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 تصوف او اسالم
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 تصوف په افسانو کي
 برخه ښتمهېڅلو نهه

 

د تصوف د ژوندي پاته کېدلو، تر نن ورځي پوري د دوام او غښتلي کېدلو یو لوی علت هغه افسانې او خارق العاده 
. د قدرت خاوندانو او صوفیانو ته منسوب دي. تصوف پرته له دغو افسانو ژوند هم نه سوای کوالی چې کرامات دي
نو د صوفیانو له محبوبیت او په عوامو کي د هغوی د فوق العاده نفوذ څخه ګټه اخیستله. د هغوی خانقاهو لویو پاچاها

دیني علماوو د د عوامو او هر چا تر تصور او انتظار لوړ وو.  چې ته یې پیسې ورکولې او دونه عزت یې کاوه
فیانو له صو چې کي کتابونه لیکل خو څرنګهتصوف د عقایدو او د شریغت په خالف د هغوی د نظر او عمل په مقابل 

سره د پاچاهانو او د قدرت خاوندانو مالتړ ملګری وو او عوام یې هم سخت تر نفوذ الندي وه نو نور څه یې په وس 
 نه وه پوره. 

ه خو عوام دونرزي ااکثري یې نه په لوستلو او نه په ردولو  چې د صوفیانو کتابونه له داسي افسانو څخه ډک دي
وهابي او کافر یې  څوک لږ قدر شک پکښی وکړي چې د مقدساتو په سترګه ورته ګوري او چې عقیده ورته لري

له دغو افسانو پرته بل څه نه لري نو موږ  د تولو نومونه یې عربي دي، چې ،د هغوی لوی او مشهور کتابونهبولي. 
 ه تفصیل لیکنه کوو.پپر دې موضوع به یو څه  چې مجبور یو

ه پله وفات څخه یې  چې معموال د هغو اولیاوو په باره کي لیکلي سوي دي چې فسانو یو خصوصیت دا دید دې ا
 کلونه تېر سوي وي. هیڅ وخت هیڅ کیسه څوک د ژوندیو په باره کي نه کوي. لس هاوو او کله ناکله په سوونو 

کلې پاڼه پاته او نه یې د وفات کال او نه قبر نه یې لی چې په دې افسانو کي یوه ډېره مشهوره کیسه د ابراهیم ادهم ده،
د غلط او صحیح پوښتنه چا نه یې  چې چاته معلوم دی. دا افسانه دونه تکرار سوې او په دونه کتابونو کي راغلې ده

اکثر او حتی ټول خلک دې افسانې ته د یوې ریښتوني تاریخي پیښي په سترګه کړې او نه اوس څوک سوال کوي. 
دا افسانه له لویه سره پر دروغو والړه  چې هم بحث ورباندي کړی دی دا یې نه دي ویلي چې رقینوګوري او مستش

 هغوی دا کار قصداً کړی دی. چې ده او زه یقین لرم
ابراهیم ادهم د بلخ پاچا وو او او ډېر زیات مخلوق یې تر فرمان الندي وه. تر شا او مخته به  چې تذکرة االولیاء وایي

ریني توري او څلوېښت زرین ګروزونه روان وه. یوه شپه پر خپل تخت باندي ویده وو. په نیمه شپه یې څلوېښت ز
څوک یې.  چې پر بام روان وي. ابراهیم ادهم ورږغ کړه چې لکه سړی کي د خوني چت ولړزېدی او داسي ښکارېده

رته وویل اې احمقه په اوښ خپل یم اوښ مي ورک کړی دی او پر بام پسي ګرځم. ابراهیم و چې هغه ورته وویل
پسي پر بام باندي ګرځې. هغه ورته وویل اې غافله تاڅرنګه د اطلس جامې اغوستي، پر زرین تخت ویده یې او 

 سهار دربار ته یو څوک ورننوتی،خدای غواړې. د ابراهیم په زړه کي اور بل سو او تر سهاره یې خوب ونه کړ. 
ته  چې ن د ابراهیم تر تخت پوري ورغی. ابراهیم ورته وویلا والی اوهیچا یې د راګرځولو زړه نه سوای ک چې

ته لېونی یې دا زما  چې غواړم په دې رباط کي څو شپې و اوسېږم. ابراهیم ورته وویل چې څوک یې سړي وویل
هغه دا کور مخکي د چاوو؟ ابراهیم ویل زما د پالر. له هغه مخکي؟ زما د نیکه. له  چې کور دی. سړي ورته وویل

