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 تصوف او اسالم
 

 دوهم فصل
 مه برخهلورڅ

 
 ابن جوزي او د هغه تلبیس ابلیس

 ۱۲۵۶میالدي کي زېږېدلی او تر  ۱۱۸۶عالمه شمس الدین ابوالفرج یوسف بن کیزوغلو، مشهور په ابن جوزي، په 
کال پوري یې ژوند کړی دی. یوسف یا ابن جوزي د اسالم یو مشهور مورخ، خطیب، ژبپوه، فیلسوف او دیني عالم 
تېر سوی دی. پالر یې یو آزاد سوی ترکی غالم وو خو د مور پالر یې، چي ابن جوزي نومېدی، د خپل وخت ډېر 

اتو کتابونو مصنف وو، چي ابن جوزي خپل نوم هم له هغه څخه اخیستی دی. ابن جوزي، لوی عالم، تاریخ پوه او د زی
د انسایکلوپیډیا آف اسالم په قول، د اسالم په تاریخ کي یو له هغو کسانو څخه دی چي تر ټولو زیات آثار یې په میراث 

چي ابن تیمیه یې شمېر زرو ته پرې ایښي دي. له ده څخه څه باندي سل کتابونه او په سل ګونو رسالې پاته دي 
رسوي. د حنبلي مذهب ډېر ټینګ پیرو، محدث، مبلغ او مفسر وو. څرنګه چي له ځینو صوفیانو سره یې ډېر سخت 
اختالف ښودلی دی نو زیاترو خلکو هغه د وهابي مکتب له مرشدینو څخه بللی دی. په داسي حال کي چي ابن جوزي، 

قدیمو صوفیانواو زهادو  ته ټینګه عقیده درلوده بلکه د هغوی په ستایلو او د د وهابي مکتب په خالف، نه یوازي 
دی.  «االذکیاء و اخبارهم »اوبل یې « صفوة الصفوه»احوال په باره کي یې دوه لوی کتابونه لیکلي دي چي یو یې 

 ره سیالي کوي. دونه مشهور دی چي د ابن اثیر د تاریخ کامل س« مرأت الزمان » په تاریخي کتابونو کي یې 
ابن جوزي هم په یوه شته منه کورنۍ پوري اړه درلوده او هم یې د مور له پلوه نیکه هم شته من او هم لوی عالم وو، 
نو له وړوکوالي څخه هم په علمي محیط کي لوی سو او په ځواني کي یې د بغداد له تر ټولو لویو او مشهورو علماوو 

ي، سید رزاق علي جیالني او نورو څخه زده کړه وکړه او هم یې د علمي ژوند د لکه ابن الزاغوني، ابوبکر دیناور
تعقیبولو لپاره ښه زمینه درلوده او د ده له ښه بخته چي، د ده په وخت کي، عباسي خلیفه ګان هم د حنبلي مذهب ښه 

ژوند وکړ او ټول ژوند یې  کاله ۷۰حامیان وه او دا د ابن جوزي د نفوذ د زیاتېدلو یو ډېر ښه عامل سو. ابن جوزي 
نوم کتاب  په« تلبیس ابلیس » تحصیل او لیکنو ته ورکړ. که څه هم چي ابن جوزي ډېر زیات کتابونه ولیکل خو د 

یې، چي په ښه پاخه عمر کي یې ولیکی، د ده په ټولو آثارو کي مشهور سو او تر اوسه یې شهرت له السه نه دی 
نکي تر اوسه پوري ګټه ورڅخه اخلي. موږ هم دلته  یوازي د تلبیس ابلیس پر ورکړی او ډېر زیات پوهان او څېړو

 متن او احکامو باندي  تبصره کوو چي زموږ د خپلي موضوع سره مستقیمه اړه لري.
د تلبیس ابلیس په کتاب کي، ابن جوزي ښودلې ده چي ابلیس څرنګه عالمان، زاهدان، پاچاهان، حاکمان، بدعت ګران، 

