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 جهان د شیخانو په کنټرول کي:
دی وایي د هغوی له برکته باران اوري او له مځکي څخه نباتات  چېکانو شمېر څلور زره ښیي ېهجویري د هغو ن

شنه کیږي او د دوی له برکته مسلمانان پر کفارو باندي بری پیدا کوي. دغه څلور زره پټ دي او یو له بله سره نه 
 چېي، پټ دي. هجویري وایي هغه پیژني. د خپل حال له جمال څخه هم خبر نه دي او له خلکو څخه، په هر حال ک

اخیار یې بولي. څلوېښت  چېاهل حل و عقد دي او د حق متعال د درګاه منصبداران دي هغوی درې سوه تنه دي 
او درې تنه نقیبان دي. د ټولو په سر کي قطب ابدال یې بولي. اووه تنه نور ابرار دي، څلور تنه اوتاد  چېنور دي 

 ۲۶۹یو بل سره پیژني او دوی ټول اولیاء دي. هجویري، کشف المحجوب ص  غوث یې بولي. دوی ټول چېدی 
یقې خلیفه او مرشد وو، خپل مقام تر غوث لوړ وباله او د نقشبندیه طر چېد شاه ولی هللا دهلوي پالر شاه عبدالرحیم، 

خپل زوی  څخه وروسته،، له خپل ځان الف ثانيمجدد  چېم دی. دا هغه مقام وو ایدی د کایناتو ق چېادعا یې وکړه 
کي میراثي کړی دی. نۍ حق متعال دغه مقام زموږ په کور  چېشیخ معصوم ته ورکړی وو او هغه ته یې ویلي وه 

دا مقام حق تعالی د ده په کور کي د قیامت تر ورځي  چېشاه عبدالرحیم هم د دغه مقام ادعا وکړه او هغه هم وویل 
 ۲۱۱-۲۱۰ص ص پوري میراثي کړ. رضوي، شاه ولی هللا 

تر غوث لوړ  چېور زیات کړه سو؛ ځکه تر دغه وخته پوري عقیده پر دې وه  چېدا په تصوف کي یو نوی مقام وو 
قطب یا قطب االقطاب دی، وفات کیږي نو د هغه پر ځای له دریو نقیبانو څخه یو  چېمقام نسته او که چیري غوث، 

ه یو څوک را پورته کیږي او په دغه ډول تر ابدال او اخیار پوري.  .او د هغه نقیب ځای ته به له اوتاد څخټاکل کیږي
شیخ مجدد له دې مقام څخه د خانۍ تر دغه وخته پوري د غوثیت یا بل کوم مقام د میراثي کېدلو دعوه چا نه وه کړې. 

اهلل له واجه باقي بشاه عبدالرحیم، د نقشبندیه طریقې د یوه بل مشهور مرشد او پیر خمیراثي مقام جوړ کړ. او پاچهی 
 م داید مجدد د کورنۍ سره یې د عقایدو ژور اختالف درلود، یو ځای سو. خواجه باقي باهلل هم د ق چېڅانګي سره، 

م مقام نیسي او دا مقام به د هغه ایله ده څخه به وروسته د ده زوی خواجه خورد د ق چېمقام دعوه درلوده او ویل یې 
 ۲۱۴اب ص په کور کي میراثي وي. هغه کت

تر دغه وخته پوري به  چېتر غوث لوړ مقام یې درلودی موجود ول  چېپه دې حساب نو په یوه وخت کي درې تنه 
د اسالمي نړۍ نورو پیرانو او د نورو مختلفو  چېدا هم معلومه نه سوه په جهان کي یوازي یوه غوث وجود درلود. 

ه هغوی خپل غوث، قطب او د احتمال په صورت کي او کطریقو مرشدینو دغه درې تنه په خپله رهبري منلي ول 
 قایم درلود.

باید مقام یې تر غوث لوړ وای. دی وایی یو وخت په ډهلي  چېشاه ولی هللا خپل پالر ته داسي کرامتونه منسوبوي 
ه د کي قحطي راغله او د ده پالر باران ورباندي و اوراوه او ډهلي یې خړوب کړ. بل وخت یې د صوفیانو څنګ ت

د جوګیانو په قبرونو کي یې اورونه ولیدل او ځکه یې نو تشخیص کړای  چېجوګیانو قبرونه کشف کړل او ویل یې 
د جوګي روح اشغال کړی وو هستوګنه غوره کړه  چېبل وخت یې په یوه کورکي  ) جوګیان قبرونه لري؟ (سوای.

