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 ۰۱/۰۵/۲۰۲۱             عبدالباري جهاني

 

 تصوف او اسالم
 فصل اتم فصل
 

 تصوف په افسانو کي
 برخه همنځوسپ

 

 ېچ تر څو پوری بشر حافي ژوندی وو د بغداد په الرو کوڅو کي څارویو خوشایي نه کول؛ ځکه چې ویل کیږي: ۵

وه سړي سره یابو ورسره وو او هغه په الره کي خوشایي یه هغه ښار کي لوڅي پښې ګرځېدی. یوه شپه له پبشر 
څه پوه سوې؟ ده د خپل حیوان د  چې کړهبشر وفات سو. چا پوښتنه ورڅخه و چې وکړل. هغه سړي نارې کړې

 ۱۱۱خوشایي خواته اشاره وکړه او ویل یې که بشر ژوندی وای حیوان دا کار نه کاوه. ص 
 د عطار په څېر یوه لوی صوفي په احترام به یې مني. چې دا کیسه که د منلو ده او که نه ده سړی مجبور دی

 

د حسین منصور په څېر د خپلو صوفیانه عقایدو قرباني سو، د توُکل آزمېینه  چې نون مصري،لمشهور صوفي ذوا :۶

یوه پښه یې په جومات کي وه او بله پښه  چې کوله. په یوه غره کي یې د یوه جومات په دروازه کي یو سړی ولیدی
څخه راووتلم  له جومات چې دا ولي هغه ویل چې یې غوڅه کړې وه او چینجي یې کړي وه. ده پوښتنه ورڅخه وکړه

ه دا څ چې تعقیب یې کړم. هاتف راباندي ږغ کړه چې یوه ښایسته ښځه مي ولیده هوا مي ورته وسوه او غوښتل مي
مي له جومات څخه ایستلې وه هغه مي  چې کوې؟ د شیطان الره دي ونیوله او په ناروا پسي روان سوې. هغه پښه

اړې زاهد ووینې د دغه غره په سر کي یو سړی ناست دی که ته غو چې پرې کړه. همدغه سړي ذوالنون ته وویل
هلته یو زاهد دی  چې ویې وینه. ذوالنون وایی غر لوړ وو او زه ورختالی نه سوای. پوښتنه مي وکړه چا راته وویل

خدای پخپله بې سببه روزي ور ونه رسوي په روزي او ډوډۍ پسي نه ځي. څو ورځی یې  چې او قول یې کړی دی
 د هغه زاهد تر خولې پوري خپل شات ورسوي. چې خوړل. حق تعالی مچیو ته وظیفه ورکړه هیڅ شی ونه

ا د چې د وني پر ښاخ ناسته وه. ده ته سوال پیدا سو چې ذوالنون را روان سو. په الره کي یې یوه ړنده مرغۍ ولیده
نګولو ووهله او له مځکي . یو ګړی وروسته مرغۍ له وني څخه راکښته سوه. مځکه یې په مبېچاره به څه خوري

د ګالبو له اوبو ورته راووتله. مرغۍ ځان موړ کړ او بیرته وني ته پورته سوه.  څخه یوه کاسه له کنجدو او بله کاسه
 ۱۱۳پر توکل باندي د ذوالنون یقین نور هم ټینګ سو. هغه کتاب ص 

 

یې ذکر وکړ. ذوالنون ته یې خپل حال د ذولنون یوه مرید، څلوېښت کاله بې خوبۍ تیري کړې او څلوېښت کاله  :۷

نن شپه ښه ډېره  چې ماته ولي هیڅ احوال نه ښکاري او دوست په ما کي ری نه وهي. ذوالنون ورته وویل چې ووایه
ډوډۍ وخوره او د ماخستن لمونځ مه کوه ویده سه. مرید ښه ډوډۍ وخوړه مګر لمونځ یې قضا نه کړ. په شپه کي یې 

