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 تصوف او اسالم
 

 دوهم فصل
 اوومه برخه

 تصوف، موسیقي او رقص:
ل حساب او تکیه کود صوفیانو د سلوک یوه عمده برخه توکل دی. توکل د حق تعالی پر اراده، احسان او کرم باندي 

لري او نه یې کوالی سي. خو صوفیان، د خپلو نورو  دي. په دې برخه کي مذهبي علماء له هغوی سره نه مخالفت
اعمالو په څېر، په دې برخه کي، دونه افراط کوي چي که ټول خلک د دوی له توصیې او عمل سره سم حرکت 

ن ثوري څخه چا پوښتنه وکړه چي غواړم په ګوښه کي کښېنم؛ د وکړي نو د دنیا کاروبار به په ټپه ودریږي. له سفیا
کسب او کار په باره کي څه وایې؟ سفیان ثوري ورته وویل چي له خدایه وبېرېږه؛ ما هیڅ دا سي څوک نه دی لیدلی 

 ۱۷۷چي په زړه کي له خدایه وېره لري او کسب ته محتاج سوی وي. عطار، تذکرة االولیاء جلد اول ص 
اذ رازي له قوله وایی چي دنیا د شیطان شراب دي. هر څوک چي له دې شرابو څخه مست سي نو بیا پر د شیخ مع

هوښ نه راځي. او یوازي د قیامت په ورځ پر هوښ راځي او هلته نو له پښېمانی پرته بل څه ورته نه وي. شیخ دغه 
کړې؛ چي بیرته درپسي راځي او در څخه راز وایی دنیا د شیطان دکان دی. پام کوه چي له دې دکان څخه غال ونه 

 ۲۷۰غواړي یې. هغه کتاب ص 
له حاللي مزدوری، حاللي ګټي او حالل کسب سره اسالم هیڅ وخت مخالفت نه دی کړی بلکه هر وخت یې تشویق 

 کړی دی. د ثبوت لپاره یې هم آیتونه او هم حدیثونه موجود دي.
له ابو سلیمان داراني » خه کي هم افراط کوي. ابن جوزي لیکي: صوفیان، د ژوند د بل هر اړخ په څېر، په دې بر

په باره کی ویل کیږي چي ده ویل که موږ پر خدای باندي توکل درلودوالی نو د غله له وېري مو پر کورونو باندي 
ړ او ر وکدېوالونه نه را ګرځول او کورونو ته مو قلفونه نه اچول. د زوالنون له قوله ویل سوي دي چي کلونه مي سف

یوازي یو ځل مي په صحیح معنی توکل وکړ او دا هغه وخت وو چي زموږ کښتۍ په دریاب کي ماته سوه او ما پر 
یوه تخته باندي الس ونیوی. په دغه وخت کي مي په زړه کي وویل چي که تقدیر ستا د ډوبېدلو فیصله کړې وي نو 

مي الس لیري کړ او ځان مي اوبو ته خوشي کړ؛ اوبو ساحل بیا خو تخته ګټه نه لري. دا مي وویل او له تختې څخه 
ته ورسولم. له ابویعقوب څخه یې د توکل په باره کي پوښتنه وکړه هغه په دغه وخت کي یو درهم درلودی هغه یې 
را وایستی او وروسته یې نو د توکل په باره کي خبري وکړې او ویل یې شرمېدلم چي یو درهم راسره وي او د توکل 

باره کي وږغېږم. مولف وایی دا خبري ټولي له بې علمی څخه کیږي. که دوی پوهېدالی چي توکل څشي دی نو  په
د توکل او اسباب او وسایلو ترمنځ یې تضاد نه لیدی. د توکل معنا دا ده چي په زړه کي تکیه یوازي پر خدای وکړه 

فقې له پیدا کولو سره هیڅ اختالف نه لري. هغه خدای خو دا له حرکت او له وسایلو څخه د کار اخیستلو او د حاللي ن
چي د توکل امر کړی دی هغه د احتیاط او مسلح کېدلو هدایت هم کړی دی. )ُخذُواِحذرُکم ( یعني تیاری ونیسی. او 
 بل ځای وایی ) َو اَِعدوا لهم مااستطعتم من قوِت( یعني د هغوی په مقابل کي له هري وسیلې څخه چي کار اخیستالی
سی وایې خلی. پخپله پیغمبرصلعم یو وخت په جنګ کي دوې زغري اغوستي وې. یو ځل چي ناروغه سو له دوو 
طبیبانو سره یې مشوره وکړه. له مکې څخه د مهاجرت کولو په وخت کي له مشرکانو څخه په غار کي پټ سو او یو 

