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 ؟تصوف څشي دی

 

تصوف نه علم او نه خاص فکري مکتب دی؛ او دغه علت دی چې د معرفي کولو لپاره یې، پخوانیو صوفي مشرانو، 
هر یوه له خپل فکر او خپلي خوښي سره سم تعریفونه ورته کړي دي. اللمع فی التصوف، چې په یوولسمه میالدي 

له تر ټولو قدیمو کتابونو څخه شمېرل کیږي، د صوفي لپاره مشخص تعریف نه  پیړۍ کي لیکل سوی او د تصوف
ټاکي. شیخ ابونصر سراج طوسي، چې دا کتاب د هغه د اقوالو په اساس لیکل سوی دی، د صوفي په باره کي وایي 

و په پرهیز ا چې هغه له اهل حدیث او اهل فقه سره چنداني توپیر نه لري او یوازینی توپیر یې دا دی چې صوفیان
تقوا کي افراط کوي او ضمنا کله چې خلک محدثینو ته مراجعه کوي او چې محدثین پوه نه سي نو بیا فقیهانو ته 
مراجعه کوي او کله چې فقیهان هم پوه نه سي نو بیا صوفیان د اسرارو او رموزو په ژبه مسله بیانوي او تفسیروي. 

ان چې په احادیثو پوهیږي هغوی اهل حدیث دی، چې توکل کوي کله چې له شیخ څخه پوښتنه کیږي چې هغه کس
هغوی متوکلین دي چې زهد کوي هغوی زاهدان دي نو صوفي ته ولي تعریف نسته. شیخ ورته وایي چې صوفیه په 
یوه خاص علم نه راضي کیږي او له ټولو احوالو څخه یې یو حال نه دی اخیستی. ځکه چې صوفیان، له لومړۍ 

پوري، د ټولو علومو کان او د ټولو نیکو او غوره احوال مخزن دي. نو ځکه نه ښایی چې هغوی په  ورځي تر اوسه
یوه نامه وبولو او ځکه نو هغوی ځانته یو نوم نه دی خوښ کړی او یو حال یې نه دی غوره کړی او یو علم یې 

 ۱۸ځانونو ته نه دی غوښتی. ابونصر سراج، اللمع فی التصوف ص 
صوفیانو لپاره مشخص تعریف نه ټاکي بلکه هغوی تر تعریف برتر او مافوق بولي نو ځکه وایی  ابونصر سراج د

چې باالخره صوفیان د خپلو وړینو جامو د اغوستلو له کبله، چې د پیغمبرانو او صدیقانو لباس وو، دغه نامه ته 
 ۱۸منسوب سوي دي. هغه کتاب ص 

لیکي چې صوفیان هغه کسان دي چې په خپل عقل غمونه مهاروي او  اللمع فی التصوف د عبدالواحد بن زید له قوله
د زړه په وسیله د هغوی په مخ کي تسلیمیږي او د خوښیو له ذاتي بدیو څخه پناه وړي. ذوالنون مصري وایی هغه 
څوک چې پلټني او تالښ یې په عذاب نه کړي او سلب یا محرومیت آزار ورنه کړي. او دغه راز وایی هغه کسان 

ې خدای تعالی ته پر هر څه باندي برتري ورکوي او خدای تعالی هم هغوی ته پر هرڅه باندي برتري ورکړې او چ
انتخاب کړي یې وي. جنید بغدادي وایی صوفیان د خدای تعالی خوښ کړي کسان دي چې چې کله وغواړي خلکو ته 

محمد نوري وایي هر څوک چې آواز یعني یې ښکاره کوي او چې کله وغواړي له خلکو یې پټوي. ابوحسین احمد بن 
سندره واوري او پر احساساتو راسي صوفیان دي. د شام خلک صوفیانو ته فقراء وایي او د قرآن په هغه آیة استناد 

البته دا )  ۸کوي چې پر هغوی باندي یې د فقراء نوم ایښی چې له خپل وطن څخه شړل سوي دي. سورة حشر آیة 
ینو په باره کي نازل سوی دی چې خپل کورونه او شته مني یې په مکه کي پرېښودله او له آیة مبارک د هغو مهاجر