همدغه  چې مخکي؟ د یوه بل سړي. له هغه مخکي د هغه سړي د پالر. له هغه مخکي؟ نه پوهېږم. سړي ورته وویل
 یو ورڅخه ځي او بل ورته راځي. چې رباط دی

زما آس زین کړی زه ښکار ته ځم. د ښکار په وخت کي له خپل  چې د ابراهیم حال بل سو او درباریانو ته یې وویل
له خپل لښکر څخه ښه لیري سو؛ نو  چې پاته سو او په یوه هوسۍ پیسي یې آس پونده کړی وو.لښکر څخه لیري 

 ته یې د دغه کار لپاره پیدا کړی یې؟ بل کار نه لرې؟  چې هوسۍ مخ ورباندي را واړاوه او ورته وې ویل
. خپل مې یې هغه ته ورکړېکراسته یې اغوستې وه. خپلي جا چې ابراهیم توبه وکښله. په الره کي یې یوشپانه ولیدی

 ۸۹-۸۸. عطار، تذکرة االولیاء جلد اول ص ص تاج او توره یې هغه ته وسپارله او د دښت پر خوا روان سو
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د ښکار په وخت کي د هوسي او ابراهیم ادهم مخامخ کېدل او له ابراهیم سره د هوسۍ خبرو ته اشاره کوي  موالنا
 ۱۶۲فیه ص  مګر د بلخ د پاچهی نوم نه اخلي. فیه ما

د هغه نوم ابراهیم بن ادهم بن سلیمان بن منصور البلخي وو. د  چې جامي د ابراهیم ادهم نوره کیسه نه کوي او وایي
پاچاهانو له اوالد څخه وو او په ځواني کي یې توبه وکړه. یو وخت په ښکار پسي وتلی وو او هاتف ورباندي ږغ 

 ۴۱یې پیدا کړی. نفحات االنس ص  ته یې د دې کار لپاره نه !ابراهیم چې کړه
له پاچهي څخه یې الس واخیست  چې د ابراهیم ادهم کیسه راوړې ده نو هغه یې د بلخ پاچا بللی دی چې تقریباً هر چا
اوس یې د یوه څرګند تاریخي واقعیت  چې دا کیسه دونه تکرار سوې او په دونه کتابونو کي راغلې دهاو عابد سو. 

دومره  څرګند دی او ،لخ تاریخ، په تېره بیا افغانستان ته د اسالم د دین د راتللو څخه وروستهشکل اخیستی دی. د ب
بلخ په یو وخت کي، په  چې هیچا دا پوښتنه نه ده کړېد یوه لوی پاچا نوم دي پکښي ورک سي. خو چې پټ نه دی

؟ بلخ، په خپل ټول تاریخ کي، په دغه نوم کي، د ابراهیم بن ادهم په نوم پاچا درلودلی دی زمانهتېره بیا د اسالم په 
افسانه وي. نه یې کور او نه یې او هویت د یوه سړي ټول وجود  چې افسانه ده. کلهتشه سلطان نه درلود؛ او دا یوه 

نه له هغه څخه یوه لیکلې کرښه او پاڼه  ، نه یې د زېږېدلو او نه یې د وفات کال چاته معلوم وي.ګور چاته معلوم وي
ر کیسو سړی د نورو اولیاوو پ چې د هغه په باره کي ولي باید د صوفیانو په کتابونو کي دونه کیسې راسيه وي. راپات

 باندي شکمن سي.
صوفیانو نه یوازي د اولیاوو لپاره د دروغو کیسې جوړي کړي دي نه یوازي یې د قرآن شریف آیتونه، د خپلو عقایدو 

تفسیر کړي دي بلکه پخپله په حضرت رسول اکرم ص پسي یې داسي دروغ د توجیه کولو لپاره غلط تعبیر کړي او 
 پیغامبر صلی هللا علیه وسلّم چې راوړي یې دي» وایي:  ړی یې په لیکلو او تکرار شرمیږي. موالناس چې ویلي دي

شپه  نن چې ډول ووهی او ټولو ته خبر ورکړی چې امر یې وکړله خپلو صحابه وو سره له غزا څخه راغلی وو او 
یا رسول هللا ولي دا شپه له ښار څخه  چې او سبا به ښار ته ننوزو. چا پوښتنه ورڅخه وکړه له ښار څخه بهر تېروو
ښایی تاسي خپلي ښځي له بېګانه سره ووینی او غمګین سی او یوه فتنه جوړه سي. له  چې بهر تېروو. هغه وویل

ه ښځه یې له یوه بېګانه سر چې کورته والړ او هلته یې ولیدلاصحابو څخه یوه تن دا خبره په غوږ کي ونه نیوله او 
 ۸۷-۸۶فیه مافیه ص ص « ده.

