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 برخه نهمه

 تصوف په عقایدوکې
 

که څه هم چي متصوفین ځانونه د اسالم او شریعت تر ټولو ټینګ پیروان بولي خو د شریعت او تصوف تر منځ ډېر 
ه اختالف، چي د نورو ټولو اختالفاتو سرچینه یې بلالی سو د خدای او انسان ترمنځ د ارتباط مسله ده. شریعت د عمد

خدای او انسان ، په تېره بیا د خدای او مسلمان ترمنځ، ارتباط د بادار او بنده ترمنځ رابطه بولي. ښه بنده هغه دی 
کړي او له ټولو هغه کارونو څخه پرهېز وکړي چي بادار منع چي د بادار اوامر په پټو سترګو ومني او عملي یې 

کړی وي. مسلمان د قرآن د اوامرو سره سم عمل کوي او، په مقابل کي، له خدای څخه د پاداش تمه لري. دا هغه کار 
 دی چي دیني علماء یې هره ورځ کوي او خلک د قرآن د اوامرو رعایت ته رابولي.

تعال له ذات سره کار نه لري او دا کار یې ځکه سم او پرځای دی چي د حق ذات د دیني علماء په اصل کي د حق م
انسانانو تر فکر او ذهن لوړ دی. د داسي یوه ذات په باره کي به سړی څرنګه فکر وکړای سي چي په میلیونونو 

که وازي اداره کوي بلکهکشانونه او په میلیارډونو نظام شمسونه یې پیدا کړي دي. نه یوازي دا ټول عظیم کاینات ی
هره ثانیه د میلیارډونو انسانانو په ظاهري اعمالو او باطني نیتونو خبر دی. د زرهاوو میلیونو انسانانو مرګ، ژوند، 
خیر او شر یې ټول په اختیار کي دي او یوه پاڼه د هغه له ارادې پرته له وني څخه نه لویږي. د دونه عظیمو کایناتو 

باط په باب له یوه سوال څخه بل اوله هر جواب څخه سل نور سوالونه پیدا کیږي؛ او دې ټولو سره د حق متعال د ارت
سوالونو ته هیڅوک جواب ویالی نه سي. نو د یوه مسلمان لپاره بهتره دا ده چي، د قرآن له هدایت سره سم، پر غیب 

 ایمان راوړي او د قرآن له هدایت سره سم سلوک او ژوند وکړي.
کایناتو په تناسب د یوه وایروس حیثیت هم نه لري او انسان د مځکي په تناسب دونه کوچنی دی چي د  مځکه د نورو

کوچنیوالي تصور یې کېدالی نه سي. اوس به نو سړی د کایناتو په مقابل کي  د انسان د کوچنیوالي څرنګه تصور 
رمنځ د ارتباط په باره کي فکرکول د وکړای سي. د دومره یوې کوچنۍ ذرې او د دومره عظیمو کایناتو د خالق ت

 انسان تر ذهن لوړ کار دی او د میني پر رابطه خو یې خبره کول غیرممکن دي.
قرآن شریف له سورة فاتحة څخه وروسته سمدستي په دې آیة پیل کیږي چي د دې کتاب په حقیقت کي هیڅ شک نسته 

ي او لمونځونه کوي او له هغه څخه چي ور بخښلي او هغو مومنانو ته هدایت کوي چي پر غیب یې ایمان راوړی و
 مو دي خرڅ خوراک کوي.

صوفي، سره له هغه چي، په دې برخه کي، له شریعت سره هیڅ اختالف نه لري. ځان، د نورو مسلمانانو په څېر، 
نده او خره د ببنده بولي؛ خو د خدای او بنده ترمنځ، په ارتباط کي، د میني پر وجود باندي دونه ټینګار کوي چي باال

بادار تر منځ پر اصلې رابطه باندي سیوری وغوړوي. خدای ته د دوست، دلبر، جانان، معشوق، محبوب او نګار 
خطاب کوي او د ژوند د ټولو هلو ځلو هدف یې له معشوق سره، چي د صوفیانو په عقیده حق متعال دی، وصال ته 

پاره، زیاتره وخت په خلوت او ریاضت کي تېروي او د رسېدل وي. څرنګه چي صوفي، له جانان سره د وصال ل
اکثرو خو یې له علم او سواد څخه  بهره هم کمه وي نو په دې یوازي والي کي کله کله داسي نتیجو ته ورسیږي او 
داسي خبري یې تر خوله وزي او داسي اعمالو ته الس واچوي چي له شریعت سره په هیڅ صورت نه لګیږي. 

سې یوازي والي، لوږو او ریاضتونو ګاللو په نتیجه کي کله کله له حاله وزي او داسي کلمات یې تر صوفیان د پرله پ
خوله وزي چي له شریعت سره مخالف او حتی شرک ته رسیږي، چي د تصوف په اصطالح کي یې شطحیات بولي. 

