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 ۵۱/۱۱/۲۰۲۲                         محمد معصوم هوتک 
  

 
 

 
 زاویة االفغانیه 

 
 

 )په القدس کي د افغانانو څلورسوه کلنه خانقاه(
 

  

 برخه او وروستۍ   مهر څلو 
  
  

 لیکوال 
 

 محمد معصوم هوتک 
 
 

 آټاوا ــ کاناډا 
 
 ع ۲۰۲۲

  
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

 نصلی علی رسوله الکریم نحمده و  
  

 
د زاویة االفغانیه متاخر مشر شیخ عبدالکریم االفغاني نومېږي. دی په القدس کي اوسي خو زیاتره وخت په االقصی 

  کي تېروي. د خبرو اترو ژبه ئې عربي ده.
 

   تُرکان دي.ع کال پخوا افغانان ورتلل خو اوس ئې مقتدیان او ذاکرین زیاتره ۱۹۶۷دې زاویې ته تر 
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 شیخ عبدالکریم االفغاني

 

لکه مخکي چي هم ویلي دي د زاویې اوسني شیخان د تصوف د شاذلیه طریقې پیروان دي. زه به ددغي طریقې د  
  معرفۍ په برخه کي خپله څېړنه ددې لیکني له لوستونکو سره شریکه کړم. ښایي له گټي به خالي نه وي.

 

  د تصوف شاذلیه طریقه
 

ش ( لیکلي دي چي اسالمي تصوف له خدایه پرته د هرڅه او هر چا له  ۱۳۸۳ــ    ۱۳۰۰عالمه عبدالشکور رشاد )
  میني او محبت څخه زړه ساتل دي او د تصوف غایه او مقصد د خدای په مینه کي د ځان او جهان هېرول دي. 

د ځان )نفس( له پاره مړ او د  هـ ق ( ویلي دي : صوفي هغه څوک دئ چي  ۲۹۷ــ    ۲۲۰)  رححضرت جنید بغدادي
خدای له پاره ژوندی وي . هغه کسان چي په دې الر کي د زړه له اخالصه هڅه کوي ، "متصوفین" نومېږي او 

  څوک چي د مال او جاه او نورو دنیوي اغراضو له پاره ځانونه د صوفیانو غوندي ښیي،" مستصوفین" ئې بولي.
زیار ته "سلوک" وایي. ددغي الري الروی او پیرو د " سالک" په نامه   د تصوف اصلي غایې ته د رسېدلو الر او

  (ش، کابل۱۳۵۹وگ : د میافقیرهللا جالل آبادي اسماء الحسنی، تعلیقات، شپاړس مخ،) یادېږي.
عالمه رشاد کښلي دي : د سالک ځای د مرید او منتهي تر منځ دئ. هغه سالک چي جذبه و نلري، "مجرد سالک" 

کېږي. که د خدای له جذبو څخه کومه جذبه په سلوک کي ور حاصله سي،" مجذوب سالک" ئې بولي او که ئې  بلل  
  جذبه تر سلوک دمخه موندلې وي،"سالک مجذوب" باله سي.

  هـ ق(ویلي دي :۱۰۳۴ــ   ۹۷۱حضرت شیخ احمد الکابلي السرهندي ) 
   په محبت کي بیا معامله سرچپه )اپوټه( ده.په معرفت کي مجذوب سالک تر سالک مجذوب وړاندي دئ او 

  (ش، کابل۱۳۶۰مخونه،  ۱۱ــ  ۱۰د حاجي جمعه بارکزي ېوان ، تعلیقات )
په سلوک کي شریعت لومړی او طریقت دوهم مزل دئ. په دوهم مزله کي سالک د ځینو ځانگړو ریاضتونو، عملونو  

  (مخ ۱۲هماغه اثر،  )او فکرونو په واسطه خدای پېژندني ته رسېږي.
  په تصوف کي ځیني طریقې د لویو او مشهورو طریقو فروعات او ښاخونه دي چي په مستقلو نومو یادېږي.

