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 لنډیز
د بشریت په تاریخ کې بشر له الهي عذاب څخه د ژغورنې او هللا سبباانه وتابالت تبه د ترببت او 
نیږدې والي په پار له ګڼو الرو او طریقو څخه کار اخیستت دی. ځینو د خپل عقل او منطب  پبر مب  
داسې الرې چارې د وسیلې په توګه غوره کړې دي، چې له آره د وخت له رالېږل شبوي الهبي دیب  
سره هیڅ تړاو نه لري او هغه هم په داسې اال کې چې په پلي کولو کې یبې عباملی  لبه ګڼبو روابي 
او جسمي نارامتیاوو سره مخامخ کېږي؛ خو ځینو نورو بیا په بېالبېلو وختونو کې د وخت له رانازل 
شوي الهي دی  سره اړوند د دې ډول الرو چارو د مونبدنې هڅبې کبړې دي، چبې لبه نېغبه مرغبه د 
هغوی له ډلې څخه یوه یې هم د اسالمي شریات په چوکا  اسالمي تصوف او عرفا  هغه ده. ځغبه 
په دې کې د هللا سباانه وتاالت د ذکبر د کبترت او د ن ب  د تزکبیې لبه الملبه انبسا  پبه داسبې لبوړو 
اخالتي ص اتو موصبوف کبېږي چبې پبه دنیبا او اخبرت کبې یبې لبه ازمویبذتونو او عبذابونو څخبه د 

 ژغورنې المل کېدای شي. 
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 سریزه 
که څه هم آ  ال تر اوسه پورې ځینې داسې کسا  هم شته چې د تصوف او عرفا  د سرچینې او 
السوندونو په باب یې هر وخت په زړونو کې شک او تردد غزونې کبوي. ذبایي د دې یبو المبل هبم 
هغه د تصوف عاملی  وي چې په کړنو کې یې له ورایه د اسبالمي شبریات د سبپېڅلو فرامینبو څخبه 
اناراف سترګغونه وهي او دوی یې هم پرته له بنسټیزې څېړنې او پلټنې د ګروهې پر وتوتیت د رد 
مهر لګوي. غوره خو دا ده، چې منغری  یبې خپلبه هبم لومبړی د شبریات د هبر اصبل آر م هبوم او 
مانا ته ځیر شي او بیا وروسته په ورته اتدام ال   پورې کړي. خو له بدمرغه چبې تبر ډېبره بریبده 
داسې نه کېږي، پر همدې پار وپتېیل شوه، چې پرته له کوم میالنه، د اسالمي شبریات پبه رڼبا کبې د 



 تصوف د وتوتیت په باب ستاسو ذاغلو لوستونغو سره د زړه خواله وکړو.  
 تصوف او د هغه حقیقت

د تصوف د پېژند اړوند ډېرو پوهانو او د هغه عاملینو خپل اندونه څرګند کړي دي، ځیبنې یبې د 
خدای او بنده ترمنځ د پبردو د لبرې کولبو وسبیله او ځیبنې نبور یبې بیبا پبر شبریات بانبدې د زړه لبه 
اخالصه عمل کول ګڼي؛ خو تر ټولو نه ډېبر زمبا پبر زړه د پبذتو غبزل د باببا ارواذباد امبیر امبزه 

 شینواری پېژند خپلې منګولې خذې کړې دي. هغه یې اړوند فرمایي چې: 
د انسانیت له عنصر څخه د ایوانیت او ملغیت تسلط پوره کول او دواړه د انبسانیت تبابک کبول » 

»تصوف دی
(

 
۶ /۹۱ .)

 
ځغه تر بلې هرې ګروهې او عقیدې تصوف هغه ډېر د انسا  په وجود کې د انبسانیت د جوهبر  

د راټوکېدو المل کېدالی شي او کله چې د کوم انسا  په وجود کې د انسانیت آر جوهر راوټوکبېږي، 
له شک پرته به د بل هر انسا  په پرتله هللا سباانه وتاالت تبه ډېبر نبېږدې او د هغبه تببارا وتاالبت 
نور به یې په وجود کې په څپو وي. له همدې المله ده چې د تبصوف ډېبری علمببردارا  د نبړ  پبر 
مخ د رذتینت انسانیت غوذتونغي پاتې شوي دي؛ چې د بولګې په توګه یې د ابررت موالنبا جبالل 

 الدی  بلخي تم رومي او ارواذاد امیر امزه شینواري الندې بیتونه وړاندې کوالی شو:
 شت کرد شهر گدی شیخ با چراغ همت 

 کز دیو دد ملولم و انســــانم ارزو ست 
 فتیم، یافت مت نشود جســــــته ایم ما گ
 فتند آنغه یافت مت شود آنم ارزو ست گ

