق متعال پر منصور باندي ځکه په غوسه سو چي هغه ته س 
 ۱۲۳عطار، تذکرة االولیا جلد دوم ص د دار سزا ولیده. 
ی. ځکه دا د یوه شیخ خبره نه بلکه د سي نو دا د حق متعال پر عظمت او عدالت باندي تهمت دوکه یوه لږ توجه 

حق متعال څرنګه خپل یوه صادق او بېګناه بنده ته برناحقه د دار  خبره ده.او کتابونو شیخانو د یوه مشهور کتاب 
ر ویلی وو چي هغه رسوا کړ.  سزا ورکوي؟ صوفي مشران دا نه وایي چي حق متعال حسین بن منصور ته کوم س 

 یلي وه چي ته زما د مقام او الوهیت دعوه وکړه او بیا نو چاته مه وایه؟ آیا حق متعال منصور ته و
که څه هم چي صوفیان خو د دیني عالمانو د تعقیب او محاکمه کولو له وېري د خپلو عقایدو پټولو ته مجبور سول او 

ر ساتلو خپل مریدان یې د اسرارو ساتلو ته تشویقول؛ خو داسي ښکاري چي د هغوی دغه  کوره هم د هندو مفد س 
 فلسفې تر اغېزې الندي منځته راغلې وي.تصوف د 

بګهاود ګیتا، یا د خدای سندره، د هندومذهب او د نړۍ د منظوم ادب تر ټولو د لوی شهکار مهابهارت اته لس 
ترمنځ د ستر جنګ په ترڅ کي منځته « پنډاوا او کوراوا » فصلونه دي او د هند د شاهي کورنۍ د دوو څانګو 

د پانډاوا د کورنۍ قهرمان ارجونا ته، د کتاب د وروستي او اته لسم غلی کتاب دی. په دې کتاب کي الرډ کریشنا، را
اې ارجونا! ستر خدای د هر چا په زړه کي ځای لري او د ژوندیو موجوداتو » فصل په یوشپېتم متن کي وایی 

 « رهنمایي کوي چي له مادي انرژۍ څخه جوړ ماشین باندي اوسیږي. 
ري او » کي ارجونا ته وایي  متند همدغه فصل په دري شپېتم  په دې توګه ما تاته هغه علم درکړ چي اوس هم س 

 «پټ دی. پر هغه باندي ښه غور وکړه او بیا نو ستاخوښه چي هر څه کوې. 
درکوم او دا د زه تاته خپل سترهدایتونه څرنګه چي ته زما ګران دوست یې. » کي ورته وایي  متنپه څلورشپېتم 

 «علم تر ټولو پټ اسرار دي. زما څخه یې واوره چي دا ستا د خپلي ګټي لپاره دي. 
دغه پټ علم به هغه چاته نه ښکاره کوې چي ریاضت نه کوي؛ ماته وقف نه » کي ورته وایي  متنپه اووه شپېتم 

 «ي زما سره حسد او دښمني لري. دي او یا په طاعت او بندګي لګیا نه دي او نه به یې هغه چاته ښکاره کوې چ
هغه څوک چي زما دغه ستر راز ریښتینو بنده ګانو ته ښکاره کوي د هغه د » په اته شپېتم متن کي ورته وایي

 «عبادتونو بدل به حتما ورکول کیږي او په پای کي به زما سره یوځای کیږي. 
هر چېرته چي د ټولو اسرارو مالک » ته وایي الرډ کریشنا ارجونا کي  متند همدغه فصل په وروستي اته اویایم 

کریشنا وي او هر چېرته چي ستر غشی ویشتونکی ارجونا وي هلته به یقیناً چي پرېماني، بری، فوق العاده قدرت 
 «او نېک انسانان موجود وي. دا زما عقیده ده 

 

 مقامات:
حق او حقیقت او د حق متعال د پېژندلو اوهغه ته د نیژدې کېدلو په تالښ وزي هغه ته الروی یا سالک  دڅوک چي 

ویل کیږي. سالک د سلوک په جریان کي له څو مقامو څخه تیریږي او دا ټول مقامات باید د یوه کامل شیخ په الر 
 ښودنه طی کړي. 

د مخ اړولو او د خدای پر لور تللو ته هم ویل کیږي. سالک  توبه یعني له ګناه څخه رجوع او له دنیا څخه توبه:
 باید د شیخ پر الس توبه وکړي او له توبې څخه وروسته خپل ټول اختیار هغه ته وسپاري.

د صوفیانو په اصطالح له هغو اعمالو څخه د ځان ساتل دي چي د ښه والی او بد والی په باره کي اختالف  ورع:
 دغه یا هغه عمل روا، ناروا او که مکروه دی.چي مه نه وي موجود وي او دا ال معلو

زهد له دنیا څخه په بشپړه توګه مخ اړول دي. سالک باید په دغه وخت کي له دنیا سره مینه هېره کړي او  زهد:
د یوه  له دنیا سره عالقه یې باید یوازي د خپل د خپل احتیاج په اندازه وي. سالک باید دنیا ته د آخرت په الره کي

منزل په سترګه وګوري؛ نه دا چي په کلي توګه یې وغندي. ځکه چي دنیا  حق تعالی پیدا کړې ده او د خالق صنع 
 غندل ګناه ده.

