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دي،  رد مستشرقینو او پخپله د صوفیانو د دې عقیدې په خالف، چې وایي د تصوف افکار او اعمال له قرآن سره براب
د صوفیانو او شریعت یا دیني علماوو یو عمده اختالف د حق او بنده ترمنځ د ارتباط، او په تېره بیا د میني د اړېکو، 
پر مسله دی. دیني علماء د حق د اوامرو او نواهیو سره سم عمل کوي. په مقابل کي له حق متعال څخه د هغه پاداش 

ه او رسول صلعم یې صراحت کړی دی. دیني علماء د قراني آیتونو د او انعام طمع لري چې حق یې وعده ورکړې د
صراحتونو سره سم، د حق ذات واحد او بالکیف بولي. دیني علماء د حق له ذات سره سرو کار نه لري او یوازي د 

نده د ب صفاتو په دایره کي مشغول وي او د انسان عقل د حق په ذات کي د څېړني او تفکر لپاره کافي هم نه دی. او
و ما آتاکُم » د ټولو اعمالو شاخص د حق متعال او د هغه د پیغمبر د اوامرو او نواهیو اطاعت او مراعات بولي. 

څه چې رسول ص درته راوړي ) ۷آیة  ۵۹سورة «. الرسوُل فُخذُوهُ و ما نَهُکم عنهُ فانتهوا واتقوهللا انَّ هللا شدید العقاب
چې یې منع کړي یاست پرهېز وکړی. له هللا څخه وبېرېږی. بېله شکه چې هللا په دي هغه واخلی او له هغه څه څخه 

 عذاب ورکولو کي جدي دی.(
موږ ګورو چې حق متعال له خپلو بنده ګانو څخه غواړي چې د حق د اوامرو اطاعت وکړي او که یې ونه کړي نو 

په څرګنده معلومیږي چې حق متعال د یوه  له سخته عذابه یې وېروي. په قرآن شریف کي د یأُمُرُکم له کلمې څخه
لوی سلطان په موقف کي دی. هغه له خپلو بنده ګانو څخه غوښتنه نه کوي بلکه امر ورته کوي. په قرآن شریف کي 
د واتقوهللا )ووېرېږی له هللا څخه( کلمه په څو څو ځله راغلې ده او له دې کلمې څخه د بنده او هللا تعالی ترمنځ ارتباط 

 دی. څرګند
د قرآن شریف د دوهم سورة دوهم آیة په صراحت سره وایي چې هدی اللمتقین الذین یومنون بالغیب و اقیمون الصالة 
آالیة. ) هغو مومنانو ته هدایت کوي چې ویریږي او پر غیب یې ایمان راوړی وي او لمونځونه کوي.( موږ ګورو 

 وی دی نه د میني. چې قرآن شریف له حق متعال څخه د ویري په کلمه پیل س
مریم یوازینۍ ښځه ده چې حق متعال، د خپلو مالیکو په وسیله، هغې ته زېری ورکوي چې هللا ج ته غوره کړې او 

مګر په ورپسې آیة کي سمدستي  ۴۲آیة  ۳پاکه کړې یې او د جهان پر ټولو ښځو یې تاته فضیلت درکړی دی. سورة 
سجده سه او د نورو هغو کسانو سره چې رکوع کوي ته هم رکوع  ورته وایي چې د خپل رب اطاعت دي وکړه. پر

 وکړه.
که ښه ځیر سو نو په قرآن شریف کي د یوه بنده د ښې ګڼي معیار ښه بنده ګي او د اوامرو اطاعت دی. په اطاعت 
کي هم په څو څو ځله صراحت سوی دی چې د هغو اوامرو اطاعت وکړی چې رسول صلعم له حق متعال څخه درته 

اوړي دي.  په اطاعت او بنده ګي کي د صوفیانو، له حده زیات، افراط، چې هغه هم د اسالم له صدر څخه وروسته ر
 پیل سوی دی، پخپله له اوامرو څخه سرغړونه ده.