یان معذور بولي؛ او دا د وجد صوفیان، د دغه راز کلماتو یا شطحیاتو د اظهارولو په وخت کي، ځانونه او نور صوف
او مستۍ حالت ګڼي. خو شریعت، په هیڅ حالت کي، هیچا ته د شطحیاتو او شرک د اظهارولو اجازه نه ورکوي او 

 په دې برخه کي هیڅ ډول عذر نه مني. 
ي. ل) صوفیان د ذکر او سیر اوسلوک په ترڅ کي له یوه خاص حالت سره مخامخ کیږي چي دوی یې ُسکر یا مستي بو

د مستۍ په وخت کي یې داسي کلمات تر خولې وزي چي له شریعت سره مخالفي او کفر ته رسیږي.مولنا د دغه 
 کلماتو په دفاع کي وایي:
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 ای تو نارسته ازاین فاني رباط 
 تو چه داني صحو و ُسکر و انبساط  
وایي. خو په عرفاني اصطالح د دوی دغه کلمات شطحیات بولي. شطحیات په لغت کي بېځایه او بې معنی خبرو ته  

شرع خالف خبري کول دي. او هغه کلمات دي چي ځیني واصلین یې د مستۍ او ذوق په وخت کي پر خوله راوړي. 
لکه د منصور اناالحق او د بایزید بسطامي سبحاني ما اعظم شاءني ) ناظم االطباء، غیاث اللغات، قاموس آنندراج( . 

ړو. صوفیان د ُسکر او مستۍ په وخت کي یوه حالت ته رسیږي چي دوی یې انبساط چي وروسته به بحث ورباندي وک
بولي او دغه حالت دی چي دوی هر څه وایي. د انبساط له حالت څخه وروسته دوی بیرته هوښیارۍ ته ځي چي هغه 

ې د دصحو بولي. د صحو په حالت کي نو صوفیان بیرته هوښیاري او له شریعت سره سمي خبري کوي. البته 
 معلومول ګران دي چي دغه یا هغه صوفي په لوی الس کفر وایي او که د ُسکر او انبساط په حالت کي دی.

خدای پېژندونکي و اوسی او که خدای  پېژندونکي نه یاست نو ځان پېژندونکي هم » مثال شیخ ابوعبدهللا بلیاني وایي 
ندونکي به یاست. تر دې بهتره به درته ووایم چي خدای مه اوسی. ځکه چي که ځان پېژندونکي نه یاست نو خدای پېژ

جامي، نفحات االنس « و اوسی او که خدای نه اوسی نو ځان هم مه اوسی او چي ځان نه یاست نو خدای به یاست.
 ۲۶۱ص 

سړی نه پوهیږي چي د شیخ اصلي مطلب څه دی. دی وایي چي ځان ونه اوسیږی نو خدای به سی. دا خبري که د 
انبساط په حالت کي سوي وي او که د صحو او هوښیاری په حالت کي سوي او لیکل سوي وي په هر ُسکر او 

صورت کفر دی. انسان څرنګه خدای کېدالی سي؟ او دا چي شیخ نورو یا خپلو مریدانو او پیروانو ته دا توصیه کوي 
. که دا خبره ومنو چي شیخ بلیاني نو له دې څخه معلومه ده چي دی باید، په خپل ګومان، هغه مقام ته رسېدلی وي

دغه کفرونه د مستۍ او ُسکر په وخت کي کړي دي او هغه معاف کړو نو عبدالرحمن جامي خو د خپل قطور کتاب 
د لیکلو په وخت کي په سد کي او هوښیار وو. هغه ولي د شیخ بلیاني دغه شرک ته په کرکه نه دي کتلي او ولي یې 

 او ولي یې لږترلږه یوه تبصره نه ده ورباندي لیکلې. په خپل کتاب کي نقل کړي دي؟
صوفیان، تر مالیانو او مذهبي عالمانو، ځانونه د قرآن او د هغه د احکامو ټینګ پیروان بولي خو د قرآن د آیتونو 

الدین کبرا په قول، خدای ته د لپاره خپل خپل تعبیرونه لري چي دوی یې باطن بولي. خو څرنګه چي د شیخ نجم 
انسانانو د نفسونو په اندازه الري ورغلي دي؛ نو په دومره ډیرو الرو کي د صوفیانو ترمنځ هم د نظر او عمل اتفاق 

 چنداني ممکن نه وو.
 يصوفیانو، په لومړي سر کي، خپل جانان ته د رسېدلو الري په عباداتو کي په افراط او په خلوتونو او ریاضتونو ک

پلټلې. وروسته یې، په همدغو ریاضتونو، خلوتونو او له عامو خلکو څخه په ګوښه کېدلو کي دونه افراط ته مخه کړه 
 چي هم خلکو ته نابلده او بېګانه ښکارېدل او هم یې په خپلو منځونو کي له یوه بل څخه الري بیلي سوې. 