 ؟ ( څوک زما د شپې پیره کوي؟ نو ګواکيپوښتنه وکړه چي ) من یحرسني اللیلة وخت یې د شپې د پیرې په وخت کي
 ۸۱-۲۸۰ابن جوزي ص ص  «توکل له احتیاط سره هیڅ تضاد نه لري.

ابن جوزي وایی که له صوفیانو څخه پوښتنه وسي چي زه د عیال نفقه له کومه برابره کړم وایی ته مشرک سوې او 
ی هغه توکل او یقین نه لري. ابن جوزي که ورته وویل سي چي فالنی د کسب او تجارت کولو لپاره روان سو وای

وایی همدغه خلک کسب او کار نه کوي او شپه خانقاه ته رسوي او هلته د خیراتونو ډوډۍ خوري ځکه دوی پوهیږي 
 ۲۸۳چي خانقاه هیڅ وخت له خیراته خالي نه وي لکه دوکان چي له ماله خالي نه وي. هغه کتاب ص 

ري او یقیني خبره ده چي دا کیسې د دوی له وفات څخه وروسته جوړي سوي صوفیان په دې باره کي عجیبي کیسې ل
دي مثالً: د شیخ عبدالقادر ګیالني له قوله ،چي مولنا جامي یې نوم عبدالقادر جیلي لیکي، ویل سوي دي چي یوولس 
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رانه وړي  کاله په یوه برج کي کښېنستلم او له خدای سره مي عهد کړی وو چي تر څو پوري بل څوک ډوډۍ راته
او ګوله په خوله کي رانه کړي زه به یوه ګوله ډوډۍ ونه خورم او چي اوبه راباندي ونه چښي زه به یو غوړپ اوبه 
ونه چښم. یو ځل مي څلوېښت ورځي هیڅ شی ونه خوړ. یو څوک راغی او یو څه خوراک یې راته راووړ. نیژدې 

ي له خدای تعالی سره د خپل عهد څخه ونه ګرځم. وامي وو چي نفس مي په خوراک پیل وکړي؛ خو ما ویل وهللا چ
ورېدل چي له دننه څخه مي یو څوک فریاد کوي چي وږی یم وږی یم. په دې وخت کي شیخ ابوسعید تېرېدی او هغه 
آواز یې واورېدی او ویل یې عبدالقادره دا څه دي؟ ما ورته وویل چي دا مي د نفس چیغي دي مګر روح مي پر خپله 

نګ دی او د خپل خدای په مشاهده بوخت دی. شیخ راته وویل چي زموږ کورته راسه. ما خپل نفس ته وویل خبره ټی
چي له دې ځایه نه وزم. ناڅاپه ابوالعباس خضر راغی او ویل یې والړ سه او ابوسعید ته ورغلو. ومی لیدل چي 

ې عبدالقادره هغه چي ما درته وویل بس نه ابوسعید د کورمخي ته والړ دی او زما انتظار باسي. ماته یې وویل چي ا
وه چي خضر ته دي حاجت پیدا سو؟ شیخ ویل راځه او زه یې کورته بوتلم. هغه خوراک چي یې برابر کړی وو یوه 
یوه ګوله یې زما په خوله کي راکول تر څو چي موړ سوم؛ او له هغه وروسته یې په ما خرقه واغوسته او د ده صحبت 

 ۵۰۹-۵۰۸ ي نفحات االنس من حضرات القدس ص صته به ورتلم. جام
دا کیسه د مولنا عبدالرحمن جامي په څېر یوه لوی صوفي مرشد په خپل مهم کتاب کي راوړې ده. البته له سره ترپایه 
ناممکنات دي. له بلي خوا پخپله د شیخ عبدالقادر ګیالني د ژوند له حاالتو سره چنداني اړخ نه لګوي. تر هغه ځایه 

هغه له سوانح سره اړه لري نو هغه یو مشهور خطیب او متشرع عالم وو. ما یې په اشعارو کي د تصوف  چي د
په نوم کتاب چي یې ما لوستی دی  «الخاطر جال» څرک بیخي لیدلی نه دی. د هغه ډیري لیکني راپاته نه دي او د 

