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 خانقاه:
تر اوسه هم موجود دي. د اسالم له پیل څخه، د  چېخانقاه د صوفیانو او دروېشانو د ټولېدلو خاص ځایونه دي ، 

د تصوف مفکوره منځته راغله او  چېمسلمانانو د طاعت او بنده ګی او پنځه وخته لمونځونو ځای مسجد وو. کله 
ُمال او  چېکرار کرار یې وده وکړه؛ صوفیانو خپل د ټولېدلو او عبادت کولو ځایونه بېل کړل. داسي ښکارېدله 

صوفي او حتی عادي خلک او صوفیان په یوه ځای کي نه سي سره غونډېدالی او د یوه بل خبري نه سي اورېدالی. 
یقت یا کتابي اسالم او تصوف تر منځ څرګند انشعاب وو. وایي د صوفیانو او دا په حقیقت کي د شریعت او طر

دروېشانو لپاره لومړنۍ خانقاه د شام د رمله په سیمه کي یوه عیسوي امیر جوړه کړه. عیسوی امیر په ښکار وتلی 
له هر  چې دوه تنه دروېشان سره مخامخ سول. د غیږي روغبړ یې سره وکړ او چېوو او په دښت کي یې ولیدل 

یوه سره د خوراک یو څه موجود وه هغه یې په منځ کښېښودل. تر خوراک وروسته دواړه په خپله مخه روان سول. 
دا څوک وو؟ ویل یې نه پوهېږم. ویل یې ستا سره یې څه رابطه  چېعیسوي امیر له یوه دروېش څخه پوښتنه وکړه 

ې نه پوهېږم. امیر ویل نو ستاسي تر منځ دا مینه له کومه ویل یې دا د کوم ځای وو؟ ویل یدرلوده؟ ویل یې هیڅ. 
هلته  چېتاسي کوم داسي ځای لری  چېدا زموږ طریقت دی. امیر پوښتنه ورڅخه وکړه  چېسوه؟ دروېش وویل 

هلته سره ټول سی  چېزه به ستاسي لپاره یو ځای جوړ کړم  چېسره راټول سی؟ دروېش ویل نه. امیر ورته وویل 
 ۳۲-۳1او په رمله کي یې خانقاه ورته جوړه کړه. جامي. نفحات االنس. ص ص 
له ځینو سره یې لویو امیرانو او شته  چېپه وروسته کي د رباط او خانقاه په نوم ډېر زیات ځایونه جوړ سول؛ 

د هغه د کراماتو په  چېه مشهوره ده منوکسانو مالي مرستي کولې. په دې لړ کي د شیخ ابوسعید ابوالخیر خانقاه ډېر
باره کي لیکل سوي کتاب زیاتره برخه د شیخ د خانقاه کیسې دي. د ابوسعید ابوالخیر د خانقاه په اړه کیسې ټولي د 
ساز او نڅا داستانونه دي او د شیخ نجم الدین کبرا په خانقاه کي هم یو ځل د ساز او نڅا شاهدان یو. دغه راز د 

لدین رومي په خانقاه کي هم سازاو نڅا چاالنه وه او د هغه پر مزار باندي خو تر اوسه هم د دروېشانو جالل ا موالنا
 نڅا روانه ده.

پر هر چا به یې د وجد په حالت کي مبارک نظر برابر  چېشیخ ولي تراش باله. ځکه  خلکوشیخ نجم الدین کبرا 
وداګر، هسي د سیل لپاره، د شیخ خانقاه ته ورغی. په هغه ې ته ورسېدی. یوه ورځ یو سبسو نو هغه به د والیت مرت

وخت کي شیخ په خپل قوي حالت کي وو. پر هغه سوداګر یې نظر ولوېدی او هغه سمدستي د والیت مقام ته 
د فالني مملکت یم. شیخ هغه ته د  چېد کوم ځای یې؟ هغه ورته وویل  چېورسېدی. شیخ پوښتنه ورڅخه وکړه 

 له څو په خپل مملکت کي خلک د حق الري ته را وبولي.تبلیغ اجازه ولیک
د شیخ  چېیوه ورځ شیخ له خپلو اصحابو سره ناست وو. په هوا کي یو باز په یوې وړوکي مرغۍ پسې وو. کله 

نظر ورباندي ولګېدی؛ مرغی پر باز مخ راواړاوه او باز یې ونیوی او د شیخ مخي ته یې را کښته کړ. هغه کتاب 
 ۴1۹ص 