له حق متعال سره د میني او عشق او د هغه په ذات کي د ورکېدلو او فناء کېدلو او باالخره خدای کېدلو مفاهیم د 
دریمه او څلورمه هجري پېړۍ کي منځته راغلي او اختراع سوي دي. په دې برخه کي چې هر چا زیات  اسالم په

افراط کړی دی عوامو او د اسالم له دین څخه بېخبرو خلکو هغه لوی ولي بللی دی او چې هر چا زیاته بلند پروازي 
لي دي. په داسي حال کي چې له حق کړې او چې هر څونه زیاتي الپي یې کړي دي عوامو زیات سرونه ورته ښورو

متعال سره د میني او د هغه په ذات کي د فناء کېدلو موضوعات په اسالم کي نسته او دا ټول له خارجه او نورو ادیانو 
 څخه راغلي مفاهیم دي.

د رسېدلو لپاره وقف کړی وي. له حق سره د میني رابطه قایموي. حق خپل معشوق صوفي خپل ټول ژوند حق ته 
بولي او باالخره نه یوازي له معشوق سره یو ځای کیږي بلکه د معشوق په ذات کي ورکیږي او حتی پخپله معشوق 
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آن مجبوراً د قرورڅخه جوړیږي. صوفي د خپل دریځ د توجیه کولو لپاره شرعي او خصوصاً قرآني دالیل نه لري نو 
د آیتونو په تعبیر او تفسیر کي، د خپلي خوښی سره سم، الس وهني کوي.د آیتونو څخه یو یا دوه توري را اخلي او د 
خپل غرض سره سم یې تعبیروي او په دې نه پوهیږي چې دا څومره لویه ګناه ده. ځکه چې په دې توګه هم خپل ځان 

 انو د ګمراه کېدلو سبب کیږي. ګمراه کوي او هم د نورو ناپوهو بنده ګ
د قرآن شریف ترڅنګ یوه بله سیمه احادیث دي؛ چې صوفیان په هغه کي په خالص الس جعل کاری کوي او احادیث 
جوړوي. احادیث ځکه د هغوی د ګمراه کوونکو تبلیغاتو لپاره مساعده سیمه ده چې احادیث د بنده ګانو له قوله نقل 

په معتبرو کتابونو کي هم د یوه ُصحابي او بل د قول تر منځ اختالف موجود وي. نو سوي دي او پخپله د احادیثو 
صوفیان هم کوالی سي چې خپلي خبري او حکمونه احادیثتو ته منسوبي کړي. مثال عین القضاة همداني، چې د خپلو 

ول بداً َعَشقَهُ و َعَشَق علیه فیقاذا احب هللا ع» غیرشرعي عقایدو د تبلیغولو په ګناه باالخره اعدام سو یو حدیث راوړي
عبدي انت عاشقي او محبی انا عاشق لک و محب لک اِن اردت او لم اردت.) او کله چې حق تعالی له خپل بنده سره 
مینه ولري هغه پر ځان عاشق کړي بیا نو پر بنده باندي عاشق سي او بنده ته وایي چې ته زما عاشق او زما محب 

 ۳۷و حبیب یم... که ته وغواړې که ونه غواړې.( جالل ستاري، عشق صوفیانه ص یې او زه ستا معشوق ا
دا حدیث نه یوازي د احادیثو په هیڅ کتاب کي نسته او یوازي به د عین القضاة همداني سره موجود وو بلکه د حق 

راتلالی سي چې د  متعال پر ذات باندي تهمت او څرګند کفردی. دا څرنګه ممکنه ده او څرنګه د انسان په عقل کي
الیتناهي کایناتو خالق دي له یوه بنده سره ، چې ذره قدر وجود یې، د سترو کایناتو په تناسب، یوازي د خالق په قدرت 
لیدل کېدالی سي، د میني اظهار وکړي؟ بنده پر ځان عاشق کړي او پخپله بیرته پر بنده باندي عاشق سي؟ او که ال 

او قبوله یې نه کړي هم اختیار ورڅخه سلب دی ځکه چې ستر بادار له هغه سره د  بنده په دې مینه کي ناز وکړي
 عاشقانه رابطې ټینګولو فیصله کړې ده.

صوفیانو د حق متعال او بنده ترمنځ د میني د اړیکو په ارتباط  ځیني احادیث جعل کړي دي چې دوی یې احادیث 
هسي نه څوک شک پکښي ونه کړي ځکه چې حدیث قدسي د قُدسي بولي. او دا نوم یې ځکه ورباندي ایښی دی چې 

 حق متعال هغه کالم دی چې له قرآن څخه بهر حضرت رسول صلعم ته د الهام په شکل راغلی وي. 
 