ره هیڅ اړخ نه لګوي. دا خو په هر یوازي د شرعي احکامو او نواهیو په باره کي دی او له تصوف او شیخی س
صورت، خو د ابوسعید ابوالخیر د کراماتو په باره کي اسرارالتوحید نومي کتاب کي نه یوازي دې مهمي کیسې ته 
اشاره نه ده سوې بلکه د شیخ عبدالقادر ګیالني ذکر قدر یې نه دی کړی. په داسي حال کي چي په هغه کتاب کي د 

راغلي دي چي ابوسعید یو ځل ورسره کتلي او یا یې زیارت ته ورغلی دی. او دا ممکنه نه ټولو هغو شیخانو نومونه 
وه چي په هغه کتاب کي دي د دومره لوی شیخ، چي څلوېښت ورځي لوږه تېروالی سي او بیا هم پر خپله خبره ټینګ 

ق تعالی له مقام سره نعوذباهلل والړ وي، نوم قدر یاد نه سي. که څه هم چي لومړی خو دغه ډول فیصله کول پخپله د ح
ټوکي دي او بل د عبدالقادر ګیالني په څېر یوه عالم څخه د داسي فیصلې کولو انتظار بیخي ایستل کېدالی نه سي. 
عبدالقادر ګیالني، په خپله زمانه کي، په ډېر لوی خطیب مشهور وو او که یې له تصوف او شیخی سره عالقه ښودلې 

حیث نه ده ښودلې. ځکه چي له ده څخه وروسته د تصوف او د صوفیانو د ژوند د احواالتو  وي نو هم یې د مسلک په
په باب لیکل سویو کتابونو: تذکرة االولیاء، کشف المحجوب، اسرارالتوحید، اللمع فی التصوف، تلبیس ابلیس کي یې 

یسې یې په هغو کتابونو کي راغلي دي نوم او د ژوند او کراماتو په باره کي هیڅ یادونه نه ده سوې؛ او د کراماتو ک
 وروسته لیکل سوي دي لکه نفحات االنس، اخباراالخیار او نور.  چي د شیخ له وفات څخه سوونه کلونه

د دې کیسې د لیکلو په وخت کي شیخ عبدالرحمن جامي ته، چي مشهور عالم وو، دونه معلومات باید سوي وای چي 
ې او ورځي روژه نیولي وي خو د ابوسعید ابوالخیر په کور کي مېلمه کېدالی شیخ عبدالقادر ګیالني به څلوېښت شپ

نه سوای؛ ځکه چي شیخ عبدالقار ګیالني د ابوسعید ابوالخیرله وفات څخه دېرش کاله وروسته زېږېدلی دی. ابوالخیر 
 کال کي دنیا ته راغلی دی. ۱۰۷۸کال کي وفات سوی او عبدالقادر ګیالني په  ۱۰۴۸په 

وزي د ابراهیم خواص له قوله وایی چي ما غوښتل حالله روزي پیدا کړم او ویې خورم. نو د ماهیانو په ښکار ابن ج
پسي ووتلم؛ درې ماهیان مي ونیول او یو ناڅاپه مي پر څټ باندي یوه څپېړه وخوړه او ورپسې ږغ راباندي وسو چي 

دی مړ کړ. ابراهیم خواص وایی د ماهیانو چنګک هیڅ ځای دي رزق پیدا نه کړ چي دلته راغلې او تسبیح ویونکی 
مي مات کړ او ښکار مي پرېښود. مولف وایي که دا قصه ریشتیا وې نو دغه څپېړه د ابلیس وه او دا ږغ هم ابلیس 
کړی دی ځکه چي خدای خو ماهی حالل کړی دی او د هغه د ښکارولو له امله چاته سزا نه ورکوي. ابن جوزي ص 

۲۸۵ 
یی علماء پر دې خبري متفق دي چي تداوي مباح ده او ځینو خو ال مستحب بللې ده او پیغمبر صلعم هم ابن جوزي وا

 ۲۸۶د خپل ځان تداوي کوله او هم یې نور کسان تداوي ته تشویقول. ص 
خو د صوفیانو په کتابونو او کیسو کي له داسي خبرو سره مخامخ کیږو چي که په ریشتیا هم پیښی سوي وي نو 