 ختلف کسان په مختلفو حیلو او چمونو له الري باسي او باالخره یې په دام کي اچوي.مبلغین او م
ابن جوزي لوی فساد په دې کي بولي چي له فقهاوو څخه الره ورکه سي او د ابلیس په قول وکړي او هغه یې 

څخه د انحراف یوه وغولوي. ابن جوزي په شریعت او احکامو کي د منطق، استدالل، فلسفې واردول ګناه او له دین 
سرچینه بولي. دی شریعت او نصوص له هر څخه بېلوي او وایي چي که سمه او شرعي الره په آیاتونو او احادیثو 

 ثابتېدالی سي نو ولي په فلسفي او منطقي دالیلو د خلکو او د ځانونو د انحراف سبب سو.
ره دوستي ډېره خطرناکه او د ابلیس تلبیس یا ابن جوزي د شاهانو له دربار سره د فقهاوو ارتباط او له هغوی س

غولونه بولي. دی وایي که فقیهان شاهانو او حاکمانو ته غوړه مالي وکړي نو شاهان او حاکمان فکر کوي چي د دوی 
کارونه پر سمه الره دي او که نه نو فالني فقیه ولي د ده کارونه تایید کړل. عوام هم فکر کوي چي که پاچا او حاکم 

مه الره روان نه وای نو ولي دغه یا هغه فقیه د هغه دربار ته ورځي او باالخره د هغه فقیه دین هم تباه کیږي. پر س
دی وایي له حکومتیانو سره د فقیهانو ارتباط ډېر لوی خطر لري او هغه دا چي په لومړي سر کي به فقیه ښایي ښه 

 و انعامونه ترالسه کوي نو نیت یې خرابیږي.نیت ولري خو په وروسته کي چي د هغه قدر او عزت کیږي ا
ابن جوزي هغو کسانو ته هم اشاره کوي چي خپل زیات عمر عبادت ته ورکوي او علم ته شا اړوي. ابن جوزي دا 
هم د شیطان چل او تېر ایستنه بولي. ابن جوزي وایی ابلیس عابدانو ته وایي چي عبادت ته زور ورکړی په داسي 
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ستحباتو برتر دی. شیطان هغوی ته داسي ښیي چي ګویا له علم څخه مطلب عمل دی. ابن حال کي چي علم تر م
جوزي د یوسف بن اسباط له قوله وایي چي که د علم یو فصل زده کړې دا د جهاد تر اویا سفرونو فضیلت لري او 

 ه حدیث لیکل بهتر بولم.معافي بن عمران وایي چي د شپې تر لمانځه او تر سهاره پر لمانځه باندي تر درېدلو د یو
 ۱۶۷ابن جوزي، تلبیس ابلیس ص 

ابن جوزي وروسته زاهدانو ته ګوته نیسي اود دنیا له کاره د هغوی الس اخیستل، غرونو ته تلل او د خپل اهل و عیال 
ی موږ لپرېښودل هم د شیطان له فریبونو څخه بولي. دی وایي دنیا پخپله بده نه ده بلکه دا یو نعمت دی چي خدای تعا

ته بخښلی او د انسان د بقا لپاره ضروري ده او که څوک علم کوي او یا عبادت ته مخه کوي په دواړو صورتونو کي 
له دنیا څخه ګټه اخیستالی سي. دی وایي دنیا هغه وخت بده او د غندلو ده چي پیسې له ناروا الري ترالسه سي، 

رسره کولو لپاره ولګیږي. دی وایي غرونو ته ختل او دښتونو بېځایه خرڅي سي او د نفس د نامشروع آرزوګانو د ت
ته وتل نامشروع عمل دی او حتی پیغمبر صلعم د نارینه لپاره یوازي ویدېدل هم منع کړي دي. ابن جوزي وایي د 
شیطان له فریبونو څخه یو دادی چي زاهد په دې عقیده کړي چي زهد د مباحاتو پرېښودل دي. زاهد باید پرته له 