د شیخ مرید  چېشیخ کبرا بله ورځ په خانقاه کي د اصحاب کهف په باره کي خبري کولې. شیخ سعدالدین حموي، 
 چېپه مسلمانانو کي به داسي څوک وي  چېوو، هم په مجلس کي ناست وو. د هغه په زړه کي ور وګرځېدله 

ړ سو او د خانقاه د دروازې خواته صحبت یې پر سپي اثر وکړي. شیخ د خپل مرید د زړه په اندېښنه پوه سو. وال
والړ او ودرېدی. ناڅاپه یو سپی راغی، هغه هم ودرېدی او لکۍ یې ښوروله. شیخ د سپي خواته وکتل. سپی ځای 
پر ځای وبخښل سو او حال یې بدل سو او د ښار له خوا یې مخ وګرځاوه او د ګورستان خواته روان سو او سر یې 

هغه سپی به هر ځای ته والړ نو پنځوس شپېته سپیان به ورباندي را  چېږي پر مځکه باندي موښی. ویل کی
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خوړل او په حرمت به نه وګرځېدل او سرونه به یې پر څپړو کښیښودل؛ هیڅ آواز به یې نه کاوه او هیڅ شی به یې 
ر یا هغه ښخ کړي او پر قبر یې تعمی چېالړ ول. څو هغه سپی په هغه شاوخوا کي مړسو او شیخ امر وکړ و

 ۴۲۰-۴1۹زیارت جوړ کړي. هغه کتاب ص ص 
خدای عفو ورته وکړه؟ د سپي حال  چېد دې کیسې معنا څه ده ؟ سپی خدای تعالی وباخښه. سپي څه ګناه کړې وه 

شیخ باالخره هغه یعني هغه سپی په نورو سپیانو کي شیخ او بزرګ سو؟ بدل سو. نورو سپیو به د هغه احترام کاوه. 
یې ورباندي جوړ کړ!!! دا په اسالم کي جایز کار دی؟ د اسالم له نظره خو سپی د خوګ په  ښخ کړ او زیارت

جامي په څېر یوه  موالناد  چېسړی نه پوهیږي اندازه نجس حیوان دی. پر هغه باندي زیارت څرنګه جوړیږي. 
 لوی شیخ، شاعر او عالم څرنګه دغه راز کیسې لیکلې؟

او دین مخالف کرامتونه ښکاره کېدل او یا به له سهاره تر ماښامه ساز او نڅا  په خانقاه کي یا دغه ډول د عقل
 چېُمالیانو او دیني علماوو ته ځکه ځای نه وو  .لشروع وه او تیار خواره بېکاره دروېشان به پکښی ناست و

 هغوی صاحب اسرار نه وه او صوفیانو خپل اسرار یوازي دروېشانو او د دوی په اصطالح رندانو ته ویل.
شیخ کبرا په تبریز کي د بابا فرج په نوم یوه دروېش خانقاه ته ورځي او د هغه له مریدانو څخه خانقاه ته د داخلېدلو 

حضور ته ورځي، په هغه ډول دلته راځي نو ورته  د خدای تعالی چېاجازه غواړي. بابافرج وایی که لکه څرنګه 
حصیل دي په درد نه تعلیم او ت چېاستغفرهللا( همدغه دروېش له نجم الدین کبرا څخه غواړي راسه.) چېووایاست 

 چېو مرشد پیدا کړه. شیخ کبرا د ډیرو کسانو څرک باسي خو هغوی یې ځکه په درد نه لګیږي خوري والړ سه ی
انشمندان دي! باالخره شیخ کبرا په الره کي ناروغ کیږي. هیڅوک ځای نه ورکوي او د یوه شیخ هغوی پوهان او د

پیدا کوي. هغه  یې بیایی. شیخ کبرا په هغه شپه صحتیدان ته مخانقاه ته ورځي. شیخ یې له السه نیسي او د نڅا 
 ۲1-۴۲۰کتاب ص ص 

، ف هلک وویپه هغه وخت کي نازک او لط چېبغدادي  د همدغه شیخ کبرا په خانقاه کي، د ده مرید شیخ مجدالدین
تر مرګه یې په  چېله نورو دروېشانو سره نڅا کوله. د زنګي په نوم یوه دروېش یې په مخ داسي خوله ور ولګوله 

 ۴۲۷مخ کي ټپ پاته سو. هغه کتاب ص 
د خانقاه، رقص، ساز و سروز  څه لیکل سوي دي نو ټول د هغه چېد شیخ ابو سعید ابوالخیر د کراماتو په باره کي 

