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 تصوف او اسالم
 

 دریم فصل
 برخه مهلسیارد

 کې تصوف په عقایدو
 

 د بایزید معراج:
ه د خبر چې د شیخ بایزید یا ابویزید په باره کي ټولي خبري همدغه یوه محتوا لري او هغه د خدایي دعوه ده. تر څو

 خلک غواړي تا وویني چې زه یې لوی کړم نو ماته یې وویل چې »د وایی بایزید د معراج سفر ته رسیږي او بایزی
ما خلکو ته ور وباسې نو زه ستا په خالف کار نه کوم  چې زه نه غواړم هغوی ووینم. که غواړې چې ما ورته وویل

یې  چې ستا مخلوق ما وویني او ستا صنعت ته وګوري نو لکه صانع چې ما په خپل وحدانیت ښایسته کړه. تر څو
لیدلی وي؛ او زه په مابین کي نه یم. دا مراد یې ماته راکړ او د کرامت تاج یې پر سر را کښېښود او د بشریت تر 

اوس نو زما مخلوق ته را ووزه. یو ګام مي واخیست او له پښو ولوېدلم.  چې مقام یې تېر کړم. وروسته یې راته وویل
هغه له ما پرته وجود نه سي لرالی او له ما پرته بله الره  چې ولیویل یې زما دوست بیرته را چې ږغ مي واورېدی

توحید ته مي وکتل. په هغه وادي کي مي کلونه  چې کله وحدانیت ته ورسېدلم؛ هغه لومړۍ شېبې وې چې نه پیژني. او
څرنګه مرغه سوم او سترګي مي د هغه وحدت ته متوجه وې. د  چې قدم وواهه او په ابهام کي مي وځغستل تر څو
له مخلوق څخه غایب سوم او حق ته ورسېدم او د ربوبیت له وادي  چې والي )چګونګي( په هوا کي والوتلم تر څو

تر ابده یې له چښلو اوبه نه سوم. دېرش زره کاله د هغه د وحدانیت  چې څخه مي سر را وایستی. یوه کاسه مي وچښل
پرواز وکړ او دېرش زره کاله په فردیت کي والوتم او نهایت په فضا کي والوتم. دېرش زره کاله مي په الوهیت کي 

ځانته مي وکتل ځان مي د انبیاء په لومړي قدم کي ولیدی. په هغه بې نهایتي کي مي دونه پرواز  چې ته ورسېدلم. او
 ښه مي وکتل خپل سر مي د چې هغه ځای ته نو بل هیڅوک نه وو رسېدلی او تر دې لوړ امکان هم نسته. چې وکړ

د اولیاء نهایت د انبیاء لومړنی ګام دی. د انبیاء نهایت ته پای نسته.  چې یوه نبي په پښو کي ولیدی. راته معلومه سوه
هر څه  چې روح مي پر ټولو اسمانونو وګرځېدی. جنتونه او دوږخونه یې ولیدل او هیڅ توجه یې ورته ونه کړه او

 چې ح مي هر پیغمبر ته ورسېدی هغه سالم ورته وکړ. کلهرو چې یې مخي ته راغله هغه یې تاب نه درلود او
د نور حجابونه  ۱۰۰۰، بې نهایته، دریابونه ولیدل. او ۱۰۰۰مصطفی علیه السالم ته ورسېدم هلته مي مي د اورونو 

که مي په اول دریاب کي ګام ایښی وای سوځلی به وای او ځان به مي برباد کړی وای. باالخره د هیبت او  چې وه
د محمدرسوهللا د خېمې د  چې مي وکړ چې هیڅ پاته نه سوم. هر څونه کوښښ چې شت څخه دونه بې هوښه سومده

حق ته ورسېدم محمدصلعم ته مي د رسېدلو توان او جرأت نه درلود.  چې تناو مېخ ووینم ومي نه لیدی. سره له هغه
سره دی مګر محمدصلعم د هغه په مخ کي  حق له ټولو چې یعني هر څوک پخپله اندازه خدای ته رسېدالی سي ځکه

د ال اله اال هلل تر وادي څوک تېر نه سي د محمدرسول هللا وادي ته رسېدالی  چې په خاص حرم کي دی. نو تر څو
 ۱۶۳-۱۶۲عطار جلد اول ص ص « نه سي. او په حقیقت کي دواړه وادی یو دي... 