وربشیني ډوډۍ بل څه ونه خوري، په عمرونو باید د مېوې خوند ونه ګوري؛ دونه کم خوراک وکړي چي تن یې وچ ا
کلک سي او په سره ګرمي کي وړیني جامې واغوندي او سړې اوبه ونه چښي او په دې توګه ځان شکنجه کړي. ابن 

د چرګ غوښي خوړلې؛ سړې او صافي جوزي وایي پیغمبر صلعم غوښي خوړلې او خوښي یې وې، کله کله به یې 
 ۱۸۴ -۱۸۳اوبه به یې ورته برابرولې. هغه کتاب ص ص

ابن جوزي وایي ابلیس خلکو ته وایي چي زهد یعني تر ټولو خرابي جامې اغوستل او تر ټولو په خرابو خوړو قناعت 
ې لیدلو ته ورسي او په کول. په داسي حال کي چي همدغه زاهدان د جاه او جالل وږي دي او غواړي چي امیران ی

دغه حال کي تر غریبانو او نېستمنو خلکو د دنیادارو خلکو مالقات غوره بولي او که چیري د امیرانو تحفې ردوي 
نو له هغه څخه یې هم مطلب جاه و جالل دی او غواړي چي په دې توګه مشهور سي او خلک یې السونه ور مچ 

 ۱۸۵کتاب ص کړي. او دا د دنیا پرستۍ انتها ده. هغه 
ابن جوزي پر هغو زاهدانو باندي انتقاد کوي چي خپل څیري سوي کالي نه ګنډي، خپله بګړۍ پر سر نه سموي او 
خپلي ږیري نه ږمونځوي او په دې توګه ښیي چي دوی ته له دنیا نصیب نسته. په داسي حال کي چي پیغبر صلعم او 

ه ږمونځول، په هینداره کي یې کتل، د سر ویښته یې د هغه اصحاب داسي نه ول. حضرت رسول صلعم خپله ږیر
 غوړول او عطر یې وهل، او دا خو معلومه ده چي هغه تر هر چا آخرت ته زیاته توجه درلوده. 

کورنۍ له غړو څخه لیري اوسي او تل یې تندی تریو نیولی ابن جوزي وایي ځیني زاهدان تل چوپتیا اختیاروي او د 
او په دي توګه هغوی آزاروي. او د پیغبر صلعم دا خبره یې هېره کړې وي چي ویل یې کورنۍ مو پر تاسي حق 
لري. پخپله حضرت رسول صلعم ټوکي کولې، له ماشومانو سره یې لوبي کولې او له خپلو مېرمنو سره یې مجلس 

کیږي چي له عایشې سره یې مسابقه کړې ده او په دې توګه یې خپل نرم اخالق ښودل. مګر دغه کاوه او ویل 
تریوتندي زاهدان داسي وضع کوي لکه ښځه چي یې کونډه او ماشومان یې، د ده په ژوند کي، یتیمان وي. دوی دغه 

په ورین تندي ګوزاره کول  کار له آخرت سره د زړه مشغوال بولي او په دې نه پوهیږي چي له خپلي کورنۍ سره
 ۱۸۸پخپله د آخرت په ګټه عمل دی. هغه کتاب ص 

ابونصر سراج ، د صوفیانو لپاره، لمع الصوفیه تصنیف کړ او په هغه کتاب کي یې خرابي عقیدې او ټیټي خبري » 
ي ړل او د ورځپه نوم کتاب ولیکی او په هغه کي یې جعلي احادیث راو« قوت القلوب» ولیکلې. ابوطالب مکي هم د 

او شپې له پلوه یې د مستحبو ساختګي لمونځونو یادونه پکښی وکړه او د اهل کشف په استناد یې فاسد عقاید بیان کړل. 
 «او په خپل دغه کتاب کي یې د یوه صوفي له قوله ولیکل چي خدای په دغه دنیا کي پر اولیاوو باندي تجلي کوي. 