زما  چې هغه به نامرد او نرښځی وي چې ب ولیدی او ورته ویل یې دوست دي سالم وایهحضرت رسول اکرم په خو
هر څه  چې رکړی دی اوددروازې ته راسي او ژر موړ سي. حق تعالی وایي ستا د څلوېښتو کالو طاعت بدل مي 

روغجنه که مي اې د چې اوورته ووایههغه رهزن مدعي ذوالنون ته ورسوه سالم زما  رغواړې هغه درسره کوم. مګ
درګاه له عاشقانو او خادمانو سره مکر او فریب  د په ټول ښار کي رسوا نه کړې نو زه به ستا رب نه یم. څو بیا زما

خدای ماته سالم رالېږلی او زه یې  چې مرید ذوالنون ته د خپل خوب کیسه وکړه. ذوالنون ویل چې ونه کړې. کله
شیخ  چې کي نه ځایېدی او په های های یې ژړل. نو که څوک ووایی دروغجن مدعي بللی یم؛ له خوښیه په جامو

هغوی طبیبان دي او کله  چې د ماخستن لمونځ مه کوه او ویده سه نو زه به ورته ووایم چې څرنګه خپل مرید ته وایي
 ۱۱۹-۱۱۸کله په زهرو د خپل ناروغ عالج کوي. هغه کتاب ص ص 

، خپل یوه بنده ته د نرښځيلپاره خپل پیغمبرصلعم ورلېږي؟ حق متعال  حق متعال د ذوالنون مرید ته، د یوې خبري
څونه زیاته بې ادبي ممکنه ال دروغجن او رهزن خطاب کوي؟ د پیغمبرص او د حق متعال دواړو سره به تر دې 

که دا د عوامو  صوفیانو، د هغوی د ادعاوو په خالف، حق متعال نه دی پېژندلی. چې وي؟ د دې کیسو معنی دا ده
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کیسه وای نو سړي به په افسانو کي شمېرلې وای. خو که دا د عطار په څېر یوه لوی صوفي، شاعر او لیکوال خبره 
وي او هیڅ بل صوفي اعتراض قدر ورباندي کړی نه وي نو بیا په دې ګناه او بې ادبي کي ټول صوفي پیران شریک 

 دي.
 

هغه وفات سو نو په هغه شپه چا په خوب  چې النون اعدام سو. خو دی واییذو چې عطار یا نه وو خبر یا نه وایي :۸

هغه مړ سو نو پر تندي باندي یې په زرغونه خط  چې تنه پیغمبران یې جنازې ته راغلي ول. کله ۷۰ چې لیدلی وو
 یې چې کله دا د خدای حبیب دی، د خدای په مینه کي مړ سو او دا د خدای په توره قتل سوی دی. چې لیکل سوي وه

په هغه ورځ ډېره سخته ګرمي وه. له هوا څخه مرغان راغلل. وزرونه یې سره نیژدې  د ذوالنون جنازه واخیستله
ءذن آذان یې د ده جنازه وړله په الره کي مو چې کړل او تر ګوره یې پر جنازه باندي سیوری جوړ کړی وو. کله

 وژوندی دی خ چې شهادت ګوته پورته کړه. خلکو نارې کړې د شهادت کلمې ته ورسېدی نو ده خپله د چې وکړ. کله
 ۱۲۹هر څه کوښښ یې وکړ هغه مړ وو او هغه د شهادت ګوته یې همداسي پورته نیولې وه. هغه کتاب ص  چې

وه، د شیخ زیارت ته ورغلې وه.  ښځه، د احمدخضرویه چې یې شیخ بایزید ښخ کړ نو د علي مور چې وایی کله :۹

یوه شپه د کعبې په طواف کي ستړې سوم او یوه شېبه کښېنستم. په خوب کي مي عرش ولیدی او تر  چې دې ویل
سر او پای یې نه معلومېدی. هغه ټول میدان د ګل او ریحان څخه ډک وو او د  چې عرش الندي یو لوی میدان وو