په خوب پیل کیږي او په کفر کي جریان لري. بنده له خالق سره دا ټول بیان له لومړي سره په اپالتو او د یوه لېوني 
سړی یې په هدف نه پوهیږي او  چې یو ځای کوي او له خالق سره یې یوشان کوي. په داسي خوب کي جریان کوي

 په پای کي د خدای او د هغه د رسول د وادیو په شریک کولو سره بیرته کفر ته رسیږي.
د  چې منصور او بل هیڅوک نه وه وررسېدلي. بایزید ته یې وویل چې قام ته رسیږيباالخره بایزید د کفر هغه م

 قیامت په ورځ به خلک د محمدعلیه الصلواة و السالم تر بیرغ الندي وي. ده وویل د خدای په خدایی مي دي قسم وي
ي یعني زما په څېر یو زما بیرغونه به تر محمد زیات وي. او پیغمبران او مخلوقات به زما تر بیرغ الندي وچې 

د غیب په پردو کي  چې څوک به نه په اسمان کي وي او نه په مځکه کي. زما صفات په غیب کي غایب دي. او هغه
څوک دغه مقام ته  چې له سره تر پایه غیب دی. کله چې دي د هغو په باره کي خبري کول مطلق جهالت دی ځکه

ه وي بلکه د هغه سړي ژبه د حق ژبه وي او خبري کوونکی پخپله حق ورسیږي نو بیا هغه انسان پخپله هغه انسان ن
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وي. هغه د خدای په ژبه خبري کوي، د خدای په غوږونو اوري او د خدای په سترګو ویني نو حتما خدای د بایزید 
 غپه حقیقت کي د حق بیرغ دی، د محمد ص تربیر چې زما ستر بیرغ به، چې په ژبه خبري کوي او دا هغه وخت دی

 په حقیقت کي زه هللا یم؛ ږغ له وني څخه واورېدله سي ) اشاره هغي وني ته ده چې دي دا ومنله چې ستر وي. کله
 نو دا هم ومنه جهاني ( ۹آیة  ۲۷زه هللا یم... سورة  چې ، په غره کي، سره لمبه وه او پر موسی ع یې ږغ وکړچې
ږغ د بایزید د اساس له وني څخه واورېدل سي. عطار  زما ستر بیرغ د محمدص دی او سبحاني ما اعظم شاني چې

 ۱۶۴-۱۶۳ص ص 
رسیږي  چې دا کیسه د بایزید په معراج مشهوره ده. حضرت رسول صلعم هم معراج ته تللی دی؛ خو هر مقام ته

هلته د یوه بنده او رسول په صفت حاضر وي. مګر بایزید له لومړي سره د خدایي او د خدای په صفتونو د متصف 
ېدلو لپاره سفر پیل کوي. هغه په لومړي سر کي خپل د مقام انتهی د انبیاوو د مقام ابتداء بولي خو په پای کي ک

خپل بیرغ تر حضرت رسول اکرم لوی او تر ټولو انبیاوو علیهم السالم ستر  چې خودخواهي دونه زور ورباندي کوي
 حق متعال خپل بیرغ دی.  د هغوی بیرغونه د پیغمبرانو او د ده بیرغ د چې بولي. ځکه

فریدالدین  چې که چیري بایزید موجود وو او که چیري دا ویناوي، په ریشتیا هم، د هغه وي نو سړی نه پوهیږي
ایه له سره ترپ چې عطار او نورو صوفیانو او مولنا، له خپل ټول علمیت سره سره، پر دې پرېشانو خوبونو باندي،

د تصوف د  چې ستاینه هم کوله او منطق یې هم ورته جوړاوه. که څه هم کفر دی، څرنګه غوږ نیوی او ال یې
مفکورې او د صوفیانو وروستنی منزل فناءفی هللا او بقاءبي هللا یعني په حق تعالی کي فاني کېدل او د حق تعالی په 

للی و باالخره یې ځان هللا ببقا کي اوسېدل دي او دا ادعا پخپله تر کفر کمه نه ده خو بایزید تر دې مقام هم لوړ تللی ا
 دی.