 ۱۹۶ص 
 

 ریاضت :
ي ال له لویه سره د تصوف طریقه منځته نه وه راغلې او یوازي زهد او زهاد موجود ول، د د تصوف په پیل کي، چ

ریاضت مسله چنداني مطرح نه وه او یوازي د تقوا په کولو او د عباداتو په پرله پسې زیاتولو کي افراط کېدی. خو 
، له نورو علومو او مذاهبو سره اشنا کله چي د اسالم قلمرو پراخ سو او مسلمانان، د اسالم او اسالمي علومو ترڅنګ

سول؛ تصوف هم، چي کومه خاصه مفکوره او سلوک یې نه درلود، خپلي الري بېلي کړې. ځیني صوفیان د هندوانو 
د مرتاضانو او ځیني د عیسویانو د راهبانو او ځیني خو ال د زردشتیانو د عباداتو د طرز تر اغېزې الندي راغلل. 

ر د اسالمي شریعت سره برابرول او د خپلي الري سره سم یې د قرآن د آیتونو او احکامو هري ډلي خپل نوي افکا
تعبیرولو ته مخه کړه. په عباداتو کي یې افراط پیل کړ. ځینو خو د ځانونو شکنجه کولو، لوږي، ستړتیاوو، سفرونو 

یتونه وخریل او قنلدران سول او او بې خوبویو ته مخه کړه، ځینو کچکولونه څنګ ته واچول، ځینو یې سرونه او بر
 ځیني خو یې د بې غیرتۍ او ټنبلۍ له کبله، د صوفیانو او دروېشانو په جامو کي، خیراتونو او صدقو ته کښېنستل.

زردشت له اهورامزدا څخه پوښتنه وکړه چي د دین ریښتونی الروی څرنګه کوالی سي چۍ ِمهر یا لمر راضي » 
 او خوشاله کړي؟
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ل: درې شپې او ورځي باید هغه کسان چي پر ِمهر باندي ایمان لري، ځانونه پرله پسې ووینځي او اهورامزدا ووی
ځانونه دېرش شالقي ووهي څو په دې وسیله له پخوانیو کړو ګناهونو څخه پاک سي. بیا نو دوهم ځل دوې شپې او 

 «و تېرو چټلیو څخه پاک سي... ورځي پرله پسې غسلونه وکړي او ځانونه شل شالقي ووهي تر څو چي د ګناهونو ا
 ۳۸۶اوستا ص 

هندوانو، له اسالم څخه قرنونه مخکي، مرتاضان درلودل. په ځنګلونو کي به یې شپې تېرولې، کلیو او ښارونو ته به 
 نه تلل. که به چا څه ورکړل خوړل یې او کنه نو شوم نهر به ګرځېدل. 

ي عقایدو په اساس یې، شمېر اته څلوېښتو زرو تنو ته رسېدی. یوه طبقه خلک وه چي، د هندوانو د مذهب  Muniموني 
دوی دا سي مقدس کسان ول چي د مختلفو خواریو او زحمتونو ګاللو له برکته یې لوی مقامونه ترالسه کړي وه او 
دعا او ښرا یې قبلېدل. او خلک یې خصوصاً له ښرا څخه ډېر بېرېدل. ویل کیږي چي دوی نه خوب او نه استراحت 

 ۳۷۹ص    Garrettاوه او پر له پسې یې خدای ته توبې ایستلې. ګاریټ ډیکشنري آف انډیا ک
چي د مغول شاه جهان د پاچهی په وروستیو کلونو کي هندوستان ته تللی او،  Francois Bernierفرانکوی برنیه 

قیرانو ي د هندوستان د هندو فد اورنګزېب د پاچهی تر لومړیو کلونو پوري یې، شپږ کاله په هندوستان کي تېر کړي د
ویل کیږي چي فقیران پر ځانونو باندي » او دروېشانو په باب ښه ژور مشاهدات کړي دي او په یوه ځای کي لیکي 

ډیري سختي خوارۍ د دې لپاره تېروي چي وایی په بل ژوند کي به راجا سي او که راجا نه سي نو د ژوند داسي 
قانع وي... دوی باید دنیا ته په بشپړه توګه شا کړي او زموږ د ګوښه نشینانو  شرایط به ولري چي دی به حتما په