ویلي دي؟ د حقیقت لیکلو  دا دومره لوی دروغ، او هغه هم په خپل پیغمبر پوري، ولي چې موالنا سړی نه پوهیږي
قیقت دا په ح بدي معناوي لري. لپاره یې مواد نه درلودل؟ ځکه دا کیسه نه یوازي په هیڅ کتاب کي نسته بلکه ډیري

د خپلي یوې بلي  ،موالنا کي د صحابه وو پر ښځو او په عمومي صورت د عربو پر ښځو د بدلمنۍ تهمت دی او 
 تصوفي مفکورې یا طرحی د اثبات لپاره، له ځانه جوړه کړې ده.

 

 کشف المحجوب:
د تصوف په برخه کي یو له تر تولو  چې علي بن عثمان الجالبی الهجویری، د کشف المحجوب په نوم کتاب کي،

و نو یوه شپه ویده س چې عثمان حیري څلوېښت کاله ویده نه سو او کله چې قدیمو او معتبرو کتابونو څخه دی لیکي
ا په ویښه غوښتلې ته په خوب کي راغلې. په جواب کي یې محق متعال یې په خوب کي ولیدی. شیخ ویل یا خدایه! 

کلونه ویښ پاته سوی وې. که هلته ویده سوی وای دلته به  چې په خوب کي دي ځکه ولیدلم اې شاه چې ورته وویل
 ۱۷۴دي په خوب کي نه وای لیدلی. کشف المحجوب ص 

 یااو بدا د هیڅ ژوندي موجود له طبیعت سره نه جوړیږي. لومړی خو سړی څلوېښت کاله ویښ پاته کېدالی نه سي. 
څلوېښت کاله ویښ وي  چې یې خوب ته څرنګه حاجت پیدا سو. ځکه څوک څلوېښت کاله ویښ وو نو وروسته چې

. د هغه لپاره خوب او ویښه یو ارزښت لري. بیا نو او ویښ پاتېدل یې د طبیعت جزء ګرځي نو د خوب عادت اچوي
راغلي  يزه ستاسي لپاره آسانی جوړوم ستاسي لپاره سختي نه غواړم. دا په کوم کتاب ک چې حق تعالی پخپله ویلي دي

انسان دي څلوېښت کاله ویښ وي. حضرت پیغمبر صلعم په ژوند کي یوه شپه تر سهاره ویښ نه دی پاته  چې دي
نده ته د څلوېښت کاله ویښ پاته کېدلو قدرت ورکوي نو بیا په یوه شپه خپل دیدار ورښکاره بخپل  چې سوی. حق تعالی

شیخ څرنګه حق متعال په  چې دا ده مېیلي دي. او خبره خوکوي. ځکه د حق لپاره خپل ټول بنده ګان په ازل کي آ
؛ د حق متعال ذات خو بال کیف او بال حد دی. حق شی لیدل کیږي دودخوب کي ولیدی؟ په خوب کي معین او مح

محدود  وجود، موجود وي او موجود حتماً محدود وي. چې متعال ته موږ وجود نه سو ویالی بلکه ذات یې بولو. ځکه
او  زمان کي محدود مکان اشغالوي او حق متعال د حد له صفت څخه پاک دی او تر حد او قیاس لوړ دی. په ټاکلي

ه هیچا سره خبري نه کوي. شیخ ته دا لهغه ذات  چې حق متعال په قرآن شریف کي ویلي دي چې وروستی خبره دا
 خوشبختي له کومه پیدا سوه.

