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 تصوف په افسانو کي
 برخه وسمهځپـنپنځه 

 
اق د استاد ابوعلي دق : البته شیخ د دونه خواریو او ریاضتونو په بدل کي د ډیرو لویو کراماتو څښتن سوی وو.۱۱

 .يمجلس ته د ورتللو اجازه ورکړ د شیخ چې لور فاطمه د استاد بلقسم قشیري مېرمن وه. هغې استاد بلقسم مجبور کړ
 هیڅوک دي ونه پېژني.  چې زوړ ټکری پر سر کړې چې اجازه ده مګر باید چې قشیري ورته وویل

همدا اوس د بوعلي دقاق لور دلته حاضره  چې شیخ ابوسعید مجلس پیل کړ نو د خبرو په ترڅ کي یې وویل چې کله
 له نورو ښځو سره ناسته وه، الندي را خطا سوه. شیخ ږغ کړه چې ده. پر فاطمې باندي حال راغی او له بام څخه،

 ۸۰فاطمه په هوا کي پاته سوه او ښځو الس ورکړ بیرته یې پورته کړه. هغه کتاب ص خدایه در ویې نیسه!  چې
مه له اخدای نعوذباهلل! څلېرویشت ساعته د ابوسیعد د اوامرو اجراء کولو ته منتظر وو او شیخ پخپله له سهاره ترماښ

 ساز او نڅا پرته بل کار نه درلود.
 

یوه ورځ له شیخ سره ملګري وو او له طوس څخه میهنه ته تللو. په الره  چې : خواجه بوعلي فارمدی نکل کوي۱۲
او ټول وتښتېدلو.  کي له یوه غره سره نیژدې ، د اژدها په څېر، یو ډېر لوی مار راباندي راغی. موږ ټول و وېرېدلو

اژدها شیخ ته نیژدې راغی. شیخ له آسه راکښته سو او اژدها یې پښو ته ولوېدی. شیخ یو ساعت  چې کتلله لیري مو 
 په عذاب سوې؟ بیرته وګرځه. اژدها بیرته والړ. موږ له شیخ څخه پوښتنه وکړه چې صبر وکړ او اژدها ته یې وویل

اژدها په غره کي صحبت سره کوو او په  زه او دغه چې دا څو کاله کیږي چې دا څه حال وو. شیخ راته وویل چې
هغه  چې موږ دلته تیریږو نو راغی چې فیضونه اخیستي دي. اوس خبر سوی وو دې غره کي مو له یوه بل څخه

 ۱۸۳خپل پخوانی عهد تازه کړي. هغه کتاب ص 
شیخ کلونه په غره کي صحبتونه ورسره کول؟ هغه له شیخ سره څه درلوده؟ او که دا  چې اژدها هم د خدای ولي وو
 هم د شیخ تشي الپي دي.

 
هر پیر لره یو پیر وي. ستا پیر څوک دی. پیران د ډېر طاعت  چې : زموږ له شیخ ابوسعید څخه چا پوښتنه وکړه۱۳

او عبادت له السه وچ کلک او ډنګر سي او ستا مغزی په کمیس کي نه ځاییږي. پیران حج ته ځي او تا حج نه دی 
زما د پیر څه پوښتنه کوې. ماته خپل رب هر څه راښودلي دي. او د خپل مغزي په باره  چې کړی. شیخ ورته وویل

خدای هغه مقام راکړی دی زما مغزی په اوو اسمانونو او  چې ماته چې زه دې ته حیران یم چې به درته ووایم کي
درې زره میله  چې وایې تا حج نه دی کړی. حج خو بل کار نه دی پرته له دې چې او دا ؟مځکو کي څرنګه ځاییږي.

دلته ناست وي او په یوه شواروز  چې هغه دیسفر وکړې او باالخره هم د ډبرو د یوې خوني زیارت وکړې. مېړه 
 ې.ووین چې د سروي پر سر طواف وکړې. ورته وګورېکي بیت المعمور ته والړ سي او هلته 

 ۲۶۵-۲۶۴ټولو وکتل او ویې لیدل. هغه کتاب ص ص 
ې حج یکعبه یې د ډبرو تشه خونه بللې او  چې د لومړیو دوو پوښتنو جواب او د شیخ الپي په هر صورت. مګر دا

  .بیهوده کار بللی دی. شیخ په هر صورت کفر کړی او د ټول اسالم قبلې ته یې په سپکه سترګه کتلي دي
 

هر چا مېلمه کاوه او د ده د رقص او ساز مجلس  چې هر چا پیسې ورکولې ده ورڅخه اخیستلې او چې : شیخ ته۱۴
ډیري زیاتي پیسې یې  چې وم یو سړی وویې ورته جوړاوه دی ورته خوشاله وو. په طوس کي د سید حمزه په ن

ټول ښار یې په فسق خبر وو. یو ځل خو څلوېښت شپې او ورځي پرله پسې د  چې درلودې. دا سړی دونه فاسق وو
سید حمزه  چې لوڅو غالمانو او کنیزانو سره په عیش او شرابو کي ډوب پروت وو. شیخ ته احوال ورسېدی. کله
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د هغه په باره کي یې څه اورېدلي دي او د پخوا  چې خبر سو نو د شیخ خدمت ته حاضر سو. شیخ هغه ته ونه ویل
 ۲۰۶په څېر یې عزت وکړ. هغه کتاب ص ص 

دغه فاسق شته من به د شیخ د ساز او سروز  چې د شیخ طبیعت ته وګوري نو په آسانه اټکل کوالی سي چې سړی
 خ ځکه هغه ته د څه ویلو جرأت نه دی کړی.پیسې ورکولې. شی

 
: ابوسعید وایی یوه شپه مي پیغمبرصلعم په خوب ولیدی. حضرت علي رض یې شاته والړ وو. ابوبکر شبلي او ۱۵