ته منسوبه ده. د شیخ   رحشاذلی   شاذلیه طریقه په اهل سنت والجماعت کي یو صوفیانه طریقه ده چي شیخ ابوالحسن
ابوالحسن بشپړ نوم نورالدین ابوالحسن علی بن عبدهللا شاذلی الحسینی المغربی دئ. نوموړی د اوولسمي هجري پېړۍ 

    شمال لویدیځو برخو کي باب ده.   طریقه " شاذلیه" د افریقا پهله لویو بزرگانو څخه وو. دده نامه ته منسوبه تصوفي 

مراکش په عماره نومي کلي کي زېږېدلی دئ او حج ته د سفر په الر کي د مصر په عیذاب شیخ ابوالحسن شاذلي د  
   نومي دښت کي وفات سو.

  عیذاب په مصر کي د بحیره احمر پر غاړه واقع دئ. ) ویکیپیدیا()
هـ ق کي  ۵۷۱په     شیخ ابوالحسن شاذلي   هـ ق مړ ( لیکلي دي چي ۱۱۹۵)    رحمیافقیرهللا جالل ابادي ثم الشکارپوري

خو په ځینو   (مخ۳۱۲وگ : مکتوبات میا فقیرهللا ، د الهور چاپ ،  )هـ ق کال وفات سوی دئ.  ۶۵۶زېږېدلی او په  
  هـ ق کښلی دئ.۶۵۶هـ ق او د وفات کال ئې ۵۹۱ماخذونو کي ئې د زېږېدو کال 

په تالیفاتو کي "حزب الکبیر، حزب الحفظ والصون، حزب الحمد، سرالتسخیر عالم  رح  ابوالحسن شاذليمحققینو د شیخ  
نور تالیفات هم لري. عالمه عبدالحي حبیبي کښلي دي چي " حزب الشاذلي"     الکون" نومونه راوړي دي او وایي چي
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طریقت کي ریاضت، زهد، د روژو  ئې معروف کتاب او چاپ سوی دئ او زیاته کړې ئې ده چي " د شاذلي په  
  (مخ۶۸د میا فقیرهللا پېژندلیک ــ ) ډېروالی، د خوب لږوالی او په صحرا کي سکون دود وو." 

چي د تصوف په درودېرش طریقو کي ماذون وو، په هغو کي ئې د شاذلیه طریقې د ارشاد   رحمیافقیرهللا جالل ابادي
  اذن هم درلود.

د مکتوباتو په څلوراویایم مکتوب کي چي د حاجي موالداد قندهاري په نامه ئې په عربي ژبه     نوموړي میا صاحب
د مبارکي خرقې په  )ص(کښلی دئ په هغه کي ئې په اشرف البالد احمد شاهي ) کندهار( کي د حضرت سرور کائنات 

په باب توضیحات هم راغلي دي. دا مکتوب د چاپي   باب څېړنه کښلې ده او په ترڅ کي ئې د مشایخو د خرقې د اِسناد 
مخ کي ئې د شیخ ابی الحسن  ۳۱۲مخ پوري راغلی دئ او په  ۳۲۳مخ څخه تر  ۲۹۸مکتوبات ) د الهور چاپ( له  

شاذلي قدس سره د طریقې په باب کښلي دي چي دا طریقه " السیدین الشریفین الحسن والحسین رضی هللا تعالی عنهما" 
   اته کړې ئې ده چي دا طریقه له " المدینیه، القادریه او الرفاعیه" طریقو سره وصل کېږي.ته رسېږي او زی

ق مړ( ته منسوبه طریقه ده. وایي دغه طریقه د رسول  ۷۰۹ابومدین عبدهللا بن شعیب بن حسین مقري )   المدینیه طریقه
  (مخ۷۲هماغه اثر ــ )  کوي. په اخالقو د تخلق، د نفی او اثبات او اسم ذات د اذکارو او نورو تبلیغ

  غوث الثقلین محی الدین سلطان شیخ سید عبدالقادر گیالني ته منسوبه طریقه ده.   القادریه طریقه
ق مړ( له  ۵۷۲سید احمد رفاعی بن ابوالحسن ته منسوبه طریقه ده چي د بغدادي غوث االعظم )     الرفاعیه طریقه

زهد او مجاهدې ته هڅه کېږي. د خلکو د عیبو پرده پوښي او پر خلکو شفقت،    مریدانو څخه وو. په دې طریقه کي
  (مخ۷۱هماغه اثر ـ   ) د فیاته التقات نه کول، د احکامو مداومت او نور شامل دي.

