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 ؟ید لیبد انویسلف د ان،یصوف ایآ
 

 ایآ ؟ید نید کې نید په او بدعت تصوف ایآ ؟ید تسلسل تیرهبان د تصوف ایآ ده؟ اپيک زمیبود د زمیصوف ایآ
 ۍدګ په کوا د هم او وي صوفي هم ېد سک وی ېچ شي ېداکی ایآ دي؟ بانیرق انویپلو د اسالم اسيیس د انیصوف
 د ارهډ ېهمد له وادونه،یه منکواځ ړۍن د ایآ دي؟ انیپلو ېدیعق سلفي د توندالري ولټ ایتښر په ایآ من؟کوا ناست

 د لوډ مذهبي د ېچ شته ېتنښپو وابهځ ال ریشم ګڼ ورته تهید او دا وي؟ک ړمالت انویصوف د ېاندړو په انویسلف
 ېد په ما. يکیږ مطرح ناوخته وخت ېک وکمر او نویکل په وکونڅیړ د ونوګنځغور نيید د او مباحثو په روانویپ
 د نویسرچ معتبرو د او سمیون هګنټی لمن ۍطرف ېب د ېچ کړې هڅه سرحده تر مضر اطیاحت د کې ېنڅیړ ډېلن

 .مکړ نه ېباند د ښېپ خهڅ ړۍش ېخپل د کې وريیس په تیدرا او تیروا
 مبالغه هټچورل ایيښ نو ده؛ اپيک ېفلسف د اوکړ او ېورونځ انځ د زمیبود د زم،یصوف ېوندګ ېچ ريګیان کوڅ هک
 مؤسس. لري نه دهیعق ېباند جنت او دوزخ عه،یالطب ماوراء رب، یڅه په زمیبود هځک. واوسي تور بجنیع وی او
 اصول هڅ یې لپاره ېورکمف ېخپل د ېچ وو شهزاده ېپالین کېتونښغو اصالح وی زمیهندو د( بودا گوتاما) یې

 شي، نه مجازات کوڅ دیبا خاطر په قهر او ېغوس د. ید غم ولټ دنهیږیز او نشتو لي،ینه ،ګمر ژوند،: )ليکاټ
 جنوکرک د کې اکالنیریس او( انماریم) برما په ېچ دا بله(. نشته هڅ نوم په جهنم او آخرت د او ده سزا پخپله غوسه

 په جسدونه یې چا او لیځوس ېنیژوند په مسلمانان یې نوځی. دي تازه کې ذهن په هرچا د ال ېردکنا انویبودا
 په. لري نه یاځ یڅه ورهکمف ولډ دا کې اسالم په ېچ يیږپوه مانداریا هر نو. لکړ رهیا رهیا کې درمسالونو

 د ېچ ادونهی ومهک تیرهبان حيیمس د. ید نه تسلسل روحاني سائیتیع د خو شته، انزوا او یتوبښوګ کې تصوف
 هغوئ د باور ېونګ ېدر ای ثیتثل او ید تیهو وټس مذهبي او راهبانو د سایلک د هغه ،ېشو کې سورت په ېالمائد

 ولوټ د تصوف د دهیعق دیتوح د هځک ده؛ ناسمه ارزونه ولډ دغه لهکه په انویصوف د خو. يکیږ لګڼ محور ېدیعق د
 .ید ټبنس خلوت او قتیطر د سرالرو
 متکح) ایصوف د ېفلسف ونانيی د هغه نظره له رونيیالب حانیر ابو د. لري نه رټګبنس او خیتار ېلکاټ ومک تصوف

 یې مزه مزه په او کړ راپورته سر یې مهال په دیالرش مأمون فه،یخل عباسي د ېچ ده لمهک ېراغل خهڅ( کۍرځی او
 د او کیېتر ا،یآس زيکمر په یې وده اتهیز ولوټ تر ېول. کړې ګرن کې خم خپل په ډېنڅ پراخه خالفت دغه د

 روانیپ ونهیمل سل کې قایافر په ځېوای نن همدا تصوف ،ېمخ له راپور وی د ېریالجز د. هکړو کې شمال په قایافر
 نبوي په ېچ لري اوړت ېپور ېلډ ېوزلیب ېهغ د عنهم هللا رضي اصحابو د نو وي ېراغل خهڅ اْلُصفَة د هک. لري

 الُصوفْ  د هک البته. ید صحابي مشهور ولوټ تر یې رةیابوهر دل؛کی بلل اْلُصفَة اَصحابُ  او دلیاوس به کې جومات
 موسم رمګ په خاطر په اضتیر او زهد د به انویصوف ویکالسک نو ي،کیږ لیو ته وړیو ېچ وي ېشو ستلیاخ خهڅ