 چې د اولیاءهللا په باره کي مو نظر څه دی. هغه وویل چې جنید بغدادي ورسره ناست ول. ما پوښتنه ورڅخه وکړه
 چې ناست دي دا دواړه اولیاء دي. وروسته یې ماته وویل لکه زه چې خدای درودونه وي. داپر هغوی باندي دي د 

بیاوو آخر یم ته د ټولو اولیاوو وروستنی یې. تر تا وروسته بل ولي نسته. او خپله انګشتره یې له مبارکي ګوتي د ان
 ۲۳۵-۲۳۴څخه وایستله او ما ته یې راکړه. هغه کتاب ص ص 

د دروېشانو ژوند یې درلود، تول ژوند په عیش او مېلمستیاو، رقص او  چې و صوفیانو په خالف،ابو سعید، د اکثر
تنی ته به د اولیاوو وروس چې سازونو کي تېر کړ او لکه سلطان پر تخت به ناست وو مګر هغه ته وعده ورکوله کیږي

ه کي د اسرارالتوحید کتاب ټول له دغه د ابوسعید په بارد ابوسعید خاص کمال په څه کي وو.  چې کتاب نه وایيیې. 
 ډول الپو څخه ډک دی.

 
دا ټول  چې : شیخ وایي د قیامت په ورځ به ابلیس له دېوانو سره یو ځای حاضر کړي. سوال به ورڅحه وسي۱۶

ما له الري نه دي ایستلې بلکه مابلنه ورکړې ده او دوی زما بلنه منلې  چې خلک دي له الري وایستل. دی به وایي
دا خو په هرصورت. اوس دغه دی آدم حاضر دی سجده ورته  چې نه یې وای منلې. ورته وبه ویل سي چې ده او باید

لیس او موږ ټول له غمه خالص سو. اب هت چې ونیسه سجده وکړه، چې خالص سې. دېوان به نارې کړي چې وکړه
به په ژړا سي وایي که زما په خوښه وای ما به په ازل کي آدم ته سجده کړې وای. خو خدای وایي سجده وکړه مګر 

 ۲۵۴زه سجده وکړم. که یې غوښتالی ما به په هغه لومړۍ ورځ سجده کړې وای. هغه کتاب ص  چې نه غواړي
ي او توبه نسته. هلته له هرچا سره یوازي په د شیخ مطلب څه دی؟ لومړی خو دی دروغ وایي. په قیامت کي پښېمان

دنیا کي د کړو اعمالو حساب کیږي. شیخ په خپل صالحیت ابلیس ته د سجدې اختیار ورکوي. او بیا د ابلیس د سرکښۍ 
شیخ په دې کیسه کي پر حق متعال باندي ډېر لوی تهمت او آدم ته د سجدې نه کولو پړه په حق متعال باندي اچوي. 

 په خوله یو څه اوپه اراده کي بل څه دي. !باهللذي د حق متعال هم، نعوکوي. ګواک
 

) د عمر ترپایه له رقص او پایکوبی څخه ونه لوېدی. جلس جوړاوه.م: شیخ د خپل عمر په وروستي کال هره ورځ ۱۷
ست ک یاتاسي څو چې اې مسلمانانو که یې ستاسي څخه سبا سوال وکړ چې ویلیې د مجلس په منځ کي به  جهاني (

 موږ موءمنان یو، مه وایاست چې هر څه شیخ وایي. شیخ ویل مه وایاست چې نو څه به ورته وایاست؟ ټولو وویل
ووایاست ستاسي څخه سند غواړي او تاسي  چې څهموږ مسلمانان یو؛ ځکه هر چې موږ صوفیان یو. مه وایاست چې

 موږ کشران یو. زموږ مشران تللي دي. موږ هغوی ته بوزی چې یې نه سی ښکاره کوالی. تاسي به ورته ووایاست
سي تا پل مشران پیدا کړی. که مشران پیدا نه کړی نوخ چې مشران د کشرانو جواب ویالی سي. کوښښ وکړی چې

 ۳۳۸ته به ډیري رسوایی ګاني در پیښی سي. ص
 

دی؟  دا نور د څشي چې پوښتنه وکړي دوږخ ته بیایی له لیري به یو نور وویني. دی به چې : شیخ وویل هغه بنده۱۸
په دنیا کي پر ما باندي دغه پیر ګران وو. باد به  چې د پالني پیر دی. دی به ورته ووایي چې هغوی به ورته ووایي

ګناهکار شفاعت وکړي. او خدای  غهد ده دغه خبره د پیر تر غوږه ورسوي. هغه پیر به حضرت حق سبحانه ته د د
 ۲۹۰عت هغه بنده له دوږخه خالص کړي. هغه کتاب ص تعالی به د ده په شفا

 
حضرت رسول صلعم پر پېریانانو باندي  چې ما هغه درې کسه لیدلي دي چې : شیخ وویل تاسي ته دي معلومه وي۱۹
کړي وه. هغه عمرو، بحر او عقب نومیږي. او عقب زما سره هر وخت مجلسونه کول او زما له مرګه ګان لیفه خ

قبر باندي مجاور وي. هغه به یوازي د لوی اختر په ورځ او د عرفې په ورځ زما پر قبر حاضر  وروسته به زما پر
نه وي. زما مجلسونو ته به هم په نیشاپور کي او دلته ډېر زیات پېریانان راتلل او زموږ سره یې الفت پیدا کړی وو 

اسي زما پر قبر باندي ساز کوی دوی به دروېشان او ت چې ساز کي برخه اخیستله او تر څوپه او زموږ سره به یې 
هره شپه به په خپلو کورونو کي په خدمت کي حاضر وي. تاسي د هغوی حق په نظر کي ولری. ځای به پاک ساتی. 