مال او دولت ونه لري. مګر د تصوف په اصطالح هغه چي فقیر په اصطالح کي داسي چاته ویل کیږي  فقر:
 وجه ونه کړي او چي خپل احتیاج یې لیري سي نور مال ونه ساتي.چاته ویل کیږي چي مال او دنیوي نعمتونو ته ت

 ،وروسته نو صبر دی، ور پسې توکل دی، رضاء ده او تسلیم دی. په دې مراحلو کي سالک باید خپل ټول ښه او بد
حق متعال ته وسپاري او چي د سلوک په الره کي هر څه ورباندي راځي هغه له حق متعال څخه وبولي او چي د 
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سالک د له خوا راځي هغه ټول خیر او ښه وګڼي. په همدغه الره کي، چي چاته ډېره اوږده او چاته لنډه سي، حق 
حال څښتن کیږي. په حقیقت کي دا ټول زحمتونه د دې لپاره ایستل کیږي چي سړی د حال څښتن سي او چي تر څو 

جې، چي وروسته به یوه لنډه اشاره ورته پوري د حال څښتن نه سي سړی د حق په اسرارو نه پوهیږي. د والیت در
وکړو، هم د حال په درجه پوري اړه لري. د خلقت او خالق هغه اسرار چي له قطب سره شریکیږي هغه له نقیبانو 

 سره نه شریکیږي او چي له نقیبانو سره شریکیږي په هغو باندي ابرار نه وي خبر. 
خواریو او اخالص ښودلو ترالسه کیږي خو کله کله سړي ته  حال، چي معموالً له والیت سره تړلی وي، په ډیرو

مثالً شیخ نجم الدین کبرا چي به چاته یو د مهربانۍ نظر وکړ هغه به سمدستي ولي سو. حتی الس ورسي.  هوړیا پ
چي سپي ته به یې وکتل حال به یې بل سو. کله کله حال د چا په قسمت رسېدلی وي؛ او چي له مور څخه وزیږي 

و والیت ورسره ملګری وي. د دې خلکو لپاره نو لوړو مقاماتو ته رسېدل هیڅ ستونزه نه لري؛ ځکه چي له حال ا
 لومړي سره پر الر برابر پیدا سوی وي. 

د شیخ محی الدین عبدالقادر ګیالني په باره کي ویل کیږي چي د زېږېدلو په ورځ یې د مور شیدې نه خوړلې او 
چي هغه د روژې په مناسبت شیدې نه خوړلې. دغه راز یوځل د روژې د میاشتي وروسته ټولو ته معلومه سوه 

هالل  په وریځو کي پټ وو او خلک نه پوهېدل چي روژه ده کنه. د شیخ مور خلکو ته وویل چي عبدالقادر نن 
 ۵۰۷شیدې نه دي خوړلي نو معلومه ده چي روژه ده. نفحات االنس ص 

څرنګه چي په کشف د سهل بن عبدهللا تستري په باره کي راغلې ده. ، ، په کشف المحجوب کيالبته دا کیسه
دالقادر ګیالني نوم له سره ذکر سوی نه دی نو دا کیسه یې شیخ تستري ته منسوبه کړې ده. وایي بالمحجوب کي د ع

م یې په هغه ورځ چي سهل بن عبدهللا تستري وزېږېدی روژه یې وه او په هغه ورځ چي له دنیا څخه روانېدی ه
روژه وه. هغه په سهار وختي کي وزېږېدی او تر ماښامه پوري یې هیڅ شی ونه خوړل او دغه راز چي له دنیا 

 ۴۱۶څخه والړ هم یې روژه په خوله وه. کشف المحجوب ص 
کشف المحجوب له نفحات االنس څخه څه باندي څلور سوه کاله مخکي لیکل سوی دی. خو داسي ښکاري چي 

بدهللا تستري باندي ډېره پېرزوینه نه درلوده او دا غیرعادي بزرګي یې، په لوی الس، له کشف جامي پر سهل بن ع
 المحجوب څخه غال کړې او شیخ محی الدین ګیالني ته یې منسوبه کړې ده.

طبیعي خبره ده چي سهل بن عبدهللا تستري ته دا خوشبختي په برخه وه چي له ازله ولي پیدا سوی وو او ښایی 
د رسېدلو لپاره یې تر نورو هغو کسانو چي له هر مقام څخه تر بل پوري یې زحمتونه ګاللي وي ته لوړو مقاماتو 

دلو په ورځ روژه به کوم شیخ نیولې وه. خو سړی دا نه سي ویالی چي د زېږې خو بیا هملږي خواری کښلي وي. 
که څه هم چي روژه نیول تر  څرنګه چي دا دواړه لوی شیخان ول نو امکان لري چي دواړو به روژه نیولې وي.