ـ من عَشَق و َعَف و َکتََم و مات، مات شهیداً )څوک چې عاشق سي او پاک پاته سي او خپل عشق پټ کړي او مړ  ۱

 مرتبه لري(  سي نو د هغه مرګ د شهادت
 
من طلبنی وجدني و من وجدني عرفنی و من عرفني احبني و من احبنی عشقني و من عشقنی عشقته و من »ـ  ۲

)هرڅوک چې زما تالښ وکړي ما به پیدا کړي او هر چا « عشقته قتله و من قتله فعلیَّ دیته و من علَّی دیته فانا دیته
دلم زما سره یې مینه پیدا کړه او چې زما سره یې مینه پیدا کړه پر ما چې زه پیدا کړم ویې پېژندلم او چا چې وپېژن

باندي عاشق سو او چې پر ما عاشق سو نو زه ورباندي عاشق سوم او پر هر چا چې زه عاشق سوم مړ مي کړ او 
عشق چې هرڅوک مي مړ کړ نو د هغه خونبها پر ما ده او د هر چا چې پر ما خونبها ده زه د هغه خونبها یم.( 

 ۳۸صوفیانه ص 
دا به څوک ومني چې دا د هغه عظیم حق متعال بیان دی چې د الیتناهي کایناتو او د زرهاوو میلیارډو مخلوقاتو خالق 
دی. هغه دي تر ذرې هم کوچنۍ ذرې سره مینه وکړي. پر هغه دي عاشق سي. بیا دي هغه مړ کړي او په خونبها 

هغه کفرونه دي چې یوازي له تصوف سره جوړېدای سي. د دې جعلي کي دي خپل ذات ورته تقدیم کړي؟ دا ټول 
 حدیث په مقابل کي فقط نعوذباهلل ویل کېدالی سي او بس.

 
َب الیَّ بالنوافل حتی احبه، فاذا احببتهه سمعه الذی یسمع به و بصرالذی یبصر به و لسانه » ـ  ۳ ما یزال عبدي یتقرَّ

زما بنده په نفلونو ماته را نیژدې کیږي تر څو چې زه « ) قدمه التی یمشی بها.الذی یتکلم به و یده التی یبطش بها و 
مینه ورسره پیدا کړم. او کله چې مي مینه ورسره پیدا کړه نو زه هغه غوږ سم چې دی اورېدل په کوي. زه هغه 

په کوي او زه سترګي سم چې دی لیدل په کوي؛ زه هغه ژبه سم چې دی ویل په کوي. زه هغه الس سم چې دی وار 
 هغه پښې سم چې دی تګ په کوي.( 

 
ً فاحببُت ان اعرف فخلقت الخلق العرف. )زه پټه خزانه وم؛ غوښتل مي چې وپېژندل سم. نو  ۴ ـ کنت کنزاً مخفیا

 خلک مي پیدا کړل څو ما وپېژني.(
 »ښایست یې خوښ دی. (  دغه راز نور احادیث هم نقلوي: ان هللا جمیل و یحب الجمال.) خدای تعالی ښایسته دی او

)حق متعال د الیزال جمال څښتن دی او د هغه « هللا هوالجمال السرمدي و فی طبیعته الجمال تکمن الرغبته فی الحب.
  «اطلبواالحوایج عند حسان الوجوه.» په طبیعت کي له جمال سره مینه پټه ده.( او یو بل قدسي حدیث دی چې وایي 

 ۴۱-۳۸مخونو څخه وکړی. هغه کتاب ص ص یعني خپلي غوښتني له ښکلیو 
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دا د منلو خبري دي؟ چې حق تعالی پر بنده مین سي او وروسته د هغه سترګي، غوږونه، ژبه حتی السونه او پښې 
سي؟ حق متعال ښایسته دی او له ښایست سره مینه یې په طبیعت کي اغږلې ده. حق تعالی ته د ښایسته خطاب کول 

نساني معیار دی او انسان دا صفت هغه چا او شي ته ورکوالی سي چې د ده په شاوخوا روا کار دی؟ ښایست یو ا
کي اوسیږي یا ژوند کوي. ښایست انسانی صفت دی او، د حق متعال په برخه کي، دا خبره هغه څوک کوي چې حق 