مړی خو دا چي تصوف کوم خاص فکري مکتب نه وو؛ د تصوف د سلوک د الرو بېلېدلو دوه لوی علتونه درلودل. لو
د هیڅ ډول خاصي عقیدې پیروي یې نه کوله. په بېلو بېلو خانقاه وو او خلوتونو کي ټولېدل او هلته هم کوم خاص 
درس او تعلیم وجود نه درلود او تقریباً ټوله مشغوال یې ذکر او  د ذکر په طرز کي د خپل مرشد، په پټو سترګو، 

طبیعي خبره ده چي که  . په زیاترو خانقاه وو کي هره شپه ساز او نڅا وه او وړیا ډوډۍ ورکوله کېدله. پیروي وه
مشخصه الر او مکتب وجود ونه لري نو د اوږده سفر په لومړیو رباتونو کي الري بیلیږي. ډېر ژر وروسته، لویو 

را وایستلې او یا یې مریدانو او پیروانو په  پیرانو او مرشدینو الري بیلي کړې. په خپلو نومونو یې خاصي طریقې
نامه طریقې جوړي کړې. قادریه، سهروردیه، شازلیه، قلندریه، مالمتیه، نقشبندیه، کبرویه، مولویه، شطاریه، چشتیه، 

 مهدویه او ... طریقې منځته راغلې او پخپله طریقې هم پر څانګو وویشلي سوې. 
مي قلمرو، ډېر چټک، پراخېدل وه. مسلمانان د نویو فتحه کړو سیمو د خلکو دوهم علت یې د اسالم فتوحات او د اسال

له نویو کلتورونو، کتابونو او مذهبونو سره اشنا سول. هر مذهب او هري طریقې خپله اغېزه وښندله او په مقابل کي 
و معبود ته د اسالم د مذهب او اسالمي تصوف تر اغېزې الندي راغلل. خو د تصوف عمومي هدف، چي خالق ا

رسېدل او حتی په هغه کي ورکېدل او فنا کېدل وه، زیاتره پر خپل حال پاته سو؛ او ال یې داسي انکشاف وکړ چي له 
شریعت سره مخامخ په ټکر کي راغی.  د خالق او بنده ترمنځ د رابطې په مسله کي، په لومړي سر کي، د شریعت 

متشرعینو هم د زاهدانو او صوفیانو دا نوی قشر په خالصه غېږه او تصوف ترمنځ چنداني فاصله موجوده نه وه او 
ومانه ؛ خو وروسته وروسته صوفیانو داسي اعمال وکړل او داسي تبلیغاتو ته یې الس واچاوه چي له شریعت سره 

 یې ښکاره تضاد درلود او ُمالیانو او دیني عالمانو هم عکس العمل ښکاره کړ. 
اساس، ډېر رسېدلي خلک ول؛ او د دې مفکورې د پراخولو او وړاندي کولو لپاره  ځیني صوفي مشران، د علمیت په

یې په لس هاوو کتابونه ولیکل. جنید بغدادي، مولنا جالل الدین رومي، عبدالرحمن جامي، شیخ فریدالدین عطار، 
منځ  اکتفا وکړه. په دې امیرخسرو دهلوي او... او ځینو یوازي په ذکر کولو او د خپل شیخ په ستایلو او پیروي کولو

کي ال ځیني داسي شیخان دي چي وجود یې افسانوي دی او که ریشتیا وجود ولري نو له هغوی څخه لیکلي متنونه 
راپاته نه دي او هغوی ته منسوبي خبري او آثار افسانوي دي. سلطان ابراهیم ادهم، رابعه العدویه، بایزید بسطامي، 

 ابوهاشم صوفي او...
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او دیني عالمانو د صوفي مشرانو په مقابل کي د تبلیغاتو تر څنګ د هغوی پر ضد عملي اقداماتو ته هم الس ُمالیانو  
واچاوه. د صوفیانو لوی مشران ذوالنون مصري، حسین بن منصور حالج، شهاب الدین سهروردي مقتول، عین 

ژل او د حسین بن منصور حالج د شکنجه القضات همداني ... یې د علماوو د فتوا او خلیفه ګانو له حکم سره سم وو
 کولو او وژلو په باره کي خو دونه افسانې ولیکل سوې چي سړی نه پوهیږي کومه یوه یې ومني. 