 د وحدةالوجود نور معتقدین:
د احم چې یوه بزرګ وویلچې  ټول حدود مات کړي. ویل کیږي چې ځیني صوفیان خو کله کله دومره ګستاخ سي

په څرخ کي ناست وو او فرشتو هغه څرخ د سرو زرو په ځنځیرونوپه هوا کي کشاوه. ما  چې خضرویه مي ولیدی
 دونه چې یخه په دې دونه لوړ مقام چیري الوزې. ویل یې د دوست لیدلو ته ورځم. ما ورته وویل ستاورته وویل ش

که زه ورنه سم هغه  چې لوړ مقام دی ته څرنګه د دوست زیارت ته ورځې؟ باید هغه درته راغلی وای. شیخ وویل
 ۲۶۰ا. هغه کتاب ص راته راځي ) نعوذ باهلل ج( او د زایرانو د ورتللو درجه د هغه ده، نه زم

مسجد  ېچ ځیني خو له حق متعال له ذات او مقام سره، نعوذباهلل، ټوکي کوي. ابوبکر شبلي یوه ورځ اودس تازه کړ او
دا  ېچ په دې ګستاخي زموږ کورته داخلیږې؟ شبلي چې یا ابابکر دونه پاک یې؟ چې ته ننووت نو ږغ ورباندي وسو

زموږ له دروازې څخه بیرته ګرځې چیرته به والړ سې؟ شبلي نعره  چې وسو واورېده بیرته وګرځېدی. ږغ ورباندي
پر موږ باندي چیغي وهې؟ شبلي ځای پر ځای خاموش ودرېدی. له پاسه ږغ  چې وکړه او له پاسه ږغ ورباندي وسو

وم. ک زموږ د مصیبت د تحمل دعوه کوې؟ شبلي چیغه کړه او ویل یې ستا څخه پر تا باندي عرض چې ورباندي وسو
 ۳۷۸هجویري کشف المحجوب ص 

د دومره عظیم او ال یتناهي نظام کل اختیار پاچا دي له خپل یوه عاجز بنده سره داسي ټوکي  چې آیا دا ممکنه ده
 وکړي. دا پخپله د حق متعال مقام ته نعوذباهلل سپکاوی نه دی؟

باندي خو بحث کول یو څه ګران کار دی خو شیخان د خپل نظر د ثابتولو لپاره جعلي احادیث جوړوي او پر احادیثو 
 ېچ له اصلي معنا سره له سره نه لګیږي. مثال دا آیة چې د قرآن شریف آیتونه هم په داسي توګه غلط تعبیروي

تاسي یاد کړم. په معنی کي هیڅ مشکل نه لري او حق متعال خپل بنده ګان خپل  چې ما یاد کړی« فاذکروني اذکرکم»
مګر شیخ نجم الدین کبرا وایي د دې آیة په اساس ذاکر په مذکور او مذکور په ذاکر بدلیږي. نو  ذکر ته تشویقوي.

 ذاکر غواړې مذکور به پیدا کړې او چې ذاکر په ذکر کي فاني سي او مذکور یې پر ځای باندي خلیفه سي. نو کله
 چې زه دي ولیدم هغه دي ولیدی او چې مذکور غواړې نو ذاکر به پیدا کړې. نو د ذاکر ژبه د حال په ژبه وایي چې

 ۱۴هغه دي ولیدی زه دي ولیدلم. کبرا االصول العشرة ص 
ځان یې کافر کړی او نور خلک هم  چې د دې آیة معنا ډېره واضح ده؛ خو شیخ په لوی الس داسي تعبیر کړی دی

اهلل( . نعوذبد بنده خلیفه کوي )کفر ته بولي. بنده د حق متعال او حق متعال د بنده پر ځای کښېنوي او حق متعال 
شیخانو د قران شریف داسي ډېر آیتونه په خپله خوښه تعبیر کړي او معناوي یې اړولي دي او که د دیني علماوو وېره 

 نه وای نو ښایی په قرآن کي به یې یو آیة هم نه واي پرایښی او ټول به یې اړولي تعبیر کړي وای.
ً  د چې شیخ شهاب الدین ُسهروردي، لوی صوفي او مرشد  چې سهروردیه طریقې موسس او پېشوا دی او پخپله طبعا

وو د قرآن شریف آیتونه تحریفول او د خپل زړه او غوښتني سره سم یې تعبیرول. له آیة څخه یې د خپلي خوښي سره 
هور کتاب په خپل مش سم یوه برخه را اخیستله او بیا یې نو د معنی په باره کي د خپلي خوښي سره سم تعبیراوه. شیخ