اغږلې  ې په طبیعت کيیې په ریښتونې معنا پېژندلی نه وي. حق تعالی له ښایستو مخونو سره مینه لري او دا مینه ی
ده. دا د حق متعال مقام ته سپکاوی نه دی؟ او تر دې ټولو خو ال دا خبره څومره بېځایه او بې منطقه ده چې حق وایي 

 که څه غواړی نو له ښایستو مخونو څخه یې وغواړی. دا له حق متعال سره مطلقه بې ادبي ده. 
ګټه پورته کوله چې ډېر شیان به یې په غلطه او یا صحیح عربي صوفیانو د خلکو له بې سوادی او بې خبری څخه دا 

لیکله. خلکو چې به عربي اورېدله نو  فکر یې کاوه چې دا د خدای کالم دی . هغوی په دې نه وه خبر چې په عربي 
 ژبه غلطي او بدي خبري هم لیکل کېدالی سي. 

 «االنوارفی کشف االسرار» په خپل یوه کتاب شیخ روزبهان بقلي، چې موالنا جامي یې ډېر زیات توصیف کوي، 
کي راوړي دي چې قوال یا سندرغاړی باید ښایسته وي ځکه چې عارفان د سازاوسروز په محفل کي د خپلو زړونو 
د تازه کولو لپاره دریو شیانو ته اړتیا لري: ښه عطرونه، ښایسته مخونه او ښکلي آوازونه. ته نواوس دې اخالقي 

 . بچه بازي په څه شکل تشویقوي او جامي یې هم صفتونه کوي.انحراف ته وګوره
خو ځیني شیخان، چې دا نعمتونه یې یوازي پر خپلو ځانونو پېرزو دي، د شیخ روزبهان پر دې خبري اعتراض کوي 
ځکه چې دا شیان یوازي د هغو عارفانو لپاره الزم بولي چې د زړه په پاکوالي کي کمال ته رسېدلي وي او سترګي 

 ه غیر حق څخه پټوالی سي. ل
همدغه شیخ، په څومره سپین سترګي، د قرآن کریم د احکامو په خالف، یوه پاکه نجلۍ نامحرمو ته د خپل ښایست 

وایي چې شیخ په شیراز کي محفل ته روان وو. وایې ورېدل چې یوې ښځي » ښودلو او عشقبازی کولو ته تشویقوي. 
ل یې چې اې لوري خپله ښکال چاته مه ښکاره کوه چې حسن به دي سپک او خپلي لور ته نصیحت کاوه او ورته وی

بې اعتباره سي. شیخ واورېدل او ویل یې اې ښځي ښکال په دې راضي نه ده چې یوازي وي او غواړي چې له عشق 
ه سره نیژدې وي. ښکال او عشق په ازل کي عهد کړی دی چې هیڅکله به له یوه بل څخه نه جال کیږي. له ده سر

 « ملګرو چې دا خبره واورېدله پر مستي راغله؛ ځیني یې بې هوښه سول او ځیني یې مړه سول. 
کله چې د یوه بل شیخ ابوالحسن کردویه په زړه کي دا خبره ورګرځي چې زه په علم او حال کي له شیخ روزبهان 

ک له روزبهان سره برابر نه څخه زیات یم. شیخ یې په زړه پوه سو او سمدستي یې ورته وویل چې نن ورځ هیڅو
 دی او دا بیتونه یې ورته وویل:

 
 دراین زمانه منم قاید صراط هللا

 ز حد خاور تا آستانهٔ اقصی
 روندګان معارف مرا کجا بینند؟

 که هست منزل و جایم بماورای وری.
 

کمزوریو سره هم د یوه بل شیخ په زړه خبر دی او هم پر ټوله مځکه د حق متعال د الري شیخ له خپلو ټولو اخالقي 
په رهبري کي د ځان سیال نه ویني. په دې مقام نه قانع کیږي او خپل ځای تر عرش هم لوړ په ماورای وری کي 

ول کیسو ته ځای ورکړی بولي. او موالنا جامي هم د خپلي ټولی شاعری او علمي شهرت سره په خپل کتاب کي دغه ډ
 دی.
شیخ روزبهان یو وخت په مکه معظمه کي مجاور وو. او هلته پر یوې ښایستې سندرغاړي باندي مین سو. هیڅوک » 