 او د جوګي روح یې تېښتي ته مجبور کړ. 
و ځل هغه وخت د ډهلي د خلکو او د مغول امپراطور د افسرانو او جنراالنو په مخ کي ماته البته شاه عبدالرحیم ی

 چېاورنګزېب د پښتنو په جنګ روان دی. ته دعا ورته وکړه  چېهغوی شاه عبدالرحیم ته خواست وکړ  چېوخوړه 
دال په هغه جنګ کي ي او وظیفې وکړي؛ خو اورنګزېب د حسن ابدی بریالی سي. شاه عبدالرحیم ښې ډیري دعاو

ده ډیري دعاوي وکړې خو  چېکال کي وسو سخته ماته وخوړه. شاه عبدالرحیم وروسته ادعا وکړه  ۱۶۷۴په  چې
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د شیخ ادم بنوري یو مشهور خلیفه  چېیو زوړ سړی یې مخي ته راغی او ده هیڅ نه سوای کوالی. وروسته یې وویل 
اجي ستر روح ډېر زورور وو او ده غلبه نه سوای ورباندي کوالی. حاجي یارمحمد د افغانانو طرفداري وکړه او د ح

 ۱۲-۲۱۱هغه کتاب ص ص 
د  چېد غوث تر مقام هم اوچت دی نو هغه خو داسي مقام دی  چېم د مقام دعوه کړې وي؛ ایکه شاه عبدالرحیم د ق

م سره یې اید ق چېبه ال څوک وو  یارمحمدحاجي د یوه لوی شیخ خلیفه،  هیڅ ولي د روح زور نه ورسره رسیږي.
 خدای دي له شاه عبدالرحیم سره ښه وکړي. زور واهه؟

وایي د  ال د یوه ولي له خوا د بل ولي د برطرفه کولو او روحاني مقام د سلبولو خبره هم کوي.خو شیخ هجویري 
جنید  د ؛نید ته ضرورت نه لريجنو نور  چېد والیت مقام ته رسېدلی وو او فکر یې کاوه  چېجنید بغدادي یو مرید، 

ته زما د آمېیلو لپاره راغلی یې. ته مي  چېله هغه څخه سوال وکړ. جنید پوه سو او ورته ویې ویل  ،د آزمېیلو لپاره
ټول والیت او د زړه یقین یې ورک سو.  چېله والیت څخه برطرف کړې. د هغه مرید مخ تور سو او و پوهېدی 

اولیاء د حق متعال د اسرارو والیان دي. پر هغه  چېته باید پوه سې  چېد ورته وویل سمدستي یې توبه وکړه او جنی
 ۱۶۴-۱۶۳او هغه بیرته ولي سو. کشف المحجوب ص ص  وکړچوف دم او مرید یې 

نو دا مقام خو به، خپل بنده  باید همدغسي وي، چې، که والیت د حق متعال په عبادت کولو او اخالص تر السه کیږي
لوی پیر او مرشد وو. خو ده له چا څخه هغه څه اخیستالی او ورکوالی  چېمتعال ورکوي. جنید به بېشکه ته، حق 
   ؟د ده خپل داد او ورکړه وای. د حق متعال داد او ورکړه یې څرنګه له چا څخه سلبوله چېسوای 

یاد ده، د شیخ نظام الدین  زما له وړوکوالي څخه په چېپه دې ارتباط به کیسې ډیري وي خو یوه فوکلوري کیسه، 
محبوب  خپلو مریدانو به شهورو شیخانو او اولیاوو څخه وو او په هند کي له ترټولو م چېاولیاء په باره کي ده؛ 

 باله.سبحاني 
پر یوه هندوبچه دوکاندار باندي عاشق سوی وو. د هغه د دوکان په مقابل کي، د په ډهلي کي یو دروېش  چېوایي 

غاړه، به ناست وو او کرۍ ورځ به یې هغه هلک ته کتل. یوه ورځ د نظام الدین اولیاء د مالونو  سړک پر هغه بله
یوه لویه قافله، پر سړک، تېرېدله او ښه ډېر وخت یې له دروېش څخه د هندو بچه مخ پټ کړ. دروېش بې طاقته سو 

