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 ۱۹/۰۲/۲۰۲۱          عبدالباري جهاني

 

 تصوف او اسالم
 

 دریم فصل
 برخه مهلسرڅوا

 کې تصوف په عقایدو
 

ویناوو او د خدایي د دعوو د دفاع لپاره دالیل تراشي  ځیني صوفیان د بایزید بسطامي او حسین بن منصور حالج د
ایزید په دفاع کي لومړی پر آنحضرت صلعم او بیا او هغوی پر حق بولي. میافقیرهللا جالل آبادي د منصور او ب
حضرت رسول صلعم  چې او په دغه حالت کي دی» پرحضرت علي باندي دروغ وایی او بیا نو خپل دالیل وایي: 

هرچا زه ولیدلم په ریشتیا سره یې حق لیدلی دی. ) دا مطلق دروغ او بهتان دی جهاني ( او حضرت  چې ویلي دي
په کوه طور کي یې له موسی سره خبري کړي دي. ) د علي  چې زه هغه خدای یم چې وویل علي په یوه خطبه کي

ي لیس ف چې نقل سوی دی چې دا خبره په هیڅ متن کي نسته جهاني ( او له سلطان العارفین بایزید بسطامي څخه
ا اني ما أعظم شاءني او یجبتي سواءهللا ) یعني په خرقه کي مي پرته له خدایه بل هیڅ څوک نسته جهاني( او یا سبح

 چې أناالحق نقل سوی دی او د دې مثالونه زیات دي. او دا توحید شهودي دی او هغه دا چې لکه له منصور څخه
 ۲۱میافقیرهللا ګزیده مکتوبات ص « واحد په ټولو کایناتو کي مشاهده کوي.

ی. شهودیان وایي ټول له هغه څخه دي او د میا فقیرهللا توضېح غلطه ده. دا توحید شهودي نه بلکه توحید وجودي د
باالخره په هرڅه کي حق وینی. وجودیان هرڅه حق بولي او باالخره خپل ځان هم حق ورته ښکاره سي او اناالحق 

په خرقه کي مي له هللا پرته بل هیڅ څوک نسته. په خرقه کي یوازي بایزید دی او د  چې ناره پورته کړي او یا وایي
 د بایزید د خدایی دعوه وبلل سي بل څه کېدالی نه سي.  چې ته له دېدې خبري معنی پر

کله په خدای کي فاني سې نو په خدای به باقي سې  چې نا په بل ځای کي اشاره کوياو موال» ډاکټرقاسم غني لیکي: 
ر یم. په وایی زه او چې په اور سره سي نو عین اور سي او روا ده چې هغه سې بلکه لکه هغه اوسپنه چې نه دا

 «اناالحق ووایي  چې خدای کي فاني، کوالی سي
 

 ي عیسی ما گاین خم یکرن
 را گبشکند نرخ خم صد رن
 وییش قم گچون در او افتد رکو 

 وید منم خم ال تلمگاز طرب 
  فتن استگاین منم خم آن انالحق 

 آتش دارد اما آهن است گرن
 شت همچون زر کان گچون به سرخي 
 فش برزبانپس اناالناراست ال

 و طبع آتش محتشم  گشد ز رن
 ګوید او مت آتشم من اتشم

 ر ترا رشک است و ظن گآتشم من 
 آزمون کن دست را برمن بزن ...

 
 شیخ روز بهان بقلي په رساله عبهرالعاشقین کي وایي:

 
 درجستن جام جم جهان پیمودم
 روزي بنشستم و شبی نغنودم
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  ز استاد چو وصف جام جم بشنودم
 م جهان نمای جم بودمخود جا
 ۷۰۸-۷۰۷ص ص  قاسم غني، تاریخ تصوف در اسالم       

 
د اناالحق ناره پورته کړې ده؛ مګر د  او نه شیخ روزبهان په ژوند کي، په څرګنده، موالنانه  چې په داسي حال کي

الښ کي باالخره منصور له دعوې څخه دفاع کوي او پر حق یې بولي. او شیخ روزبهان خو په څرګنده د حق په ت
 خپل ځان پیدا کړی دی.