Hermits  یا خلوتیانو په څېر خپل ټول ژوند په ګوښه باغونو کي تېروي او هیڅ وخت ښارونو ته نه ځي. که چا
هم ژوند ډوډۍ ورته راوړه خوري یې او که یې ورته رانه وړه نو داسي اټکل کیږي چي مقدس خلک بې ډوډۍ 

کوالی سي او دوی د خدای په فضل ژوندي دي او هغه د دوی د مخکنیو اوږدو روژو نیولو او عباداتو له امله 
ورباندي مهربان دی. دغه پرهېزګاره جوګیان، له سهاره ترماښامه په ذکر اخته وي. داسي ویل کیږي؛ او یوه لوی 

لپاره مجذوب او مستغرق وي. د دوی ظاهري حواس، په  پیر یې ماته پخپله وویل چي د دوی ارواح د څو ساعتونو
دغه وخت کي، کار نه کوي او جوګیان په دغه حالت کي د خدای دیدار کوي. هغه د یوه روښانه او څرګند نور په 
څېر ورته ښکاره کیږي او دوی د مقدسي خوښۍ احساس کوي او په دغه وخت کي ټول دنیایي ژوند ته د تحقیر په 

 Travels in the Mogul Empire pp 318-319« سترګه ګوري. 
مسلمانو شیخانو او د هغوی مریدانو، له ډېره وخته، ځانونه شکنجه کول. په لوی الس یې ځانونه وږي ساتل، نه په 
یخ کي له سړې هوا او نه په اوړي کي له ګرمۍ څخه پټېدل. د هند په اتارپردش ایالت کي د شیخ سارنګ مرید شیخ 

شیخ له وفات څخه وروسته، چي دی یې لکه زوی داسي لوی کړی وو، شپې شپې ویښ پاتېدی او ټوله مینا د خپل 
شپه به یې ذکر کاوه. د دې لپاره چي خوب یې یو نه سي دی به پر کټاره باندي کښېنستی؛ که به خوب ورغی نو 

ته  به په ژمي کي د شیخ مینا قبر الندي به را ولوېدی. بل عادت یې داوو چي د زوزانو په کوټه کي به کښېنستی. دی
ورغی او خپل کالي به یې قصداً النده کړل او له یخنیه به رېږدېدی. دی په دې اندازه د شیخ سارنګ د قبر تر اغېزې 
الندي وو چي په لڅو پښو به یې د هغه تر قبر پوري څلوېښت میله مزل کاوه. رضوي، هیسټوري آف صوفیزم این 

 ۲۳۷لومړی جلد ص  A History of Sufism in Indiaاینډیا 
شیخ عبدالقدوس، چي د چشتیه طریقې پیرو وو، څلور سوه رکعته نفل د ورځي او څلور سوه رکعته د شپې کول. 
وروسته به یې معکوس لمونځ کاوه او هغه داسي چي ځان به یې په پښو وځړاوه او کله کله به تر سهاره په همدغه 

چي دغه ډول لمونځ پیغمبرصلعم کاوه خو وروسته داسي ښکاري چي شیخ ابوسعید  حالت پاته وو. چشتیانو به ویل
 ۳۴۲ابوالخیر لومړنی سړی وي چي معکوس لمونځ یې کړی دی. هغه کتاب ص 

که چشتیانو، په ریشتیا هم دا خبره کړې وي چي دا د پیغمبر صلعم میراث دی نو دا خو پر هغه باندي ښکاره تهمت 
هغه د دغه ډول لمانځه ذکر نه دی سوی او که چیري دغه ډول لمونځ، چي یوازي د ځان  دی. په هیڅ سیرة کي د

 شکنجه کولو لپاره کیږي، افسانه نه وي نو بیا خو یو ښکاره بدعت دی.
او د زمانې له تېرېدلو سره نوري هم ورباندي اضافه البته صوفیانو اکثریت کیسې او افسانې له ځانه جوړي کړي 

