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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢اول جون 

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵١ 

  :  َسماع او َوْجد- ١١٣

  :سماع ) الف

، چي موږ يې ١ په لغت کي اروٻدلو، خواږه اواز، ِغنأ، نغمې او ترانې ته وايي) د سين په  ْزَور  (سماع

 د نڅا، خوشالۍ، مجازي وجد  عربي ټکیسماعد دغه راز، ځينو . په نننۍ عامه او مروجه اصطالح موسيقي بولو

   . ٢)ړويوا(واړيي، چي د اروٻدونکي حالت ئدئ او ھغه اواز په مانا ھم راوړ

سماع او وجد له ھغو عرفاني مسألو څخه دي، چي نه يوازي يې د شريعت او معرفت د پلويانو تر منځ 

 بلکي د تصوف او عرفان په نړۍ کي دننه يې ھم د بٻالبٻلو او ،ژورو تضادو، مخالفتو او جنجالوته لمن وھلې ده

سماع او غنأ د فقھي او شرعي ، چي )وي(ه دي نه يي پټ. الر پرانيستي ده  ته را منځ ته کٻدووحتا متضادو نظريو 

د اسالم د سپٻڅلي دين  د سنت او جماعت په .  ئ دئ علومو له نظره، په عمومي توگه  بد او ناوړه کار گڼل سو

کي د ځينو توپيرونو په لرلو سره د سماع  ) حنفي، شافعي، مالکي او حنبلي( مکتبو  او فکريڅلورو فقھي

د شيعه مذھب په بٻالبيلو ډلوکي ھم، په دې اړه  . بدعت او آن حرمت تر پولي خبري سوي دي دکراھت، بدوالي، 

حرامه له لويه سره متشرع عالمانو يې سماع او غنأ زياترو په دې مانا، چي . بٻالبٻلي نظريې وړاندي سوي دي 

  .فتوا ور کړې ده ه پلوي پجواز او اباحت د   يېبللې ده؛ او ځينو نورو يا مکروه گڼلې ده، ځينوھغه ناوړه

په ديني او مذھبي کړييوکي د سماع د بدوالي، کراھت او حرمت د اثبات دپاره په ځينو قرآني آيتواو نبوي    

ځينو مذھبي عالمانو، سماع  د لھو و لعب، فسق و فساد، زور و باطل، صوت الشيطان، . حديثو استناد کيږي 

دلته د دغو  .  ساتيکړې ده، چي څوک له  قرآني ذکر څخه  ليري صوت االحمق او داسي نورو په نومو ياده 

نيا ته و پراخي د ود فقي او شرعي علومومو  له تفصيل څخه ډډه کوو؛ ځکه دا اوږده  بحثونه داليلونظريو او 
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 ود نورپه دې اړه  (بيايي، چي څٻړنه او شننه يې د دې کوچنۍ عرفاني رسالې تر حوصلې او روحيې دباندي ده 

په نامه  ھغه  پښتو تحقيقي » رسالۀ مانع سرود «   او د ۵۵ -۴٠»  سماع  در تصوف « :  دپاره وگورئ والوماتم

دا .   لمنو کښل سوې ده حاشيو يامخو پر عمودي ) ٣٩ - ٢٨( د » روضة النعيم  «  ليکنه، چي د محمد رفيق  

ئ  د الھور په ُمصطفايي مطبعه کي چاپ سوکال د سيداحمد او گل احمد په سپارښتنه،.ق .  ھـ ١٣٠۵کتاب، په 

   .)ئد

په دغو حالتو کي د له سماع او وجد سره د ديني او مذھبي حلقو پر راز راز مخالفتو او انتقادوسربٻره، 

   :  ئ دئ موزونو ټکو ترُنم، د شريعت او طريقت د پلويانو له خوا په گډه منل سو

  .ي يان د حاجيانو ترانه، چي د کعبې شريفي صفت بي -

  . ھغه څه، چي غازيان يې په جنگ او غزا کي د خلگو د ھڅوني دپاره  وايي   -

  .د وياړني ھغه شعرونه او ټکي، چي جنگيالي يې د زړورتيا او اتلوالۍ دپاره وايي   -

  .   ٣ د واده، وليمې، عقيقې او داسي نورو خوښييو پر مھال  سماع -

 سماع او وجد په باب بٻالبٻلي رايې او نظريې تر سترگو کيږي په تصوفي  او عرفاني ډکټورينو کي ھم د

 ھـ ۶١٨  -  ۵۴٠(   شٻخ  فريدالدين عطار نيشابوري -د اسالمي تصوف او عرفان  مخکښ او ځالنده  ستوري .  

کي د سماع په باب د ځينو عرفاني مخکښانو نظريې راوړي دي، چي » تذکرة االوليأ «  په خپل مشھور اثر )  ق

  : غو څخه ځيني په دې ډول دي له ھ

 لور  و، چي زړونه د ھغهئسماع د خدای پيغام د: ويلي دي )  ھـ ق کي مړ ٢۴۵په ( مصري ذوالنون 

( حق ته الر مومي؛ او که يې په  نفس سره واروي، په کوپر نو که څوک  په حق سره سماع واروي، .  ي يته پار

د حقيقت موندني د يوې په دې ډول ي ؛ او يلوري ته ھڅو د خدای ښه اواز، انسان.  او الحاد کي لويږي ) ُکفر

/ ھـ ق٣٣۴  –ع  ٨۶١/ ھـ ق٢۴٧( شبلي قدس هللا روحه   - بل  وتلي عرفاني مخکښ . وسيلې په  توگه کار کيي 

 ھـ ق کي ٢۵٧په (  د سری سقطی . ئ ظاھر يې فتنه او باطن يې عبرت د:   ويلي دي اړهد سماع په ) ع٩۴۶

ي؛ او د عاشقانو يي؛ د توبه کوونکو زړونه بٻره احساس موم خوښيهزړونمينانو  نظره ،  په سماع کي د له)  مړ

 را شين والی او سمسورتيا يې ورښت په څٻر ده، چي له برکته ھغه اسماع  پر ښٻرازه مځکه د . زړونه اور اخلي 

 چي کوچنيان ،لکه څنگه. رابرسٻره کيږي  ډٻري  پټي گټي ، ھم د سماع په رسٻدو سره کياکو زړوه پ ؛ پټوکيږي

. جوړتيا ور بخښي شفأ او ، سماع  ھم  نازکو او ناروغو زړو ته  موميد ښه اواز په اروٻدو سره ارامي او سکون

؛ کله يې الس ښورولو، کله يې ا ته اړباسيکله يې ژړيې مسٻدا اوکله . سماع د انسان پر ھر غړي بٻله اغٻزه کيي 