 ۱۶۶ابویزید ولي. ص  چې ګلونو پر هره پاڼه لیکلي وه
 

په لمانځه کي ږیره ښوروې دا ښه کار نه دی. خلیفه ورته  چې خلیفه ته نصیحت وکړسفیان ثوري  چې وایي :۱۰

 هغه د خدای د الري خبري چاته کرار نه سي کوالی. خلیفه وویل چې کرار راته ووایه. سفیان ورته وویل چې وویل
یفه په او ویل یې خل پورته یې وکتلدی په دار کړی څو بیا بل څوک داسي ګستاخي ونه کړي. سفیان په قهر سو  چې

خلیفه پر تخت ناست وو او نور درباریان یې د تخت پر شاوخوا ناست ول او د سفیان له دې  خپلو نیولو سره ونیسه.
 ۱۷۵ص هغه کتاب خبري سره سم پر هغه ځای باندي ټکه ولوېده او خلیفه او درباریان یې په مځکه ننوتل. 

دا بنده ګان ونیسه او حق متعال هم د ده له  چې څرنګه امر کوالی سي لومړی خو یو عاجز بنده پر حق متعال باندي
ې کړیې دا کیسه د هر چا له خولې کوي، ډېره سخته بې ادبي  چې غوښتني سره سم په هغه ګړي عمل کوي. عطار،

ه څخه سفیان ثوري د هارون الرشید په زمانه کي وو. نه د هارون څخه مخکي او نه له هغ چې ده. بله خبره دا ده
 په دې حساب نو عطار لوی دروغجن هم وو. تخت په مځکه ننوتلی دی.  کوم خلیفهوروسته د 

 

. یو سړی څلوېښت کاله خوب نه کوي. بل صوفیان په خپلو روایاتو کي د عدد په باره کي هیڅ ری نه وهي :۱۱

استادانو باندي سبق  ۱۷۰۰شقیق بلخي پر  چې سړی څلوېښت ورځي هیڅ شی نه خوري او... په دې سلسله کي وایي
 ۱۸۰هغه کتاب ص  ویلی دی. او کتابونه یې پر څو اوښانو بار کړي وه.

لخي شقیق ب چې د کتابونو درلودل څه خبره نه ده. که سړی پیسې ولري هر څومره کتابونه اخیستالی سي. مګر دا
کلونه  ۱۴۰اشت سبق ویلی وي نو دا استادان درلودل د سوال خبره ده. که شقیق بلخي له هر استاد څخه یوه می ۱۷۰۰

کال کیږي. په هر صورت ښایي حساب  ۷۰کیږي او که یې په میاشت کي له دوو استادانو څخه سبق اخیستی وي نو 
 به یې شیخ عطار ته معلوم وو.

 
نونس کاله د ابوحنیفه په خدمت کي وم او په دې نونس کاله کي یې د هر سهار  چې : د ابویوسف له قوله وایي۱۲

 ۱۸۶ص  ؛ یعني په نونس کاله کي یوه شپه هم ویده نه سو.لمونځ د ماخستن په اوداسه وکړ
غه د چې ابوحنیفه هره شپه درې سوه رکعته نفل کول. یوه ورځ پر الري روان وو یوې ښځي بلي ته ویل چې وایي

شپه پنځه سوه رکعته لمونځ کوي. ابوحنیفه واورېده او له هغه څخه وروسته به یې هره شپه پنځه سوه  سړی هره
دغه سړی هره شپه زر رکعته لمونځ کوي. ابوحنیفه له هغه  چې رکعته نفل کول. بله ورځ ماشومانو یوه بل ته ویل