د نظام الدین اولیاء ده. دروېش ته ډېر جوش دا  چېدا قافله د چاده؟ چا ورته وویل  چېاو له چا څخه یې پوښتنه وکړه 
 نظام الدین اولیاء نه اولیاء!  چېورغی او په زوره یې ناره کړه 

نظام الدین اولیاء هغه شېبه ځانته متوجه سو او یو عادي سړی ورڅخه جوړ سوی وو. نه یې والیت پاته وو او نه یې 
قافله باشي کیسه  خپل یوه ورځ  چېزاریو تېر کړ. ترڅو  د زړه حال او جوش ورسره وو. ښه ډېر وخت یې په ژړا او

 د هندو بچه د چې ورته تېره کړه. نظام الدین اولیاء سمدستي هغه ځای ته ورغی او هلته یې له لیري دروېش ولیدی
ی. دي علت په هندو بچه ک چې. شیخ پوه سو دوکان په مقابل کي ناست او له هندو بچه څخه مخ بلي خواته نه اړوي

د هندو بچه د دوکان مخ جارو کاوه؛ او د هندوبچه خدمت به یې کاوه. څه وخت شیخ به هره ورځ سهار وختي 
ستا د دې دونه وړیا خدمت او زحمت علت څه دی. شیخ په ژړاندو  چېوروسته هندوبچه له شیخ څخه سوال وکړ 

نظام  چېوښتنه ورڅخه وکړې که ته هغه مخامخ ناست دروېش ته ورسې او غ چېسترګو غوښتنه ورڅخه وکړه 
الدین اولیاء بیرته اولیاء. هندوبچه ته دا کار ډېر آسانه وو. مخامخ دروېش ته ورغی. د هغه څنګ ته کښېنستی او له 

په جوش  مینيهندوبچه سره د شیخ نظام الدین اولیاء بیرته اولیاء. شیخ د  چېهغه څخه یې په ډېره مینه غوښتنه وکړه 
نظام الدین اولیاء اووه اولیاء. د شیخ نظام الدین اولیاء درجه په هغه ګړي  چېې یې چیغه ووتله کي راغی او له خول

 اووه چنده لوړه سوه. 
لومړی خو پر هندو بچه باندي عاشقېدل او کرۍ ورځ د هغه د دوکان په مقابل کي کښېنستل او ټوله توجه د هغه 

دغه ډول عمل د زنا او لواطت سره معادل بولي. بیا نو یو ناروا کار دی اوحتی ځیني متشرعین خو خواته اړول 
حق متعال، د هغه د عباداتو او خواریو  چېله شیخ نظام الدین اولیاء څخه هغه مقام اخلي  چېدروېش بنده څوک دی 

 یبشیخ نظام الدین اولیاء هیڅ وخت قافله نه درلوده. هغه په واقعي معنا غر چېپه بدل کي ورکړی دی. او بله دا 
 سړی وو او تر مرګه یې په یوه زاړه کور کي ژوند وکړ. 

د تصوف مقام ته ورسیږي او نوم یې صوفي سي. صوفي باید  چېر سي ېاې دروېشه! سالک باید تر څو منازلو ت» 
 چېل قطع کړي زد معرفت مقام ته ورسیږي او نوم یې عارف سي او عارف باید څو منا چېتر څو منازلو تېر سي 

د والیت مقام ته ورسیږي او نوم یې ولي سي. د تصوف مقام لوړ دی. په سالکانو کي لږ کسان د تصوف مقام ته 
 ۱۱۸االنسان الکامل ص نسفي، « رسیږي او د تصوف مقام د والیت سرحد دی. 

د حق متعال لپاره کاږي او  سالک یا د خدای د الري الروی دا ټولي خوارۍ د شیخ لپاره نه بلکه چېطبیعي خبره ده 
حق متعال چاته د والیت مقام  چېپه دې الره کي له یوه منزل څخه تر بل منزل پوري ډېره لویه فاصله وي او کله 

 په یوه اشاره ټول مقامات نه ورڅخه اخلي. ولي او دوست ور وبخښي او خپل ځان ته یې نیژدې کړي بیا نو د بل 
 له دوی چېی اولیاء درې سوه شپږ پنځوس تنه دي او دوی تل په دنیا کي وه. کله په عالم کي د خدا چېپوه سه » 