کله سالک د سلوک په الره کي ګام کښیږدي او د  چې میافقیرهللا د همدغي مفکورې د توضېح کولو په ترڅ کي وایی
پرته له حق څخه بل څه نه ویني او  چې حضرت رسول صلعم پر الره باندي والړ سي نو داسي حال ورباندي راځي

ساتو کي د الهي تجلیاتو انوار ویني. او له سترګو څخه یې غیر له حق جل شانه ټول شیان د ظاهر او باطن په محسو
 دې حالت ته فنا وایی چې ستوري ورک سي، چې پټ سي او مظهر په ظاهر کي محو سي لکه د لمر را ختلو سره

 د دغه حال په غلبه پرته له خدایه بل هیڅ شی نسته او چې له حق څخه پرته بل هیڅ شی نه ویني او فکر کوي چې
 ص له عالم اوعینیت سره د حق پر اتحاد باندي داللت کوي. میافقیرهللا، ګزیده مکتوبات چې کي داسی خبري کوي

۲۱ 
سړي ته بقاء باهلل  چې په هغه سره فناء حاصلیږي او هغه د صفاتو فناء ده چې او له دې څخه وروسته سیر دی»

 «ه وسیله اوري او که خبري کوي نو د خدای په وسیله خبري کوي.حاصلیږي، په دغه وخت کي سړی د خدای پ
په هیڅ صورت نه  له قرآني متن سره چې راوړي او جعلي یې ځکه بولو فقیرهللا وروسته یو جعلي قدسي حدیث

 ېچ بنده د نفلونو په واسطه ماته پر له پسې را نیژدې کیږي چې راغلي دي چې لکه په قدسي حدیث کي» جوړیږي 
هغه کتاب « یې زه دوست سوم نو د هغه غوږونه، سترګي، ژبه او الس او پښې سم  چې خپل دوست کړم. او کلههغه 
 ۲۴ص 
شیخ ابوالغیث بن جمیل یمني د شیخ احمد بن علوان په جواب کي لیکلي او هغه ته یې د خپل حال او مرتبې څخه »

 خبر ورکړی دی:
 

 اما بعد زه تاته خبر درکوم، شعر:
 

 اچا په خپل نامه تیار کړی یمزه قدیم پ
 او نومونه زما له نامه څخه مشتق سوي دي

 پرحق تعالی، مِلک، مهیمن، باندي زه ګران یم او زما دوستان هم
 زما اسمان دی. مځکه زما مځکه او اسمان

 
دغه حال په  ځان او غیر د چې دغه ډول کلمات ووایي. ځکه چې او دا له فاني فی هللا او باقي باهلل څخه لیري نه ده

ځکه وایی م چې غلبه کي نه وینی. بلکه ځان او غیر خدای ورته ښکاري. بیا نو پر شیخ باندي هیڅ اعتراض نسته
 ۳۰هغه کتاب ص  «زما مځکه او اسمان زما اسمان دی.

ي وازدا ی چې سړی د حسین بن منصور حالج په باره کي د نورو صوفیانو اشعار او افکار لولي نو پوهیږي چې کله
د منصور عقیده نه ده بلکه ټول یا اکثریت صوفیان په دغه عقیده دي. شیخ محمود شبستري د اناالحق په باره کي د 

د اناالحق ناره یې کړې ده.  چې دا د اسرار او سلوک کشف دی او دا پخپله حق دی چې پوښتني په جواب کي وایی
 (دې وني ته مو مخکي اشاره وکړهونه اناالحق وایی ) چې د آرام وادي ته ورسې هلته به وګورې چې شیخ وایی کله

انسان له نه فنا کېدونکي سره مخامخ  چې ونه دا ناره کوي نو یو نیکبخته انسان یې ولي ونه کړي. کله چې نو کله
 ېچ سي نو هلته سلوک، سیر او سالک ټول یو سي. حلول او اتحاد له غیر او وحدت له سیر څخه پیدا کیږي. څرنګه

تري د شیخ شبس چې هغه حق دی وایې او که زه حق یم وایې. کله چې ته له حق څخه بله هستي نسته نو ستا زړه دیپر
ین حس چې شبستري تر حسین بن منصور زیات په کفر کي غرق دی. ځکه چې نظم ته ځیر سو نو متوجه کیږو

 لپاره مثنوي لیکي او منطق ورته جوړوي. منصور به دا ناره له لېونتوبه او له مستیه کړې وي خو شیخ د هغه د کفر
 