شیخ رقص او مستۍ پکښي کوي بلکه  چېالبته دا یوازي په میهنه کي د هغه خانقاه نه ده او مېلمستیاوو بیانونه دي. 
هر ښار او سیمي ته ځي  هلته په خانقاه کي پر تخت کښیني او کرۍ شپه په ساز، مستیو او نڅاوو تېروي.  چېشیخ 

 مدغه کسیه وه.هد صوفیانو په هره حانقاه او رباط کي  چېه ښکاري د مقدسي له یوې لیکني څخ
دیث واورم. ما یوه قبرسی خرقه حي له چا څخه به یو دع جومات ته ورغلم؛ ما ویل ګونمپه شوش کي یوه جا» 

زه ولیدلم نو د صوفي خیال  چېاغوستې او بصري بګړۍ مي تړلې وه. د صوفیانو پر مجلس باندي پېښ سوم. دوی 
ینولم اوپه پوښتنو یې بناء وکړه. یو تن یې ښیې را باندي وکړ؛ زما یې ډېر تود هرکلی وکړ. په منځ کي یې ک

واستاوه او هغه ډوډۍ راته راوړه. ما تر دغه وخته پوري د دغي ډلي خلک نه وه لیدلي او په خوړلو کي زړه نا 
انو له عمومي عاداتو سره مخالف ولیدی او حیران سول. ما له لویه سره زړه وم. دوی زما دغه حرکت د صوفی

دا فرصت  چېد دغو خلکو سره بلد سم او په رواجونو او کارونو یې خبر سم نو له ځانه سره مي وویل  چېغوښتل 
سوم:  غنمیت وبوله ځکه دلته دي هسي هم څوک نه پیژني. نو مي شرم پرېښود او له دوی سره په مجلسونو ور ګډ

کله به مي سندري ورسره ویلي؛ کله مي یو نیم شعر ورته وایه. له دوی سره رباطونو ته تللم او په ذکرونو کي مي 
په ښار کي مي نوم وایستی. له هري په دوی او د  خلکو کي مي ښه ځای پیدا کړ.  چېګډون ورسره کاوه. تر څو 

زه شته من سړی وم نو هغه جامې  چېراته راوړل. څرنګه  خوا مي خلک لیدلو ته راتلل. جامې او سوغاتونه به یې
او سوغاتونه به مي په هغه ګړي پر خلکو ووېشل. صوفیان به ماته حیران تللي ول او په ښار کي یې آوازه خپره 

څه مي  چېزه د دوی له رازونو سره آشنا سوم او  چېدا سي فقیر مو تر اوسه نه وو لیدلی. خو کله  چېکړه 
سهار کېدی زه تر ډیرو لیري ځایونو  چېمي په الس راوړل نو په نیمه شپه کي ورڅخه وتښتېدلم او  غوښتل هغه
 ۶۲1-۶۲۰مقدسي، احسن التقاسیم ص ص « رسېدلی وم.

په ټولو خانقاهو کي بس همدا یوه خبره وه. د دین او عبادت خبره نه  چېد مقدسي له لیکني څخه له ورایه ښکاري 
بر هم نه وه. هره شپه سندري ویل کېدلې، شعرونه ویل کېدل، ډوډۍ خوړل کېدل او ساده وه. له دین څخه څوک خ

 او بې خبره خلکو صدقې ورته راوړلې.
انو د لچسپۍ اخیستلو او رواجولو کوښښونو ته د بیاسالمي دایرةالمعارف د صوفي موسیقي او نڅا په برخه کي د غر

په امریکایي ورځپاڼو کي د صوفي نڅا د ښووني د په دې وروستیو لسیزو کي  چېاشارې په ترڅ کي وایی 
 صوفي نڅا د روح د روزني یوه وسیله ده. چېمرکزونو په باره کي مضامین لیکل کیږي او وایي 

لومړنۍ مذهبي سماع خانه یا د مذهبي موسیقیو اونڅاوو مرکز، د دریمي هجري  چېاسالمی دایرةالمعارف زیاتوي 
په نیمایي کلونو کي، په بغداد کي جوړ سو. صوفیانو به هلته له موسیقی سره شعرونو ته غوږ نیوی او په پېړۍ 

وروسته کي به یې په څرخ وهلو بناء وکړه. دوی به کله کله په دغه وخت کي پر جذبه راغلل او خپلي جامې به یې 
دې نڅاوو کي به صوفیانو پښې له مځکي  څیرلې. خلکو به د دې جامو ټوټې پارچې د برکت لپاره اخیستلې. په

ځیني صوفیان په دغه راز محفلونو کي د ښکلیو هلکانو)  چېدایرةالمعارف زیاتوي  وهلې او السونه به یې پړکول.
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دوی هغوی ته د کتلو په وخت کي پر جذبه راځي او حضور  چېشاهد(  له حضور سره مخالف ول او ځینو به ویل 
 یې الزم دی. 