څخه یو تن له دې دنیا څخه ځي نو بل تن یې پر ځای باندي ټاکل کیږي. او له درې سوه شپږ پنځوس څخه نه کمیږي. 
. د هغوی آرام د حق او دا درې سوه شپږ پنځوس تنه تل د خدای په درګاه کي مقیم او د هغه د حضور مالزمین دي

په ذکر سره دی او پوهه یې د هغه په مشاهده کي ده او ذوق یې د هغه په دیدار کي دی. دغه درې سوه شپږ پنځوس 
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تنه طبقات لري او شپږ طبقې دي: درې سوه کسیز، څلوېښت کسیز، اووه کسیز، پنځه کسیز، درې کسیز او یو قطب 
 چېقطب له دنیا څخه والړ سي او بل څوک نه وي  چېټینګ دی. کله  دی او عالم د هغه په برکت او مبارک وجود

 د هغه ځای ونیسي نو عالم هم تباه کیږي.
له دې دنیا څخه والړ سي نو له دریو کسیزو څخه یو تن د هغه پر ځای کښیني، له پنځه  چېاې دروېشه! دغه قطب 

وېښت . له څله یو تن پنځه کسیزي ته ورسيکسیزو څخه یو تن درې کسیزي ته ور پورته سي. له اووه کسیزي څخ
کسیزي څخه یو تن اووه کسیزي ته ور پورته سي او له درې سوه کسیزي څخه یو تن څلوېښت کسیزي ته ورسي. 
او بیا نو له ټولي دنیا څخه یو تن درې سوه کسیزي ته ورپورته سي. په دې توګه نو دنیا هیڅ وخت له درې سوه 

 وي. شپږپنځوس تنو څخه خالي نه
د زمان آخره سي نو د مځکي پر مخ له دریو سوو تنو څخه پرته بل څوک پاته نه وي. له دریو سوو  چېاې دروېشه! 

ول ختم ټ چېدوی ټول ختم سي. بیا نو له څلوېښت کسیزو څخه یو یو کمیږي تر څو  چېتنو څخه یو یو کمیږي څو 
ازي قطب یو چېله دریو کسیزو څخه یو یو کمیږي تر څو  سي. وروسته له اووه کسیزو او بیا له پنځه کسیزو او بیا

 ۲۳االنسان الکامل ص « قطب له دنیا څخه والړ سي نو دنیا هم تباه کیږي. چېپاته سي. او کله 
ډېر کلونه او په لس هاوو کلونو وروسته لیکل ټول د هغوی له وفات څخه  چېالبته د اولیاوو د احوالو په باره کي، 

هر یو داسي  چېسړی نه پوهیږي د کوم یوه درجه تر کوم یوه لوړه ده. ځکه  چېمبالغې سوي دي سوي دي، دونه 
دا ټول به د قطب مقام ته رسېدلي  چېله هغه بل څخه زیات وي باالخره سړی فکر کوي  چېکرامتونه ښکاره کوي 

 وي.
ې دا په اسالم کي یوه نو چېشرعي ثابتولو لپاره هیڅ ډول استناد نه درلود. ځکه صوفي لیکواالنو د خپل مسلک د 

الره وه. دوی ځکه له ځانونو څخه احادیث جوړ کړل او خپله الره یې له حضرت رسول صلعم څخه وبلله. و قال 
د  چېوک رسول هللا صلعم من سمع صوت اهل تصوف فال یومن علی دعاءهم کتب عندهللا من الغافلین.  هر څ

صوفیانو آواز واوري او د هغوی پر دعوه او بلنه باندي غوږ ونه نیسي او حتی ایمان ورباندي را نه وړي هغوی به 
 ۳۴ص  کشف المحجوب د حق په نزد په غافالنو کي حساب سي. 

 د چېڅوک « من سره ان یجلس مع هللا فلیجلس مع اهل تصوف»  چېحضرت رسول هللا فرمایلي دي  چېیا وایي 
 ۳۶المرزوي. مناقب الصوفیه. ص  له صوفیانو سره کښیني. چېحق متعال سره د مجلس کولو آرزو ولري باید 

د قیامت په ورځ به حق متعال ته څوک نیژدې وي هغه  چېله حضرت رسول صلعم څخه پوښتنه وسوه  چېیا وایي 
 انبیاء، شهیدان او اهل تصوف. هغه ځای. چېوویل 

ري شیخ نه ل چېڅوک  «الدین لهه لمن ال شیخ لهه.»  چېثرو تصوفي کتابونو کي راغلی دی یا مثال دا قول په اک
د حضرت رسول  چېد اسالم له تاریخ سره لږه اندازه بلد وي هغه په دې پوهیږي  چېهغه دین نه لري. البته څوک 

مي او څلورمي هجري صلعم په زمانه کي نه تصوف، نه شیخ او نه تصوفي اصطالحات موجود وه. دا ټول د دری
د ثالً یا مپېړۍ څخه وروسته پیدا سوي دي او ځکه یې د متشرعینو او متصوفینو تر منځ سخت ټکر منځته راووړ. 