 اناالحق کشف اسرار است، مطلق
 وید اناالحقگجز از حق کیست تا 

 همه ذرات عالم همچو منصور
 یر و خواه مخمورگتو خواهي مست 

 درین تسبیح و تهلیل اند دایم
 بدین معنی همیشه باشند قایم

 اه گآ دروادي ایمن که نا در
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 «ی اناهللا ان ِ » ویدت گدرختی 
 از درختی« انا الحق»راوا باشد 

 چرا نبود روا از نیکبختی
 هر انکو خالي از خود چون خال شد 

 اناالحق اندرو صورت روا شد
  شود با وجه باقی غیر هالک

 ردد سلوک و سیر و سالکگیکی 
  حلول و اتحاد از غیر خیزد

 ولی وحدت همه از سیر خیزد
 تي الحقر هسگجز ار حق نیست دی

 «انا الحق» ر خواهي گو وگ« ُهَوالحق » 
 ۳۰-۲۹ګلشن راز ص ص      

 
تصوف د انساني خودخواهی اوج دی. یو مسلمان بنده نه یوازي تر ټولو انسانانو د لوړوالي دعوه کوي، بلکه ځان تر 

؛ خدایی دعوه کوي په هغه هم قانع نه سي نو د چې د هغه له برکته مسلمان سوی دی، لوړ بولي او چې پیغمبر صلعم،
د حق متعال تر مقام لوړ مقام  چې له آدمه تر دې دمه څوک وررسېدلی نه دی. څرنګه چې او دا خو هغه مقام دی

 نسته نو ځکه شیخ پر هغه ځای تم کیږي او کنه نو تر خدایی به یې د لوړ مقام دعوه هم کړې وای.
 

 شیخ ابوالحسن خرقاني:
و او وفات په باره کي چنداني موثق معلومات نسته خو د تذکرةاالولیاء له متن څخه د شیخ ابوالحسن خرقاني د زېږېدل

د بایزید بسطامي له وفات څخه وروسته یې شهرت پیدا کړی وي . په شطحیاتو ډېر مشهور دی او په  چې ښکاري
ي او روژه نیسدې برخه کي ډیري زیاتي مبالغې ورته منسوبي دي. شیخ ابوالحسن خرقاني وویل خلک په ورځ کي 

د څلورو میاشتو وم  چې په نس کي منزل ته ورسیږي او منزل زه پخپله وم. وایي د مور چې په شپه لمونځونه کوي
هر څه تیریږي  چې مړ سم تر قیامته پوري چې هر څه تېر سوي دي ټول مي په یاد دي او چې بیا تر اوسه پوري

خدای  چې له هر هغه څه څخه چې . زه وایم هغه امام نه دیفالنی سړی امام دی چې ماته به معلوم وي. خلک وایي
پیدا کړي وي، له عرشه تر ثری او له مشرقه تر مغربه اطالع ونه لري. ویل یې که له ترکستانه د شام تر دروازې 
پوري د چا په ګوته زوز جګ سي هغه زخم یې ماته را رسیږي او دغه راز که له ترکه تر شام پوري د چا پښه له 

په هر زړه کي غم دی هغه زړه زما دی. او ویل یې زما په پوست  چې ري څخه موښلي تاوان یې ماته رسیږي اوډب
که پر هغه باندي باد ولګیږي له هغه څخه به وریځ او باران جوړ سي او له عرشه تر  چې کي دننه یو دریاب دی

دوږخ او جنت زما په نزد مقام  سته. زه وایمدوږخ او جنت ن چې مځکي پوري به باران اوریږي. ویل یې زه نه وایم
 زه یم مخلوق ته ځای نسته. ویل یې زه داسي بنده یم چې هغوی دواړه مخلوق دي او هلته چې او ځای نه لري ځکه

هر څه وایم هغه د حق ثناء ده. ما لره کښته او پورته، شا او  چې اووه اسمانه او مځکي زما په فکر کي دي او چې
ټول مخلوق یې تر سیوري  زه یې پر ښاخ ناست یم او چې ښی نسته. او ویل یې د غیب یوه ونه ده مخ او کیڼ او

حق تعالی پر ما باندي مهربان سو نو مالیکي حسودي سوې. نو حق متعال زه له  چې الندي ناست دي. ویل یې کله
و ځای کړم. عطار تذکرة االولیاء هغوی څخه پټ کړم، زه یې له ټولو مخلوقاتو څخه نیست کړم او له ځان سره یې ی