ځينو ويلي دي، چي سماع د حق تعالی له خوا، د انسان په زړه .  ته بيايي  او بې ھوښۍم  بې سدۍنڅا او کله يې ھ

دا اور يوازي د ھغه چا په وجود کي بليږي، چي  زړه يې په مينه؛ او َنْفس  يې په البته، . کي د اور لگول دي 

د عرفاني سالکانو د زړه دوا  اړه  اوځينو سماع د حقيقتود خزانې کيلي؛  د اروا خو . ۴)وي(ييمجاھده کي سوي 

عرفاني سالکان باور لري، چي د رباب  زړه وړونکې ترانه او د شپٻلۍ اروا بخښوونکی اواز د عارف . گڼلې ده 

  .    ۵ييور ټولد حق تعالی لور ته روح  له ھري بلي خوا 

  له ھر شي څخه د خدایپه څٻر اسرار اروٻدونکي غوږونه لري،) ع ( د زړه خاوندانو ته، چي د موسا 

 له ھري ذرې څخه اسماني اواز اروي؛ او د حال، شوق، جذبې او وجد داسي کسان.  ږغ پورته کيږي تعالی

 د  يا که د قرآن تالوت يا د الروي د تٻرٻدو ږغ يا د چنگ او رباب ږغ يي،دا ږغ که د مؤذن اواز. احساس کيي 

  . يا د چمن د مرغانو نغمې ږغشورھار د  د اوبو ياغونه ژوو ږبٻالبٻلو  يا د ږغھار ږس او سٻلۍ د باد
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د ريښتيني  موسيقي روح  ته سپٻڅلتيا او ځال ور بخښي؛ اوسماع يا عرفاني سالکان باور لري، چي 

 باب اساسي خبره داده، چي سماع  بايد د ھغه چا  دې خو په؛سالک په زړه کي د ميني او عشق څپې پياوړې کيي

په بله ژبه، سماع پر ھغه چا  حرامه ده، . ، چي په سر کي د حق تعالی مينه او ولوله و لري له خوا واروٻدل  سي

                   .۶ييچي د دې  صفت خاوند نه  

  -  د تصوفي او عرفاني افکارو مؤرخين په دې باور دي، چي د څلرمي او پينځمي ھجري پٻړييو عارف

کي  ، چي د سماع غونډي يې په خانقاوو څخه دئغو صوفيانو له ډليد ھ)  ھـ ق۴۴٠  – ٣۵٧( ابو سعيدابوالخير

  .  ٧باب کړي دي

/ ھـ ق٣٩۶(  شٻخ االسالم ابو اسماعيل بن محمد - په پير ھرات  يا خواجه عبدهللا انصاري ھروي مشھور 

فراق وجد د وصال او «  : کي د وجد په اړه کاږي » محبت نامه  « په خپله  ) ع١٠٨٨/ ھـ ق۴٨١  –ع ١٠٠۶

وجد د عاشقانو د اروا . ئ وجد د دوستانو د زړه  بڼ د. ئ و جد د عاشقانو د ويښتوب عالَم د . دئتر عالم وروسته 

  »    . ٨؛ او د کور او کھول له منځه وړل دي)سبب( وجد د ځان بايللو َسَوب . ئ ريحان د

 ه خپل مشھور عرفانيپ)  ھـ ق۶٣٢  – ۵٣٩(  شٻخ شھاب الدين ابو حفص عمر بن محمد سھروردي 

کي يادونه کيي، چي د سماع په غونډه کي گډون  بايد له پاک نيت،  سپٻڅلي زړه او » عوارف المعارف   « اثر

عوارف « په  . ٩ډډه وسيپه کلکه په داسي غونډو کي بايد له شوخۍ او نوس پالني څخه . ي يپت سره ملگری 

   .١٠ھم سوې دهد وجد خبره ) ص ( کي  د رسول هللا »  المعارف 

، شٻخ محی الدين ابوحامد ) ھـ ق کي مړ ٢٩٨ يا ٢٩٧په ( شٻخ ابوالقاسم جنيد ابن محمد ُجنيدبغدادي 

  – ۵۶٠( ، شٻخ اکبر محی الدين  ابن اعربي )ع١١۶۶/   ھـ ق ۵۶١  - ع١٠٧٨/  ھـ ق ۴٧١(  عبدالقادر جيالني 

، شٻخ فريدالدين ) کي د ھند په اجمير کي مړعم١٢۴٣/ ھـ ق۶۶٣په  ( ، خواجه معين الدين چشتي ) ھـ ق۶٣٨

او ځيني نور له ھغو  )  ع١٣٢۵/ ھـ ق٧٢۵  – ع١٢٣٨/ ھـ ق۶٣٨( شکرگنج،  شٻخ نظام الدين االوليأ دھلوي 

 د روحاني تزکيې او الھي قرب د يوې وسيلې په  يېلويو تصوفي او عرفاني مشرانو څخه دي، چي سماع او وجد

     . ١١توگه  خوښ کړي دي

ھـ ق کي ۴۶۵په (   شٻخ ابوالحسن علي ابن عثمان ابن علي ھجويري  - عرفاني الرښود ی او منلیوتل

د سماع «  :  وايي  په باره کيکي د سماع د ادابو او دودو» کشف المحجوب  «  په خپل مشھور عرفاني اثر )  مړ

د خوی او عادت له مخي و بايد ھيڅکله سماع ؛ ياني ئرانسي بايد ويې نه کړپه خپله تر څو چي ، ئيو ادب داد

  »      . ١٢سين

 ۴۵۶( حجة االسالم ابوحامد محمد بن محمدبن احمد   - په امام غزالي مشھور، مخکښ متشرع  صوفي 

کي د » احياء العلوم « او » کيميای سعادت « په خپلو مشھورو آثارو )  ع١١١١/  ھـ ق۵٠۵  - ع١٠۵٨/ ھـ ق

، که د کار او ئسماع ساز او اواز د: دی  وايي . اکي او په زړه پوري خبري کړي دي سماع په اړه خورا ارزښتن

 او  ښايسته اواز يوازي د حق تعالی د ميني او یسماع،  ھغه وخت روا ده، چي ښکل. ئ  حرام دييعادت له مخي 

ي او وجد را منځ ته  سماع،  په انسان کي  روحاني خوښغه رازيوازي  د.  په مقصد ويل سوئ يي نيجمال  پٻژند

؛ ييسماع ، وجد او جامې څيرل ھغه مھال روا دي، چي له ھر ډول حرمته ژغورلي :  ي يامام غزالي زيات .کيي 