 ۳۳۹د پیریانانو کافران یې له بوی څخه تښتي... هغه کتاب ص ص  چې سپلني دودوی
 

ابوسعید په نیشاپور کي وو نو یوه ښه  چې په هغو شپو کي څخه غالوي هم کوي. وایيبل : پیران کله کله له یوه ۲۰
هغه پیر تر مال تړلي  چې آخر یې ولیدلدا به چا غال کړي وي.  چې جوړه څپلۍ یې ورکي سوې. ټول حیران ول
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شیخ په موضوع پوه سو نو هغه پیر ته  چې شیخ ته ډېر نیژدې ناست وو او شیخ یې ډېر عزت هم کاوه. کله چې وي
 ۲۳۹نقاه څخه د وتلو زمینه برابره کړه. هغه پیر بیا چا ونه لیدی. هغه کتاب ص یې له خا

 اخباراالخیار في اسراراالبرار:
خ خو لیکوال یې پخپله یو لوی شی او، نسبتاً معاصر کتاب دی پخوانیو شیخانو نه دی لیکلی چې دا کتاب، که څه هم

وی د کراماتو په باب یې د کیسو په ټولولو زحمت ایستلی دی او او دیني عالم دی او د شیخانو د ژوند حاالتو او د هغ
 په پخوانیو کتابونو کي یې لیدلي دي نو ځکه مو له هغه څخه استفاده کول بې ګټي ونه بلله.  چې هغه څه یې لیکلي دي

کال کي یې تاءلیف کړی او په مقدمه کي یې ژمنه  ۱۸۹۱په  چې شیخ عبدالحق محدث دهلوي اثر دی؛ موالنا  ا دد
 ېچ په کتاب کي یې د شیخانو او بزرګانو په باره کي اطالعات را ټول کړي دي او کوښښ یې کړی دی چې کړې ده

د هرچا له حال سره مناسب وي هغه ولیکي. شیخ عبدالحق دهلوي خپل کتاب د شیخ  چې هیڅ ډول مبالغه ونه کړي او
 جیالني یا ګیالني په کراماتو پیل کوي:عبدالقادرلدین محی ا

 
 نه چې پنځه ویشت کاله یوازي د عراق په صحراوو او کنډوالو کي وګرځېدم چې حضرت وویل نآ چې : نقل کا۱

چا پیژندلم او نه ما څوک پېژندی. په دغه وخت کي رجال الغیب او پېریانان راته راتلل او هغوی ته مي د حق د 
تر څلوېښتو کالو پوري مي د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ وکړ او تر پنځه  چې دی وایي ورکاوه. الري تعلیم

لسو کالو پوري مي د ماخستن د لمانځه څخه وروسته قرآن شریف شروع کاوه. تر سهاروه پوري به پر یوه پښه 
کړ او له دریو تر څلوېښتوورځو پوري  درېدلم او الس به مي په یوه میخ پوري نیولی وو. تر سهاره به مي قرآن ختم

په  ېچ وب به می نه کاوه. او یوولس کاله په برج بغداد کي،خکه به مي د خوړلو لپاره شی پیدا نه کړ وږی به وم او 
هغه کي زما د پرله پرله پسې کښېنتلو په وجه په برج عجمي مشهور سو، په طاعت مشغول وم. او له خدای سره مي 

و پوري څوک په خوله کي ډوډۍ رانه کړي هیڅ شی به نه خورم. او تر ډېره وخته پوري به تر څ چې عهد وکړ
 همداسي ناست وم. 

د سیاحتونو په ترڅ کي یو سړی مخي ته راغی او د صحبت غوښتنه یې  چې شیخ ګیالني ویلي دي چې شیخ لیکي
یې په یوه ځای کي کښېنولم او راته  صبر به کوم او هیڅ اعتراض به نه کوم. زه چې وکړه او شرط یې دا کښېښود

غه ځایه نه خوځېږې. زه هلته کښېنستم او هغه سړی یو کال وروسته دتر څو زه راغلی نه یم ته به له  چې وې ویل
زه رانه سم ته به نه خوځېږې. یو کال وروسته راغی او دا کار درې ځله  چې راغی. بیا والړی او ماته یې وویل

زه خضر یم او وظیفه  چې ته وې ویلاتکرار سو. په وروستي ځل یې له ځان سره ډوډۍ او شیدې راوړي وې او ر
او  والړ سه په بغداد کي واوسېږه چې دا ډوډۍ وخورم. ډوډۍ مو وخوړه بیا یې نو راته وویل هستا سر چې لرم

 ۱۲-۱۱سیاحت بس کړه. دهلوي، اخباراالخیار ص ص 
ده په خپل کتاب کي مبالغه نه ده کړې او د هر چا د حال مناسب  چې شیخ عبدالحق په سر کي ویلي دي چې څرنګه

دا ټول ذکر سوي کارونه د انسان تر عقل لوړ او په ناممکناتو  چې یې لیکلي دي نوموږ به د شیخ خبره منو. که څه هم
راځي. څلوېښت کاله خوب نه کول او د ماخستن په اوداسه د سهار لمونځ کول که شیخ ته مبالغه نه ښکاري نو کي 

 ښکاري او د حال موږ ته خو ښکاري. پنځه لس کاله هره شپه تر سهاره پر یوه پښه درېدل هم شیخ ته هیڅ مبالغه نه
صحیح نه دي. موږ مسلمانان باید د خپل پیغمبر  مناسب یې بولي. دا کارونه د غیر ممکن ترڅنګ په شریعت کي هم

د عالم اسالم پېشوا دی، حق متعال موږ د هغه په اطاعت کولو مکلف کړي یو.  چې نه یوازي داهغه پیروي وکړو. 
 ۷آیة  حشر ۵۹و ماآتکم الرسوُل فخذوهُ و ما نهکم عنهُ فانتهوا و تقوهللا انّاهلل شدید العقاب. سورة 