د صوفیانو په محفلونو کي موسیقي او نڅا د چشتیه طریقې سره تړلې ده مګر  چېرف زیاتوي که څه هم دایرةالمعا
د صوفیانو له محفلونو سره یې موسیقي او نڅا وتړله. هغه پخپله د خپلو شعرونو  چېجال الدین رومي وو  موالنادا 

 Encyclopedia of Islam Vol 8... اکثر یې د موسیقی لپاره لیکل سوي وه، کمپوزونه جوړ کړل چېلپاره، 
Raks  

شیخ بوعبدهللا به هروخت د شیخ ابوسعید سالم ته ورتلی. مګر د شیخ د رقص او سماع پر مجلسونو باندي  چېوایي 
به یې هر وخت په غیاب کي او په ښکاره اعتراضونه کول. یوه شپه شیخ بوعبدهللا ویده سو. په خوب کي یې ولیدل 

پورته سی او د هللا لپاره نڅا وکړی. شیخ ویښ سو. « قوموا و ارقصوا هلل »  چېهاتف ږغ ورباندي وکړ  چې
 چېوالحول یې وویل او بیرته ویده سو. دوهم ځل یې بیا په خوب کي د هاتف آواز واورېدی او شیخ ته یې وویل 

دریم ځل یې بیا هغه  والحول وویل او ویده سو. ا ویښ سو او بیا یېپورته سی او د هللا لپاره ونڅېږی. شیخ بیا هم ر
شیخ نڅیږي  چېدا د حق آواز دی. په سبا د شیخ خانقاه ته ورغی. هلته یې ولیدل  چېآواز واورېدی. شیخ پوه سو 

پورته سی د هللا لپاره رقص وکړی. بوعبدهللا هم په نڅا پیل وکړ او باطني حال ورته حاصل  چېاو همدا خبره کوي 
 8۵لخیر پر سماع اونڅا باندي اعتراض ونه کړ. اسرارالتوحید ص اغه وروسته یې د شیخ ابوسو. تر ه

د حق متعال له الهام سره به تر دې هم لویه بې ادبي څه وي؟ حق متعال پر خپلو دوستانو باندي د تهجد د لمانځه او 
 ذکر ږغ نه کوي بلکه نڅا ته یې بولي.

هلته ابوسعید چېمد قایني یې باله. کله خواجه امام مح چېهلته یو امام وو  شیخ ابوسعید په قاین کي وو. چېوایي 
هر ځای به د شیخ لپاره مېلمستیا او ساز او نڅا وه نو امام به هم  چېورسېدی نو دغه امام هم ورته راغی او 

پښین آذان ل په وجد کي وه. په دغه وخت کي د ماورسره روان سو. یوه ورځ شیخ او مریدان ټول نڅېدل او ټو
موږ پر لمانځه یو. دوی همداسي رقصېدل او  چېزموږ شیخ ورته وویل لمونځ!لمونځ!  چېامام نارې کړې  وسو.

 ۲۲۶ص  اسرارالتوحیدامام محمد دوی هلته پرېښودل او لمانځه ته روان سو. 
منبر باندي شعرونه ویل او په مېلمستیاوو کي به  رزموږ شیخ هر وخت پ چېپه همدغه کتاب کي بل ځای لولو   

په هره مېلمستیا کي به یې تر زر دیناره او کله کله به یې تر زرو دینارو هم زیات  چې یې ډېر زیات خرڅ کاوه
او هر وخت به ساز او سروز روان وو. او نورو مخالفینو د شیخ پر دغه کار باندي سخت اعتراض  لګښت کېدی. 
دلته، له میهنه څخه، یو څوک راغلی دی. د صوفي ګری دعوه کوي. پرله پسې مېلمستیاوي  چېبه یې  کاوه. او ویل

 کوي او ځوانان رقصونه پکښی کوي. خلکو ته بریان کړي چرګان او حلواوي ورکوي...
 نه مېلمانه لرو؟ هغه ورته وویل سبا غرمې ته څو ت چېشیخ له خپل مرید خواجه حسن مودب څخه پوښتنه وکړه 

ا غرمې ته به د هر سړي سب چېر دي. شیخ خپل مرید ته وویل څلوېښت یې مقیم او اتیا یې مساف چېدي تنه  1۲۰
وپاشي. هر چا ته به یو رطل یې پر خوراکونو باندي  چې ې. ټولو ته به شکر کوفته راوړېسر راوړ پسهلپاره یو د 

