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 تصوف او اسالم
 اووم فصل

 

 عشق په تصوف کي
 برخه ښتمهېڅلو هاو

 

وایي په دې کتاب کي عجایب او غرایب راغلي دي. په دې کتاب کي تر ټولو غوره مضامین او د دالیلو  موالنا
زاهدانو ته الري ښیي او د عابدینو باغ او بوستان دی. په لنډو خبرو کي ډیري لویی او  چېمرغلري راغلي دي 

صابرین له هغه څخه اوبه چښي او د فرعونیانو  چې.دا داسي کتاب دی لکه د نیل رود زیاتي معناوي ځای سوي دي
شریف سره معادل بولي او د یو ځل بیا خپل مثنوي د قرآن  موالنا. او کافرانو لپاره د حسرت او افسوس عامل دی

) ډېر زیات ګمراه کوي او ډېرو « یضلُّ بِِه کثیراً و یهدی بِِه کثیراً » آیة ۲۶هغه د اهمیت ښودلو لپاره د سورة بقره 
ه خپل مثنوي ت موالنا چېراوړي. او له دې څخه معلومیږي لپاره  ي د معرفي کولود خپل مثنوزیاتو ته هدایت کوي( 

او هغه عادي سړي ته دومره یت قایل دی. خو دا دونه لوی کتاب د یوه عادي سړي غوښتنه بولي په څومره لوی اهم
ا زم چېدا کتاب مي د خپل بادار او سند او معتمد  » چېاو وایي یې هم الیق نه دی.  موالناپخپله  چېالقاب ورکوي 

، مغیث الوری، د وجود د روح مکان دی او زما د نن او سبا زخیره ده اوهغه الشیخ قدوة العارفین، امام الهدی و الیقین
ن محمد بن ن بس....... ابوالفضل حسام الحق والدین ح النهی، ودیعة هللا بین خلیفه، و صفوتِه فی بریّةامین القلوِب و

 « ..... په غوښتنه ترتیب کړی دی. د نن زمانې جنید دی چېزید الوقت الحسن المعروف بابن اخی تُرک ابوی
او د عشق  ، د خدایي دعوهنتیجه یې د ده د خپل وحدة الوجود عقیده چېد کتاب مغز او اصل یو څو قصې دي البته 

او نه هیڅ بل صوفي تشریح کړی دی. د مجنون او د لیال عشق د نورو انسانانو  موالنانه پخپله  چېمبهم مضمون دی 
 ؟ یوازینی توپیر یې په دېدرلود، څه توپیر ېدید شهواني غریزې سړولو ته رس یې احتماالً پای  چېله عشق سره، 

ره  یې له بلي ښځي ستر عادي خلکو زیاته مینه درلوده او پرته له لیالښایي مجنون د لیال له ښکال سره  چېکي وو 
 ؟مینه نه ښودله. نو د دې میني روحانیت په کوم ځای کي وو

هغه ِزنا ته تشویق کړي. په دې کي د عشق  چېزلیخا یوه بت پرسته ښځه وه. پر یوسف باندي مینه وه او غوښتل یې 
بده خو ال دا  کوي؟مولوي یې ستایی او جامي د خپل هفت اورنګ یوه لویه برخه ور چېتقدس په کوم ځای کي دی 

ورة یوسف س، ولېلزلیخا په قرآن شریف کي د سره نسته. صوفیانو په قرآن شریف پوري یوه فوکلوري قصه نښ چې
 د قرآن شریف د احسن ) ترټولو او هغې ته یې هوا ورکړې ده. په ناحقه د قرآن شریف تر ټولو قصو ښکلې بللې یې

 تعبیر کړې او منحرفه کړې ده. ) ښکلی(حسین ښه( کلمه یې په
 عراقي:

سره یې ښه ډېر وخت، په قونیه کي، تېر کړی  موالناله  چېیو بل دوست او انډیوال شیخ فخرالدین عراقي،  موالناد 
هجري قمري کي د اتیا کالو په عمر وفات سوی دی. د عشاق نامه په نوم  ۶۸۶او وروسته دمشق ته تللی او هلته په 

سو ډک داسي کی وري. د هغه د دغه کتاب مثنویات د صوفیانو د نورو کتابونو په څېر له انحرافاتو ایو لوی مثنوي ل
کله کله سړی د شیخ په مطلب نه پوهیږي او کله کله یې د نورو صوفیانو په څېر د قرآن شریف آیتونه، د  چېدی 

 خپل مطلب لپاره تحریف کړي او تعبیر کړي وي. 
شیخ ابوبکر شبلي ته راغلی دی  چېلورم فصل لومړی حکایت د هغه ځوان په باره کي دی د عشاق نامه د دریم او څ

