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 تصوف او اسالم
 

 دوهم فصل
 برخه اتمه

 

 د تجرد تبلیغ او په هغه کي افراط: 
د صوفیانو په تبلغیاتو کي یو مهم ټکی له انسانانو سره د رابطې شلول، ګوښې ته تلل او په ژوند کي مجرد پاته کېدل 
دي. مجرد پاته کېدل له یوې خوا د اخالقي انحراف او د همجنسو ترمنځ د جنسي اړېکو ترمنځ د ټینګېدلو سبب کیږي 

 لودلو څخه محروموي. او له بلي خوا صالح او عابد خلک د صالح اوالد در
ابن جوزي هم په دغه عقیده دی او حتی مجرد پاتېدل ګناه بولي. دی وایي چي حضرت رسول صلعم پر هغو کسانو 
لعنت ویلی دی چي له ښځو څخه ځانونه ګوښه کوي او مجرد پاتېدل اختیاروي. ابن جوزي وایی چي حضرت رسول 

وخت کي یې نهه ښځي ژوندۍ وې. او له هغه څخه دا حدیث صلعم څوارلس ښځي په نکاح کړي وې او د وفات په 
راپاته دی چي ُحب ِّب الیَّ من الدنیا الطیب والنساء ) و قرة عیني فی الصالة ( په دنیا کي مي عطر، ښځي او لمونځ 

النساء و ُحب َِّب الی من دنیاکم ثالثة شٌی الطیب،» خوښیږي. زموږ د عربي ژبي استاد دا حدیث په بل ډول روایت کاوه 
د. یعني ستاسي په دنیا کي مي درې شیان خوښیږي، عطر، ښځي او سړې اوبه.   والماٌء بارِّ

صوفیان ښځي او اوالد له دنیا او دنیایي ژوند سره د تعلق، چي دوی نفرت ورڅخه لري، یوه لویه وسیله بولي او دغه 
ه دې برخه کي هم دونه مبالغه کوي چي کله علت دی چي، له دنیا سره د تغلق د شلولو لپاره، تجرد توصیه کوي. پ

عطار د ابومحمدمرتعش په باره کي لیکي چي یوه ورځ د بغداد په یوه محله کي روان  کله ځانونه کفر ته رسوي. مثالً 
وو؛ تږی سو او له یوه کور څخه یې اوبه وغوښتلې. له هغه کورڅخه یوې ښایستې نجلۍ اوبه ورته راوړي او شیخ 

مین سو، او په هغه ځای کي کښېنستی. کله چي د کور څښتن راغی له شیخ څخه یې پوښتنه وکړه  سمدستي ورباندي
نو شیخ ورته وویل چي ستا له کوره څخه یوې نجلۍ اوبه راته راوړې او زما زړه یې یووړ. د کورڅښتن ورته وویل 

نکاح ور وتړله. د کورڅښتن د  چي هغه زما لور ده او تا ته مي درکړه. شیخ یې کورته بوت او له نجلۍ سره یې
بغداد له شته منو خلکو څخه وو. مرتعش یې حمام ته واستاوه؛ خرقه یې ورڅخه وایستله او پاکي جامې یې په 
واغوستلې. نجلې یې له مرتعش سره په خونه کي یو ځای کړه. کله چي شپه سوه نو مرتعش پر لمانځه ودرېدی؛ او د 

زما خرقه بیرته راته راوړی. د کور څښتن پوښتنه ورڅخه وکړه چي څه پېښه لمانځه په منځ کي یې ږغ کړه چي 
سوه؟ شیخ ویل پر ما باندي ږغ وسو چي له ما څخه پرته دي بل چا ته یو نظر وکړ ستا څخه مو د اهل صالح ظاهري 

له یې واغوست جامې وایستلې او که دي بل نظر ورته وکړ له باطن څخه دي د آشنایی لباس درڅخه باسو. خپله خرقه
 ۷۳-۷۲او ښځه یې طالقه کړه. تذکرةاالولیاء دوهم جلد ص ص 

دا کیسه لکه څومره چي مضحکه ده په هغه اندازه له شرعي احکامو سره مخالفه ده. په بغداد کي د یوه شته من سړي 
د نوکران ي؛ حتماً بایله کور څخه داسي ښایسته نجلۍ چي سړی په یوه ځل لیدلو ورباندي مین کیږي چاته اوبه نه راباس