 ۱۸۲-۱۸۰جلد دوم ص ص 
په ټوله دنیا کي مي داسي محرم  چې وایي شیخ ابوالحسن خرقاني ویل پر زړه باندي مي د عشق داسي نقش راغی

خدای تعالی به د قیامت په ورځ له ابوالحسن خرقاني څخه پوښتنه  چې حال ورته ووایم. او وایي چې څوک پیدا نه کړ
زما په زمانه کي یې ژوند  چې هغه ټول کسان درڅخه غواړم چې وایه څه غواړې؛ شیخ به ورته ووایي چې وکړي

یې یا اورېدلی  کړی دی او زما له مرګه وروسته ترقیامته دنیا ته راغلي دي او زما زیارت یې کړی دی او زما نوم
موږ ویل اوس به هغه  چې ي دي هغه څه وکړلپه دنیا ک چې او یا نه دی اورېدلی. د حق تعالی له خوا به ږغ وسي

 ته یې غواړې. چې کوو
که غواړې تر ځان به دي مخته  چې ویل یې خدای تعالی به ما تر ټولو مخکي کړي او رسول هللا صلعم به ماته وایي

 ه د نوریا رسول هللا په دنیا کي دي پیرو وم اوس به هم در پسې یم. په دغه وخت کي ب چې کړم. زه به ورته وایم
میدان وغوړیږي؛ ابوالحسن او دروېشان به ورباندي جمع سي. د مصطفی به هم په هغوی سترګي روښانه سي. په 

زموږ سره د هغوی هیڅ رنګ  چې دا سي قوم دی چې قیامت کي حاضر خلک به حیران سي د عذاب ملکي به وایي
په اول او آخر کي به د هغوی په  چې ته کړيسبا به مصطفی علیه السالم داسي کسان را مخ چې نسته. او ویل یې

اې محمده ! دا کسان ستا  چې شان کسان نه وي پیدا سوي. حق تعالی به ابوالحسن ورته را مخته کړي او وبه وایي
 چې هر څوک چې صفت دی او ابوالحسن زما صفت دی. او ویل یې حق تعالی ماته وحی وکړې او راته ویې ویل

و د خپل چې به وچښي هغه مي ټول تاته در وبخښل. ویل یې زه په قیامت کي هغه سړی نه یمستا له دغه روده څخه او
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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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : نهیادو
 

زما زیارت ته راغلي دي هغوی به د نورو کسانو شفاعت کوي. او ویل  چې زایرینو شفاعت به کوم بلکه هغه کسان
کي به حساب نه ورسره  په قیامت چې زما خبرو ته غوږ ونیسي د هغه تر ټولو کمه درجه به دا وي چې یې هرڅوک

 ټول شیان مي در کړل یوازي خفیه مي نه دی درکړی.  چې کیږي. او ویل یې ماته وحي راغلې او راته ویې ویل
کله زه د هغه بوالحسن یم او کله هغه »  چې د خدایی دعوه کوي او وایی چې شیخ ابوالحسن دلته دونه زړه ور کیږي

 ېچ په بقا کي وي نو چې ه بوالحسن په فنا کي وي نو بوالحسن هغه وي اوکل چې زما بوالحسن وي. معنا یې دا ده
الست  چې په حقیقت کي چې څه ویني هغه بوالحسن وي. د دې خبري بله معنا دا ده چې هر څه ویني ځان ویني او
 چې بایدبوالحسن د بلې جواب ورکړ هغه پخپله بوالحسن وو او بوالحسن ناموجود نو  چې او بلی دواړه هغه وویل
 ۱۹۰-۱۸۹هغه کتاب ص ص  «بوالحسن هغه پخپله وي.

شیخ ویل له حق څخه پرته مي له ټولو شیانو څخه پرهېز وکړ. هغه وخت مي خپل ځان را وباله له حق څخه مي 
له حق څخه تېر سوی یم. لبیک الهم لبیک مي ووایه. محرم سوم، حج مي وکړ. په  چې جواب واورېدی. پوه سوم

 ي طواف وکړ. بیت المعمور زما زیارت وکړ. کعبې زما ذکر وکړ. مالیکو زما ثناء وویله. یوه سوموحدانیت کي م
د حق سرای ته ورسېدم هلته له ما څخه هیڅ پاته سوی نه وو. هغه کتاب  چې د حق سرای په مابین کي دی. کله چې
  ۱۸۲ص 
مان ته منتظر واوسه. زه ژوندی یم او ما ای ابوالحسن زما فر چې په زړه کي ږغ راباندي وسو چې او ویل یې» 