او بیا ماته لومړی والړ سه عاشق سه  چېاو غواړي د هغه پر الس توبه وکړي. شیخ شبلي هغه ځوان ته وویل 
 .ستا زړه د میني په اور کباب سوی نه وي ته پر دې الره باندي نه سې تلالی چېراسه. تر څو 

پر ښځه که پر هلک. که  چېځوان له شیخ څخه روان سو او په هغه ورځ پر یوه چا باندي مین سو ) شیخ نه وایی 
او بیا یې په هغه  ځوان ورباندي مین سوی وای چېښځي لوڅ مخ نه ګرځېدلې  چېباید هلک وي ځکه  چېڅه هم 

( معشوق ته یې زړه ورکړ او معشوق هم خرابات ته بوت. پوره یو کال یې په خرابات ورځ خرابات ته هم بېولی وای 
د بل هیچا میني ته یې ځای نه سو ورکوالی. ځوان یو کال  چېکي تېر کړ او زړه یې د میني په اور داسي کباب سو 

 ق سوې. اوس نو پر دې الره باندي د پل ایښودلو الی چېوروسته شیخ ته راغی او شیخ ورته وویل 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_tasawuf_au_islam47.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_tasawuf_au_islam46pdf


  

 
 4تر 2 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
 

څونه بې بنیاده، چټي او حتی خندوونکې کیسه ده. د صوفیانو ټول کتابونه او مثنویات له دغه راز کیسو ډک دي. شیخ 
رهمنایي ورته وکړي په وچ زور  چېله ښې کورنۍ او تحصیل کړی ځوان دی، د دې پر ځای  چېشبلي، یو ځوان 

په شرع ناروا دي. هلته شراب  چېټول هغه کارونه کیږي د فساد مرکز خرابات ته روانوي. په خرابات کي طبعاً 
 دي، بچه بازي ده او ښایي قمار وي.

 
 شت ناګاه از هوای دلشگ

 بسته در دام عشق پای دلش
 وان که بربود ناګهان دل وی
 به خرابات رفت و او درپی
 بخرابات رفت و سر بنهاد

 با خراباتیان خراب افتاد
 قرب سالی مرید عاشق مست

 خرابات یو باده به دستدر 
 زآتش عشق دوست میجوشید

 بادهء عشق او همی نوشید
 چون خودی خودش ز یاد برفت

 خرمنش جملګی به باد برفت
 او ازو بربود« اویی» عشق 

 او نه معدوم ماند و نه موجود
 شیخ شبلی به چشم حال بدید
 ګه به غایت رسید کار مرید

 از خراباتیش طلب فرمود
 یار افزودتقد آن عشق را ع

 زان مجازش حقیقتی بنمود
 قفل غم از در دلش بګشود

 زان میانش به خلوتی بنشاند
 کاندرآن لوح ِسر عشق بخواند 
 مرد عاشق چو پیر خلوت شد

 از می مهر مست حضرت شد....
 

لومړی بچه بازي وکړي. خرابات ته والړ سي؛ شرابونه  چېد شیخ کېدلو هوا کوي نو باید  چېڅه معنی؟؟ یعني سړی 
د کیسې په  چې، هغې ته زړه ورکړي. او که په دې ترڅ کي، وچښي او یا پر یوې نامحرمي ښځي باندي عاشق سي

اقي سړی یې د عر چېحساب یې یو کال نیولی دی، د زنا او ګناه مرتکب سي؛ هغه غم له شیخ سره نسته. پرته له دې 
 یخانو د مثنویاتو اپالتي وبولي بل څه نه ورڅخه جوړیږي.او نورو ش

دا عشاق نامه ده! داسي ښکاري  چېد همدغه دریم او څلورم فصل دوهم حکایت یې هم د عشق په باره کي دی؛ ځکه 
ه پ چېشیخ عراقي د عشق په باره کي، د تل په څېر، بې موضوع سوی دی او داسي کیسې ته یې مخه کړې ده  چې

په راوړلو نه ارزېده او پر دې برسېره یې، د صوفیانو له عادت سره سم، د قرآن شریف یو آیة هم داسي کتاب کي 
 د شیخ له موضوع سره بیخي اړه نه لري. چېتحریف کړی دی 

هم د عشق له زوره سینه سوځېدلې وه، پر منبر یاندي د عشق د فضیلتونو په باره کي وینا  پخپله یې چېیوه شیخ، 
د عاشقانو د مقام په باره  چېسوال ورڅخه وکړ اوړل. په دغه وخت کي یوه عارف راز راز مثالونه یې کوله او ر

د ده له موضوع سره هیڅ  چېکي راته وږغېږه. شیخ د عشق د توجیه کولو لپاره د قرآن شریف یو داسي آیة راوړي 
 تعلق نه لري:

 
 عارفی زان میان برخاست

 ګفت: عشاق را مقام کجاست؟
 عاشق، که در معنی سفتپیر 

 از سر سوز غشق با او ګفت:
 نشنیدی که ایزد وهاب

 ؟« طوبی لهم و حسن مآب» ګفت. 
 این بګفت و براند از سر شوق
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 سخن اندر میان به غایت ذوق....
 