 عوارف المعارف کي لیکي:
شیخ رحمه وویل: قبض او بسط « وهللا یقبض و یبسط »  د احوال له جملې څخه قبض او بسط دی: قال هللا تعالی:»

د حق تعالی په مرسته  چې ته د مشایخو اشارات زیات دي؛ مګر هر یوه په یوه اشارة قناعت کړی دی. او زه غواړم
ښکاره موسم لري. او هغه نه مخکي راځي او نه  قبض اوبسط چې ان درته وکړم. دا باید معلومه کړولنډ او سم بی

د عام محبت په  چې وروسته کیږي. او وخت یې د محبت په لومړیو وختونو کي خاص وي نه په نهایت کي. او هغه
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وېره او امید جهاني( او دا وي )وخت کي څرګند سي هغه د ایمان په حکم نه قبض او نه بسط وي بلکه خوف او رجا 
دی فکر کوي دا قبض دی او یا یې نفس اهتزاز  چې له قبض او بسط سره مشابه وي خو سالک ته داسي غم ورسیږي

د نفس اماره یو څرک ال پاته وي، غم او خوشالي به  چې دا بسط دی. او تر څو پوري چې وکړي او دی فکر وکړي
سالک له عام محبت څخه خاص محبت ته ترقي وکړي  چې وخت کي وي. او کلهباقي وي. او هغه د عام محبت په 
 نو قبض او بسط ظاهر سي....

حق تعالی د افعالو پر طریقه پر  چې فنا پر دوه ډوله ده: ظاهر او باطن. د ظاهر فنا هغه وي چې شیخ رحمه وویل
ورځي ورځي نه چښي او نه څه  چې ا دهبنده باندي تجلی وکړي او له هغه څخه اختیارات واخلي. او د دې نښه د

خوښه  چې هغه ته ډوډۍ او اوبه ورکړي. لکه د حضرت عزت چې حق تعالی څوک وګوماري چې خوري. تر څو
حق تعالی پر هغه باندي تجلي وکړي، یو ځل د صفاتو پر طریقه او بل ځل د ذات په  چې وي. او د باطن فنا هغه ده

ي د سالک په نظر نه عرش پاته سي او نه فرش. نه دنیا او نه آخرت. نه دوږخ طریقه. او د ذات د تجلي په وخت ک
او نه جنت. نه بدبختي او نه نېکمرغي. ټول مخلوقات او موجودات په یو ځل وویني. او له خپله ځانه پرته هر څه په 

او نه دېوال پاته  نه ور چې نظر ذلیل او خوار ورسي. د حق متعال د ذات عظمت یې په دننه کي داسي عمل وکړي
 سي او نه یې له وجود څخه کومه برخه، او د بې زبانی په ژبه ووایي:

 
 ردد قطره و دریا یکیگتا ن
 کفرت لعل ایمان کی شود گسن

 ل ز ارهگ  یری گتا بکلی برن
 ل ره به پایان کی شود. گپای در 
 ۱۹۱-۱۹۰ص ص      

 
کړي او څرنګه یې تفسیر کړي دي. قبض او بسط  شیخ د قبض او بسط خبري څرنګه ترالسه چې اوس نو موږ ګورو

شیخ د خپلي ټولي یزرګی، شیخی او علمیت سره، په لوی الس د قرآن له ایة څخه فقط  چې د ده خپل کار دی خو دا
دوې کلمې را اخلي او هغه په خپله خوښه تعبیروي؛ که کفر نه وي نو ستره ګناه خو ده. د دې آیة څخه مخکي بل آیة 

که شیخ هغه لیکلي وای نو  چې و د شیخ له انتخاب کړو کلماتو څخه مخکي او وروسته نوري خبري ديراغلی دی ا
څخه را اخیستي دي.  ۲۴۵د ده دا ټول تحریر او تقریر بې فایدې کېدی. د قبض او بسط کلمات یې د سورة بقره د آیة 

 آیتونه: ۲۴۵او  ۲۴۴د سورة بقره 
 ۲۴۴نَّ هللا سمیٌع علیم. آیة و قتلُوا فی سبیل هللا و اَعلموا ا

 هللا اورېدونکی او دا نا دی.( چې او وجنګېږی د هللا په الره کي او پوه سی)
فهُ لهُ اضعافاً کثیرةً وهللا یقبض و یبُصُط ) یبسط( و الیه تُرَجعون. آیة  ُض هللا قرضاً حسناً فیُضع   ۲۴۵من ذالذی یُقر 