افراط یې بلالی سو. عبدالواحد عامر وایی چي رابعه ناروغه وه او زه او سفیان ثوري د هغې پوښتني ته  یوازي
ورغلو. کله چي یې کورته ورغلو نو لومړی خو مو د هغې له هیبته خبري نه سوای کوالی وروسته مي سفیان ته 

رابعې سفیان ته وویل چي ته نه پوهېږې  وویل چي ورته ووایه چي د دې رنځ د عالج لپاره ځان ته یوه دعا وکړي.
چي دغه رنځ پر ما باندي خدای تعالی ایښی دی. سفیان ویل پوهېږم. رابعې ویل چي پوهېږې نو بیا ماته څرنګه وایې 
چي د خدای د غوښتني په خالف غوښتنه ورڅخه وکړم او د دوست په خالف غوښتنه ناروا ده. سفیان ورته وویل 

عې ورته وویل چي د خدای په عزت مي دي قسم وي چي دوولس کاله کیږي تازه خرما ته چي څه آرزو لرې. راب
مي هوا کیږي خو دا دوولس کاله کیږي چي ما یوه خرما نه ده خوړلې ځکه چي زه بنده یم. د بنده له آرزو سره څه 

 ۷۵ء جلد اول ص کار دی. که زه خرما وغواړم او خدای ونه غواړي نو دا خو کفر دی. عطار تذکرة االولیا
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که څه هم چي د رابعه العدویه څخه کوم لیکلی شی پاته سوی نه دی او د هغې په باره کي ډیري کیسې لیکل سوي 
دي. خو که دا قول ریشتیا وي او یا یې ریشتیا فرض کړو نو دا خو پخپله کفر دی ځکه چي له حق متعال څخه د 

 پر حالل باندي د حرام حکم دی. حالل خوراک غوښتنه نافرماني او کفر بلل پخپله 
روایت دی چي ابوعبید تستري د روژې د میاشتي په لومړۍ ورځ خپلي خوني ته د ننوتلو په » ابن جوزي وایی 

وخت کي خپلي مېرمني ته وویل چي د دې خوني دروازه راپسي ګل کړه او هره شپه له یوه سوري څخه یوه ګوله 
ورځ چي یې مېرمني دروازه پرانیستله او اطاق ته ننوتله نو ویې لیدل چي وچه ډوډۍ را اچوه. د اختر په لومړۍ 

ټولي دېرش ګولې د اطاق په یوه کونج کي پرتې دي. ابوعبید، په دې دېرشو ورځو کي، نه ډوډۍ خوړلې او نه یې 
 اودس یې اوبه چښلي وې او نه یې د اودس تازه کولو ته ضرورت پیدا کړی وو یعني حتی ویده سوی هم نه وو، چي

مات سي. دا نکل له دوو اړخو دروغ دی. لومړی خو دا چي دا ممکنه نه ده چي سړی دي حتی درې ورځي بې خوبه 
او خوړو ژوندی وکړي او میتیازي دي ورنه سي. دوهم دا چي مسلمان د جمعې لمونځ او جماعت نه قضاکوي. خو 

ده وه بریالی سوی دی او چي د تېر ایستلو څه چلونه یې ز که دا کیسه ریشتیا وي نو بیا ابلیس په خپله نقشه کي بشپړ
 ۲۸۷تلبیس ابلیس ص « له ټولو څخه یې کار اخیستی دی.

لکه څرنګه چي ابن جوزي وایی دا کیسه له سره تر پایه دروغ ده او که ریشتیا وي نو له شریعت سره په هیڅ صورت 
ي تر دې عجایبي کیسې سته، چي موږ به وروسته په یو سر نه خوري. د تصوف په تاریخ او د صوفیانو په حاالتو ک

څه تفصیل ورباندي راسو. دا کیسې معموالً د صوفیانو له وفات څخه وروسته، د کلونو او لس هاوو کلونو په اوږدو 
کي، جوړي سوي او الس پر الس سوي دي؛ او په هر وخت کي هر چا د بېلو مقاصدو لپاره کار ورڅخه اخیستی 

 ته به اشاره ورته وکړو.دی؛ او وروس
ه تاسي پ« ) اِنَّ اکرمکم عندهللاِ اتقی کم » متشرعین، په هیڅ توګه، د ُزهد مخالف نه دي بلکه زهد او تقوا تشویقوي. 