یې منع کړي یاست مه یې کوی. له هللا څخه ووېرېږی  چې ه راوړي دي وایې خلی او له هغه څخهرسول درت چې ) څه
 هغه په سزا ورکولو کي سخت دی.( چې په تحقیق سره

حضرت رسول اکرم ص په خپل ژوند کي یوه شپه تر سهاره ویښ نه دی پاته سوی او که پاته سوی وي موږ نه یو  
تاسي ټوله شپه طاعت وکړی او یا په شپو شپو ډوډۍ مه خوری او یا ځان  چې خبر او هیڅ وخت یې نه دي ویلي

دا ټول کارونه، که چا کړي وي، د هغه  قرآن ختم کړی. شکنجه کړی او تر سهاره پر یوه پښه ودرېږی اوپه یوه شپه
 مبارک د هدایت او عمل سره مخالف دي او په دې توګه د قرآن د پورتني آیة سره مخالفت ښیي.

مجلس  به خاموش سول. د دهبه شیخ محی الدین عبدالقادر پر کرسی کښېنستی او الحمدهلل به یې وویل ټول  چې کله :۲
 چې نه معلومېدل تر هغو کسانو زیات ول چې ته به اولیاء او مالیکه راغلل او ډېر ازدحام به یې جوړ کړ. او هغه

ېریانان حاضر کړم او مخصوصي دعاوي مي وویلې پ چې معلومېدل. د هغه عصر یو شیخ وایي یو ځل ما غوښتل
 ستاسي چې به هر وخت راتلل هم تر خپل وخت ناوخته راغلل. ما ورته وویل چې یو پېری هم حاضر نه سو او هغوی

شیخ محی الدین وعظ کاوه او موږ ټول هلته تللي وو او په آینده کي که  چې د ځنډېدلو علت څه وو؟ دوی راته وویل
تاسي د شیخ د وعظ په  چې شیخ وعظ کوي. ما ورته وویل چې و په داسي وخت که به مو نه راغواړېدي موږ رابلل

زموږ ډیرو  چې د هغه په مجلس کي تر انسانانو زموږ شمېر زیات وي ځکه چې کي حاضرېږی؟ دوی وویل وجلس
 ۱۳-۱۲طایفو د هغه پر الس ایمان راوړی او توبه یې ایستلې ده. هغه کتاب ص ص 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ودرېږه اسرایلیه! محمدي  چې یوه ورځ شیخ وعظ کاوه او یو ناڅاپه څو ګامه په هوا سو او ږغ یې کړه چې یي: وا۳
ابولعباس  چې دا څوک وو؟ شیخ ورته چې کالم واوره. او بیرته خپل ځای ته راغی. خلکو پوښتنه ورڅخه وکړه

 ۱۳تېز مه ځه خبري واوره. هغه کتاب ص  چې خضر وو. زموږ له مجلس څخه په ډېر تلوار تېرېدی ما ورته وویل
 شیخ یې د یوه صحبت لپاره درې کاله په الره کي منتظر کښېنولی وو. چې البته دا هغه حضرت خضر دی

زما څخه حضرت مقدس  چې ان حاضریږيلو ډلو مالیک، لوی اولیاء او غیبیزما په مجلس کي په ډ چې شیخ ویل: ۴
زما په مجلس کي حاضر سوی نه وي. ژوندي  چې و نبي خالق نه دی پیدا کړیته تواضع زده کړي. هیڅ داسي ولي ا

د ده زوی سید عبدالرزاق د منبر له وروستۍ زینې سره ناست وو.  شیخ وعظ کاوه، چې .... کلهجسماً او مړه روحاً 
اخیست. سر یې پورته کړ. یو ګړی همداسي حیران والړ وو او بېهوښه را پرېووت او بګړۍ او جامو یې اور و

عبدالرزاقه ته هم د هغوی له ډلي څخه یې. د  چې آنحضرت له کرسۍ څخه راکښته سو، اور یې مړ کړ او وې ویل
ا په هو چې پورته مي وکتل ومي لیدل چې مجلس څخه وروسته یې له عبدالرزاق څخه د حال پوښتنه وکړه هغه وویل

څخه ډک دی او کالیو یې اور اخیستی دی. ځیني  کي غیبي کسان والړ دي ساکت او حیران او ټول افق له هغوی
 ۱۴-۱۳چیغي وهي، ځیني ذکر کوي او ځیني پر مځکه لویږي. هغه کتاب ص ص 

شیخ د مرګ پر بستر وویل زما او ستاسي ترمنځ نسبت نسته او زما او د نورو خلکو ترمنځ توپیر د اسمان او : ۵
سره مه قیاسوی. ویل یې زه د خلکو تر چارو برتر او د  مځکي توپیر دی. ما له چا سره مه قیاسوی او څوک زما

و  ېچ هغوی تر عقلونو لوړ یم. اې له شرقه تر غربه د مځکي خلکو، اې د اسمانونو اوسېدونکو حق تعالی ویلي دي
ی اخد چې زه له هغو څخه یمشیخ وویل تاسي نه پوهېږی.  چې زه په هغه څه پوهېږم اعلُم ما ال تعلمون.ترجمه:

ته مو پیدا کړې او په خپل شکل مو  چې پوهیږي او تاسي نه پوهېږی. په شپه او ورځ کي اویا ځله ویل کیږي
ستا ږغ  چې زما پر تا باندي دی خبري وکړه چې اې عبدالقادره د هغه حق له مخي چې جوړکړې. ماته ویل کیږي

و .... هغه ما پر تا دی وخوره او وچښه از چې اې عبدالقادره د هغه حق له مخي چې واورېدل سي. ماته ویل کیږي
 ۱۵کتاب ص 

د شیخ په مجلس  چې دی هیڅ مبالغه نه کوي نو موږ به یې هم ومنو، چې شیخ عبدالحق مخکي ویلي دي چې څرنګه
 کي اولیاء، انبیاء او مالیک حاضرېدل او....