ورکړي نو هللا به یې عوض دوه چنده ورکړي او ډېر ډېر زیات. او  هللا ته ښه قرض ) قرض حسنه ( چې هغه څوک
 او تاسي هغه ته ورګرځی. خدای بندوي او پرانیزي

د دې آیتونو معنا څومره واضح ده او شیخ څرنګه له هغه څخه خپله تصوفي ګټه اخیستې ده. آیتونه د جهاد په باره 
ره کي وجنګیږی او قرباني مو بېځایه نه ځي. که تاسي هللا ته د هغه په ال چې کي دي. حق تعالی بنده ګانو ته وایي

قرض حسنه ورکړی یعني قرباني ورکړی او یا په جهاد کي د خالق لپاره برخه واخلی؛ هللا به دوه چنده او ال ډېر 
 پراخول او بندول د هغه په وس کي دي او تاسي به هغه ته ورګرځی. چې عوضونه درکړي او دا حق تعالی دی

په مخکني آیة کي هرڅه هم واضح دي، فقط دوې کلمي را اخیستي او له  چې شیخ له ټول آیة څخه، چې ګورو موږ
دوی د قرآن شریف په باطن خبر دي او دا نور  چې هغو څخه یې خپله استفاده کړې او په دې توګه خلکو ته ښیي

 ړانده او کاڼه په هغه نه پوهیږي.
سړی یې د لیکنو په لوستلو شرمیږي او د لیکلو  چې دومره بې ادبي وکړي ځیني صوفیان او مشهور شیخان خو ال

ه شپه جنید بغدادي یو چې ویې لیکم. نقل کا چې جرأت یې کوالی نه سي خو د لوستونکو د روښانولو لپاره مجبور یم
.جهاني( یم باداره له خپل مرید سره پر الري روان وو او سپي ورته وغپل. جنید ورته وویل لبیک لبیک ) په خدمت کي

مرید ویل دا څه حال دی؟ جنید ویل د سپي په قوه او دمدمه کي مي د حق تعالی قهر ولیدی او د حق تعالی د قدرت 
آواز مي واورېدی او سپی مي په مابین کي ونه لیدی له مجبوریته مي لبیک جواب ورکړ. عطار، تذکرةاالولیاء جلد 

 ۱۳دوم ص 
ار م چې مرید په یوه غره کي په عبادت بوخت وو او یو مار ورباندي راغی. ده غوښتل بلیاني یو د شیخ عبدهللا»

ونیسي او مار، مرید وچیچی. د ده بدن وپړسېدی او شیخ ته خبر ورسېدی. شیخ څو تنه ورپسي ولېږل او هغه مرید 
ته پر چې تا ویلي ديچلې؟ مرید وویل شیخه چې ته یې و چې دا مار دي ولي ونیوی چې یې راووړ. شیخ ورته وویل

مار ته وکتل؛ له خدایه پرته مي بل څه ونه لیده. ځکه مي زړه وکړ او هغه مي  چې له خدایه بل هیڅ شی نسته. ما
هر کله دي خدای تعالی د قهر په جامه کي ولیدی ورڅخه تښته او نیژدې مه ورځه او  چې ونیوی. شیخ ورته وویل

په غم اخته یې. وروسته یې د هغه ترسر الس ورالندي کړ هغه  چې وسکه نه وي نو دغسي به درپېښه سي؛ لکه ا
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 4تر 4 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 

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

جامي، « تر څو پوري هغه سم ونه پېژنې. چې بل وخت داسي ګستاخي مه کوه چې یې کښېناوه او ورته وې ویل
 ۲۶۱نفحات االنس ص 

نان یې مار ته الس شیخ هرڅه ویلي دي هغه یې منلي دي او د شیخ په اطمی چې مرید بېچاره مالمت نه دی. هغه ته
مار، د قهر په جامه کي، خدای بولي. مرید ځکه  چې اچولی دی. پخپله شیخ د خدای په حق کي څومره ګستاخي کوي

 شیخ پخپله هم د خدایي دعوه کوله: چې د شیخ خبري منلي وې
 ما جمله خدای پاک پاکیم 
 نی ز آتش و بادو خاکیم

 از هستي و نیستي همیشه 
 جمله چاکیم عریان شده ایم و 

  (۲۶۲) هغه کتاب ص    
 
 وربیان

  ...ځیني صوفیان د بایزید
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