وءمنین عمر په وخت کي د نیل رود، د خپل عادت سره سم ودرېدی. د امیرالم چې : هجویري په خپل کتاب کي لیکي۲
درېدی بیا به یې یوه کنیزکه ور واچوله او رود به روان وهر کال د نیل رود به  چې د جاهلیت په وخت کي چې ځکه

ه دای پاو که د خ اې اوبو! که پخپله درېدلي یاست نو دا خو ښه کار نه دی چې سو. عمر پر یوه کاغذ باندي ولیکل
ص  یې هغه کاغذ د نیل روته واچاوه اوبه رواني سوې. چې رواني سی. کله چې فرمان درېدلي یاست نو عمر وایي

۲۶۷ 
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په رود کي د کنیزکي د اچولو خبره به پرېږدو. هجویري په هغه کیسه هم نه دی خبر. خو د نیل رود د عمر په وخت 
، که د خدای په فرمان چې ای د فرمان په خالف نیل ته امر کويکي کله درېدلی وو؟ او که درېدلی وو نو عمر د خد

روان سه. معاذهللا. دا هجویري پخپله مسلمان وو؟ که مسلمان وو نو څرنګه د حق متعال د فرمان په  درېدلی یې نو
 روان که د خدای په فرمان درېدلی یې نو چې عمر د نیل رود ته وایي ؟منيکول  مقابل کي نیل ته د روانېدلو امر

 سه. د عمر فرمان نعوذباهلل د خالق تر فرمان معتبر وو؟
 ېچ محمدبن علي حکیم رض ماته یو کتاب راکی چې : هجویري د ابوبکر محمد بن عمر الوراق له قوله نکل کوي۳

 ياوبو ته یې واچوم. کتاب مي په کور ک چې کتاب ته وکتل نو دامي حیف وباله چې دا د آمو په سیند کي واچوه. ما
هغه کتاب مي د آمو په سیند کي واچاوه. شیخ وویل څشي دي ولیده ما ویل هیڅ مي  چې کښېښود او شیخ ته مي وویل

مي کتاب د آمو سیند ته الهو کړ نو اوبه دوه ځایه سوې  چې ونه لیده . شیخ ویل والړ سه کتاب په آمو کي واچوه. کله
په اوبو کي ډوب سو. شیخ ته راغلم او له هغه څخه مي  یو صندوق ښکاره سو او کتاب پکښي ولوېدی او صندوق

 دا کتاب دي ولي په سیند کي الهو کړ. ده ویل یو کتاب مي د اصول او تحقیق په باره کي لیکلی وو چې پوښتنه وکړه
دغه اوبو ته حق متعال فرمان  چې زما څخه وغوښتلفهم یې د خلکو لپاره مشکل وو؛ نو ورور مي خضر عم  چې

 ۱۷۹ده ته یې ورسوي. ص  چې وورکړی و
د خلکو تر فهم لوړ وي. دا د شیخ د  چې لیکيوکتاب داي ته نو اوس دې دروغو ته وګوره. لومړی خو سړی ولي 

د خلکود فهم نه وو خو یو څه به یې په ساده او عامه فهمه ژبه  چې بیا یې په اوبو کي اچوي.خودخواهی انتهی ده. 
 دوه ځله یې د چې ه نه وه نو بیا یې ابوبکر وراق بېچاره ته ولي دونه زحمت ورکړلیکلی وای. او که هیڅ بله چار

آمو تر سیند پوري واستاوه. دا خضر عم خو هره ورځ او هر ګړی له اولیاوو سره ګوري. یوه شېبه به محمدبن علي 
ې. یا هم نه وای پېښه سوحکیم ته هم راغلی وای او کتاب به یې پخپله تسلیم کړی وای نو خاصو کراماتو ته به اړت

 البته که شیخ دا کرامت ښکاره کړی نه وای نو بیا خو به هجویري د دروغو لیکلو لپاره څه نه لرالی.
تر څو زما شیخ ژوندی  چې موږ ته وعظ وکړه. جنید وویل چې د بغداد خلکو، جنید ته وویل چې : او مشهوره ده۴

تا س چې جنیده خلکو ته وینا وکړه چې ولیدی او هغه ورته وویل وي زه وعظ نه کوم. یوه شپه یې پیغمبر په خوب
وبه له خ چې او حق متعال ستا وینا د عالم د نجات سبب ګرځولې ده. کله وینا د خلکو د زړونو د کراری سبب کیږي
ما ته رسول صلعم  چې تر سري سقطي لوړه ده چې زما درجه لکه چې راویښ سو نو په زړه کي یې ور وګرځېدل