مسجد کي په . سترخوان به موږ عود ډېر سوځوو چېحلوا راوړې او ښه ډېر شکر او ګالب او عود به راوړې 
ار نازولو ته، د غیب څخه څرنګه خوراکونه حق تعالی د خپل درب چېوغوړوې څو زموږ مخالفین پوه سي 

 ۶۹-۶8برابروي. اسرارالتوحید ص ص 
ر په نیشاپور کي زر دیناره زر او له عود څخه یو ډک منګی راووړ. شیخ خپل مرید حسن ته شیخ ته یو سوداګ

. یو لوی تنور یې راووړ او د عود منګی یې پکښي واچاوه ولګويمېلمستیا کي دا ټولي پیسې په یوه شپه  چېوویل 
زموږ ګاونډیانو ته هم باید د عود خوشبویی ورسیږي. شیخ امر   چېپه یوه ځل وسوځېدل. شیخ ویل عود او هغه 

 شمعي په ورځ کي هم ولګولي سي.  چېوکړ 
ډېر عالم سړی وو او د شیخ او صوفیانو څخه سخت منکر وو. پر شیخ یې  چېپه هغه وخت کي یو محتسب وو 

عت کي ښه کار نه دی. شیخ په سپینه ورځ د شمع سوځول په شری چېدا اسراف ولي کوي ځکه  چېاعتراص وکړ 
 چېدا کار په شرع کي ناروا دی. ته ورسه دا شمعي مړې کړه. شیخ غوښتل  چېزه خبر نه وم  چېورته وویل 

شمعي مړې کړي. ږیري او جامو یې اور واخیست. محتسب د شیخ پښو ته ولوېدی او توبه یې وکړه. هغه کتاب 
 1۰۴-1۰۳ص ص 

صورت به یې په داسي بې پروایي نه وای لګولي. زر دیناره دونه پیسې وې  که دا د شیخ خپلي پیسې وای په هیڅ
یوه عادي سړي یې د درلودلو تصور نه سوای کوالی. یوه خواري کښ په ټوله هفته کي ایله دوه دیناره ګټلي  چې

قص او لهو رپه راغلي پیسې په یوه ښه الره کي ولګوي ټولي یې او وړیا دا مفتي  چېوای. مګر شیخ د دې پرځای 
په سپینه ورځ  چېدا اسراف دی  چېپیسې هم وې نو د محتسب خبره پر ځای وه  ۍ لعب لګولې. خو که پر د

او  ، توهینوي یې د محتسب خبري ته تسلیم سي، د هغه ږیره سوځوي چېول سي. شیخ، د دې پر ځای ګشمعي ول
 مجبوروي. یې تسلیم او توبې ته 

په هر ځای کي به وړیا پیسې ورباندي اورېدلې. دی به هر ځای، لکه سلطان، پر مخصوص تخت  چېهمدغه شیخ 
باندي کښېنستی او هره شپه یې تر سهاره په رقص او مېلمستیاوو تېرېدله یوه شپه په څومره ګستاخي د خدایی دعوه 

 کوي. 
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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
 

 چېاست. هغه پوښتنه ورڅخه کوي پر خپل ځای نه دی ن چېد عبدالصمد په نوم یو سړی شیخ په خوب کي ویني 
زه مکان نه لرم. نه  چېشیخ په جواب کي ورته وایی ؟  خیریت خو به وي څرنګه پر خپل ځای نه یې ناست هشیخ

د خلکو  چېکښته، نه پورته، نه کیڼ ته نه ښی ته او نه هیڅ طرف ته یم. زه پر یوه ځای باندي د دې لپاره کښېنم 
وسیله یې کارونه خالص سي. عبدالصمد په سهار د شیخ خانقاه ته ورځي او شیخ  غوښتني ورپوره کړم او زما په

دا خوب په غوږ کي ورته  چېما غوښتل دي د شپې لیدلی دی ویې وایه.  چېهغه خوب  چېغوښتنه ورڅخه کوي 
و لپاره د غوښتنو د پوره کول یزه د دو چېخلک یې هم واوري  چېپه زوره یې ووایه  چېووایم خو ده راته وویل 

دا واورېدل نو ټول په ژړا سول. هغه کتاب ص  چېپر یوه مکان باندي کښېنم کنه نو زما لپاره مکان نسته. خلکو 
1۰۶ 

 
 انوربی

 

 ....د حضرت رسول اکرم ص له مقام سره ګنڅتر ېد خدایي د دعو خیش
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