کشف المحجوب، نه په تلبیس ابلیس، نه په اللمع فی التصوف  هنه په تذکرة االولیاء، نه پ چې په زړه پوري خبره دا ده
د ډیرو زیاتو اولیاوو نومونه یې یاد کړي دي، د شیخ عبدالقادر جیالني ذکر نسته.  چې په مثنوي کي، موالنا او نه د 

مګر د سړی بولي  یف المعارف کي، دوه ځله د شیخ عبدالقادر نوم یادوي. هغه لوارپه عو شهاب الدین سهروردي،
کراماتو په باره کي یې څه نه وایي. شیخ عبدالقادر جیالني شاعر او فقیه وو مګر د کراماتو کیسې یې، د نورو اولیاوو 
په څېر، ډیري وروسته جوړي سوي دي. کنه نو خوړل سوی چرګ بیرته ژوندی کول او په هغه آذان کول یوازي د 

د هغه په مجلس کي یا نورو  چې وخت ادعا نه ده کړې یڅحق متعال په قدرت کي دي. او حضرت رسول اکرم ص ه
وایی ما له ځانونو او نورو خلکو سره  چې انبیاوو او یا مالیک برخه اخیستې ده. او که د مقام خبره سي نو لکه شیخ

که د رسول اکرم ص مجلس ته انبیاء . دغه راز شیخ هم له رسول اکرم ص سره د مقایسې وړ نه دی. مه مقایسه کوی
 نه وي راغلي نو د شیخ مجلس ته هم انبیاء نه دي ورغلي.

 او ویل یېسو فالنی مرید دي مړ سوی دی. شیخ په غوسه  چې شیخ عبدالقادر جیالني ته چا خبر ورکړ چې وایي
عزراییل څرنګه د ده بې اجازې له یوه مرید څخه روح اخیستی دی. هغه ګړی اسمان ته والووت او د عزراییل مخه 

عزراییل ارواح پکښي جمع کړي وه. هغه ښیښه ماته سوه، ارواح آزاد  چې له. هغه ښیښه یې په لغته ووهلهیې ونیو
 ۳۹عزراییل په هغه ورځ څوک وژلي وه ټول بیرته ژوندي سوه. احمدکسروي صوفیګري ص  چې او سول

اخیستل ټول د هغه په  قادرمطلق دی، او د روح ورکول او چې ،شیخ به ډېر کرامت درلود مګر له حق متعال سره
په کوم روایت سمه وي؟ او که خبره لږ څه مخته یوسو. دا پخپله سرکښي او په نهایت به اراده دي، د زور وهلو ادعا 

 شیخ عبدالقادر جیالني ته دا کیسه منسوبه کړې ده پخپله د شرک مرتکب سوی دی.  چې . چاکي شرک نه دی
ښخ یې کړ نو رنګ یې تغییر وکړ او  چې شیخ فرید شکرګنج یوه ورځ په هدیره کي خپل مرید ښخاوه او چې وایي

ه څه حال وو. شیخ ویل ډېر ګنهاکار ووعذاب یې خشی چې یو ډول وارخطا سو. ملګرو یې پوښتنه ورڅخه وکړه
خ شی چې ورسېدی. هغه ال والړ وو قطب عالم را چې په شفاعت خبره پای ته نه وه رسولې ورکاوه ما ال د خپل استاد

لېونی درغی. د  چې معین الدین چشتي را ورسېدی. په دغه وخت کي شیخ عثمان هاروني پیدا سو. هاتف ږغ کړه
یې د شیخ هاروني په زور هم نه وای بخښلی؟ شیخ که  چې هغه په نظر به وسوځی کنه تښتی. ملګرو یې ورته وویل

 ۲۸۹دی. اخوند دروېزه، ارشاد الطالبین ص رسول اکرم ص حاضرې چې ورته وویل
 اتا وویني، له تا وروسته ستا جنازه وویني، ست چې هر څوک چې شیخ ته حضرت شهاب الدین دعا وکړه چې وایي

ده دا خبره شیخ فرید شکرګنج ته ورسې چې تر جنازې وروسته ستا د قبر ګنبده وویني هغوی به دوږخ ته نه ځي. کله
ماته خو قطب عالم هیڅ دعا ونه کړه. قطب عالم د شیخ فرید په اندېښنه پوه سو  چې وګرځېدله نو په زړه کي یې ور

ستا مرید سي او بیا ستا د مرید مرید سي او همداسي ترقیامته پوري به د دوږخ  چې هر څوک چې او هغه ته یې وویل
 دا درې چې هر څوک چې اته ویل یېمخ نه ویني. او شیخ رکن الدین وایی یوه شپه مي حق تعالی په خوب ولیدی ر
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

نومونه درې ځله تکرار کړي هغه مي تاته وبخښل: شیخ رکن الدین، شیخ صدرالدین او شیخ بهاءالدین. هغه کتاب 
 ۲۹۳ص 

تصوف په افسانو اواشعارو ژوندی دی. که یې د ژوند له کتابونو څخه افسانې او له اشعارو څخه د باطن کلمه لیري 
هیڅ وخت هیچا د ژوندي صوفي کرامات نه دي لیدلي. او د ټولو صوفیانو  چې پاتیږي. مخکي مو وویلسي تصوف نه 