وي. ګد ده له موضوع سره په هیڅ صورت اړخ نه ل چېپه نیمګړي شکل راوړی دی  ۲۹آیة  ۱۳شیخ د الرعد سورة 
ري د شیخ خب چېقرآن کریم له متن څخه خبر نه وي او بشپړ آیة یې لوستی نه وي هغه طبعاً فکر کوي  د چېڅوک 

 له قرآنه دي:
 «الَّذین آمنوا و عملوالصلحت طوبی لهم و ُحسن مآٍب.» 

ایمان یې راوړی او ښه عملونه یې کړي دي د هغوی حال به له هره حیثه ښه وي او هغوی ته د  چې) هغو کسانو 
  .د سعودي عربستان له تفسیر څخهترجمه  (توګني ښه ځای دی.هس

کلمه په ښه او یوسف علي په ښکلي ترجمه کړې ده. په دواړو صورتونو « ُحسن» سعودي عربستان او تفسیرکابلي د 
 عاشقانو ته په قیامت کي جنت، د طوبی چېکي د شیخ له موضوع سره اړه نه پیدا کوي. د شیخ مطلب به حتما دا وو 

دا جنت اوښه ځای به د هغو کسانو په  چېونه او ښکلی ځای ورکول کیږي. په قرآن شریف کي صراحت سوی دی 
 ایمان یې راوړی او ښه عملونه یې کړي وي. چېنصیب وي 

و پخپله شیخ یې باید په لیکل چېشیخ له دې څخه وروسته خپله کیسه داسي خواته وړي او داسي ناوړه مثال ورکوي 
شرمېدلی وای. شیخ وایی په دې مابین کي یو ناپوه صحرایی ورته والړ سو او د خپل خره بیان یې شروع کړ. 

شیخه زما خر ورک سوی دی. هغه زما سره کلونه تېر کړي وه او هم یې زما بارونه وړل او  چېصحرایي وویل 
ډېره سخته مینه مي ورسره درلوده. شیخ هغه صحرایي ته داسي اشاره  چېهم مي رفیق وو. د خره چاره مي وکړه 

 ټول اطرافیان او بېسواده خلک یې سپک کړي دي: چېکوي 
 

 روستایي نادان ناګهان
 خالی از نور، دیده دل و جان

 ناتراشیده هیکلی ناراست
 همچون غولی از میان برخاست

 لب شده خشک و دیده ترګشته
 تهپا ز کار اوفتاده، سر ګش

 ل سخنهګفت: کای مقتدای ا
 غم کارم بخور که امشب من
 خرکی داشتم چګونه خری؟
 خری آراسته به هر هنری

 خانه زاد و جوان و فربه و نغز
 استخوانش ز فربهی همه مغز
 من و او چون براداران شفیق

 روز و شب همنشین و یار و رفیق
 یک دم آوردم آن سبک رفتار

 به تفرج میانه بازار
 ز من بدزدیدند ناګهانش

 از جماعت بپرس اګر دیدند؟....
 پیر ګفتا بدو: که ای خر جو

 بنشین یک زمان و هیچ مګو
 نطق دربند و ګوش باش دمی

 بنشین و خموش باش دمی
 پس ندا کرد سوی مجلسیان

 کاندرین طریقه ز پیر و جوان
 هر که با غشق در نیامیزد
 زین میانه به پای برخیزد

 لقاابلهی همچو خر کریه 
 چست برخاست از خری برپا

 پیر ګفتا تو یې که دریاری
 بستی به عشق؟ ګفت آریبدل 

 بانګ برزد بګفت ای خردار
 افسار رهان! خرت یافتم بیا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 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
 

  ویحک! ای بی خبر ز عالم عشق
 نا چشیده حالوت غم عشق

 خر صفت بار کاه و جو برده
 بی خبر زاده بی خبر مرده
 از صفاهای عشق روحاني

 حیوانی جهان چو بی خبر در
 طرفه دون همتی و بی خبری
 که ندارد به دلبری نظری....