، چي د ل سينه وي و يا د روافضو ھغه شعرونه رد ويل،  دين ته بدکږلد مثال په توگه په سماع کي بايد ښکنځل، 

  :امام غزالي،  په سماع کي دغو ټکو ته پاملرنه  ضروري گڼي   .پکښي سوې يياصحابو غندنه او بدگويي  

  .ي ي  له ښځي يا داسي ھلک څخه سماع حرامه ده، چي شھوت  و پار-             
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ي؛ خو د ُډول، دريې او سورنا په څٻر آلې ي  سماع بايد له ځينو آالتو لکه  رباب، چنگ او بربط سره نه -

  . حرامي نه دي 

ښي ، غندنه او بدوينه پکنهچا ښکنځد ، چي ل سينه ويوکي بايد داسي ترانې او شعرونه   په سماع -      

  .  ي ي سوې راغلې

 سي؛ د ويښتانو او نور کي ډوبشھوت د سماع له امله په ي، چي ياروٻدونکئ بايد ځوان نه  د سماع  -         

  .  خال و خط په اروٻدو  سره الر اوگودر  ورک کي 

و اي؛ د کار ي نه  تر تلهد عوامو سماع د خوښۍ او ساتيري په ډول روا ده؛ خوپه دې شرط  چي تل  -           

   . ١٣دندې بڼه غوره نه کړي

 وايي، چي  په سماع کي اړهکي د سماع د ادابو په » کيميای سعادت  « امام غزالي، په خپل مشھور اثر 

زمان  .ته جدي  پاملرنه وسي ) زمان، مکان او اخوان  (  بايد د حضرت جنيد له وينا سره سم،  درو ټکو يا مسألو

مکان په دې .  ييد زړه د بوختيا، لمانځه، خوراک او داسي نورو پر مھال  نه ھيڅکله  چي سماع بايد ،په دې مانا

ماع په د اخوان مانا  داده، چي د س. ي يمانا، چي سماع بايد په بې خونده او تاريکو ځايو يا د ظالم په کور کي نه 

په  .ي ي پوه بايددسماع په روحاني او عرفاني مفھوم ياني  . ييغونډه کي ټول حاضر کسان بايد د سماع څښتنان 

نيا او تکلف و ھغه سماع بې گټي ده، چي په غونډه کي يې، د د،دې ډول، د امام غزالي د عرفاني نړۍ ليد له مخي

ي، چي د يو بل ي د ښځو يا ځوانانو داسي ډلي برخه اخيستې څښتنانو، متکبر او منکر سندرغاړي، بې خبره کسانو،

«  : ي يامام غزالي،  د سماع په غونډه کي، د ښځو دگډون په اړه  زيات . کيي ونه ناروا او ناسم سوچباره کيپه 

 يو بل ته د شھوت په ي؛ اويداسي سماع بايد ونسي، چي ھلته پر ښځو سربٻره، غافلو ځوانانو ھم  برخه اخيستې 

ي؛ او يد سماع څښتنان بايد، د سماع پر مھال سرونه کښته واچ.  دا کار د فسق او فساد منشأ ده .  سترگه  وگوري 

ي؛ په تکلف سره ھيڅ حرکت ونه کي؛ لکه څنگه چي په لمانځه کي ينه گوري؛ الس او پښې و نه ښور بل ته و يو

  » . ١۴ و حق  تعالی ته څٻرمه کړيھمغسي کښٻني؛ او ټول زړهد سماع په غونډه کي ھم ي، يناست 

 اروٻدونکی بايد له ناستي  سماعکي ليکي، چي » احياء العلوم  «   امام غزالي، په خپل بل نامتو اثر 

، ياني  بې ريا او بې ارادې ؤکړي؛ خو که يې د ځان واک په الس کي نه  نه والړ نسي؛ او په ژړا  اواز پورته 

 ځکه چي ژړا له ؛ئدا کار روا د بيا نو ، وليدئد ژړا په حال کي يې ناببره او ځان ؛ اوهنڅا او گډا ته الس واچيې 

په داسي حاالتو کي بايد نور . غم او خواشينۍ څخه پيدا کيږي؛ او نڅا د خوښۍ او خوشالۍ څرگندوی ده 

شه، په وجد او وکي؛ او د ھغه چا حالت گډوډ نه کړي، چي د ميني او ولولو له جوپرھٻز اروٻدونکي له نڅا څخه 

  . ي ينڅا اخته 

له )  ھـ ق ۶٧٢ -  ۶٠۴( موالناجالل الدين بلخي رومي -  د اسالمي تصوف او عرفان  تلپاته  ستوری 

، چي د سما ع او وجد په ستاينه  يې خورا په زړه پوری خبري کړي ئ څخه دمفکرانوھغو وتلو او منلو عرفاني 

موالنا بلخي  رومي  .  ١۵ئدئ اب ږغ د جنت د دروازې اواز بلل سود موالنا په عرفاني ډکټورينوکي د رب. دي 

 د ميني له اوره  په حقيقت کيکي د شپٻلۍ زړه  وړونکی اواز،» مثنوی معنوی  «  ، په خپل مشھور عرفاني اثر 

  :بولي، نه د باد له اغٻزې؛ او له دې اوره بې برخي زړه ته د نابودۍغوښتنه کيي 

  نيست باد           ی وآتشست اين بانگ نا«    

  ھرکه اين آتش ندارد نيست بــاد

  آتش عشقست کاندرنی فتــاد          
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  »١۶جوشش عشقست کانـدر می فتـاد

                :ييموالنا، د ميني په بې سدۍ کي د نڅا او گډا فلسفه داسي بيان

  جانھای بسته اندر آب و گــل            « 

  ا شـــاد دل چون رھند از آب و گلھــ

  در ھوای عشق حق رقصـان شود            

  ھمچو قرص بدر بی نقصان شـــود

  جسمشان در رقص و جانھا خود مپرس             

   » ١٧و انکه گيرد جان از آنھا خود مپرس

  :په څلرم ټوک کي د ابراھيم ادھم د مھاجرت په باب وايي » مثنوی معنوی « موالنا د

   بانگ ربـاب                 ليک بد مقصودش از« 

  ھمچو مشتاقان خيال آن خطـاب

  ناله سرنا و تھــديد دھــل                 

  چيزکی ماند بدان نــاقورکــل

  پس حکيمان گفته انداين لحنھـــا               

   از دوار چرخ بــگرفتيم مـا

  بانگ گردشھای چرخ است اينکه خلق                

  ش به طنبور وحـــلقمی سرايند

  ما ھمه اجزای آدم بـــوده ايم               

  .  . . در بھشت آن لحنھا بشنوده ايــم 

موالنا، سماع د عاشقانو خواړه او خوراک گڼي؛ او ښکلو ږغو ته د ھغه ځواک په شان گوري، چي د 