 د کراماتو کیسې د هغوی له مړیني څخه وروسته جوړي سوي او کرار کرار غټي سوي دي. د صوفیانو په باره کي
هّ ورسره لیکلي وي. یعني وفات سوی دی چې هللا دي یې قبر مقدس وګرځوي. له مړي  هره کیسه لولو نو قدَّس هللا ِسرُّ

 ه څوک حساب کوي؟بسره 
اخیار دي. څلوېښت تنه ابدال  ۳۰۰ چې تنو څخه نه خالي کیږي. ۳۵۵تر څو جهان باقي وي له  چې هجویري وایي
 ابرار دي. څلور تنه اوتاد دي. درې تنه نقیبان دي او یو تن قطب االقطاب یا غوث دی.دي. اووه تنه 
د  چې ټولي خبري یې ومني. خو کله چې سړی ګوري نو مجبور وي چې کشف المحجوب افسانو ته د هجویري د

 په دې اولیاوو کي چې صوفیانو په باره کي کتابونه لولي نو سړی له یوه عمومي سوال سره مخامخ کیږي او هغه دا
رارالتوحید، اخباراالخیار او نورو کوم یو ډېر لوی او تر نورو غښتلی دی. موږ په تذکرةاالولیاء، نفحات االنس، اس

دغه صوفیان یو تر بل زورور کرامات کوي. د مثال په توګه: خواجه نعمت هللا هروي د ځینو  چې کتابونو کي ګورو
په دې  ېچ په دې ټولو یادو سویو کتابونو کي یې نوم قدر نسته، داسي کیسې کوي چې پښتنو اولیاوو په باره کي،

ېر، د تذکرة االولیاء په څد  ،خواجه یحیی کبیر ته پاته نه راځي. مثالهم سوي غوث او صوفي  کتابونو کي تر یوه یاد
هغه د سیدجالل بخاري  چې برهان الواصلین، قطب السالکین، الهام ربانی کامعدن او.... ټول القاب ورکوي او وایی

 څخه خرقه ترالسه کړه او پیر یې د کبیر لقب ورکړ. 
ښارته تللی وو او د آمو د رود پر غاړه ناست وو او خپله ګودړۍ یې  ؟خواجه یحیی د هریوهروي وایی یو وخت 

وان ورته ودرېدی او ورته ویل یې اې دروېشه! ټول وخت دي د ګودړۍ په پینه کولو تېر کړ. تاسي خلک ځګنډله. یو 
ه کړه.؟ شیخ خپله ستن د آمو ښار په ښار ګرځی او خپل نسونه په ګدایي مړوی. تاسي له دې ژونده څخه څه ترالس

زما ستن راوړی!! د هعه له دې ږغ سره له سیند څخه په سل هاوو ماهیان  چې سیند ته وغورځوله او ږغ یې کړ
زه خپله ستن غواړم. د ده له دې ږغ سره یو  چې راووتل او د هر یوه په خوله کي یوه ستن وه. ده بیرته ږغ کړه

له  چې جه یحیی کبیر ستن یې په خوله کي نیولې وه. خواجه هغه سړي ته وویلوړوکی ماهی را پورته سو او د خوا
 ۳۶-۵۳۵دروېشی څخه مي دغه ګټه کړې ده. هغه سړی یې پښو ته ولوېدی او مرید یې سو. مخزن افغاني ص ص 

 کعبې ته داخل سو نو په حیرت کي ډوب سو. په چې هجري قمري کي حج ته تللی وو. او ۷۷۰خواجه یحیی په » 
یاخواجه یحیی السالم علیکم. خواجه جواب ورنه کړ.  چې دغه وخت کي حضرت خضر درې ځله ږغ ورباندي وکړ

درې ځله نور دي ولي  چې حضرت خضر پوښتنه ورڅخه وکړه چې څلورم ځل یې د هغه سالم ته جواب ورکړ. کله
حیرت په عالم کي داسي ډوب تللی اې خواجه خضر زه د  چې زما سالم ته جواب ونه وایه؟ خواجه یحیی ورته وویل

 ۵۳۶فکر نه کېدی. هغه کتاب ص مي تا غوندي په زرهاوو کسانو ته  چې وم
هغه د څلوېښتو ابدالو څخه فیض ترالسه کړی وو.  چې خواجه نعمت هللا د شیخ اسماعیل سربڼي په باره کي لیکي

او شیخ حضرت غوث االعظم مخدوم شیخ بهاءالدین ده او شیخ احمد ولد موسی ته خرقې ورکړې. شیخ اسماعیل 
ه ډېر زیات خلک د دوی زیارت ته راتلل. شیخ بنقاه جوړه کړه او هره ورځ خااحمد د خواجه خضر په کلي کي 

د  چې وویل یله سوه وري ورته حاللول او هغه ټولي غوښي به ختمي سوې. شیخ اسماعاسماعیل به د ورځي پنځ
ه ب چې واچوی. خادمانو به هم دغسي وکړه. کلهیې پسونو سرونه او پښې جالجال وتړی او د پسونو په غوجل کي 

ر ره حالل کړل. دا کاسهار غوجل ته ورغلل نو پنځه سوه پسونه به بیرته ژوندي سوي وه او بیا به یې د مېلمنو لپا
 هره ورځ تکرارېدی.

زما زیارت  چې د دنیا ټول اولیاء زما د لیدلو آرزو لري او چې ه قوله ویلي ديلشیخ احمد موسی د شیخ اسماعیل 
 ۵۳۱هغوی هره ورځ زما لیدلو ته راځي.... هغه کتاب ص  چې ونه کړي هغه ولي کېدالی نه سي. دغه علت دی

ته درجه کوي. هغه یوچرګان ژوندي کوي. هغه بل یوه رمه حالل کړي او خوړل سوي اوس به نو سړی کوم شیخ 
پسونه هره ورځ له سره ژوندي کوي. هغه بل ته له دریابه ماهیان مرغلري راباسي. دې بل شیخ ته ستني راوړي. 