ډېر پرهېزګار وي.( خو شریعت په ُزهد کي هم د  کي د حق تعالی په نزد هغه څوک تر ټولو بهتر دی چي تر ټولو
ک له کسب او کار، کرني، تجارت او حالل مال جمع کولو څخه نه منع کوي او ضمناً اعتدال الره خوښوي. هیڅو

خلک له مجاهدینو، غریبانو، مسافرینو او نېسمتنو ګاونډیانو سره مالي مرستو ته تشویقوي. که څوک کسب ونه کړي 
 ای سي.وکړ یه کړي ده،او حالله ګټه کور ته یو نه سي نو څرنګه به له بل چا سره مرسته، چي قرآن شریف یې توص

البته تصوف د ُزهد او تقوا په برخه کي هم له افراط څخه کار اخلي او حتی، تر ډېره ځایه، د شریعت مخالف لوری 
تعقیبوي. شیخ نجم الدین کبرا، چي د کبرویه طریقه د هغه په نامه ده، او په ولي تراش مشهور وو، د ُزهد په باره کي 

و شیانو څخه راوتل او ځان ساتل دي چي لږ او ډېر خوند ورڅخه اخیستل کیږي. دا نو د ُزهد له ټولو هغ: » وایی
جنس او مال له جمع کولو څخه نیولې بیا تر جاه و جالل پوري، چي د انسان له وفات څخه وروسته پاته کیږي. 

ه ده او باید چي خوند ورڅخرسول هللا صلّی هللا علیه وسلم فرمایلي دي چي دنیا د آخرت پر غوښتونکو باندي حرامه 
وانه خلي. آخرت پر اهل دنیا باندي حرام دی ځکه چي په هغه کي د دوی نصیب نسته او دنیا او آخرت پر اهل هللا 

 ۹کبرا، االصول العشره ص « باندي حرام دی او هغوی ته له دواړو څخه د خوند اخیستلو نصیب نسته.
سوی دی. د احادیثو په هیڅ معتبر کتاب کي نسته ځکه چي د حضرت  لومړی خو دا حدیث حقیقت نه لري او ټول جعل

رسول صلعم د ژوند له اصولو سره هیڅ مطابقت نه لري. حضرت رسول صلعم یو وخت پخپله تجارت کاوه او په 
 مدینه منوره کي یې د اوسېدلو او قدرت په زمانه کي تجارت، زراعت او کسب او کار او له حاللو الرو د مال السته

 راوړل نه یوازي روا بللي بلکه تشویق کړي دي. 
طبیعي خبره ده چي صوفیان او پخپله شیخ نجم الدین کبرا د کسب او کار او تجارت او مال ټولولو څخه الس اخیستل 
یوازي صوفیانو ته نه توصیه کوي بلکه دا ښېګڼه او خدای ته رسېدل د ټولو مسلمانانو او په عمومي توګه د ټولو 

نو لپاره غواړي. که ټول مسلمانان او نور انسانان، فرض محال، د شیخ الره غوره کړي نو بیا خو به ژوند انسانا
سقوط وکړي؛ نو بیا خو به لږترلږه په اسالم کي تمدن له منځه والړ سي او ټول مسلمانان به د خپلو ګېډو د مړولو 

 لپاره ځنګلونو او غرونو ته پناه یوسي. 
زهد د رغبت او میل ښودلو ترک وهلو ته وایی او دا پر دوه ډوله دی. لومړی له دنیاوي » : شیخ وروسته وایي

خوندونو څخه الس اخیستل دي. لکه له خوړلو او چښلو، نکاح کولو، د جاه و جالل سره مینه ښودلو او پاچاهانو او 
او کله چي سړي له دې خوندونو څخه لویانو ته له نیژدې کېدلو او د هغوی صفت کولو او داسي نورو شیانو ته وایي. 