پیغمبرص سره یې مدینې ته د مهاجرت کولو په مسله کي مرسته وکړه. دا آیة له صوفیانو او د صوفي فقیرانو سره 
 ۲۰هیڅ اړه نه لري. جهاني( اللمع فی التصوف ص 

خاص علم راضي سوي نه دي او له ډېرو زیاتو حاالتو څخه یې یوازي یو حال شیخ وایي څرنګه چې صوفیه په یوه 
غوره کړی نه دی؛ ځکه چې صوفیان، له لومړۍ ورځي تر اوسه پوري، د ټولو علومو معدنونه او د ټولو نېکو احوالو 

ه نه دی غوره کړی مخزنونه دي نو الزمه نه ده چې هغوی فقط په یوه نامه یاد کړو او له دغه امله یې یو نوم ځانت
 او نه یې دي غوښتي چې یو علم د ځان کړي. 

شیخ وایي که په هر حال کي د دوی لپاره یو حال او مقام غوره کړو او یا هره شېبه یو نوی نوم، کردار او پوهه ورته 
بېل نامه وبولو او په هر حال کي هغوی ته یو حالت منسوب کړو وټاکو نو مجبور یو چې په هر وخت کي یې په یوه 

او څرنګه چې دا ممکنه نه ده نو له دغه امله مي صوفیان د هغوی جامو ته چې د پیامبرانو او اولیاوو او اصفیاء 
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جامې دي منسوب کړل او کله چې مي هغوی د دوی جامو ته منسوب کړل نو ومي لیدل چې یو لنډ او د دوی معرف 
 ۱۸نوم مي ورته ټاکلی دی. هغه کتاب ص 

الهجویري په خپل کتاب کشف المحجوب کي، چې په تصوف کي له ډیرو قدیمو کتابونو څخه شمېرل کیږي او په 
پنځمه هجري پیړۍ کي لیکل سوی ) د لیکل کېدلو دقیق تاریخ یې معلوم نه دی ( لیکي: صوفي هغه دی چې له ځانه 

ولو عاداتو او رسومو څخه آزاد او په حقیقت پسي ورک وي. متصوف هغه دی چې فاني او په حق باقي وي له ټ
غواړي دغه کمال ته په ډېره خواري او زیار ځان ورسوي. او مستصوف هغه دی چې د جاه او جالل او مال او 

 دولت د السته راوړلو لپاره یې ځان د دوی په رنګ جوړ کړی وي. 
قال رسول هللا صلعم من سمع صوت اهل » ېر، یو حدیث هم جوړوي او وایی هجویري، د نورو اکثرو صوفیانو په څ

یعني څوک چې د صوفیانو ږغ )  ۳۴التصوف فال یوءمن علی دعاءهم کتب عندهللا من الغافلین کشف المحجوب ص 
ي هجویرواوري او د دوی بلنه ونه مني نو د حق متعال په نزد به په غافالنو کي حساب سي ( سړی نه پوهیږي چې د 

په څېر لویو شیخانو، د تصوف او د هغه د ښېګڼو د اثبات لپاره سم دالیل نه درلودل چې حتماً یې باید دروغو ویلو ته 
مخه کړې وای؟ حضرت رسول اکرم ص په خپل ټول ژوند کي د صوفي کلمه پر خوله نه ده راوړې ځکه چې په 

تی په عربي ژبه کي دا کلمه او مفهوم موجود وو. لویو هغه زمانه کي نه د صوفي په نوم څوک موجود وو او نه ح
صوفیانو پر حضرت رسول صلعم باندي داسي ډېر دروغ ویلي دي. دروغ ویل پخپله کبیره ګناه ده او پر حضرت 

 رسول اکرم ص باندي دروغ او بهتان ویل خو حتماً دونه ستره ګناه ده چې خبره به یې کفر ته رسیږي. 
و صوفیانو له قوله د صوفي او تصوف مختلف تعریفونه کوي چې یو یې هم د تصوف او هجویري وروسته د نور