سوي دي. په تذکرة االولیاء کي امام ابوحنیفه په صوفیانو او افراطي زاهدانو کي راوړي. په داسي حال کي چي 
ابوحنیفه یو محدث، متشرع او د یوه بشپړ مذهب موسس وو او هغه له هیڅ ډول صوفي طریقې او بېل مسلک سره 

ه. وایی چي ابوحنیفه هره شپه درې سوه رکعته نفل کول. یوه ورځ یوې ښځي بلي ښځي ته وویل چي اړه نه درلود
دغه سړی هره شپه پنځه سوه رکعته نفل کوي. ابوحنیفه دا خبره واورېده او له هغې شپې څخه وروسته یې پنځه سوه 

دغه سړی هره شپه زر رکعته نفل  رکعته نفلونه کول. بله ورځ په کوڅه کي روان وو هلکانو یوه بل ته ویل چي
کوي. ابوحنیفه واورېدل او له هغې شېبې څخه وروسته یې هره شپه زر رکعته نفل کول. یوه ورځ یې یوه شاګرد 
ورته وویل چي استاده خلک وایی چي ته د شپې هیڅ نه ویدېږې. ابوحنیفه وایی نیت مي وکړ چي د شپې هیڅ ویده 

رش کاله د سهار لمونځ د شپې په اوداسه وکړ. عطار، تذکرة االولیاء لومړی جلد نه سم؛ او تر هغه وروسته مي دې
 ۱۸۸ص 

لومړی خو چي سړی په یوه دقیقه کي یو رکعت نفل وکړي. پنځه سوه رکعته باید په اتو ساعتونو او زر رکعته باید 
ت نسته؛ شپاړس خو ال پرېږده. په شپاړسو ساعتونو کي ادا کړي. د ماخوستن او سهار د لمانځه ترمنځ اته ساعته وخ
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بیا نو دېرش کاله پرله پسې خوب نه کول او د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ کول دونه غیرممکن کار دی چي 
سړی یې د دریو څلورو شپو تصور هم نه سي کوالی. او لکه مخکي چي مو وویل ابوحنیفه یو متقی او متشرع عالم 

 و نه یې ریاضت ته عقیده درلوده.وو؛ هغه نه ځانته شکنجه ورکول ا
شیخ یحیی معاذ رازي به ویل چي د انسان په وجود کي زر غړي دي چي ټول د شر دي او دا ټول د شیطان په الس 
کي دي. کله چي مرید وږی وي او نفس ته شکنجه ورکوي نو دا ټول غړي وچ سي او ټول د لوږي په اور وسوځي. 

 ۲۷۱عطار لومړی جلد ص 
نفس د شکنجه کولو مخالف دی او وایي چي په پخوانیو صوفیانو کي داسي کسان وه چي څو ورځي به  ابن جوزي د

یې په لوږه تیري کړې؛ او بیخي به کمزوري سول او ځینو به هره ورځ خوراک کاوه خو دونه لږ به یې خوړل چي 
کي د یوه درهم غوړي، د یوه درهم  د وجود لپاره به یې کفایت نه کاوه. مثال سهل بن عبدهللا تستري په لومړي سر

ګردي غټي جوړ کړل او هره شپه به یې  ۳۶۰شیدې او د یوه درهم د وریجو اوړه اخیستل. له دې څخه به یې د حلوا 
په یوه غټي روژه مات کاوه. ابوحامد طوسي نکل کوي چي سهل یو څه وخت د توت د وني پاڼي خوړلې او درې 

درې کاله یې هر کال په دریو درهمو ګوزاره وکړه. د ابوجعفر حداد له قوله ویل  کاله یې د پروړو اوړه وخوړل او
سوي دي چي یوه ورځ د یوې ویالې پر غاړه ناست وم چي ابوتراب نخشبي راغی او په دغه ورځ نو زما شپاړسمه 