 الفقر»  چېد حضرت رسول صلعم له قوله وویل سي  چېفقر اصطالح د اسالم په صدر کي بیخي موجوده نه وه 
ووجدک عآیالً » د قرآن شریف له آیة سره څرګند مغایرت لري.  جعلي حدیث دا  فقر زما افتخار دی. «فخري.
 (ته مو فقیر پیدا کړې او بیا مو غني کړې.)  ۸آیة  ۹۳سورة  «فاغنی.

 چېله او ککفر ته رسیږي  چېشیخان کله کله د خپلو پیرانو په ستایلو کي دونه مبالغه کوي او دونه له حاله وزي 
ا دا رسم له ډیري پخو چېد شیخانو پښو ته لویږي نو په دې عقیده کیږي  چېسړی، په اوس عصر کي، خلک ویني 

 زمانې څخه را روان دی. 
د شیخ ابوسعید زوی وو. وایی زموږ شیخ خواجه بوطاهر) چېد شیخ ابوسعید د کراماتو په باره کي راغلي دي 

ږ شیخ په هغه ورځ د قبض حال یوه ورځ زموږ شیخ مجلس وایه   ) خانقاه روانه وه ( او زمو چې( وویل جهاني
شیخ  چېشیخ باید له دې دوو حاالتو خالي نه وي. قبض هغه حال دی  چېدرلود. ) قبض او بسط دوه حاالت دي 

دات کوي. بسط هغه اخپل ځان د عادي انسانانو په څېر احساسوي. د نورو په څېر خبري کوي او د نورو په څېر عب
او په دغه وخت کي نه د ځان او له دنیا سره وي او ټول د حق په مینه  شیخ له عادي حال څخه وزي چېحال دی 

زموږ شیخ په مجلس کي په ژړا سو او نور ټول ناست  (کي غرق وي. شیخان معموال د بسط په حال کي خوشاله وي.
و د ا هر وخت زه د قبض حال ولرم نو د خپل پیر بالفضل حسن لمن نیسم چېکسان ورسره په ژړا سول. شیخ وویل 

آس مي زین کړی. د شیخ آس یې راووست او زموږ شیخ سپور سو او جمله  چېبسط حال راته راځي. شیخ وویل 
شیخ صحرا ته ووت حالت یې بدل سو، بسط راغی او طبیعت یې تغییر  چېناست کسان ورسره روان سول. کله 

سرخس ته ورسېدل نو شیخ د پیر  چېوکړ. شیخ خبري کولې او ورسره کسانو غرغړې او فریادونه پیل کړل. کله 
 دا بیت ورته ووایی: چېبالفضل حسن قبر ته ورغی او له قوال څخه یې وغوښتل 

 
 معدن شادي ست این و معدن جود و کرم
 قبلهء ما روی دوست قبلهء هرکس حرم
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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
 

 او غرعړې یېقوال همدغه بیت وایه او د شیخ الس یې نیولی وو او هغه د پیر بوالفضل پر قبر باندي طواف کاوه 
دا » آرامي سوه نو زموږ شیخ وویل چېوهلې او دروېشان په لوڅو پښو او لوڅو سرونو پر قبر را ګرځېدل. کله 

زموږ د شیخ د هر مرید د حج نیت کاوه  چېاو له دې وروسته « بیا به داسي ورځ ونه وینی. چېورځ تاریخي کړی 
د هغه قبر زیارت وکړه. اووه ځله طواف ورباندي وکړه » ل به یې نو شیخ به د پیربوالفضل قبر ته استاوه او ورته وی

 ۵۳-۵۲التوحید ص ص اسرار« مقصود دي حاصل سي چېڅو 
 هیڅ الره نه ورته جوړیږي. چېدا د شیخ ابوسعید په کړنو کي دومره څرګند کفر دی 

 
 نوربیا

 

 خانقاه:
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