بلوغ مخکي فرض نه ده او حق متعال، د خپل حکم په خالف، په چا روژه نه نیسي، په تېره بیا چي خبره د لومړۍ 
 وي. ورځي د زېږېدلي ماشوم
ښایي د شیخ ګیالني او شیخ تستري په څېر خوشبخته نه وو.  او په ډیرو زیاتو خواریو یې شیخ شاه شجاع کرماني 

څلوېښت کاله خوب ونه کړ او هره شپه به یې په سترګو کي مالګه د دې لپاره اچوله چي مقام ترالسه کړی وو. هغه 
دای یې په خوب کي ولیدی. ویل یې خدایه ما په ویښه خوب ور نه سي. یوه شپه خوب غلبه ورباندي وکړه او خ

غوښتلې او ته مي په خوب کي پیدا کړې. خدای ورته وویل چي اې شاه که دي هغه څلوېښت کاله ویښي شپې تیري 
 ۲۷۸لیاء جلد اول  ص کړي نه وای زه به دي هیڅکله نه وای لیدلی. تذکرة االو

اتیا ورځي هیڅ شی ونه خوړ او پرله پسې لوږه مي وګالل. په زړه  یا مثال شیخ ابوالحسن مغربي وایی یو ځل مي
غاره یوه . په دغه وخت کي ناڅاپه له کنه  کي مي را وګرځېدل چي د دې کار څخه به یو څه درته په نصیب سي

څخه یوه ښکلې ښځه راووتله چي مخ یې لکه لمر داسي روښان وو او ویل یې چي یو منحوس اتیا ورځي وږی وو 
ر خدای باندي یې د خپل عمل ناز کاوه. شپږ میاشتي کیږي چي ما هیڅ شی نه دي خوړلي. نفحات االنس ص او پ
۵۶۷ 

دا چي اتیا ورځي او شپې او یا شپږ میاشتي شی نه خوړل د انسان لپاره ممکن دي کنه هغه حساب خو به له شیخ 
څوک پوښتنه وکړي چي دومره لوږي ته څه څخه مغربي سره وي. خو له شیخ او له هغي بلي نېکبختي مېرمني 

)  ۱۸۵البقرة آیة  ۲سورة « یریدهللا بکم الیُسر و ال یُرید بکم العُسر» حاجت وو؟ حق متعال پخپله فرمایلي دي چي 
 (حق تعالی تاسي ته د اسانی جوړولو اراده لري او پر تاسي باندي سختي نه جوړوي.

ص حتی یو ځل هم په ژوند کي خپل روژه مات د ماښام له  دا هیڅوک نه سي ویالی چي حضرت رسول اکرم
لمانځه څخه وروسته ځنډولی وي. قرآن شریف ټول مسلمانان د حق متعال او پیغمبر صلعم په اطاعت کولو مکلف 
کړي دي. که موږ د هغه پیروي نه کوو. یا روژه وخورو او یا د روژې د ماتولو وخت په لوی الس ځنډوو، په 

و کي بې اطاعتي کوو. په قرآن شریف کي د روژه مات وخت معلوم دی. روژه هغه وخت ماتیږي دواړو صورتون
چي سړی له یوه الس فاصلې څخه د وزې تور او سپین وېښته سره بېل نه کړای سي. مګر د احمد دینوري په نوم 

هد اشیخ وو چي په ز یوه شیخ په هرو څلوېښتو ورځو کي یو ځل روژه مات کاوه. او د هغه په زمانه کي یو بل
 ۱۰۵میاشت کي یو بادام خوړ. عوارف المعارف ص خلیفه مشهور وو او هغه به په 
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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
 

دا چي دا څونه ناممکني خبري دي؛ چي سړی په هرو څلوېښتو شپو کي یو ځل روژه مات وکړي او یا دي په 
الغې ډیري دي او دا مسلک میاشت کي یو بادام وخوري، دا خو په هر صورت. د صوفیانو په کتابونو کي داسي مب
وویل د دوی دغه کار پخپله مو اصالً د دغو مبالغو او دروغو د کیسو له برکته ژوندی پاته دی. خو لکه مخکي چي 

د حضرت رسول اکرم ص له هدایتونو سره مخالف دی. په دې باره کي احادیث ډېر زیات دي خو موږ به صرف 
 :یو حدیث راوړو

عبدهللا بن ابی عوفه څخه روایت دی چي وایی موږ یو وخت له رسول اکرم ص سره په سفر روان وو او د  له» 
روژې میاشت وه. کله چي لمر ولوېدی رسول اکرم ص خادم ته وویل چي د میده کړو باغلیو څخه جوړه کړې مایع 

ل چي د باغلیو مایع ورته برابره ورته برابره کړي. خادم وویل چي ال خو رڼا ده. حضرت رسول صلعم ورته ووی
کړي. هغه بیا وویل چي ال رڼا ده. خو مجبور سو چي هغه مایع یې ورکړه او حضرت رسول اکرم ص روژه ماته 
کړه. وروسته یې د لوېدیځ خواته اشاره وکړه او وې ویل چي هرکله پوه سواست چي له هغي خواڅخه شپه ښکاره 

 ۲۴۲۱ مسلم حدیث«  سوه نو روژه ماته کړی.
 

 نور بیا

 جهان د شیخانو په کنټرول کي:
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