صوفي تعریف نه بلکه د صوفیانو صفتونه دي او هجویري، پخپله د یوه صوفي په حیث، ټول ښه صفتونه صوفیانو 
چې خاموش ته ورنقلوي. مثال د ذوالنون مصري له قوله وایی صوفي هغه دی چې خبري کوي ټول حقیقت وي او 

وي کار یې ټول فقر وي. د جنید بغدادي له قوله وایي تصوف هغه نعت دی چې په هغه کي د بنده اقامت وي. له ده 
څخه یې پوښتنه وکړه چې دا نعت د حق دی او که د خلق. ده وویل حقیقت یې د حق نعت دی او رسم یې د خلق نعت 

 غوښتنه کوي او د بنده د صفاتو فناء د حق په صفاتو کي بقاء ده.دی یعني په حقیقت کي د بنده د صفاتو د فنا کېدلو 
ابوالحسن نوري وایی تصوف د ټولو نفساني خوندونو څخه پرهېز کول دي. او دا پر دوه ډوله دی؛ چې یو د حظ یا 

ه ل خوند ترک وهل په شکل او بل په حقیقت کي دی. په شکل یا رسم د خوند ترک وهل پخپله خوند دی. او که خوند
ده څخه الس واخلي دا د خوند فناء ده او د هغه تعلق د حقیقت له مشاهدې سره دی. نو د خوند ترک وهل د بنده فعل 

 دی او د خوند فناء د حق متعال فعل دی.
ابوالحسن نوري بل ځای وایی صوفي هغه څوک دی چې له ده سره د هیڅ شي حساب نه وي او دی هم له هیڅ شي 

ونه لري. او د دې معنا دا ده چې صوفي باید چې په دنیا او آخرت کي د هیڅ شي د ملکیت دعوه سره حساب او تعلق 
ونه کړي او پخپله هم د نفس تر حکم او ملکیت الندي رانه سي. شبلي وایی صوفي هغه دی چې په دواړو جهانونو 

څخه فارغ سي. ابوالحسن نوري  کي د هللا تر څنګ غیر ونه ویني او چې غیر ونه ویني، ځان ونه ویني او له ځان
بل ځای وایي صوفیان هغه دي چې زړونه یې د بشریت له تاریکیو څخه آزاد وي او د نفس له آفت څخه صاف وي 
او له هوا څخه خالص وي څو د حق په مخ کي په لومړي صف کي ودریږي او له غیر څخه بېغمه وي. ابن الجالء 

اړه لري. څرنګه چې تصوف له خلکو څخه ګوښه کېدل دي نو ځکه وایی تصوف یو حقیقت دی چې په حق پوري 
هغوی مقررات نه لري ځکه چې مقررات او رسوم د خلکو کار دی. ابوبکر شبلي وایی تصوف شرک دی ځکه چې 
هغه د غیر له لیدلو څخه د زړه ساتل دي او پخپله غیر نه دی. یعني د توحید په اثبات کي د غیر لیدل شرک دی او 

چې په زړه کي غیر ته قېمت ) حدود( نسته نو هغه د غیر له ذکر څخه ساتل محال دي. شبلي بل ځای وایي څرنګه 
صوفي هغه دی چې په دواړو جهانونو کي پرته له خدایه بل هیڅ ونه ویني او په ټوله هستي کي، بنده غیر دی. او 

توګه فارغ سي؛ د خپل ځان د نفي او اثبات په  کله چې غیر ونه ویني نو ځان به هم نه ویني او له ځانه څخه په کلي
حالت کي. وروسته د جنید بغدادي له قوله، تصوف معرفي کوي او وایي چې صوفي باید د ابراهیم ع سخاوت ولري 
چې د خپل زوی قرباني کولو ته حاضر سو. د اسحق ع رضا ولري چې د خدای په فرمان راضي وو. د ایوب ع 

څېر په اشارت پوه وی. د یحیی ع په څېر په غربت کي حوصله وکړي. د عیسی ع په صبر ولري. د زکریا ع په 
څېر داسي له دنیا څخه الس پر سر وي چې په ژوند کي یې یوه کاسه او یوه ږمونځ درلوده او کله چې یې ولیدل چې 