د سید احمد رفاعي بشپړ نوم احمد بن ابوالحسن علی بن احمد بن یحیی بن حازم بن علی بن رفاعه مغربی دئ. کنیة  
هـ ق کي وفات او په عراق کي د شیخ یحیی نجار په گومبته ۵۷۸ئې ابوالعباس او په ابن رفاعي سره شهرت الره. په  

  مورنی نیکه وو. کي ښخ سو. شیخ نجار د احمد رفاعي
او د هغه د حزب البحر په    رحنوموړي میاصاحب پخپل پښتو منظوم اثر" فواید فقیرهللا" کي د شیخ ابوالحسن شاذلي 

  باب داسي فرمایلي دي:
 واوره ته له مـــــــــــا حبیبه
 تر هــــــمه خوشبوی طیّبه

 

 حزب البحر اِسناد وروره 
 وگـــــوره درته وایم اوس 

 

 بــــوالحسن شـــــــاذلي نه
 پاتو شـــــــــــوی دی میَنه 

 

 افــــــاضه ئې روحي جانه
 وه دده روزي پـــــــــردانه 

 

 په هــــــــــــغه افاضې یاره 
 ده مـــــــــوندلې وه دلداره 

 

 له حــــــضرت مصطفی نه 
 ده مونــــــدلې وه اې جانه 

 

 خاصیات دي ددې ِورد ډېر 
 بې عدد بې نــــهایات دي 

 

 دي ویلي ډېر عــــــــلماوو 
 بزرگان ښــــــــــو فضالوو

 

 دوی قسم کړی دئ جانه
 په دا شــــــان اې مهربانه 

 

 چي په دې اوراد کي یـاره
 اسم اعظم دئ برخورداره 

 الخ 
 ( مخونه ۱۰ـ  ۹فواید فقیرهللا ــ )
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  عالمه رشاد کښلي دي:د حزب البحر په باب زما استاد  

په بحیره قلزم )بحیره احمر( کي سفر کاوه. باد ټپ ودرېدئ، کښتۍ )بېړۍ(  رح  " وایي یو وخت شیخ ابوالحسن شاذلی
هم ودرېدلې، څو ورځي باد و نه چلېدئ او د کښتۍ خلک خورا په عذاب سول. شاذلی رحمة هللا علیه ته په خوب کي  

ېدئ او کښتۍ حضرت پیغمبر صلی هللا علیه وسلم یوه دوعا ور وښووله، دی چي را ویښ سو هغه ئې وویله، باد وچل
  (فواید فقیرهللا ، تعلیقات، اووه شپېته مخ)رهي سوله. دغه دعاء " حزب البحر" نومېږي." 

علوي په قریشي هاشمي خاندان کي د حضرت )د شاذلیه طریقې له لویو شیخانو څخه یو شیخ احمد مصطفی علوي  
بیا حنفي یا حنیفي سادات بولي او د محمد علی کرم هللا وجه اوالد ته ویل کېږي. د حضرت علي د زوی محمد اوالده  

بن علي مور حنیفه نومېدله او اوالده ئې حنفي نومېږي. حنفي سادات باید د امام ابو حنیفه د مذهب له پیروانو سره 
  (اشتباه نه سي.

شمال  د الجزایر په     مستغانم)   دئ. شیخ احمد د شلمي پېړۍ مشهور صوفي او شاعر وو چي د الجزائر په مستغانم
ع کال زېږېدلی دئ. نوموړی په لومړي  ۱۸۷۴هـ هـ ق =  ۱۲۹۱کي په  لویدیځ کي د یوه ښار نوم دئ. ) ویکیپیډیا( 

ع( او د محمد بوزیدي پیروي ۱۸۹۴سر کي له" عیساویه" طریقې پیرو وو. په پنځه ویشت کلني کي مراکش ته والړ )
ع(، شیخ علوي بیرته مستغانم ته ستون سو او هورې ئې د شاذلیه  ۱۹۰۶ئې وکړه. کله چي شیخ بوزیدي وفات سو ) 

طریقې یوه څانگه د" علویه ــ عالویه" په نامه تاسیس کړه. د علویه طریقې پیروان په اروپایي هیوادو کي اوس هم  
  سته.

   ع کي وفات سو.۱۹۳۴هـ ق = ۱۳۵۳شیخ احمد عالوي په 
په زاویة االفغانیه کي د ځینو متصوفینو د تصویرونو په لړ کي د سید ابوالعباس احمد بن مصطفی بن محمد العالوي  

 تصویر هم پروت دئ.
  

 
 

 پای
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