خلک وایی ته د شپې نه ویدېږې.  چې اګرد ورته وویلشوروسته هره شپه زر رکعته نفل کول. یوه ورځ یې یوه 
هیڅکله به نه ویدېږم او له هغې ورځي مي دېرش کاله د سهار لمونځ د ماخستن په  چې ابوحنیفه وایی عزم مي وکړ

 ۱۸۸اوداسه وکړ. ص 
شیخ عطار ابوحنیفه درنوي او که یې سپکوي. ابوحنیفه ګواکي په طاعت کي خپله اراده نه  چې دا نو نه ده معلومه

 خلکو، حتی ماشومانو، د ده په باره کي وویل دی هغه کوي. چې لري بس هر څه
 

ډیري الپي یې کړي وي. مثال ابراهیم خواص وایي  چې په شیخانو کي تر ټولو لوی او د قدر وړ شیخ هغه دی :۱۳

 ېچ مه وېرېږه کي وم. یوې کنډوالې ته دننه سوم. شپه وه او هلته مي یو لوی زمری ولیدی. هاتف ږغ کړهپه سفر 
 ۱۲۸عطار دوهم جلد ص اویا زره فرشتې درسره ملګري دي. 

  . مګر په یوه فرشته د شیخ مبالغه نه بشپړېده.د شیخ د ساتني لپاره یوه فرشته هم کافي وه
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نفقه له حالل کسب څخه برابروله. سیند ته مي د ماهیانو تور واچاوه.  هوخت مي خپل همدغه ابراهیم خواص وایي یو
ماهیان  چې دا ماهیان دي زموږ له ذکره وایستل. ته بل کسب نه سې کوالی چې ماهیان مي ونیول. هاتف را ږغ کړه

 ۱۳۱کتاب ص زموږ له ذکره را ګرځوې. تور مي هلته وغورځاوه او له کاره مي هم الس واخیستی. هغه 
موږ ته څه وایي؟ په دې نکل کي شیخ موږ له هاتف سره  ،یا په شیخ پوري جوړ سوی نکل ،د دې معنی څه ده؟ شیخ

د خپل دایمي تماس څخه خبروي، بله هیڅ خبره نسته. کنه نو ښکار، او په تېره بیا د نفقې لپاره ښکار، خو په هر 
ښه نه وي نو بیا خو ټول حیوانان، هر یو په خپله اندازه ذکر  صورت روا دی. که ماهیان ذکر کوي او ښکارول یې

 مکروه وای.او وژل نا روا او لږترلږه د ټولو ښکار  چې کوي، باید
 

اور یې پر الس اخیستی او ځغستل یې. چا ورته وویل دا څه  چې ابوبکر شبلي یوه ورځ خلکو ولیدی چې وایي :۱۴

 عبادت وکړي.د کعبي پر ځای د حق متعال  خلک چې کوې؟ ده ویل ځم کعبې ته اور اچوم
 څه کوې؟ چې شبلي څو شپې او ورځي تر یوې وني الندي نڅېدی او هوهو نارې یې وهلې. چاورته وویل چې نقل کا

شبلي خاموش نه سو  چې ده وویل د وني پر ښاخ باندي کوتره ناسته وه هغې ویل کوکو ما ورته وویل هوهو. تر څو
 کوترې کوکو ویل. 

هر څاڅکی ویني به یې له پښې څخه تویېدلې پر مځکه به د هللا  چې د شبلي پښه یې په ډبره ورماته کړه. چې کا نقل
 نوم سو. 

ي او خوب ور نه س چې شبلي د ریاضت په پیل کي څو کاله په شپه کي په سترګو کي مالګه اچوله چې نقل کا :۱۵

که ویده  چې حق تعالی ماته اطالع راکړې ده چې او ویل یېاووه منه مالګه یې په سترګو کي اچولې وه.  چې وایي
 ۳۹-۱۳۸عطار ص ص او غافل به محجوب یعني له دیداره محروم وي.  ېغافل به ی ېسو

د اور اچول څه معنی. حج په قرآن شریف کي  هم ناروا او هم د منلو نه دي. کعبې ته چې دا ټولي داسي مبالغې دي
او ورځي تر وني الندي نڅا او هوهو. د پښو له  ېه به سوځوي. څو شپبعک چې شبلي څوک دی فرض سوی دی.