ي نو وېښتان سمبالویو څوک په لپه اوبه چښي نو کاسه یې وغورځوله او کله چې یې ولیدل یو څوک په خپلو ګوتو 
ږمونځ یې هم وغورځوله. له موسی ع څخه باید زده کړه وکړي چې د صوف جامې یې اغوستلې. فقر له حضرت 
رسول صلعم څخه زده کړي چې حق عز وجل د مځکي د تولو خزانو کیلۍ ورته را واستولې او ورته وې ویل چې 

ند برابر کړه. خو حضرت رسول صلعم ورته وویل چې پر ځان باندي تکلیف مه تېروه. په دې خزانو ځانته ښه ژو
نه یې غواړم. ما یوه ورځ موړ او دوې ورځي وږی کړه. او دا اصول په معامله کي ډېر ښه دي. هجویري، کشف 

 ۴۵-۴۲المحجوب ص ص 
څخه  دد عیسی علیه السالم د کاسې د غورځولو کیسه، کټ مټ، د یونان دیوجانس کلبي ته منسوبه کیسه ده چې د میال

مخکي یې ژوند کاوه. د موسی ع د وړینو جامو په باره کي یوازي صوفیان احوال راکوي په هیڅ کتاب کي یې ذکر 
نه دی راغلی. حضرت رسول صلعم ته د خزانو د کیلیو را لېږل داسي افسانه ده چې نه په عقل جوړیږي او نه له 
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م خاص صندوقونه او یا اتاقونه لري چې هغه دي کیلۍ واقعیتونو سره سر خوري. د خزانو کیلۍ څشي دي؟ خزانې کو
ولري؟ له بلي خوا حضرت رسول صلعم په فقر کي ژوند نه دی کړی او په فقر کي ژوند کول یې اختیار کړی هم نه 
وو. هغه مبارک هم غوښي خوړلې، هم یې مېوې خوړلې، شیدي یې چښلې، سړې اوبه یې خوښي وې، عطر یې وهل 

 مې اغوستلې او تل پاک ګرځېدی. د ژوند هیڅ ډول او طرز یې صوفیانو ته ورته نه وو.او تل یې پاکي جا
شهاب الدین سهروردي هم د صوفي، تعریف نه، بلکه صفت کوي. دی هم د هجویري او ابونصرسراج په څېر ټول 

ه ټولو ل ځان لښه صفتونه صوفیانو ته منسوبوي او د سهل بن عبدهللا تستري له قوله وایی صوفي هغه دی چې خپ
تاریکیو څخه پاک کړي او خپل وجود له صاف فکر څخه ډک کړي او له خلکو څخه ځان ګوښه کړي او په حق 
پوري مشغول سي او د هغه په نظر سره او سپین زر او لوټي )کلوخ( یو شان ارزښت ولري. وروسته لیکي چې 

ولو او روح د ځلولو کوښښ کوي؛ او چې یو صوفي هغه څوک دی چې تل د نفس د تزکیه کولو، د زړه د تصفیه ک
ساعت له دغو کوښښونو څخه الس واخلي نو مخي ته یې څو حجابونه پیدا سي. سهروردي، عوارف المعارف ص 

 ۲۴-۲۳ص 
تصوف یو نوم دی واقع؛ کله چې تمام سو او هدف ته « التصوف اسٌم واقٌع فِاذا تمَّ فهوهللا » ابوسعید ابوالخیر وایي 

 ۲۸۶هلته پرته له خدایه بل څه نه پاتیږي. اسرارالتوحید ص  ورسېدی نو
د تصوف په باره کي په اکثریت لیکل سویو کتابونو کي دا یوه خبره مشترکه ده چې صوفیان هغه خلک دي چې تل 
وړیني زیږې جامې ) صوف ( او خرقې اغوندي او له دغه امله په صوفي مشهور سوي دي. صوفي لیکواالن، خپل 

د اوږدې تاریخي او مذهبي سابقې د ورکولو لپاره، د صوف یا وړیو د جامو اغوستلو سابقه ان موسی علیه  مسلک ته
حضرت رسول صلعم د غالمانو بلنو ته جواب ورکاوه او له » السالم ته رسوي. سهروردي د انس په حواله لیکي: 