او نوکراني موجودي وي. او که دا کیسه ومنو نو کله چي شیخ له نجلۍ سره شرعي نکاح تړلې وي؛ حق متعال، چي 
د نارینه لپاره یې څلور مسلماني ښځي روا کړي دي، څرنګه، د خپل امر او هدایت په خالف، له نکاح سره مخالفت 

 تهمت دی. کوي. دا خو پر حق متعال باندي ښکاره 
د ابراهیم ادهم په باره کي دا افسانه مشهوره ده چي وایی بلخ یې پرېښود او د عربستان پر خوا یې مخ ونیوی. افسانه 
یې ځکه بولو چي په بلخ کي هیڅ وخت په دغه نامه پاچا نه دی تېر سوی. ویل کیږي چي ابراهیم ادهم، د حج د 

وړوکوالي کي یې په بلخ کي پرې ایښی وو، مخامخ سو. هغه یې په مراسمو په ترڅ کي، له خپل زوی سره، چي په 
غېږ کی ونیوی او له هغه څخه یې پوښتنه وکړه چي په کوم دین یې هلک ورته وویل چي اسالم. ابراهیم ویل الحمدهلل. 

 ی؟بیا یې ورته وویل چي په قرآن پوهېږې؟ هغه ورته وویل چي بلې. وروسته یې ورته وویل چي علم دي کړی د
هلک ورته وویل بلې ابراهیم وویل الحمدهلل. وروسته ابراهیم غوښتل چي والړ سي خو هلک د هغه الس نه خوشي 
کاوه او د هلک مور هم چیغي وهلې. ابراهیم آسمان ته وکتل او ویل یې الهي اغثني یعني خدایه نجات راکړه. او هلک 
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چي یا ابراهیم څه پېښه سوه. ابراهیم ورته وویل چي کله مي د ده په غېږ کي مړ سو. یارانو یې پوښتنه ورڅخه وکړه 
هلک په غېږ کي ونیوی نو د هغه مینه مي په زړه کي پر جوش راغله نو ږغ راباندي وسو چي زموږ سره دوستي 
کوې او بیا زموږ ترڅنګ له بل چا سره هم مینه کوې. کله چي مي دا ږغ واورېدی نو ږغ مي کړه چي اې ربه که 

نه ما ستا له میني څخه راګرځوي نو یا د هلک روح واخله او یا زما روح واخله؛ او دعا د هلک په حق کي د ده می
 ۹۳-۹۲قبوله سوه. عطار ص ص 

دا کیسه، سره له هغه چي له سره تر پایه افسانه ده، پر خدای تعالی باندي یو لوی تهمت دی. کله چي خدای تعالی 
فال سورة االن« اِّنما اموالکم و اولدکم فتنةٌ وهللا عنده اجٌر عظیم » والد مینه اچوي پخپله د انسانانو په زړونو کي د ا

ستاسي لپاره مو ستاسي مالونه او اوالد فتنه او آزمېیښت پیدا کړي دي او له هللا سره ډېر لوی عوضونه . )۲۸آیة 
ن ورباندي آزمېیی. بیا نو څرنګه پر خپل موجود دي.( د اوالد او مال مینه دونه زیاته ده چي خدای تعالی خپل بنده ګا

دوست باندي له خپل اوالد سره د میني ښودلو له امله په غوسه کیږي. ځکه چي له اوالد سره مینه طبیعي او ځمکنۍ 
ده او په هیڅ صورت له حق متعال سره د الهي او معنوي میني ځای نیوالی نه سي. کله چي د پیغمبر صلعم دریم 

هغه ته تر اندازې زیات ګران وو، په وړوکوالي کي وفات سو؛ د مبارک پر مخ اوښکي جاري زوی ابراهیم، چي 
سوې او کله چي یارانو پوښتنه ورڅخه وکړه ده ورته وویل چي د اُحد غر ټول غم دی او زما پر زړه باندي پروت 

یني په ګناه خپل بنده ګان نه دی. له اوالد سره مینه طبیعي ده او خدای تعالی هیڅ وخت د دونه مشروع او طبیعي م
نیسي. هیڅ مسلمان او هیڅ ولي او غوث دا ادعا نه سي کوالی چي له حق متعال سره یې تر پیغمیر صلعم نیژدې 

 اړیکي او مینه درلودلې وي.
 