ویل د علم او  ورځ وه چي نه مي ډوډۍ خوړلې وه او نه مي اوبه چښلي وې. ابوتراب ویل ولي دلته ناست یې؟ ما
یقین ترمنځ بند پاته یم ګورم چي کوم یو غالب کیږي څو هغه الره ونیسم. ابوتراب راته وویل چي ته به ډېر ژر یوه 

 مقام ته ورسېږې.
ابن جوزي لیکي چي وایي یوه دروېش درې ورځي ډوډۍ نه وه خوړلې او د خټکي پوستکي ته یې الس اوږد کړ، 

 ویل چي ستا سره صوفیګري نه ښایي چي د خټکي پوستکي ته الس اوږدوې. چي ویې خوري. ابوتراب ورته و
ابن جوزي لیکي چي وایی ابوالحسن نصیبي له څو تنو سره په حرم کي وو او اووه ورځي یې شی نه وو خوړلی. له 

. ته کړدوی څخه یو تن بهر ته ووت او په الره کي یې د خټکي پوستکی ولیدی او د لوږي له زوره یې هغه را پور
یوه سړي دا حال ولیدی. له کوره څخه یې ډوډۍ را وایستل په هغه سړي پسي روان سو او ابوالحسن او یارانو ته یې 
هغه ډوډۍ وروړه. ابوالحسن وویل دا جنایت چا کړی دی؟ یعني زموږ حال چا ویلی دی چي دې سړي ډوډۍ راوړه. 

ابوالحسن ورته وویل چي ته او خپل جنایت دي دلته پاته  هغه چي د خټکي پوستکی یې را اخیستی وو خپل نکل وکړ.
سی موږ والړو؛ او له خپلو ملګرو سره دباندي ووت. هغه سړي وویل چي توبه کوم. ابوالحسن ورته وویل چي له 

 ۲۲۹-۲۲۸توبې وروسته نو بلي توبې ته څه حاجت دی. تلبیس ابلیس ص ص 
صوفي چي پنځه ورځي غذا ونه خوري او وایي چي وږی یم. د ابوعلی رودباري له قوله ویل سوي دي چي هغه 

هغه بازار ته بوزی؛ پر کسب یې کښېنوی. هغه صوفي کېدالی نه سي. ابن باکویه له احمدصغیر څخه روایت کوي 
چي ابوعبدهللا خفیف ماته هدایت کړی وو چي هر ماښام، د روژه مات لپاره، ماته لس دانې کشمش راوړه. یوه شپه 

رباندي وسو او پنځه لس دانې کشمش مي ورته راوړل، ماته یې وکتل او ویې ویل: چا درته وویل چي مي زړه و
 داسي وکړه؟ هغه لس کشمش یې وخوړل او نور یې پرېښودل.

ابن جوزي وایي داسي صوفیان سته چي غوښي نه خوري او وایي چي که سړی د یوه درهم په ارزښت  غوښي 
تیږي. او ځینو د ښو خوراکونو څخه پرهېز کړی دی او په هغه جعلي حدیث وخوري څلوېښت ورځي یې زړه سخ

ځانونه له ښو خوراکو څخه محروم کړی ځکه چي شیطان د دې لپاره » استناد کوي چي وایي پیغمبرصلعم ویلي دي 
 ځیني صوفیان د سړو اوبو څخه« چي د انسان په رګونو کي وګرځي له هغو ښو خوراکونو څخه استفاده کوي. 

پرهېز کوي او تودې اوبه چښي.... ځیني د اوبو له چښلو څخه پرهېز کوي او ځانونو ته سزا ورکوي. او د بایزید له 
قوله ویل سوي دي چي څلوېښت کاله مي هغه څه چي انسانان یې خوري ونه خوړل او تر ټولو آسان ریاضت چي 

وکړه ما عزم وکړ چي یو کال اوبه ونه چښم او  مي پر خپل نفس تحمیل کړ هغه دا وو چي نفس مي یو ځل نافرماني
 ۲۳۰ومي نه چښلې. غزالي د هغه څخه په یوه بل روایت کي راوړي دي چي یو کال ویده هم نه سوم. هغه کتاب ص 