هر کله جنید د لمانځه سالم وګرځاوه نو ورته  چې سهار سو نو سري خپل مرید ته وویل چې وینا کولو بلنه راکړه.د 
ما پیغام درواستاوه هم دي  چې کول او د بغداد د مشایخو خبره دي ونه منله اونه زما د مریدانو په قول دي  چې ووایه
رجه تر ما دد سري سقطي  چې نله. نو جنید ویل زه پوه سومپیغمبرصلعم درته وویل نو ودي م چې . اوسانهونه م

هغه زما په اسرارو خبر دی. زه را روان سوم او له سري څخه مي بخښنه وغوښتله او پوښتنه مي  چې لوړه ده ځکه
ا م چې ماته پیغمبر صلعم د وینا کولو امر کړی دی. سري سقطي راته وویل چې ته څه پوه سوې چې ورڅخه کړه

 ۱۶۲-۱۶۱ص ص  ور واستاوه.جنید ته ما رسول صلعم  چې الی په خوب کي ولیدی او هغه راته وویلخدای تع
خدای تعالی سري سقطي ته په خوب کي ورځي او  چې ته نو دې بې ادبی ته وګوره. د جنید وینا دونه مهمه سوه

دا دونه  چې ه فکر نه کويره نه پوهیږي او دونبرسول صلعم مي ور واستاوه. هجویري په خپله خ چې ورته وایي
حق متعال یې د جنید د قانع کولو لپاره  چې د حضرت رسول صلعم مقام دونه راټیټ کړي چې بې ادبي څرنګه وکړي

 واستوي او هغه وینا ته مجبور کړي.
و ملحداند اولیاوو د مقام نهایت د انبیاوو د مقام ابتداء ده او دا د هغو دوو ډلو  چې هجویري په دې کیسې پسي لیکي

 ۱۶۳-۱۶۲ص ص  وایی د اولیاء مقام تر انبیا لوړ دی. چې د عقیدې پر ضد خبره ده
 حق متعال خپل پیغمبرصلعم ته وظیفه ورکوي چې هجویري په خپلو خبرو نه پوهیږي. کله چې له دې څخه ښکاري 

پاره قاصد دی. او ټول عرف، پیغمبرصلعم د جنید ل چې ته جنید ته ورسه او وینا ته یې وبوله. د دې معنا دا ده چې
د قاصد مقام تر مقصود ټیټ دی. هجویري پخپله له پیغمبر څخه یو عادي قاصد  چې مقررات او قانون حکم کوي

  جوړوي او بیا ال نور خلک ملحدین بولي او ځانته یې هیڅ پام نسته.
زما سره یې اوس  چې ه وویلورت صد ایمان حقیقت څشي دی. خوا چې : له ابراهیم خواص څخه چا پوښتنه وکړه۵

دا باید په عمل کي وښودل سي. زه اوس د  چې ووایم هغه به عبارت وي مګر زه وایم چې جواب نسته ځکه هر څه
دښت ته ورسېدو نو  چې مکې نیت لرم او ته هم هغې خواته روان یې. را ځه په الره کي به درته ووایم. راوي وایی

و تنو لپاره اوبه پیدا سوې. یوه ورځ په هغه دښت کي یو سړی مخي ته راغی د دوهره شپه به دوې ټوټې ډوډۍ او 
ابراهیم خواص یې ولیدی له آس څخه پیاده سو. دوی دواړو پوښتنه سره وکړه او یو څه خبري یې سره وکړې.  چې او

 یلخ راته وودا څوک وو؟ شی چې هغه سپین ږیری بیرته پر آس سپور سو او رهی سو. ما له شیخ څخه پوښتنه وکړه
ده وویل دا پیغمبر خضرعم وو. زما څخه یې د صحبت غوښتنه وکړه  ؟دا ستا د سوال جواب وو. ما ویل څرنګه چې

ما ویل هسي نه له هغه څخه د مرستي غوښتلو هیله راته پیدا نه سي او توکل مي خراب  چې منله. ځکهنه ما ورسره و
 ۳۷۳-۳۷۲نه سي. ص ص 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له 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
 