  : کيي اور تازه او عشقميني

      پس غذای عاشقان آمد سمـاع            ... « 

   که در او باشد خيال اجتماع

  قوتی گيرد خياالت ضمـير                

  بلکه صورت گردد از بانگ صــفير

  آتش عشق از نواھا گشت تيــــز               

   »    ١٨ آن چنانکه آتش آن جو ز ريـــــــــــز

جھان داسي ) ـ ق ترمنځ مړ ھ۶٩۵  -  ۶٩١ ھـ ق ته نيژدې زٻږٻدلئ؛ او د ۶٠۶( شٻخ سعدي عليه رحمه 

 په سماع او دی ھم د ځينو نورو عرفاني اندٻشمندانو په څٻر،. ي  وھي ښسمندر بولي، چي مينه  او مستي څپې پک

د ده په نظر سماع داسي مستي او . پر  فکري او عرفاني څرنگوالي ډٻر ټينگار کيي ) سامع(غنأ کي د اروٻدونکي 

 د بې حاله انسان په زړه کي د نفس او خواسمانو ته پورته کيي؛ و او الھوت  جذبه ده، چي د حال څښتن د جبروت

  : له دې امله د سماع او وجد اباحت د اروٻدونکي له حاله سره تړي . ژوندی کيي را ھوا ښامار 

  نگويم سماع ای برادر که چــيست          «  

    مگر مستمع را بدانم که کيست
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  و          گر از برج معنی برد طــير ا

  فرشته فرو ماند از سيـــر او

  وگر مرد لھو است و بــــــــــازی و الغ             

   قويتر شود ديوش اندر دمــاغ

  پريشان شود گل به بـــاد سحر             

   نه ھيزم که نشکافدش جز تـــبر

  ر سماع است و مستی و شور              جھان پُ 

  نه کــوريئوليکن چه بيند در آ

  نبينی شتر بر سماع عــرب             

   که چونش به رقص اندر آرد طــــــرب

  شتر را چو شور و طــرب در سر است             

  » ١٩ اگر آدمی را نبـاشد خر است

د حق تعالی په مينه کي د بې ھوښه مجذوبانو د ) ر ح ( شٻخ سعدی  -خوږ ژبی شاعر او مفکر عارف 

  :ي يفلسفه داسي بيانوجد او نڅا 

  ندانی که شوريده حاالن مست             «  

  چرا بر فشانــند در رقص دست

  گشــايد دری بر دل  از واردات           

   فشانند سر دست  بر کائنـات

  حاللش بود رقص بر يــاد دوست           

   »    ٢٠که ھر آستينش جانی دروست 

و په عقيده، د سماع  په غونډو کي گډون، يوازي د رسٻدلي يا کامل د ځينو تصوفي او عرفاني شٻخان

 د عرفاني طريقت نوو سالکانو ته په دې ډول مجلسو کي برخه اخيستنه، گټوره او مناسبه ځکه نو؛ ئد عارف کار

و د عامو، خاصو ا ؛ خوئدئ چاته د سماع د جواز  ُحکم کړ   ھر بياعرفاني مشرانونورو ځينو  . ل کيږينه گڼ

يو شمٻر نورو د نسبتاً ورته .  خبري کړي دي اړه په او بڼوجال جال ډولو خاص الخاصو کسانو دپاره يې د سماع د

   .٢١نظر په لرلو سره، د طبيعي سماع، ھوايي سماع، شھواني سماع او بدعتي سماع څلور ډولونه بيان کړي دي

 معتدليد مناسبو خوړو او )  ھـ ق ٧٠٠ - ۶٣٠(شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي  -نامتو عرفاني مفکر  

، د ھغو دروٻشانو د درملني او عالج يوه الر بولي،چي د پرله پسې رياضتو او  اروٻدلښه اوازد ھوا تر څنگ، 

سره سم،  سماع د او نظريو شٻخ نسفي ھم د ځينو عرفاني مخکښانو له عقيدو . ي يکمزوري سوي په وجه مجاھدو 

داچي « : کي ليکي » انسان الکامل  «  ھغه، په خپل لوړ عرفاني اثر .  کار نه گڼي ھر چا  له شان  سره مناسب

دروٻشان او عارفان بايد داسي .   مشايخو او نه دئ عام و خاص ټول په گډه سماع کيي، دا نه د دروٻشانو کار د

په سماع کي د زمان،  دروٻشان بايد چي، ھم د امام غزالي په شان باور لريشٻخ نسفي .   سماع ته والړ نسي

. ٢٢سيو سره سم  او دستورو کار د مشايخو له دودوهگ، چي په دې تومکان او اخوان  شرطونه  په پام کي وساتي

 . .«  
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يزيد فی الخلق ما « کي د  ) ١ : ٣۵( عرفاني مخکښانو د سپٻڅلي قرآن د فاطر د سورې په لومړي آيت 

 عظيم الشان قرآن کي د هللا تعالی دا خبره، هی د داليلو له مخي، پد ھغو. ئ دئ مقصد ښه اواز تفسير کړ »  اءيش

دغه . د ښه او ښايسته اواز پر ستاينه داللت کيي په واقعيت کي ، ھم ئ ټولو بد دترږغوکي د خره  ږغ  په چي 

«  : اغلي دي راز، په يوه  نبوي حديث کي د هللا تعالی له خوا د ښه اواز د پيداکولو او ستايني په اړه ، داسي  ر

د ھمدې مسألې په باب، په يوه بل نبوي حديث کي راغلي دي، چي  رسول   »  مابعث هللا نبيا االحسن الصوت

ده ته يې د د « : ښکلي اواز ته په پاملرني سره، د ابی موسا اشعري په ستاينه کي وويل ) ع( د داود ) ص( اکرم  

  » .  ٢٣ئدئ د کورنۍ ښه اواز  ورکړ) ع( داود 

څٻړني تر  ليکني اوچي يادونه او تفسير يې د دې لنډي ( د سماع او غنأ پلويانو پرځينو قرآني آيتو

 غنأ د اسالمي نصوصو ، اشاره کړې ده، چي د ھغو له مخي ھمديثوتهاحاسربٻره داسي نبوي ) ئحوصلې وتلئ د

  له بي بي )م بخاري او امام مسلماما(  د مثال په توگه د صحاحو مؤلفانو؛ لعب کار نه گڼل کيږي لھو وله نظره