د دیني عالمانو د حملو، لیکنو او اعتراضونو په مقابل کي د تصوف او صوفیانو د ټینګېدلو یو عمده علت همدغه دی 
یاته عقیده لري او تر یوه لوی دیني عالم یوه ببر سري ملنګ ته زیات اخالص چي عوام تر واقعیتونو افسانو ته ز

لري. د هغه له ښرا څخه بیریږي او په دعا یې باور لري. دیني علماء د علمیت دعوه کوي؛ مګر هیڅ دیني عالم د 
مع ځکه یې نو د الل کراماتو دعوه نه ده کړې او نه یې کوي. صوفي لیکواالن په دې نزاکت تر بل هر چا ښه پوهېدل؛

فی التصوف، کشف المحجوب، تذکرة االولیاء، مناقب الصوفیه، نفحات االنس، عوارف المعارف... کتابونه ورته 
ولیکل چي ټول د اولیاوو د خارق العاده کارونو او کراماتو بیانونه دي. سړی نه پوهیږي چي په دې اولیاوو کي کوم 

و تر هغه بل هم په کرامت او هم په ریاضت کي غښتلی دی. کله چي عوام یو ډېر لوی او معتبر دی ځکه چي هر ی
د صوفیانو د کراماتو او خارق العاده کارونو کیسې اوري او یا یې لولي نو پر ټولو هغو خبرو او کارونو یې سترګي 

ا سره سم، پټوي چي هم د عقل او منطق او هم د شریعت سره ښکاره تضاد لري ځکه چي عوام، د صوفیانو له ادع
هر څه باطن ته حواله کوي. حتی مولنا، چي پخپله عالم سړی وو، هم  خلکو ته ویل چي تاسي په ُسکر، بسط او 

 صحو څه پوهېږی؟
ً د منځنی الري پیرو صوفي بلل کیږي؛ مګر کله چي د  جنید تر منصور، ابوبکر شبلي او ذوالنون مصري نسبتا

 »جنید د منصور او نورو په څېر وحدة الوجودي دی . جنید وایي چي  صوفیانه عقیدې د څرګندولو خبره کیږي نو
 شل«  » دېرش کاله مي د جنید په ژبه د جنید سره خبري وکړې مګر جنید په منځ کي نه وو او خلک خبر نه وه.

که کاله مي د هغه عالم پر څنډو خبري وکړې، مګر هغه چي پېچلي او مغلق وه په هغه باره کي مي څه ونه ویل ځ
که سبا « » چي ژبي یې د هغو رازونو له ویلو څخه منع کړي دي او زړه یې د هغه له ادراک څخه محروم کړی دی

ماته خدای ووایي چي ما ووینه؛ زه به یې ونه وینم او ورته وبه وایم چي سترګي په دوستي کي د غیر حیثیت لري 
سوم چي الکالم لفی الفواد یعني کالم په زړونو کي  کله چي پوه« » ځکه چي ما په هغه جهان کي بې واسطې لیدلې 

 ۹عطار،تذکرةاالولیاء جلد دوم ص « دی دېرش کاله مي لمونځ ونه کړ
حق متعال په جهان کي هیچا نه دی لیدلی. حتی پیغمبر صلعم یې هم د لیدلو ادعا نه ده کړې. د جنید دا ادعا هیڅ ډول 

یة سره څرګند تضاد لري. کله چي حضرت موسی  حق متعال ته شرعي اساس نه لري او حتی د قرآن شریف له آ
وویل چي خپل ځان ور وښیي. حق متعال ورته وویل چي ته ما نه سې لیدالی. او وروسته یې پر غره باندي جلوه 

 ۱۴۳آیة  ۷وکړه او غر ځای پر ځای خاوري سو. سورة 
سوای کوالی یا بهتره ده ووایو چي د دیدار  کله چي حضرت موسی، د یوه پیغمبر په حیث، د حق تعالی دیدار نه

طاقت یې نه درلود.  نو جنید به څوک وو چي دا نېکمرغي یې په نصیب کېدله. طبیعي خبره ده چي، د قرآن شریف 
په حکم، د جنید ادعا بېځایه ده. دغه راز، اسالم هیچا ته اجازه نه ورکوي چي له پنځو بناوو څخه له یوې څخه هم 

و لمونځ خو د شهادت تر کلمې وروسته تر ټولو فرایضو فضیلت لري. مګر جنید په وازه خوله نارې انکار وکړي ا
وهي چي دېرش کاله کي یې لمونځ ونه کړ. که جنید لمونځ قضا کړی وي. ګناهکار دی مګر کافر کیږي نه او که 

 یې دېرش کاله ونه کړ؛ په دې صورتجنید، لکه دی چي پخپله وایي، لمونځ بېهوده او بېځایه ورته ښکاره سو نو ځکه 
 کي کافر ګڼل کیږي.
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