 الهام او له اسمانه د هاتف آواز:
د بلي خوا یوه بله خبره چي د صوفیانو په کیسو کي ډېره راغلې او پخپله د ابراهیم ادهم په کیسو کي څو څو ځله 

سمان څخه نداء ده. په دې باره کي صریح آیة موجود دی چي حق متعال هیڅ وخت پر چا آتکرار سوې ده هغه له 
ماکان لِّبشٍر اَن یُکلمهُ هللاُ اال  وحیا  او من ورآی و » باندي نه ږغ کوي او نه څوک له هغه سره خبري کوالی سي. 
َی باءذنه ما یشاُء اِّنَّه علٌِّی حکیم  َل رسوالً فیُوحِّ  ۵۱سورة شورا ایة « حجاٍب او یُرسِّ

ترجمه: ) بشر نه سي کوالی یا د بشر سره نه ښایي چي هللا خبري ورسره وکړي؛ مګر د وحی له الري او یا د پردې 
د رسول یا پیغام رسوونکي له الري ) چي مطلب یې جبرییل دی( او د هللا له اجازې سره سم وحی  له شا څخه او یا

 ورته راوړي. او په دې ایة پسي سمدستي راغلي دي چي په دغه توګه موږ تا ته وحي ولېږلې... 
ایه. اې ثور یعني غوویل کیږي چي سفیان ثوري یوه ورځ خپله چپه پښه جومات ته دننه کړه او آواز یې واورېدی چي 

د ده نوم له دغه امله ثوري سو. کله چي یې دا آواز واورېدی نو بې هوښه سو. کله چي بیرته پر هوښ راغی نو خپله 
ږیره یې په الس کي ونیول او خپل مخ یې په څپېړو واهه او ویل یې چي جومات ته دي پښه په ادب دننه نه کړه 

 ۱۷۴لومړی جلد ص  پل قدم پر ایښودلو پام کوه. عطارسمدستي یې له انسانیته وایستلې. د خ
لومړی خو حق متعال چاته د غوایی خطاب نه کوي. دا د هغه له ذات او شان سره ډېره لویه بې ادبي ده. دوهم دا 
چي مخکي مو وویل چي حق متعال نه پر چا ږغ کوي او نه له چا سره خبري کوي. او که د پردې تر شا خبري 

وشبختي هم یوازي د پیغمبرانو په نصیب ده. او دریمه خبره دا ده چي ثور له ثوري سره هیڅ اړه نه کوي نو هغه خ
لري. سړی نه پوهیږي چي شیخ فریدالدین عطار دونه لویه غلطي څرنګه کړې ده. ثور غوایي ته وایی خو ثوري د 

ي ) قاموس الیاس عصري ( عربي په عربو د یوې قبیلې نوم دی ) فرهنګ عمید( او ثوري انقالبي او سرکښ ته وای
انګلیسي. سفیان که دا تخلص پخپله غوره کړی وي نو قطعاً یې له دې کبله نه دی ټاکلی چي هغه ته د غوایي یا ثور 

 خطاب سوی دی. سړی د عطار پر سواد هم شکمن سي.
 

 عوام ولي تر ُمال د پیر خبري زیاتي مني او احترام یې کوي؟
وایي. عوام نه د کتاب لوستلو توان او صالحیت لري او نه د کتاب لوستلو ته وخت لري. دوی ُمال هر څه له کتابه 

له خپلو مقتدیانو سره د زېږېدلو  خپل د ښو او بدو واک ُمال ته سپارلی وي او چي څه هغه وایی دوی هغه کوي. ُمال
م او ښادۍ مراسم د هغه پر غاړه له ورځي تر مرګه پوري ملګری وي. د کتاب او روایاتو په اساس، د هغوی د غ

وي. د لمونځونو امامت کوي او د روا او ناروا په باره کي خلکو ته اطالع ورکوي. د ښه عمل په بدل کي، د کتاب 
خ بولي او د قبر له عذابه او پر پُل صراط باندي د تېرېدلو زله مخي، د جنت وعدې ورکوي او د بدو اعمالو سزا دو

ه خلک پخپله هم پر سمه الره روان وي او د ُمال له نصحیتونو سره نور هم الري ته خوارۍ ورته بیانوي. ښ
برابریږي. بد خلک، غله، فسادیان، سودخواره او ګناه کاران ځکه د ُمال له نصیحتونو سره الري ته نه راځي چي نه 