منع کړی مي یې هغه  چې هغه لره مرګ نه وي. او له هغه څه څخه چې لره مرګ نسته څو تاته داسي حیات درکړم
زوال به نه  چې زما ملک لره زوال نسته او تاته به هم داسي پاچهي درکړم چې زه داسي پاچا یم چې مه کوه. څرنګه

 ۱۸۷هغه کتاب ص « لري.
ه لوی پخپل چې باید له هري یوې سره یې نعوذباهلل وویل سي مګر شیخ فریدالدین عطار، چې دا ټولي هغه خبري دي

د غم او  هغه» شیخ دی او په نثر او نظم صوفیانه تالیفات لري د شیخ الولحسن خرقاني د معرفی په وخت کي وایي: 
اهي اسمان هغه رباني اعجوبه، هغه د وخت قطب ابوالحسن اندوه بحر، هغه تر غره سخت هغه الهی لمر هغه نا متن

خرقاني رحمة هللا علیه د مشایخو د سلطانانو سلطان وو او د عالم د اوتاد او ابدال قطب وو او د اهل طریقت او حقیقت 
 ۱۶۹هغه کتاب ص « پاچا وو ... 

 لویه درجه لري. دغه علت دی هر چا لویه دعوه کړې او زیات کفر یې کړی دی هغه تر ټولو چې په تصوف کي
ویلو  هغه تر ده هم په کفر چې شیخ خرقاني په صوفیانو کي یوازي شیخ بایزید بسطامي د ځان سیال بولي؛ ځکه چې

کي صراحت کاوه. دغه کفرونو ته دوی شطحیات وایي او صوفي له شریعت څخه له سرغړوني معافوي. په داسي 
 ستثنی نسته او ځکه یې حسین منصور د شریعت په حکم او فتوا اعدام کړ.د شریعت په مقابل کي هیڅ ا چې حال کي

د غوماشي زور ونه لري. بله ورځ یې پوښتنه  چې عارف څوک دی ویل یې چې له شبلي څخه چا پوښتنه وکړه» 
اووه اسمانونه او مځکي د باڼو په یوه وېښته پورته  چې عارف څوک دی ویل یې عارف هغه دی چې ورڅخه وکړه

زه وم او اوس زه  –اې شیخه هغه ورځ دي څه وویل نن څه وایې. ده ویل هغه ورځ زه  چې ړي. چا ورته وویلک
 ۱۴۹هغه کتاب ص  «هغه دی. –نه یم 

 که دا څرګند کفر نه وي نو کفر به څشي ته وایي.
 خپل عقل په خاطر شبلي وایي زه او حالج یو شی یو. مګر زه یې لېونی وبللم او خپل لېونتوب وژغورلم او هغه د

 ۱۱۵هالک سو. هغه کتاب ص 
ګلونه وغوړیږي او غونچې  چې پخپله هم تر شبلي او نورو په کمه نه دی. دی وایی د ځینو خلکو دا خوښه وي موالنا

ګل پاڼي پاڼي سي، متفرق سي او له خپل اصل سره یو ځای سي.  چې سر دباندي وباسي. او ځینو ته دا خوند ورکوي
 چې یاري، عشق، محبت، کفر او ایمان پاته نه سي څو له خپل اصل سره یو ځای سي ځکه چې ړياوس ځیني غوا

دا ټول دېوالونه دي او د تنګی او دویي سبب کیږي او هغه عالم د پراخی او مطلق وحدت جهان دی. فیه ما فیه ص 
 ۹۵-۱۹۴ص 
د خیال او لېونتوب محصول او له پردیو یوازي د صوفیانو  چې کفر او ایمان د مطلق وحدت په مقابل کي، موالنا

ړي مطلق که غوا چې کلتورونو څخه یې په پور اخیستی دی، دېوالونه بولي. یعنی دی خپلو پیروانو ته توصیه کوی
د کفر او ایمان سرحدونه مات کړي؛ او ځانونه له دېوالونو او خنډونو څخه  چې وحدت ته ځانونه ورسوي نو باید

 بېغمه کړي.
 

 بیانور 

 :په شعر کي تصوف 
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