 . لري نه رواج چندان سبا نن خو اغوستلو، لباس ینړو هم کې
 اموي د کې اوړپ يړلوم په دوېخپر د اسالم د وي؛ ونګغبر یو ایيښ تصوف: )وایي میحل هیصف واله،یکل ۍالینوم

 د ژوند کې دربارونو او وڼیما په المقدس بیت او دمشق د. وو شان په باچاهانو نورو د ړۍن د لیاټس ژوند د خلفاو
 په وړشخ د انویصوف نو. وو نه ړو منلو د لپاره عالمانو د مهال هغه د او سکبرع تعلیماتو او ژوند ساده د اسالم

 ېب رهیشم ېب د( شول کې حالت په جالل او جذب د به لهکنا لهک خو ل؛کړ هښوګ وارونښ او منوکوا له انونهځ ،یاځ
 امام. وي ظلم ټغ او جفا ستره به اپهټ نید نوي د خو ؛ید بدعت ولډ وی کې نید په تصوف ،ټپربنس نوڅیړ ېپر

 له هغه د او استقامت کې ګۍبند او اوآمرو په جالله جل هللا د ېچ کوڅ هر: )وایي لهکه په تصوف د غزالي
 بخش نجګ داتا) هجویري علي دیس(. ید صوفي ېنیتښر تن همدا نو ي،کړو کسلو هښ او نرمي سره مخلوق
 د وي، ېشو پخه معنا عبودیت د کې هغه په ېچ ید کوڅ هغه صوفي: )يکلی کې المحجوب شفک په( یالهور

 (. يیږپوه هنر په ولوک یاځ یو د شریعت او حقیقت د او ژغوري انځ اخالقو وړناو له مرسته په حق
 کې څېسم په ِحَراءْ  د ېچ ید( ص) محمد حضرت پخپله صوفي، ېاولن ایوګ ېچ لري دعوه انیصوف افراطي ېنځی
 ېمشاهد او اندامونو ظاهري د بدن د امکاح عتیشر او ېفقه د نظره، له دوئ د. ولوک عبادت او خلوت زهد، یې به
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 ېچ ويک رکف دوئ. ده اشفهکم یې لهیپا ېچ ید سره اسرارو بيیغ او باطن له ارک تصوف د خو دي؛ ليړت سره
 له امام معصوم د کمسل شیعه د قطب، لري؟ کوا بدلون او تصرف د کې ائناتوک په ابدال او قطب ولي، غوث،

 لهیه ولوک ترالسه مراد د او يیږریو خهڅ هغه له هځک نو. شي نه ېدالکی لنجیچ لهیڅکه او ید برابر سره مقام
 ېمرست د خهڅ انسان ړم له او دلیپوه بیغ په اشفه،کم نظره، له تیثرکا د سنت اهل د رګم. لري هخڅور
 خو دل؛یاستعمال لفظونه مسلم او مؤمن د ځېوای کې ویریپ وینړلوم په هجرت د. ده دهیعق هکخطرنا او ناروا تل،ښغو
 الهي د ته عشق عارفان. ېشو ېاتیورز هم ېلمک عابد او زاهد د خهړا تر ۍرمنالوژټ ېدغ د کې یړۍپ ېمیدر په

 د یاځپر صوفي د بُْسَطاِمي بایَزید. یدکړی دایپ عشقه له انسان یتعال هللا یچ ويک مانګ او وريګ هګستر په امانت
  ي،کپا هړز د ېچ ده احسان د مرتبه وروسته اسالم او مانیا له کې نید په ېچ درلود ېی باور اروله؛کو لمهک عارف

 .دي انکار مهم یې هیتصف ریضم د او هکیتز نفس د
 په ېلمک د هللا د او بولي یې مراقبه ېچ ويک رکذ ېخول ېچوپ د او قوالي ا،څن ېپس عباداتو فرضي د قتیطر اهل

 وحدت ېچ ته ومک لري شتون ذات هللا د کې ېذر ېهر په ائناتوک د ېچ لري دهیعق انیصوف ېنځی. وایي اهوی ،یاځ
 د کۍبوړب ای ُحبَاب ېچ ويک استدالل دوئ ده؟ برخه یوه وجود د خالق د هم وجود انسان د ېعنی ي؛کیږ لیو الوجود
 ۵۷ په ړۍن اسالمي د اوسمهال. شي سمندر شي ماته کڼۍپو ېچ لهک نو لري؛ هم وجود جال خو ده برخه سمندر

 چم او ېوچ یېلو په هند د. لري شهرت مانهیپر یې ېفرق ۲۶ ېچ دي ېمروج ېقیطر ۸۰ تصوف د کې وادونویه
 او الرفاعیة الشاذلیة، التجانیة، کې عربانو په او انینقشبند ان،یسهرورد ان،یچشت ان،یقادر ان،یلویبر کې ډاونګ