د اولیاوو مقام تر انبیاوو ډېر ټیټ  چې ده هغه خو په هر صورت. هجویري مخکي وویلڅومره بېځایه  چې دا کیسه
هغه له ابراهیم خواص سره د صحبت غوښتنه کوي؛ خواص ناز ورباندي  چې دی. دلته پخپله خضر ته پیغمبر وایي او

 کوي.
 تذکرةاالولیاء د شیخ فریدالدین عطار:

رو او مهمو شیخانو څخه دی او تذکرة االولیاء کتاب یې خاص د له مشهو (۲۱۲۱-۱۱۴۶شیخ فریدالدین عطار ) 
دی. د دې کتاب یو څو افسانې هم په یادولو ارزي؛ یا راغونډ کړی دی اولیاوو د کراماتو او وجیزو په باب لیکلی 

 ډېر زیات چاپ سوی او ډېر زیات مشهور سوی دی. چې ځکه
کي کښېنولی وو او له میني یې پر مخ مچ کړ. ماشوم ورته : فَُضیل عیاض یوه ورځ خپل څلورکلن زوی په غېږ ۱

سره  هایله خد چې بلې. زوی یې پوښتنه ورڅخه وکړه چې پالره زه درباندي ګران یم؟ پالر یې ورته وویل چې وویل
ه پ چې یو. زوی یې ورته وویل چې هم مینه لرې؟ پالر یې ویل بلې. زوی ویل څو زړونه لرې. پالر یې ورته وویل

یر له غ چې دا د ماشوم خبره نه ده بلکه د حقیقت خبره ده چې زړه کي دوې میني څرنګه ځاییږي. فضیل پوه سو یوه
تذکرةااللیاء جلد اول ص  مینه قطع کړه.سره یې حق څخه مي له بل سره مینه درلوده. توبه یې وکړه او له ماشوم 

۸۰ 
رځ مي یوه و چې ي او وایي فتح موصلي نکل کاوهابونصر سراج دغه کیسه یوه بل صوفي فتح موصلي ته منسوبو

موږ تر څنګ له بل چا سره هم مینه کوې؟ ز چې فتح! شرم نه لرې چې غ راباندي وکړږخپل زوی مچ کړ او هاتف 
 ۱۰۷وروسته له هغه مي له خپلو اوالدونو څخه یو هم مچ نه کړ. اللمع فی التصوف ص 

ینه خپل ځای لري. له پالر سره مینه، له استاد سره مینه، له اوالد سره په یوه زړه کي سل میني هم ځاییږي او هره م
مینه، له ورور سره مینه له ملګرو سره مینه او... دا پر حق باندي تهمت دی. پالر او زوی د خالق مخلوق دي. له 

والد په نس مړولو، په پالر او مور د خپل ا چې همدغه مینه دهاوالد سره د پالر او مور مینه خالق ایجاد کړې ده او 
خالق هیڅ وخت خپل بنده له اوالد سره د طبیعي او مشروع میني په ګناه تن پټولو، نازولو او روزلو ته مجبوروي. 

، او که د کیسه هجویري یا بل کوم صوفي جوړه که فضیل عیاض ویلي دي او که فتح موصلي ویلي دي نه نیسي.
 پر هللا باندي تهمت دی. کړې ده؛

خرقې یې اغوستي وي، پراته وه  چې ته روان وم. په عراق کي په یوه دښت کي اویا تنه،حج اهیم ادهم وایي : ابر۲
دا څه حال  چې وښتنه مي ورڅخه وکړهپپزو او غوږونو څخه ویني راغلي وې. په دوی کي یو ژوندی وو. او له 

د سلطانانو پر دسترخوان باندي  چې رنځور نه سې. څوک چې موږ ته مه را نیژدې کېږه چې دی. هغه راته وویل
خبري به  چې بې ادبي کوي دغه به یې حال وي. موږ څو تنه صوفیان وو. په دښت کي رهي وو او دا مو عزم وکړ

نه کوو او له خدایه پرته به له هیچا څخه شی نه غواړو. په دښت کي خضر علیه السالم په مخه راغی. موږ سالم 
داسي مبارک سړی مو په مخه راغی  چې م جواب راکړ. موږ خوشاله سولو ځکهورته وکړ او هغه زموږ د سال

غجنو! تاسي خپل قول هېر کړ او واې در چې ګواکي طالب مطلوب ته ورسېدی. په هغه وخت کي ږغ راباندي وسو
 له غیر سره مشغول سواست. ځی روان سی څو زه ستاسي ویني توی نه کړم او ستاسي ارواح وانه زما څخه پرته