 چا د قبر عذاب لیدلی او نه له آخرته د چا کاغذ راغلی دی.
بري نه کوي. د هغه مریدان د پیر له کراماتو او خارق العاده اعمالو، په تېره بیا د پیر د پالر پیر برعکس، له کتابه خ

او نیکه له کراماتو او د هغه د شیخ او شیخانو له کراماتو، چي ډېر کلونه مخکي وفات سوي او زیارتونه ورباندي 
پیرانو د دعا له برکته، پاچاهان پر تختونو  جوړ سوي دي، ږغیږي. پیران الوزي، پیران د خلکو په زړونو خبر وي. د

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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
 

کښېني او د دښمن او کفارو پوځونو ته ماتي ورکوي. د دنیا د ټولو خزانو کیلۍ له پیر سره دي او که هغه وغواړي 
له مسو او کاڼو څخه سره زر جوړوالی سي. څوک چي د هغه الس نیوی وکړي او د ده دربار ته صدقې او نذرونه 

 راط باندي د تېرېدلو ضمانت یې کوي. راوړي پر پُل ص
غریبان وي. په یوه تنګه حجره کي ژوند کوي؛ او کله کله خو ال دوه درې تنه په یوه حجره کي  ُمالیان معموالً 

اوسیږي. کال دوولس میاشتي یې د کلي او د جومات د شاوخوا کورونو په خیرات او ډوډۍ ګوزاره وي او ښه ډېر 
 وس نه لري. وختونه د یوې حاللي نکاح

په مقابل کي، پیران په لنګرونو کي اوسیږي. په لنګرونو کي هره ورځ، کال دوولس میاشتي، خلکو ته وړیا ډوډۍ 
ورکوله کیږي او د لګښتونو په باره کي یې مریدان تبلیغ کوي چي هر څه له غیبه برابریږي. د سوات د اخوند صاحب 

ې د لمانځه تر مصلی الندي د هغې ورځي د خرڅ په اندازه پیسې په باره کي دا کیسه مشهوره وه چي هر سهار ی
 الندي وي.

د اخوند صاحب، د بنیر په مهمو جنګونو کي، د هغه د لنګر په باره کي، د نورشعل په نوم د یوه  له انګرېزانو سره
 اولسي شاعر په چاربیته کي یو ځای راغلي دي:

 
 ټکر له ورله راغی سوات صاحب په ډېر شتاب

 دېره په انبېله وو پکښي نه وایم کذاب
 لنګر یې جاري کړی ښې نرۍ وریجي کباب
 خوراک وو د غازیانو دروغ نه وایم باورکه

 له هنده دی راغلی په غزا پسي سفر که
 

پیران چنداني له چا سره نه ګوري. په لنګر کي د هغه نیژدې مریدان او کله کله خلیفه ګان له خلکو سره خبري کوي. 
له خوا تعویذونه ورته اخلي. که د چا د زړه مراد تر سره سو نو دا خو، ښکاره، د پیر کرامت دی او که یې  د پیر

مراد پوره نه سو نو بیا دا خبره نصیب او قسمت ته حواله کیږي او هلته نو د چا زور کار نه کوي. د پیر لنګر هیڅ 
ه د پیر د کراماتو، په تېره بیا د هغه د پالر او نیکه د وخت له خلکو نه خالي کیږي. مریدان یې له سهاره تر ماښام

 کیسې کوي او دا کیسې، چي یوه یې هم د منلو نه وي، هره ورځ نوي نوي جوړیږي او تمام نه لري.  کراماتو
کله چي د پیر مریدان او خلیفه ګان زیات سي او لنګر یې له خلکو ډک سي؛ پاچاهان، د قدرت خاوندان او شته من 

هغه له زور څخه ګټه اخلي. لنګر ته یې پیسې ورته رالیږي او په مقابل کي پیر د هغوی لپاره تبلیغ کوي. دا  خلک د
هغه امکانات دي چي د ُمال په الس او قدرت کي نسته. دا ټول هغه عوامل دي چي پر عوامو باندي اغېزه کوي او 

 نګوي.تر ُمال یې هم پیر ته نیژدې کوي او هم یې عقیده ورباندي ټی
 

 بیانور 
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