 القدریة، المعتزلة، الخوارج، اإلباضیة، پلوه، بل له. دي ېبرخمن خهڅ وزن اسيیس او زیاغ مذهبي د السنوسیة
 .دي خوندي کې تاخچو په خیتار د مهال دا یې اترهیز ېچ دي ېلډ هغه ېنور الرافضة الجبریة،

 د او چهین الماني ،ېفلسف ۍونانی نظریاتو، انهیصوف له انښرو دیزیبا او بابا رحمان انصاري، خواجه رومي، موالنا د
 راهکا او جبر د او نشته یاځ لپاره تشدد د کې کسلو عرفاني په ېچ اريښک ېداس نوڅیړ له مزیج میلیو د ایکامر
 ېمبارز ېوال وسله په تیثرکا څغو انویصوف د ېچ ده سمه دهیبر وی تر هم دا. يیښبر رهیم خبره زغم د ،یاځ په
 ت،یشخص خيیتار مهم رډی دوئ د ېچ ويک وتهګ په شواهد خو. دي نه هم االنیس اسالم اسيیس د او ويکن هکیت

 او بغاوت اسيیس د کېبل نه، خاطر په ېارن د« الحق انا» د خوا له فهیخل عباسي د کې بغداد په الحالج منصور
 ستر غزنوي محمود سلطان او وبيیا نیالد صالح سلطان. یدیشو اعدام تور په ېونړسرغ د خهڅ فرمان د فهیخل

 نکیسال قویطر مختلفو د تصوف او وبندید د طالبان هګهمدارن. دلیورس ته سلطنت ټم په ېبرچ د خو وو، انیصوف
 . اريښک نه چمتو ته شیو قدرت د سره وندونوګ نورو له او ویون کوا یې ېالر هل ېمبارز وسله د رګم دي،

 سترو د ېفقه د. ده شموله ولټ او ۍپخوان رهډی خهڅ کمسل له تصوف د ایلرغونت ېلمک د سلف د لحاظ، خيیتار په
 حال نیع په. يکیږ لګڼ یې شاخص مقام د او ېشو لړت لفظ صالح سلف د سره، امامانو له ثیحد د او نویمجتهد

 رول ژور خپل کې رډګ په خانقاه د او دربارونو په خلفاوو د ېسیراه ړۍپی هجري ېمیدر له هم تصوف ،کې
 وحشي د شورویانو د ېباند افغانستان په. ید ېتښاو ور پام خونوړا منوکواځ د ړۍن د ورته ګړۍدم او لوبولي

 او ایاسالموفوب د وو، انیپلو ېدیعق سلفي د یې نیملعا يکیږ لیو ېچ ېسیراه ۍدیتراژ د مبرټسپ د ایب او رغلی
 منوکواځ وادونویه عربي نوځی د. ید بحث مهم او ټکې ځمن د ویرسن والوړین د اصطالح نامرده ۍرګتره اسالمي

 په. يګڼ ښواګ یې ېاندړو په ویسیپال او کوا خپل د او ېولین نټوا خهڅ دوئ له ېوج ېهمد له غالبا مشرانو،
 او یفتو قضا، م،یتعل د وطنوال مشربي صوفي خپل منانکوا عرب ریشم وی ېچ يکیږ دلیل کې زویلس ویوروست

 د ته هغو او ويک ړمالت انویصوف د دولتونه قوي ریشم ګڼ ړۍن د شان همدا. ماريګ ېباند وکیوڅ مهمو په ویرسن
 . وريګ هګستر په لیبد وی د اسالم معتدل

 د. ید ېولړا ته ولنوټ خپلو او نید خپل تاوان، اتیز هرچا تر انویافراط او لوډ وکاورپ ،ۍرګتره ېچ شته نه کش
 تصوف د. شي لیوازما نسخه منلو د بل وی او اعتدال قلم، د ېچ لهک شي، ېدالیرغ هلته پونهټ ژور امت غوره ېد

 دنده، هللا د ېچ شرط ېد په خو. ید درمل وی لپاره ولوک ترالسه د ډاډ روحي او مهارولو د کسلو انساني د کمسل
 .شي ېپات بند کې ېدائر په ګې بنده د بنده او شي سپارل ونه ته مرشد او ریپ

—----------------------------- 

 المعارف دائرة ،ېدیجر السابع ومیال المحجوب، شفک نل،یچ له ېریالجز د کې ېنیکل ېد په ما سره ېمنن په: ادونهی
 ېنیکل ېنور زيکمل د شي ېوالک نو لري، عالقه او وخت يکلوستون هک ه،ګهمدارن. دهکړی استفاده خهڅ لګوګ او
 :ید دا یې ادرس وري؛ګو او ولولي کې نلیچ په وبټیوی د او ان دکلن ،کسبویف په هغه د ېنڅیړ او
 Wali Malakzay 
 

 آرشیف :لیکوالد 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?51
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?51