 پهجومات / ماجتد  )وگد اوسنۍ ايتوپيا خل( ، چي يوه ورځ حبشوئدئ څخه روايت کړ) رضی هللا عنھا( عايشې 

ويل  ويل، چي غواړې و يې گورې؟ ما ورته و  وبي بي عايشې ته) ص( ، رسول هللا ې کي لوبي کولړگغولي يا ان

ما خپله زنه پر کښٻښوله او دونه ننداره مي وکړه، ؛ ، الس يې وړاندي کړٻدئدرھغه مبارک پر دروازه و . ھو : 

  :له دې مبارک حديث  څخه دا ټکي  په ډاگه کيږي .  ٢۴او قانع سومپه خپله خوښه چي 

( کله بي بي عايشه ) ص(ي حرام نه دي؛ ځکه پٻغمبر ي لوبي، ساتيری؛ او د ھغو ننداره که کله کله -

  . بلله  حرام کار ته ور و) رضی هللا عنھا

  . او ترانې وې وي د حبشو په لوبوکي نڅا -

  .کي کولې غولي جومات په / د ماجت ھغوی دا لوبي  -

  .کړه  بلنه ورېنندار دلوبو د ته) رضی هللا عنھا(  په خپله بي بي عايشې )ص(پٻغمر  -

؛ خو په خپله يې له بي بي  ؤد نندارې او ساتيري سړی نه) ص( په داسي حال کي، چي رسول هللا   -

 څخه دا نتيجه تر السه کيږي، چي د ښځو  ټولو داليلوله دې.   اوږد مھال د لوبو ننداره وکړه  يو ځایعايشې سره

  .٢۵او کوچنيانو د خوښۍ دپاره، داسي نندارې د نٻکو خويو او اخالقو مانا لري

 مشرانو، په خپلو عرفاني ځينوسره سره ، د اسالمي تصوف او عرفان  قراينو  او ويلله دې ټولو دال

(  شٻخ ھجويري  -  عرفاني الرښود یوتل. او وجد له مالتړ څخه ډډه کړې ده  اصولو او سير و سلوک کي د سماع 

ت په شريعت او طريق«  : کي په دې اړه داسي ليکي » کشف المحجوب « په خپل نامتو اثر ) ھـ ق کي مړ۴۶۵په 

. ئ  وجد او نڅا له شرعي او عقلي اړخه نا وړه کار د،د ده له نظره»   . ٢۶کي نڅا ھيڅ اصل او بنسټ نه لري

   . داسي کار ته زړه نه ښه کيينٻک خلگ ھيڅکله ؛ خو ناپوه کسان دا کار کيي 

تو صوفي له ھغو نام)  ھـ ق ٧٩١ -٧١٨(  خواجه بھاء الدين نقشبندي بخاري  -د نقشبندي طريقې الرښود

نه دا «  : ھغه وايي . ، چي په خپل عرفاني طريقت کي له سماع او وجد سره ھوکړه نه لري ئالرښونکو څخه د

 نورو صوفيانو او عارفانو د سماع او خوښۍ په غونډو کي د قرآن ځينو»  . ٢٧کارکوم؛ او نه له ھغه ُمنکر يم

ه نظر، بايد سالکان دقرآني کالم په تالوت سره د زړه ددې عرفاني ډلي پ.  يادونه کړې ده  د تالوتمجيد د آيتو

 په ويلو سره، چي په ھغو کي د ديني  او ترانو نه د شعرو او ترانو په ويلو يا لږ تر لږه د ھغو شعرو،مينه ماته کي

   .  راغليييمسألو، جنت او دوږخ  يادونه او د الھي ذکرونو او اولياوو ويناوي نه 
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؛ ڼل کيږيگول روا د عظيم الشان قرآن پرځای په سندرو او ترانو سماع کي يې  له مخھغه دليلونه، چي 

  :بولي  او د سماع غونډي ته د قاري پرځای، سندرغاړی ور

د اسالمي تصوف او عرفان په ځينو ډلو کي د سپٻڅلي قرآن په آيتو د سماع نه کولو په اړه، د دغو 

  : يلويادونه کيږي دال

کي د طالق،  ه د اروٻدونکو له حالت سره سمون  نه لري؛ ځکه په ځينو آتيو  د قرآن کريم ټول آيتون-

 مگر داچي څوک د ؛ميراث، حدودو او داسي نورو په څٻر مسألې بيان سوي دي، چي د ميني اور نه تازه کيي

  .ي، چي له ھر شي څخه سماع واروي يميني او عشق داسي مقام ته رسٻدلئ 

قرآن شريف ھم په پيل کي ډٻره اغٻزه لري؛ . پله اغٻزه له السه ورکيي  ھر څه د ډٻر ويلو له امله خ -

 نوي نوي ،د دې ستونزي  د له منځه وړلو دپاره کٻدای سی.  خو کله چي ډٻر تکرار سي، اغٻزه يې کميږي 

نو د کله چي به عربا.  قرآن ھره پال په نوې نوې  بڼه نسي لوستل کٻدای یويلي سي؛ خو سپٻڅل سندري او ترانې و

ځل  د قرآن آيتونه  اروٻدل، د ھغو د روحاني اغٻزي له امله به يې ژړل؛ او اول رسول عليه السالم  په زمانه کي 

به )رض( حضرت ابوبکر صديق . ئ  ځانگړی حالت پيدا کٻدد سپٻڅلي ميني او اخالص) به يې( بېپه وجود کي 

  . ھم ستاسي په شان وو؛ خو اوس مو زړونه سخت سوه ياني موږ » کناکما کنتم تم قست قلوبنا« : ھغوی ته  ويل 

ي؛ ځکه  چي قرآن له يږله دې کبله ډٻر لږ  په قرآن سماع ک. ښندي  موزون کالم پر زړو ډٻره اغٻزه  -

نسي کي ھيڅ ډول تصرف  مجيدپه شعر کي تصرف او السوھنه روا ده؛ خو په قرآن. اواز سره نسي گډٻدالی  

   . کٻدای

 ي اغٻزمنتيا  دپاره د شپٻلۍ، ُډول، طبلې، دريې او د موسيقۍ د نورو آالتوله خوږود ږغ  د ډٻر  -

 خدای  چي قرآن دحال دا؛ ئشوخۍ کار د موسيقۍ د آالتو ږغول د ساتٻري او د . اخيستل کيږيږغوڅخه مرسته 