ابن جوزي د ابوطالب مکي له قوله، چي د صوفیانو د خوراک د ترتیب په باره کي یې کتاب لیکلی دی، وایی چي 
شپه او ورځ کي تر دوې ګولې زیاته ډوډۍ ونه خوري... دغه راز باید د خوراکونو ترمنځ د زمان مرید باید په یوه 

د فاصلې تمرین هم وکړي. په لومړي سر کي په هره ورځ کي یو ځل ډوډۍ وخوري، وروسته په دوو ورځو کي یو 
ه دي چي لوږه ویني ځل او بیا درې ورځي وروسته یو ځل خوراک وکړي. ابن جوزي وایی صوفیان په دې عقید

کموي او کمرنګه کوي یې او زړه نوراني کوي او د زړه وازده) غوړ( کموي او د زړه د نازکېدلو سبب کیږي او د 
 ۲۳۱زړه نازکي د مکاشفې کیلي ده. هغه کتاب ص 

 ابن جوزي وایي دا چي د سهل تستري په برخه کي د پروړو  د اوړو د خوړلو روایت دی هغه یوداسي تحمیل دی
چي د انسان تر توان وتلی کار دی. ځکه چي خدای تعالی انسانانو ته  د غنمو اوړه ورکړي دي او پروړ د حیوانانو 
لپاره دي. ابوحامد د سهل له قوله وایي هغه لمونځ چي د لوږي د کمزوری له امله په ناستي وکړم تر هغه لمانځه بهتر 

لف وایي دا ځکه غلطه خبره ده چي که خوراک د عبادت په نیت دی چي په نس موړ یم او په والړي یې ادا کړم. مو
وي دا پخپله عبادت دی او که د ناستي د لمانځه لپاره سړی ځان وږی کوي نو دا خو د فرض د پرېښودلو لپاره د 
پلمې جوړول دي. د ضرورت په وخت کي د مړه حیوان غوښي خوړل روا دي مګر په لوی الس ځان وږی کول 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغهنپه 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
 

؛ حتی د حداد هغه خبره چي وایي د علم او یقین ترمنځ پاته یم او انتظار باسم چي کوم یو غالب کیږي ناروا عمل دی
 دا مطلق جهل دی ځکه چي د علم او یقین ترمنځ تضاد وجود نه لري او یقین پخپله د علم عالي درجه ده.

وت د اوو برخو څخه مي شپږ ابن جوزي وایی دا چي له سهل څخه روایت کوي چي ویل یې تر څو چي د عقل او ق
برخي له السه وتلي نه وي غذا نه خورم؛ دا بد کار دی بلکه حرام ته نیژدې دی ځکه چي پر نفس باندي ظلم کول 
شرعاً ښه نه دی. او د بایزید دا خبره چي زموږ قوت پخپله خدای دی؛ سپکه او بېځایه خبره ده. او هغه بل یو چي، 

ټکي د پوستکي د خوړلو له امله وترټی پخپله، د شریعت له مخي، د سرزنش او د څو ورځو وږی، دروېش یې د خ
غندلو وړ دی. ابن جوزي د یوه حدیث په استناد وایي چي که څوک په روژه کي دونه وږی سو چي د مرګ حالت ته 

 ۲۳۳ورسېدی او روژه یې ونه خوړه او مړ سو نو هغه به هرو مرو دوږخ ته ځي. ص 
وښو نه خوړل د برهمنانو له مذهب سره یو شان والی دی، چي د حیوانانو ذبح کول ناروا بولي. ابن جوزي وایی د غ

په داسي حال کي چي خدای تعالی د انسانانو د وجود په اړتیاوو تر بل هر چا ښه پوهیږي ځکه یې د غوښو خوړل 
 غه مخ مباح کړي دي. پیغمبر صلعم غوښي خوړلې او خصوصا د ماهیچې غوښي یې خوښی وې. ه
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