ویل کیږي چې عیسی علیه السالم هم ډېري عاجزی څخه پر خره سپرېدی او د صوف جامې یې اغوستلې. دغه راز 
د صوف جامې اغوستلې د لوږي د رفع کولو لپاره یې د ونو په مېوو قناعت کاوه او د شپې چې به هر ځای ته 
ورسېدی هلته یې شپه تېروله او تر هغه ځای به نه تېرېدی. دغه راز ویل کیږي چې کله موسی علیه السالم د حق 

سو نو د صوف جامې یې اغوستي وې، پرتوګ یې هم د صوف له ټوکره څخه وو، متعال سره راز ونیاز ته حاضر 
 خولۍ یې هم د صوف وه او د خره د پوست، چې دباغي سوی هم نه وو، څپلۍ یې په پښو وې.

تنه برخه وال مي ولیدل چې ټولو د صوف جامې اغوستي  ۷۰او ویل کیږي چې حسن بصري ویل چې د بدر د غزا 
وفیانو د صوف جامې خوښي کړې؛ څو په دې توګه د انبیاء، اولیاء او د اصحاب ُصفّه پیروي وې. له دغه امله ص

وکړي. او د لغت له مخي دا نسبت سم دی ځکه چې وایی: تصوف یعني فالني د صوف جامې واغوستلې یا تَقَمَّص 
 اره دغه لباس خوښ کړییعني کمیس یې واغوستی. او اصحاب صفه د دنیا له فېشن او آرایش څخه د پرهېزکولو لپ

وو. هغوی د آخرت په چارو دونه مشغول ول چې په دنیا کي یې په یوه ګوله ډوډۍ او خرقه قناعت کړی وو او ځیني 
وایی هغوی ته یې ځکه دا نوم ورکړی وو چې هغوی له ډیري نېستمنی څخه ځانونه دونه ذلیل کړي وه چې په الره 

به توجه نه ورته کوله، پیدا کړه نو هغه به یې را پورته کړه. او ځیني کي به یې د صوف کومه پارچه، چې هیچا 
 ۲۴وایي صوفیانو ته یې ځکه دا نوم ورکړی دی چې د دوی صحبت هم اهل صفه ته پاتیږي. هغه کتاب ص 

د ګودړیو او وړینو جامو په باره کي، شیخ قطب الدین مرزوي هم خپلي مبالغې لري او وایي چې حضرت رسول 
لعم هر وخت پینه کړي جامې اغوستلې. وایي ویل کیږي چې یو وخت چا عمرفاروق ولیدی چې پینه کړي اکرم ص

جامې یې اغوستي وې او یو ځل خو یې جامو ته د کراستي درې ټوټې پینه کړي وې. د عمر فاروق زوی عبدهللا 
څرمن او په ځینو ځایونو کي یې د  وایی پالر مي یوه خرقه درلوده چې دوولس ځایه پینه وه. په ځینو ځایونو کي یې

خرما پوست ورته پینه کړی وو. چا ورته وویل چې دا د خرما پوست به سبا ته وچ سي او تکلیف به درکړي. 
عمرفاروق ورته وویل چې تر سبا پوري به زما د ژوندي پاته کېدلو ضمانت څوک وکړي... له عبدهللا بن عباس څخه 

ده چې تا اغوستې ده؟ ده ورته وویل چې دا جامه اغوندم او غواړم چې له خلکو  چا پوښتنه وکړه چې دا خرقه څشي
 ۵۷-۵۶څخه لیري او حق ته نیژدې اوسم. شیخ مرزوي، مناقب الصوفیة ص ص 

دا خبري د تصوف په اکثرو کتابونو کي مشترکي دي او له یوه بل څخه یې اخیستي او بیا یې یو څه ال ورباندي اضافه 
 کړي وي. 

 

 یانور ب
 په صوفیانو او د تصوف په باب لیکل سویو کتابونو کي یوه خبره بیخي عامه ده او هغه دا چې
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