  .ئ  او مسخرو وړ نه د، ساتٻري سپٻڅلي کالم په توگه، په ھيڅ ډول د شوخۍتعالی د

ي، چي له خپل حال  او لر ھيله اسيتهک ځانگړی  روحي او عاطفي حالت لري؛ له دې  ھر څو -

 ۍ له مخي خپل ذوق او خوښد په شعرو کي  د شاعرانوکوالی سي. څرنگوالي سره سم  بيتونه يا شعرونه  واروي 

   . ٢٨سره ھيڅکله داسي چلند نسي کوالیکريم  غوره کي؛خو څوک له قرآن  نا څهڅه

  :وجد) ب

جذبې،  ولولې، ميني، مين   په لغت کي خوښۍ، خوشالۍ،  شور،)د واو په ْزَور او د جيم په سکون( دَوجْ 

ويل کيږي، چي عرفاني حالت ته ھغه  َ وْجد په عرفاني اصطالح، ؛ اما٢٩کٻدو او د ارمان ترالسه کولو ته وايي

    .٣٠  ته الس اچييلو ښورووا و پښو الستر اغٻزې الندي ونڅا ياد باطني ميني او مستۍ سالک 

  : د سماع او وجد مقامونه  

  : لري  او درجېمقامونهخپل د صوفيانو او عارفانو په اند، سماع او وجد 

 چي ھغه په خپله ،يي په سماع کي بايد يوازي د دين فکر او د حق تعالی مينه پر زړه واکمنه  :پوھه   -

  :ھم دوې درجې لري 

په دې پړاوکي مبتديانو او مريدانو ته  بٻالبٻل . و مريدانو درجه ده   لومړۍ درجه، چي د مبتديانو ا

 داسي خبري و نسي، چي په ھغو کي قبول او رد، وصل حضور کيله دې امله بايد د ھغوی په . حالتونه پٻښيږي 

که په  .يي نورحالتونه نغښتي ي داسي ياميد او ناميندواو بٻلتون، نيژدې والي او ليري والي، فراق او وصال، ا

 يې، چي د کوپر پر لور ورته راوليي، سماع او وجد داسي سوچونه يعقيده پياوړې نه عرفاني مبتدي او مريد کي 
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، چي د ستر عرفاني مخکښ،  ابوالحسن  ھجويري، په عقيده  بايد ئ دوجيله ھمدې .  ي ځد ښوييدو َسَوب گر

دده په نظر، ځيني بې الري .  . .ستر خطرونه لري مبتديان و سماع ته پرٻنښول سي؛ ځکه داسي غونډي ھغوی ته 

دوھمه درجه د ھغو  . ته ورځوسماع  و ادعا کيي، چي د حق په تٻروتني سره ي؛ اوبيا ځد فاسقانو سماع ته ور

 سماع  ور ورسيږي، د نٻستۍ او  دې ډول عارفانو تهکله چي. ي يکسانو ده، چي د فنأ او نٻستۍ مقام ته رسٻدلي 

   .   ٣١يي ھٻرردهگ وجھان ؛ او ځانغلبه پر کيي  يووالي حالت

زياتره . ، چي له پوھي پيدا کيږي؛ او ډٻر ډولونه لري ئ؛ او دا ھغه حالت دئوجد دوھم مقام د :وجد   -

 ښکاري، ھغه وجد  يېد حال وجد؛ لکه څنگه چي يې له نامه څخه. د حال وجد او د مکاشفې وجد :  ئ دوه ډوله د

 رامنځه ته ې د بٻري، غم، غوښتني، شوق، ميني او داسي نورو صفتو په څٻر مستي او ولولچي په وجود کيئ د

د اسالمي  .  ٣٢ د پټواسرارو پردې پورته کيږي څخه زړولهد صوفيانو او عارفانو  کي  وجدپهد مکاشفې . کيي 

سره د ډٻري ميني او ، چي  له خدای ئوجد ھغه حالت د«  :  مصری ذوالنون وايي  - تصوف او عرفان علمبردار

په يوه )  ٢٨ : ١٣( لکه څنگه چي د قرآن کريم د رعد د سورې د اته ويشتم آيت .  اخالص له مخي پيدا کيږي 

تقشعر منه  (په يوه برخه ) ٢٣ : ٣٩(  او د زمر د سورې  د درويشتم آيت )اال بذکر هللا تطمئن القلوب (برخه 

ځينو وجد د پردې ليري کٻدل؛ د .   کي راغلي دي ) قلوبم الی ذکر هللاجلود الذين يخشون ربھم ثم تلين جلودھم و

  . دي محبوب ليدل؛ د غيب کتل؛ او د مقصود موندل بللي

ابو سعيد ابو الخير، ابوالحسن علي ھجويري ، خواجه .  نه ده جال په قادريه طريقه  کي وجد او نڅا 

د اسالمي تصوف او . و مشايخو وجد اونڅا جايز گڼلې ده معين الدين چشتي او ځينو نورو پخوانييو او  وروستيي

 ابوبکر شبلي د ميني او وجد په اوعرفان ځيني شٻخان؛ لکه مصری ذوالنون، ابو سعيد خراز، ابوالحسن نوري 

   .٣٣نيا څخه تللي ديوحالت کي له د

 الري متفکر د دې عرفاني.   په روښاني طريقت کي ھم سماع ته خورا په لوړه سترگه کتل سوي دي 

بايزيد روښان ، د  .   ٣۴په خپله ھم له سماع سره ډٻره مينه لرله)   ھـ ق٩٨٠ - ٩٣١( پير روښان اورمړ   - مشر 

ھغه سماع او سرود د انساني ميني . سماع او اواز په باب خورا ژور ي او ارزښتناکي نظريې وړاندي کړي دي 

    » انالمزامير کان نصرا حب االنس« : مرستندوی بولي 

صوت المزامير «   : ي بٻليي پير روښان د اواز او ترانې د ُحرمت، اباحت، حالل والي او پاکۍ خبر

ياني   »  حرام علی اھل الدنيا و مباح علی اھل اآلخرة و حالل علی العارف الواجد و الطاھر علی العارف السامع

ھغه عارف، ( واجد عارف ته حالل او سامع عارف نيا پالونکو حرام، پرآخرت پالونکو روا، وسرود او اواز پر د

 ،پير روښان.  ئ  دئته پاک او سپٻڅل) يي ئچي د پير روښان د عرفاني ډکټورينو له مخي، د قربت مقام ته رسٻدل

(  عارف ته روا گڼي، چي د ھر اواز په تسبې  يا سامع ھغه اروٻدونکي؛ خونيا پالونکو ته بدعت واواز او سرود د