نه پوهېدل چې شیخ دا چیغي د چا لپاره وهي. په لومړي سر کي یې د حق تعالی لپاره چیغي تر خوله وتلې خو اوس 
نه کي پورته کوله. د دې لپاره چې خلک یې غولولي نه وي نو د صوفیانو مجلس یې هره ناره د هغي سندرغاړي په می

ته ورغی او خپله خرقه یې وغورځوله او د ښکلي سندرغاړي په خدمت لګیا سو. خپل د زړه حال یې ورته ووایه او 
ت ته یې مال وتړله. دا یې هم ورته وویل چې دی د اولیاءهللا له مشرانو څخه دی. سندرغاړي توبه وکړه او د ده خدم

« د ده له زړه څخه هم د هغي سندر غاړي مینه والړه. بیرته د صوفیانو مجلس ته راغی او خرقه یې واغوستله.
 ۲۵۷ -۲۵۶جامي، نفحات االنس ص ص 

دا نو نه سوه معلومه چې د شیخ روزبهان له زړه څخه د ښکلي سندرغاړي لېونۍ مینه، چې د هغې په یاد به یې د 
 حریم کي چیغي وهلې، ولي والړه؟کعبې په 

ستاري د خواجه عبدهللا انصاري د تمهیدات په نوم کتاب په حواله لیکي: ای وای! چې د معراج په شپه، په مقام اعلی 
کي، حق متعال حضرت محمد صلعم ته وویل چې اې محمده! پخوا به ما خبري کولې او تا به غوږ راته نیولی وو. 

اوه او ته به لیدونکی وې. نن شپه ته خبري کوه او زه به یې اورم. ته ځان راته ښیه او زه ما به ځان درته ښکاره ک
به لیدونکی یم. ای وای! چې په دغه مقام کي معشوق مصطفی وو او عاشق هللا متعال. او عاشقان د معشوق د خبرو 

 ۴۴له اورېدلو سره مینه لري. ستاري، عشق صوفیانه ص 
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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 : یادونه
 

ن د شهادت کلمه، چې د هغې له برکته مسلمانان بلل کیږو، وایو نو شاهدي ورکوو چې له کله چې موږ ټول مسلمانا
یوه هللا پرته بل هللا نسته او محمد ص د هغه بنده او رسول دی. حضرت رسول اکرم هیڅ وخت ځانته د حق معشوق 

کي بد او محکوم بلل  نه دی ویلی. دا کیسې ډیري وروسته جوړي سوي او لیکلي سوي دي. دروغ ویل په هر مذهب
سوي دي؛ او په قرآن شریف کي حرام بلل سوي دي. دروغ ویل ګناه ده مګر پر حق متعال او د هغه پر رسول باندي 
دروغ ویل او د هغوی تر منځ د اړېکو په ارتباط افسانې جوړول پر حق متعال او د هغه پر رسول باندي تهمت دی 

 او دا ګناه د کفر سرحد ته رسیږي.
چې کفار له حضرت رسول صلعم څخه د راز راز معجزو غوښتنه کوي نو حق تعالی ورته وایي: قُل ُسبحانک کله 

ورته ووایه چې پاکي  دي وي زما رب لره آیا زه ستاسي په څېر )  ۹۳آیة  ۱۷ربی هل ُکنُت ااِلا بشرا رسوال. سورة 
 یو بشر او رسول نه یم؟(

 عم ته خطاب کوي:او په همدغه سورة کي حق متعال رسول صل
 ۸۰آیة « وقُل ادخلني ُمدَخَل صدِق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطناً نصیرا.» 

ووایه! اې زما ربه ما د حقیقت) صدق( پر دروازه داخل کړه او د صدق پر دروازه مي وباسه او ماته قوت او مرسته 
 راکړه.

سورة کي له ورایه ښکاري چې حق متعال له خپل رسول سره د  په دواړو سورة کي او د قرآن شریف په ډیرو زیاتو
 یوه بنده او رسول په څېر ږغیږي نه د یوه معشوق او محبوب په مقام کي، چې ډېر وروسته ورته اختراع سوی دی.
حضرت رسول اکرم یو وخت د خپلي مور قبر ته ودرېدی؛ او ویې ژړل. د هغې لپاره یې له خدای څخه د بخښل 

 ښتنه وکړه. حق متعال سمدستي او په ډېر عتاب دغه آیة نازل کړ:کېدلو غو
 

 نور بیا

 ماکان ِلنبِیا والذین آمنوا.....»
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