الس واخیست نو بیا یې ټوله توجه د آخرت خواته اوړي ځکه چي دنیا فاني ده او آخرت باقي دی. او دوهم ډول زهد 
له دنیا او آخرت دواړو څخه الس پرسر کېدل دي. ځکه چي دنیا او آخرت دواړو ته توجه کول د جناب حق سبحانه 

قیقي زهد دغه ته وایی ځکه چي لومړی ډول زهد باقیه نفساني خوندونو ته توجه او څخه توجه را ګرځوي. او ح
رغبت دی؛ نو په حقیقت کي میل او رغبت ترک سوی نه دی. نو د حق تعالی د طالبانو لپاره دا ضروري ده چي له 

 «یڅ شي آرام نه سي. دنیا او آخرت دواړو خوندونو ته له رغبت څخه ځانونه وساتي. او پرته له خدای څخه بل په ه
 هغه کتاب هغه مخ

شیخ نجم الدین کبرا، د ابن جوزي او په عمومي صورت د ټولو متشرعینو په خالف، چي د آیة د ترجمې په برخه 
کي له ډېر احتیاط څخه کار اخلي، د خپلو لس ګونو اصولو په پای کي یو آیة راوړي او هغه د خپلي غوښتني او هدف 

اََوَمْن کان میتاً فاحییناهُ و جعلنا لهُ نوراً » نه خوري. سره سم داسي ترجمه کوي چي د آیة له اصلي معنا سره هیڅ سر 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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
 

ږم سورة االنعام شپ« یمشي بِِه فی الناس کمن مثلُهُ فی الظلمت لیس بخارجٍ منها کذالک ُزیِّن للکفرین ماکانوا یعملون.
آیة. ترجمه: آیا هغه کسان چي مړه وه او موږ ژوند ورکړ او داسي رڼا مو ورکړه چي د هغې په وسیله په خلکو  ۱۲۲

کي تګ وکړي؛ د هغو کسانو سره یو شی دي چي د تیارې په زړه کي روان دي او نه سي ورڅخه وتالی؟ په دغه 
 ) ترجمه د تفسیر یوسف علي( ډول، هغو کسانو ته چي ایمان یې نه دی راوړی خپل اعمال ښه ښکاري.

آیا د هغه سړي داستان چي د انسانیت د شجرې له ظلماني اوصافو څخه » نجم الدین کبرا دا آیة داسي ترجمه کوي: 
مړ سوی وي او بیرته مو حقیقي ژوند ته چي ورته الزم دی ژوندی کړی او اوصاف او ربانی اخالق مو ورکړي او 

نور ملګری کړی وي چي د هغه په وسیله په خپل عقل د خلکو منځته ننوزي تر له هغه سره مو د خپل جمال هغه 
څو د هغوی په باطني احوال ځان خبر کړي د هغه چا له قصې او داستان سره یو شان دی چي په هغه کي د انسانیت 

 ۲۴االصول العشره ص « د شجرې د تاریکی صفات ال پاته وي.
ترجمې سره په هیڅ صورت نه لګیږي؛ او د شیخ چي څرنګه زړه غوښتي لومړی خو د شیخ ترجمه د آیة له اصلي 

دي هغسي ترجمه یې کړې ده. او د آیة په ترجمه کي قصداً الس وهل او د خپلي خوښي سره سم تفسیرول که کفر نه 
چي  دیوي نو کبیره ګناه خو ده. او دوهم دا چي بنده د حق متعال په صفاتو متصف کول، زما په عقیده، مطلق کفر 

هیڅ شیخ او ولي ته یې د مرتکب کېدلو اجازه نسته. او دریم دا چي بنده د حق متعال په اخالقو) نعوذباهلل( ښایسته 
کوي. حق متعال ته د اخالق نسبت کول پخپله ځکه کفر دی چي حق تعالی د قانون او مقرراتو تابع کوي. په داسي 

قرارداد تابع نه دی. قانون او مقررات د انسانانو لپاره دي. اخالق حال کي چي هغه قادرمطلق دی او د هیڅ قانون او 
اجتماعي قراردادونه او په ټولنه کي د اوسېدلو او ژوند کولو خاص معیارونه دي چي د ټولني هر غړی یې په رعایت 

ره یزو مقرراتو سکولو مجبور دی، او رعایت نه کول یې بد اخالقي ده. خو حق متعال زموږ انسانانو له ټولني او ټولن
 ,نه اړه لري او نه پابندي ورته لري او صرف هغه ته د اخالق نسبت کول پخپله کفر دی. 

 
 بیانور 

 
 

 د تجرد تبلیغ او په هغه کي افراط: 
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