 
یوه یې تر بلي نامعقوله او د خندا وړ ده. دا دوه  چېعشاق نامه په نوم کتاب ټول له دغه راز کیسو څخه ډک دی 

 شیخ عراقي د شیخ سعدي او شیخ جامي په څېر چېمثالونه کافي بولم. او له دې مثنویاتو څخه دا نتیجه اخیستالی سو 
 څه یې نه دي لیکلي او یا یې نه سوای لیکالی. چېپوهانو څخه وو. توبه یې له هغو شیخانو 

 
د هغوی په کتابونو او اشعارو کي یې د دونه زیات انعکاس له کبله سړی  چېصوفیانو د عشق د توجیه کولو لپاره، 

په هغو کي یې ډېر مشهور حدیث د ان هللا جمیل و یحب الجمال  چېپر نیتونو باندي شکمن کیږي، احادیث جعل کړل 
 چې ایرسول اکرم صلعم حق متعال په هغه صفت متصف کوالی نه سو چېحدیث دی. دا حدیث ځکه جعلي دی 

ق ح چېپخپله د حق په صفاتو او نومونو کي موجود نه وو. د حق په نومونو کي د جمیل یا ښکلي نوم ځکه نسته 
 هیڅ شی د هغه په څېر نسته او هغه اورېدونکی« لیس کمثله شٌی و هوالسمیع البصیر » تعالی هیڅ شي ته ورته نه دی. 

 ۱۱آیة  ۴۲او لیدونکی دی. سورة 
ره سم، د حق لپاره د یوه بېل نوم په ایجادولو سره، ډېره لویه ګناه کړې ده او د حدیث په صوفیانو، د خپلي خوښي س

جعل کولو سره یې ډېر لوی دروغ ویلي او پر حضرت رسول اکرم باندي یې تهمت ویلی دی. هغوی د همدغه حدیث 
ړل لمه، عاشقانه اړیکي پیل کپه جعل کولو سره د حق د ښکلیو مخلوقاتو سره، پخپله د حق د ښکال سره د میني په پ

و اته یې حقیقي رنګ ورکړ او د شیخ جامي په څېر یې یوازي رسېدلو شیخانو ته له ښکلیو او شهوت ي میني او خپل
نور بنده ګان د میني په سرحداتو او د حقیقي میني په کولو نه  چېسره د میني کولو امتیاز ورکړ ځکه پی مخو 

او د هغه پالر او په سل ګونو شیخانو له حق متعال سره د عشقي  موالنا، ذوالنون، پوهېدل. رابعې، بایزید، منصور
و حق متعال بنده ګان یوازي د سمي الري د تعقیبول چېاړېکو د ټینګولو په ارتباط کتابونه ولیکل. په داسي حال کي 

پیریانان او انسانان  ۵۶ایة  ۱۵سورة « و ما خلقت الجنَّ و ااِلنَس االّ لیعبدون » ت کولو لپاره پیدا کړي دي. اداو عب
 مي پرته له عبادته د بل هیڅ شي لپاره نه دي پیدا کړي.

یو انساني معیار دی، د حق پر ذات باندي تېری دی. له حق سره مینه کول یوه  چېحق ته ښایسته او جمیل ویل، 
او په عیسوي افکارو کي یې ریښې زیاتره پردۍ ریښې لري؛ او په یوناني، رومي، هندي  چېمنحرفه اختراع ده، 

دی د اسمانونو او  چېموږ یې ووینو. هغه پخپله وایي  چېپلټالی سو. حق متعال موږ هغه وخت ښکلی بلالی سو 
 او ال ورباندي مین هم سي. .ښایسته وویالی سي د ښکال د کومو معیارونو په اساسمځکي نور دی. نور ته به سړی 

 هیڅ شي ته ورته نه دی نو بیا به د ښایست صفت څرنګه ورکړو؟ چېي هغه ذات پخپله وای چېاو کله 
لېونتوب او کفر ته ورسولې. شیخ ابوبکر واسطي وایی که  صوفیانو د حق متعال د حسن د ستایلو په برخه کي خبري

ه لک بخ چېهغه به دونه ښکلی وي  چېد یوه کافر روح ښکاره سي نو ټول عالم به پر سجده ورته پرېوزي. ځکه 
 د حق تعالی ګومان ورباندي وکړي. 

 ېچغیبت دی. یعني تر څو کي د زړونو بقاء او ژوند په خدای پوري نه ده بلکه له خدایه څخه په خدای » شیخ وایی 
ته له هغه خدایه سره یې نو شرک دي په خیال کي دی. بلکه په خدای کي فناء هغه وخت حاصلیږي  چېته فکر کوي 

 (. جهانيسړی نه خدای او نه ځان ویني بلکه دواړه یو ویني چېدا هغه حالت دی ) «خه فناء سې.سړی له فناء څ چې
نه د علت او نه د شاهد غم ورسره وي بلکه محبت  چېهمدغه شیخ وایی له خدای سره محبت هغه وخت حاصلیږي 

 .سړی ټول شیان هېر کړي او د محبوب په مشاهده کي غرق او فاني سي چېهغه وخت وي 
 

 نور بیا
 ...شیخ وایي زه له هغه خدایه څخه بېزاره
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