ه ماته سوې وي، د هللا نوم نقش کېدل. د هللا له نامه سره بې ادبي ده. حق متعال اول له چا سره روینو، هغه هم په ډب
نه  میاشتو کي شپږوته مه ویدېږه. اووه منه مالګه یوه فرقه عسکر په  چې خبري نه کوي او بیا نو هیچا ته نه وایي

 سي مصرفوالی. شبلي په سترګو کي اچولې وه. سړی مجبور دی مني به یې.
 

ه ب چې هرکلهشبلي یوه زیرزمیني درلوده. هلته به والړ او یو غېږ لرګي به یې ورسره یووړل.  چې نقل کا :۱۶

واهه. کله کله به دا ټول لرګي مات سول نو بیا به یې السونه او پښې له دېوال سره خوب ورغی ځان به یې په لرګیو 
 .ځان وهل په شرع ناروا کار دی ۱۳۹ص  وهل.

 

 شبلي په منځ کي نه وي. چې او ویل یې یو عمر کیږي غواړم له خدایه سره داسي خلوت وکړم :۱۷

 (خدای کي محو کېدل ښکاره کفر دی.) په 
اې شبلي! زه به په دغه وخت کي پر صراط باندي روان یم او  چې په ورځ به دوږخ ناره کړي او ویل یې د قیامت

څه سوې زه باید ستا له بدن څخه برخه یوسم. زه به بیرته ور  چې لکه مرغه په هوا به سم. دوږخ به راته وایي
واخله. وایی پښه دي غواړم وایم به وایی الس دي غواړم زه به وایم  ږخڅه غواړې. دو چې وګرځم اوورته وبه وایم

واخله، وایی سترګي دي غواړم وایم واخله. وایی زړه دي غواړم وایم واخله. په دغه وخت کي به حق متعال را ږغ 
ځواني کوې نو له خپله جېبه یې وکړه. زړه دي زموږ دی ته هغه نه سې بخښالی.  چې اې ابابکر! ته چې کړي

دنیا د خواری او آخرت د نعمتونو ځای دی او زړه د  چې او آخرت بهتر دی ځکهنوشبلي ویل زما زړه تر زر دنیا 
 ۱۴۰معرفت کور دی. هغه کتاب ص ص 

 د تصوف په کتابونو کي راغلي چې نه په ترجمه کولو او نه په لیکلو ارزي خو څرنګه چې دا خبري دونه بې معنا دي
کنه د دا د یوه سرسام او لېوني خبري دي.  ل بې ګټي نه دي.ړاودي نو د دې کتابونو د ماهیت د څرګندولو لپاره یې ر

 چې حق متعال یې، په خپل عظمت، له سره، پېژندلی نه دی. دوږخ انسان دی چې دا د داسي یوه سړي خبري دي
 خبري کوي؟ دوږخ ولي د خدای له ولي څخه السونه او پۍې غواړي؟ له شبلي سره یې څه مدعا درلوده؟ پرته له دې

  ي، د قیامت په ورځ، خپل ځان تر ټولو انسانانو، په تېره بیا مسلمانانو، لوی وښیي بل هیڅ هدف نه لري.شبل چې
وایی د ژمي په یوه سړه شپه جنُب سوم او په  چې ابن جوزي د ابن الکریتي په نوم یوه صوفي له خولې نکل کوي

دا نن شپه د خدای  چې سهار وختي به حمام ته ځم. وروسته مي له ځانه سره وویل چې زړه کي مي را وګرځېدله
په رودخانه کي به غسل  چې تر سهاره وځنډېږم. نو مي فیصله وکړه چې تعالی حق راباندي دی. آیا دا ښه کار دی

انې ته والړم. له پخپله وچه سوې نه وي. شیخ وایي په هغه ګړي رودخ چې کوم او تر هغو به خپله خرقه نه وچوم
 خرقې سره اوبو ته ولوېدلم .