«  : ، چي وايي ئد ده بيان د. يږي؛ او په ھر ږغ کي يوازي د يوه ذات د ثنا او صفت ترانې اروي پوھ) تسبيح

 پير روښان په يوه بل بيان کي د اواز د زيان او گټي په»   . المزامير بدعة علی اھل الدنيا و مباح علی السامع

 البغی و نافع علی العارف و موافق مع المزامير خسران علی اھل الدنيا و مضرة علی اھل« :  داسي وايي تړاو

 ضررناک؛ خو عارف ته  زيان، بې الري او سرغړاند کس تهنيا پالونکي وياني مزامير او سماع  د د  »  السماع

   . ٣۵ته سمه او برابره ده) د قربت د مقام څښتن ( گټوره او اروٻدونکي عارف ته 

 ښتو دروٻشانو يوه ډلهٻ، چي د څلوئن  خوب وليديوه شپه پير روښاد روايت له مخي، » حالنامې « د 

سره  کور ) نوروداسي  څلور تاره او ،دريې، رباب (  او وسايلو د ساز او اواز له بٻالبٻلو آالتو  -  له مزاميرويې
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ځيني عالمان وايي، چي ساز ږغول او سماع دواړه حرام دي ! اې بايزيده : داسي پوښتنه ځني کيي  ته و رځي؛ او

ما په قدسي حديث کي ليدلي دي، چي د  : ئبايزيد روښان جواب ورک!   څه واياست ؟ په دې خبره کي  ، تاسي

و  . )حرام و مباح و حالل: السماع علی ثالثة انواع  (حرام، مباح او حالل : اروٻدل پر درې ډوله دي  ساز و

وت عن شئ لمحبة الدنيا سمع حرام و و من سمع الص«  : ئروسته يې  د سماع ھر ډول په داسي ټکو ورته  بيان ک

من سمع الصوت عن  کل الصوت بمحبة الجنة فقد سمع المباح و من سمع الصوت عن کل الصوت بمحبة هللا فقد 

نيا د ميني دپاره  واروي ، داسي اروٻدل حرام دي؛ څوک چي ويا ني څوک چي د ھر شي اواز د د»  . سمع حالل 

  په خاطر مينيي، داسی اروٻدل روا يا مباح دي؛ او څوک چي ھر ږغ د خداياروي نه د ھر شي ږغ د جنت په مي

پير .  وروسته  دروٻشانو له پير روښان څخه د سازو ږغولو اجازه  وغوښته .  اروي، داسي اروٻدل حالل دي 

ونه و دروٻشانو خپل  ساز. ي ي ميني  دپاره يږغول يوازي د خداي روښان په دې شرط اجازه ورکړه، چي د سازو

کي څوک   چي سازونه څه وايې؛ او په سازوه،؛ نه پوھٻدئږغول او سماع يې وکړه ؛ مگر اواز يې نه پٻژند

له ُحکم سره سم ) ١٨: ٢( پير روښان، داسي دروٻشان د قرآن کريم د بقرې د سورت د اتلسم آيت . خبري کيي 

   .٣۶کاڼه، گونگي او ړانده و بلل

ھم کي د پير روښان د روحاني وجد او نڅاکيسه » حالنامه  «  اثر مخلص په خپل عرفاني او تاريخي

دی ليکي، چي بايزيد روښان يوه ورځ د ھمزولو او ځوانانو په ھغه بانډارکي د لٻونو په څٻر خوشالي . راوړې ده 

ت په داسي حال کي، چي پالر يې د اواز او گډا سخ . هاو نڅا وکړه، چي پالر او نور خپلوان يې ھم ناست و

( ؛ خو بايزيد روښان تر ډٻرو کوښښو وروسته، د پالر د اجازې په تر السه کولو سره،  د رسول هللا ؤمخالف 

 د ځان داسي انځور ۍپه پيرو » ٣٧ال يکمل ايمان احد حتی يظن الناس انه مجنون« : د دې مبارک حديث ) ص

  .  ٣٨ نه وه پکښې، چي د ديندارۍ او روحانيت ھيڅ نښه نښانهئوړاندي ک

 ھم په خپل پښتو د يوان کي د سماع ارزښتناکه ،علي محمد مخلص، زموږ حاذق  او سترگه ور عارف

په يوه غزله کي د ھغه اسماني ږغ   ښکال او بې . مسأله په خورا لوړو عرفاني او فلسفي نظريو سره څٻړلې ده 

  :   کيي ېگزاني،  چي په ھر اواز کي په څو ډوله ايمثلي بيان

  !        يې د آسمان لويــه بربـــطهخوش آواز 

    ھر اشيأ ور باندي تار گورم حطــطه

  احاطه عاَلم په ميان کښي        ئ لوی آسمان د

                                                                                   دا محيط فلک د ھر اشيأ محـيطه

                                                               ***                                       

  په سرود کښي             ئ ښه آواز د شاه رويبار د

   دل زنده عاشق له پښو پـــــايو بې راگه

  :ي يواز معجزه  داسي انځورآد ښه ) ع (  مخلص، د قرآني کيسې پربنسټ، د حضرت داوود 

  دلفرٻبـــه     ئ وکښم ښه اواز دد آواز صفت به 

     آھو ځان کښٻږدي و تٻغ ته د احسن اصوات له زٻبـه

   له نيــازه       ئدداؤد له  ښه آوازه  چي آغاز يې کړ

  غرونو، ونو به ُجنبش که، حيوان ډٻر مړه  بې حسٻبـــه
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 د چا په غوږو. گڼي مخلص، په خپل عرفاني نړۍ ليد کي ھر اواز او ھره نغمه د بې ساري بحر کرشمه 

ي، ھغه د موجوداتو په ھر ږغ کي ي بخښوونکو نغمو ځای نيولئ ۍ خوږو او ھستبحرکي، چي د دې بې مثله 

سماع ته د ھمدې عرفاني نظريې پر بنسټ، مخلص يوازي ھغه چا . يوازي د خپل محبوب او معبود اواز اروي 

په نوښاني طريقت د اصولو او ډکټورينو له مخي، داد رو. جايزه بولي، چي د ھرشي له ږغه د ھو تسبې واروي 

، چي عارف د زړه په غوږو د بې ساري بحرھر اواز اروي؛ او د ئلوړ عرفاني مقام دھغه حقيقت کي د قربت 

 ژورتيا او نازک  فکريد لته د دې عرفاني مسألې په بيان او شننه کي د مخلص د. يې سد رسيږي ھر ږغ په تسبو 