څوک زما  ېچ کوم یو یې ابدال او کوم یې ابرار دی. ځکه شیخ اسماعیل وایی چې له سړي څخه الره ورکه سي
 زیارت ونه کړي هغه دوالیت مقام ته نه رسیږي. 

د نورو لیکل یې هسي د لیکوال او لوستونکو د  چې مخزن افغاني، په دې ارتباط، له داسي خندوونکو افسانو ډک دی
 وخت ضایع کول دي.

َسِری سقطی د بغداد په بازار کي یو دوکان درلودی. په دکان کی یې هیڅ شی نه  چې په اسرارالتوحید کي راغلي دي
د هغې شاته به یې نفلونه کول او په ورځ کي یې دوولس زره رکعته نفلونه  چې خرڅول او یوه پرده یې ځړولې وه

 ۲۵۱کول. اسرارالتوحید ص 
څلور شواروزه کیږي. شیخ په هر حساب ه باندي څکه شیخ په هره دقیقه کي دوه رکعته نفل وکړي؛ دا سل ساعته یا 

 سړی به څه ووایي؟پوروړی کیږي. 
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

غوړه ماالنو به د سلطانانو لپاره جوړولې او د هغوی له اوالدونو او درباریانو  چې د کراماتو کیسې دونه ارزاني سوې
ایی و چې هار کي ډېره مشهوره دهڅخه به یې انعامونه ورباندي اخیستل. د احمدشاه بابا په باره کي دا کیسه، په کند

یرو خلکو ډمازیګر لمونځ په کندهار کي کاوه او د ماښام لمونځ به یې کعبې شریفي ته رساوه.  هغه به، زیاتره وختونه
 احمدشاه بابا یې په کعبه کي لیدلی او په هغه ورځ په کندهار کي هم لیده سوی وو. چې سوګندونه یاد کړل

نادرشاه افشار ووژل سي، د هغه په لښکر کي  چې مخکي له هغه چې کي دا خبره راغلې دهپه ډیرو زیاتو تواریخو 
د  چې صابرشاه یې باله او هره ورځ به یې د لښکر څخه ګوښه خېمې جوړولې او ویل به یې چې یو دروېش وو

احمدخان د پاچهی لپاره تیاری کوي. ما همدغه کیسه، پر کتاب برسېره، د کندهار له یوه مشهور مورخ، شاعر او 
 ب و تاب اورېدلې ده.آعالم څخه، په ټول 

لویو شیخانو او پیرانو به کله طوطي، کله چرګ، کله پسونه او کله انسانان ژوندي کول هغوی خو د خدای  چې دا
څه کم دېرش کاله په هندوستان کي واکمن وو،  چې په باره کي، ۱۵۱۷-۱۴۸۹سلطان سکندرلودي دوستان ول خو د 

وایی یو وخت دوو تنو سپرو سپاهیانو له یوه سړي څخه سر پرې کړ او د  چې دا کیسه په تاریخونو کي راغلې ده
دوه نور سپاره ورپسي ور  چې اغلباً به ښکلې وه، پر آس سپره کړه. سپاره ال ډېر نه وه تللي چې هغه مېرمن یې،

ا ورسول او د ښځي د مېړه پرې کړی سر یې په غاړي پوري وموښالوه، او هغه زورسېدل. هغه عسکر یې په س
سلطان او د هغه یاور  چې بیرته ژوندی سو. تر مرګه پوري یې پر غاړه باندي زخم پاته وو او سوګندونه یې یا دول

ه ده تر بیرته ژوندي کېدلو وروست چې موښلولی دی. ځکهیې په غاړي پوري  د ده سر چې یې په خپلو سترګو ولیدل
-۱۰۷خپل مخونه ورته لوڅ کړي. عبدهللا، داوودي تاریخ ص ص  چې هغوی تعقیب کړل او سوګندونه یې ورکړل

 ۴۶-۴۵احمدیادګار، تاریخ شاهي، ص ص  ۱۰۹
 وروسته سلطان بهلول چې قیر ناست وو. او بهلول،وایي د سړک پر غاړه باندي یو ف چې دا کیسه هم ډېره مشهوره ده

 په تاسي داسي څوک سته چې سو، له خپلو دوو ملګرو قطب خان او فیروز خان سره روان وو. دروېش ږغ کړل
د ډهلي پاچهي په دوه زره ټنګو واخلي. د بهلول ملګرو ږغ ونه کړ خو بهلول ور وړاندي سو او د هغه مخي ته  چې
مبارک دي سه. څه موده وروسته بهلول،  چې ودلې ویل یې نوري نه لرم. دروېش ورته وویلټنګې کښېښ ۱۶۰۰یې 

 ۱۸هغه کتاب ص عبدهللا،  د هغه دروېش له وینا سره سم، د ډهلي پاچا سو.
 شیخ جمالي، د چې سلطان سکندر هم، د خپل پالر په څېر، شیخانو او دروېشانو ته ډېر زیات اخالص درلود او کله

 خج له سفر څخه وروسته، د عراق او ماوراءالنهر دوره وکړه او ډهلي ته ورسېدی نو سلطان له هغه څخه وغوښتل
شیخ اګرې ته نیژدې سو نو سلطان یې تر ډېره ځایه پوري مخي ته پیاده ورغی.  چې اګرې ته ورسي او کله چې

 ۴۷تاریخ شاهي ص 
په غیب خبر وو او ټول درباریان ورته حیران ول. سلطان په  چې ویل کیږي سلطان ته ډېر کرامات منسوب دي او

دیناره یې  ۱۵۰۰په  چې دغه حال کي تقریباً هره شپه ساز ته کښېناست او څلور ښکلي غالم بچه ګان یې درلودل،
و سره به څلور اخیستي وه. هغوی به د شپې تر ناوخته پوري ساز کاوه او ډېر ښایسته آوازونه یې درلودل. له هغوی