زه معلومات لرم د ابن الکریتي د خرقې هر لستوڼي یوولس پوڼده وزن درلود. ده  چې ابن جوزي وایي تر هغه ځایه
عجب کار یې کړی  چې خوله پر خوله وګرځي او هر څوک ووایی چې دا کیسه خلکو ته د دې لپاره کړې وي هب
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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
 

دا فقط جهالت دی او ګناه یې کړې ده. دا کار یوازي د جاهالنو خوښیږي نه د عالمانو.  چې دی. په داسي حال کي
د ابن الکریتي خرقه ډېره پنډه وه او حتما به د ده ټول بدن  چې ځان شکنجه کړي او بل دا چې هیڅوک حق نه لري

ې خرقه ی چې الکریتي له قوله ته اوبه هم نه وي رسېدلي او غسل به یې نه وي صحیح سوی. ابن جوزي وایی د ابن
یوه میاشت وچه نه سوه نو دی خو به د خوب له خونده هم محروم سوی وي او دا کار خو د ناروغی او مرګ سبب 

 ۳۳۸کېدالی سي. تلبیس ابلیس ص 

وایي یوه ورځ یو سړی د بایزید کورته ورغی او له هغه څخه یې د حیاء په باره کي پوښتنه وکړه. شیخ جواب  :۱۸

 رکړ او هغه سړی ځای پر ځای اوبه سو. یو څوک راغی او ژړي اوبه یې ولیدلې. له بایزید څخه یې پوښتنه وکړهو
یوه د حیاء په باره کي سوال وکړ ما جواب ورکړ؛ طاقت یې نه  چې دا ژړي اویه د څشي دي ده ورته وویل چې

 ۱۴۵درلود او دغه اوبه ورڅخه جوړي سوې. تذکراة االولیاء جلد اول ص 
 

د هدیرې ټول مړي یوه غرنه ته ختلي دي او  چې ایی ومي لدیلبشرحافي په هدیره کي تېرېدی او و چې وایی: ۱۹
ه الهی مات چې ډېر لوی غالمغال یې جوړ کړی دی او له یوه بل سره په جګړه لګیا دي. له خدای څخه مي پوښتنه وړه

ورغلم او پوښتنه مي  چې هلته ورسه پوښتنه وکړه. کله چې د دې مړو دعوه پر څشي ده؟ ماته یې وویل چې ووایه
دلته یو دین دوسته سړی تېرېدی او درې ځله یې قل هوهللا احد وویله او ثواب یې موږ  چې کړه نو هغوی راته وویل

مو نه فیصله کیږي. هغه کتاب ص  بموږ د هغه ثواب پر وېشلو دعوه ده حسا چې ته وباخښه. دا یوه هفته کیږي
۱۰۹ 

ر حافي هر ګړی کوالی سي له خدای سره خبري وکړي. ډېره لویه خوشبختي یې په نصیب سوې وه. د ضرت بش
له حق سره یې خبري کړي وي. او که یې خبري ورسره کوالی  چې رسول اکرم ص په باره کي مو نه دي اورېدلي

 نو جبرییل ته ضرورت نه پېښېدی. 
 په تبصره نه ارزيدي پیسې داسي وېشل کیږي. نوره کیسه خو د خدای ثواب هم لکه نغ چې شیخ عطار فکر کوي

 او د عطار او نورو صوفیانو د کیسو په څېر فقط د خندا وړ ده.
 

 نور بیا

پنځه لس  .یو وخت ابراهیم ادهم ته نفقه ونه رسېده چې عطا ُسلمي نکل کوي: ۲۰
 ...ورځي
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