  : وړاندي کوو خيالۍ ځيني بولگې

  ئ        چي په غوږ يې د بې مثله دريـا غږ د

  ئښتن د غوږ دت کښي دا سامع ٣٩ا په معن

  روي له ھر څـــه         آقريبان د حق آواز 

  ئ کر بعيد نن نا اشنا د شاه  په غـــږ د

***                                       

    !        ھر آواز د ھو تسبيح وايي مخلصـه

  ئ  چي د زړه فھم پرې نه لري اتـــروش د

  که په غوږ کښي دي ځای  ونيسي د يار غږ         

   نور به نه آروې په ملک کښي د اغيار غږ

  !         که شھباز پر زٻر و بم د تــار وبلوسې

   تر ھر تار پوري ظاھر شي د دلــدار غږ

  که سبب د تار شھباز دي منـــظور نه وي          

  بې واسطه به مدام آروې د نگـار غږ  

***                                       

  چي د ھر څيز له  آوازه تسبيح آروي                             

   د سرود سماع پرده  باندي مباح شي

باب، ر، ، چي ښکلي او روح پروره اوازونه د شپٻلۍوريگه گپه سترمخلص، ھغه چا ته د ناپوه او جاھل 

کي واقعيت د ده په اند، ټولي  ښکلي نغمي او حسيني ترانې، په . زٻږنده بولي او داسي نورو مزاميروبربط ، چنگ

دا زړه .   ډولو ازانگې کيي بڼو اوپه بٻالبٻلووټ کي گوټ گد کايناتو په د ھغه بې مثله اسماني اواز څپې دي، چي 

کله د اوبو له ، کله د شپٻلۍ او سورنا، کله د باد له سوږھار او رباب، ) تنبور ( وړونکي ږغونه کله د تمبور 

د قربت مقام ته رسٻدلئ . شورھار، کله د مرغانو او نور حيواناتو له اوازو څخه زموږ تر غوږو را رسيږي 

، چي د ښکلو او مستو اوازو ئله دې امله مجبور نه د.  اوبس د خپل يار ږغ اروييوازي عارف په ھر اواز کي 

   : د مخلص په عارفانه کالم کي د دې نظريې بيان داسي راغلئ دئ . ه يوازي ساز او سرود ته مخه کړيدپار

  چي نايي يې و نظر ته منظور نــه وي           

  غږ له مزماره به گڼي نادان حمار

  !        نايي يو شپٻلۍ يې ډٻري دي مخلصه

  تر ھر ني کاندي ښکاره په څو اطوار غږ
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***                                        

  ديوه بحـــره غوټې يې څرگنــديږي         

    له يوه بحره آواز په څو انگاز شـــي

  !      د زړه غوږ که دې شنوا شي و به واروې  

     په ھر ني کښي د يوه نايي آواز شــي 

  روي په غــــوږو        اچي آواز له غير نه  

  شــي وساز ر ھغه کس گورم مين په سو

  چي يې فھم په تسبيح د ھــر آ واز وي             

    و عارف ته ھر اواز بانگ نماز شـــــي

  :په يوه بله ښايسته غزله کي بياھم د ھمدې عرفاني او فلسفي نظريې په څيړنه کي وايي 

    بعيدان گڼي آواز له تار وخيـــــــژي               

  ــيطه  قريبان له بې مثلييه آروي ط

         آواز ُکل د بې مثلۍ لــه بحره پاڅي       

    که سبب يې شه د څيز جنبش ربطه

  په دا ِسر به ُمَقرب سامـــــع پوھٻږي               

  فرطهئ  چي نظر يـــــې لـــــــه سببه د

  : کتنه کيي په بله غزله کي د اواز له ستر نعمت څخه د غافلو او کڼو د بې برخي توب مسألې ته داسي

  کر بعيد د ښه اواز له قدره څــــه زده         

    د اواز په لوی نعمت دي سامعـان خوښ

  :مخلص، د يار د ديدن په ھيله سالکان د سماع او خوښۍ ھوس ته وربولي 

  !            نن د يار په ديدن خوښ، خوشحال شه ناڅه

  !   له ھوسه کړه سماع،  قـــوال شه ناڅه

  د بل څيز مه پرٻږده په زړه کښــي               ته خيال 

  !که عاشق يې درست د يار په خيال شه نــاڅه 

***                                             

  نيا له کاروباره         چي فارغ شي د دُ 

  نيا اھل مشغول په لھو، ناچ شي د دُ 

 و لعب په سترگه گوري، چي د حق تعالی له ذکر مخلص، په يوه غزله کي ھغه ساز او اواز ته د لھو

» حالنامه  «  يې  په  جھتهله دې . نياوال يې يوازي د سيل او ساتيري په مقصداروي يا گوري ووفکره بې خبره د

ھر څوک : لويانو او مشرانو ويلي دي ! اې گرانه« : کي د ساز او اواز په باب  د عرفاني شٻخانو دا وينا کښلې ده 

  .، چي بې هللا تعالی قرآن لولي ئوايي، تر ھغه چاښه د ي او سندرې وي  وږغونهدای دپاره سازچي د خ

  من آن نيم که حالل و حرام از ھم نشناسم                 

   » ۴٠شراب باتو حالل است و آب بی تو حرام
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 او خوښي په پام کي اکي يوازي او يوازي د حق تعالی رض عبادتوپه انسان بايد په ھر کار، په تيره بيا 

، چي د يي اخته  بهگوناپه داسي لو زړه د ماسوای هللا له ھر ډول اغٻزې وژغوري،که نه نو د شرک ؛وساتي

  . بخښني دروازې يې تړلي دي 

 ھونرونه ، د بشري ټولنو له ھر ډول ديني او  ظريفزموږ په عصر کي ساز،  اواز، نڅا او داسي نور

 او نه و واقعيتو انکار  نه منونکلهعرفاني شرطو سره سره، د ژوندانه بٻالبٻلو تو او مذھبي  بنديزو، فکري مخالف

ټوري گڅوک چي د انسان، حيوان او حتا نبات پر ژوند د موسيقۍ له رغنده او . ڼل کيږي گوو څخه  اړتياوبٻلٻدونک

ۍ او ناکامۍ گچي بې شرمندي پټيي، په حقيقت کي په دوو ګوتو د لمر پټولو ناکامه ھڅه کيي، گاغٻزې څخه ستر

بې شکه په دې خبره کي ھيڅ ويل نسته، چي موسيقي بايد عرفاني او انساني تومنه ولري؛ . بله ھيڅ نتيجه نه لري 

  .او له انسان روح سره د خوشالۍ، تمرکز او حقيقت موندني په الر کي مرسته وکي 

  .قربت، ذکر او فکر :  پاره وگورئ د ومالوماتو د نور
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