 ۹۱-۹۰خلم ستاسي سره به سوله ونه کړم. هغه کتاب ص ص 
هیڅ ګناه یې هم نه وه کړې. فقط د خدای  چې حق متعال، په دومره لوی والي، له خپلو معصومو بنده ګانو سره،

. حق یې ویني تویی کړې او جنګ یې ورسره دوست او نبي خضر یې لیدلی وو او د هغه په لیدلو خوشاله سوي وه
عطار به هم دا کیسه د کوم بل شیخ  ښایيد دومره ستر خالق مقام او عدالت دغسي کار ایجابوالی سي؟  اعالن کړ؟

په کتاب کي لیدلې او یا به یې له بل شیخ څخه اورېدلې وي. شیخان دومره ساده ګان دي؟ او که یې پر نورو مسلمانانو 
 باندي د ساده ګانو خیال کړی دی.

یوه ورځ بایزید یو سور سېب په  چې په باب هم دغه ته ورته یوه کیسه لري او وایی عطار پخپله د بایزید بسطامي
زموږ  چې اې یایزیده شرم نه لرې چې وسو الس کي ونیوی او ویل یې دا لطیف سېب دی. سمدستي ږغ ورباندي

ر څو ت چې اد کړنوم پر مېوه باندي ایږدې؟ او څلوېښت ورځي یې د خدای نوم پر زړه باندي ورک سو. شیخ سوګند ی
 ۱۳۴هغه کتاب ص  پوري ژوندی یم بیا به د بسطام مېوه ونه خورم.

هیڅ ګناه یې نه ده کړې، له اسمانه د قهر ږغ کوي  چې دا به کوم منطق مني؟ د هللا ج ذات پر خپل یوه دوست باندي،
  او څلوېښت ورځي خپل نوم ورڅخه هېروي.

هلته د سون ډېر لرګي  چې دهم سره روان ول او یوې قال ته ورسېدل،: وایي یوه ورځ یوه ډله خلک له ابراهیم ا۳
دلته به پاته سو او شپه به تېره کړو. لرګیو ته یې اور واچاوه او د اور رڼا ته کېښنستل. په دې  چې وه. دوی وویل

الم یې کشکي یو څه غوښي وای او کباب کړي مو وای. ابراهیم پر لمانځه والړ وو؛ س چې وخت کي یوه ږغ کړل
تاسي ته به دلته غوښي هم را ورسوي. ابراهیم بیرته پر  چې خدای مهربان دی چې وګرځاوه او ملګرو ته یې وویل

پسي را اخیستی وو. دوی ګوره  Zebra مري غړومبی سو. زمري ګوره خرزلمانځه ودرېدی او په دغه وخت کي د 
د ابراهیم ادهم د  چې .... ویل کیږيولهیې ک دارهننورته ناست وو او د دوی  خر ونیوی هغه یې کباب کړ. زمری

قبر یې په بغداد کي دی. څوک وایی په سوریه کي دی، څوک وفات شپې را نیژدې سوې هغه ورک سو. څوک وایي 
وفات وخت را ورسېدی نو له اسمانه هاتف ږغ  د هغه د چې يوایی د لوط علیه السالم له قبر سره ښخ دی. ویل کیږ
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دا څه ږغ وو. تر څو خبر  چې د مځکي امان وفات سو. ټول خلک حیران سول چې خبر یاست تاسي دي چې کړل
 ۱۰۵ابراهیم ادهم وفات سوی دی. ص  چې سول

هغه تل لڅي پښې ګرځېدی. چا پوښتنه ورڅخه  چې : بشر حافي له مشهورو اولیاوو څخه دی. ځکه یې حافي بولي۴
 بساط غوړولیمځکه مي ستاسي لپاره  چې حق تعالی وایی چې لولي څپلۍ نه په پښو کوې ده ورته ووی چې وکړه

 ۱۰۶د پاچاهانو پر بساط باندي پیاده روان سم. ص  چې دی. نو زه شرمېږم
 قضای حاجت چیري کوي؟ چې پوښتنه کړې وایدا له بشر حافي څخه چا 

 
 بیانور

 تر څو پوری بشر چې ویل کیږي: ۵
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