 ۴۸تنو نورو سرنا وهله او د شپې تر ناوخته به یې د شرابو او موسیقي مجلس تود وو. هغه کتاب ص 
شیخان د کراماتو په کیسو کي چنداني یوه بل ته نه تسلمیږي. او که تسلیمیږي نو هم یې مطلب د هغه شیخ لوړول نه 

بل چرګان ژوندي کوي، یو بل یې انسانانو ته روح بلکه د ځان صفت کول وي. یو شیخ په غیب خبر وي، هغه 
زړه یې وغواړي بیرته یې ورڅخه اخلي. د هغه بل د وعظ او نصیحت په  چې ورکوي، هغه بل یې پاچهی بخښي او

 مجلس کي د اولیاء او انبیاء ارواح حاضریږي او ....
لوړ او د قایم په مقام کي باله پخپله د  خپل پالر شاه عبدالرحیم یې تر غوث چې ، ۱۷۶۲-۱۷۰۳شاه ولی هللا دهلوي 

له حج څخه راستون سو نو د خوبونو پر ځای  چې کله. او وهلږو اولیاوو لیدلي  چې لهداسي خوبونو د لیدلو ادعا کو
 دهغه یعني شاه  چې په دې عقیده کړی دی ایخد چې ادعا وکړه ات الهیه په نوم کتاب کي،م، د تفهییې په ویښه

خدای خپل ذات ته د رسېدلو ټولي الري بندي کړي دي او یوازي  چې ټولو ستر امام دی. شاه وویلصوفي سلوک تر 
د ده دښمنان به نه په  چې له الري ده. شاه وویل ) شاه ولی هللا( هغه د ده چې یوه الره یې پرانیستې پرې ایښې ده

هر څوک اوسیږي هغه رعیت دي  چې يجنت او نه په دنیا کي څه ترالسه کړي. پر دې برسېره په شرق او غرب ک
او شاه یې پاچا دی. که خلک په دې خبري پوه سي نو دوی به روحي نېکمرغي ترالسه کړې او که پوه نه سي نو 

  ډېر لوی تاوان به وکړي.
دوی په هغه عصر او زمان  خلکو ته ووایه چې خدای ده ته الهام کړی دی چې شاه ولی هللا په همدغه کتاب کي وایي

د ده تر بیرغ الندي والړ نه سي هغه به ځان ته  چې کنټرول یې د شاه په الس کي دی. هر څوک چې ژوند کوي کي
دی  چې د خدای څخه یې یو خاص امتیاز دا ترالسه کړی دی چې شرم او پښېماني راوړي. ده وروسته ادعا وکړه

 و ساتونکی دی. یې د آخري زمانې وروستنی استازی ټاکلی دی. دی د نړۍ فیلسوف، مشر ا
د اسالم له تعبیراتو څخه را پیدا سویو  چې دا د ده د والیت برکت دی چې شاه د تفهیمات په نوم کتاب کي ادعا وکړه

 Rizvi p 219 خاتمه ورکړه.یې اختالفاتو ته 
تر شاه ولی هللا لوړي او زیاتي ادعاوي وکړي خو شاه ولی هللا هغه په خوله  چې ډیرو نورو اولیاوو به هم غوښتل

  وویل. اوس به نو سړی څرنګه قضاوت کوي؟
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لعم، حضرت رسول ص چې له شاه ولی هللا دهلوي څخه زیات و کم اته سوه کاله مخکي شیخ ابوسعید ابوالخیر ویلي وه
و له تا وروسته به بل ولي نه وي. نو یا خو ابوسعید دروغ ویلي ته خاتم االولیاء یې ا چې په خوب کي، ورته ویلي

 دي او یا شاه ولی هللا ته الهام نه دی سوی . هسي له ځانه خبري یې کړي دي. 
یوویشتمي پېړۍ له پیل څخه تر اوسه پوري د نړۍ پر شلمي پېړۍ په منځنیو لسیزو کي او بیا د د  چې دغه حاالت

سهاره ترماښامه د نصارا، هندو، اسراییلو او کمونیسټانو تر ستم الندي دي. د لیبیا، یمن، مسلمانانو راغلي دي او له 
عراق، افغانستان، سوریې او فلسطین پر مسلمانانو باندي سور اوربل دی، د اسالم په تاریخ کي ساری نه لري. که دا 

 او ا به کله د مسلمانانو په درد خوري.اولیاءهللا او قطب االقطاب په دغه وخت کي هم کرامت ښکاره نه کړي د ۳۵۵
 که دوی په دغه حال کي هم زموږ په درد نه خوري نو بیا خو یې ټول خیر خپلو ځانونو ته رسولی دی.

صاحب حال سړی دی. له ده څخه هر  چې په کندهار کي یو سپین ږیری سید وو؛ خلکو به ګل آغا باله. ویل کېدله 
»  ېچ ظلمونه کله پای ته رسیږي. ده به ویل روسانوپر افغانستان به دا د سرولښکرو او  چې وخت دا پوښتنه کېدله

غوث چۍ په قبر کي خپل  د هرمسلمان سره موجود وو. چې دا هغه جواب وو«. ه ده رسېدلېنوخت او وعده یې 
 کوالی؟ طبیعي خبره ده مرید له عذابه خالصاوه نو د مځکي پر مخ باندي له ژوندیو مریدانو سره ولي مرسته نه سي

 یوازي دا ټولي افسانې دي او د کلونو او پېړیو په اوږدو کي تر اوسه الس پر الس او خوله پر خوله ګرځي. چې
 له خپلو بنده ګانو سره مرسته کوي.  چې خدای دی
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