*** 
 امزه ډېر مسلمانا  شته په دنیا کې او کافر هم 
 زه اشنا د هغه ک  یم چې روش یې د انسا  وي 

د تصوف د پېژند اړوند غوره او کره خبره دا ده، چې دا ډول ذاتي تجربې تبر ډېبره بریبده د      
ال اظو په ځولۍ کې نه شي راتبالی؛ ځغبه ال باظ د بیبا  ناتبصه لبړ  ده او هبره نقیبصه د موخبو پبه 
السته راوړلو کې له چا سره مرسته نه شي کوالی. تصوف ته ځغه ذاتي تجربه وایو چبې دا یبوازې 
او یوازې د کړنې پر ماور را چورلي، یانې هر چا چې په خپله کړنه کې څه مشاهده کړي او ا  
کړي وي، موږ او تاسې ته هم هماغه څه د اظهار لپاره لري؛ پبر کړنبې بانبدې پبه الهبت کبالم تبرا  
عظیم البشا  کبې هبم ډېبر ټینګبار شبوی دی، چبې د بولګبې پبه توګبه یبې النبدیني دوه مببارا ایتونبه 

 وړاندې کوالی شو: 

  »کَبُرَ مَقتاً عِندَاهللِ اَن تَقُولُووا مَالَواتَفعَلُونَ ، یَاَیُهَا الَذِینَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفعَلُونَ» 
ایبت   ۳او  ۲)البصف سبورت  

 

یانې: اې هغه کسانو چې اېما  مو راوړی دی، ولې داسې خبرې کوئ، چې ورباندې عمل نه کوئ. 
 دا د هللا)ج  په نزد ډېره لویه دذمني او کینه ده، چې یوه خبره کوئ، خو عمل ورباندې نه کوئ. 

نو او  خبره دا ده، چې که چېرته مبوږ داسبې کړنبه نبه وي ترسبره کبړې او پبه هغبې کبې مبو  
داسې څه نه وي مشاهده کړي، نو د دوی د خببرو پبه آر م هبوم ببه راتبه پوهباوی طباباې سبتونزې را 

 وټغوي. 
له همدې المله ده، چې ن  وخت د بل هر علم، ف  او کړنې په پرتله د تصوف اړوند د شغاکیونو 
شک او تردید ډېر تر سترګو کېږي؛ هغه هم په داسې ابال کبې چبې کبه چېرتبه پبه ژور نظبر ورتبه 
وکتل شي، د تصوف د منغرینو مسلمانانو په پرتله متصوفینو هغبو، ډېبر د شبریات سبپېڅلي فرامیب  

 پر ځانونو پلي کړي دي.
د دې شک او تردد یو المل ذایي دا هم وي چې له آره د تصوف په نوم کوم څبه د رسبول اکبرم
)ص  په وخت کې نه وو، خو دا جوته ده چې د اررت مامد)ص  او تر هغه وروسبته د اصباابو 
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ء، توکل، ایتار او پاکۍ په څېر ارزذبتونو ذبه  او بیا تابیاینو په ژوند کې د نېغۍ، عبادت، فقرواستغنا
تود بازار الره او همدا ذېګڼې د اسالمي تصوف بنس  باله شي. 

(۴ /۴۲)
 

له شک او تردد پرته ببه د ډېبرو بودایبي، هنبدي، یونباني، چیبني او داسبې نبورو دوی تبه ورتبه  
ګروهو د پلیونو په کړنو کې د اسالمي تصوفي ګروهې د تګبالرې څرکونبه لیبدل شبوي وي؛ خبو دا 
خو په دې مانا نه شي کېبدای، چبې مونبږ د دې تبشابهت لبه الملبه آ  لبه دې د شبریات پبر سبپېڅلي 
آرونو استوار هغه څخه پرې د خپلې عقیدې سترګې پټې کړو. د پورتنیو ګروهبو او عقیبدو سبره یبې 
تړاو هم د هغوی غوندې د دې له المله دی، چې تصوف هم غبواړي، چبې انبسا  یبوازې او یبوازې 
سوچه انسا  پاتې شي او د ایوانیت او ملوکیت د عناصرو له جغ څخبه خپبل ځبا  وژغبوري. یانبې 
که چېرته د ایوانیت خوا ته تمایل وذیي، نو اس ل السافلی  ته به والړ شبي او کبه چېرتبه د ملوکیبت 
عناصر پرې غالب شي، نو دا مقام خو هم د انسانیت په پرتله ټی  دی، ځغه که چېرته ټی  نه وای، 

ریذتو ته امر کباوه، چبې ادم علیبه البسالم تبه سبجده وکبړي؛ چبې د عظیبم فنو بیا ولې خدای تاالت 
 الشا  ترا  دغه الندې ایت شریف یې ذغاره السوند کېدای شي: 

  »وَاِذ قُلنَا لِلمَالئکَةِ اسجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا اِلَا اِبلِیس اَبی وَالستَکبَرَ وَکَانَ مِنَ الکافِرِینَ» 

ذتو ته امر وشبو چبې ادم علیبه البسالم تبه سبجده وکبړئ، هغبوی سبجده ورتبه کله چي فرییانې 
 وکړه او شیطا  ترې سرغړونه وکړه، کبر او غرور یې وکړ او دی دې کافرانو له ډلې څخه ؤ. 

نو خبره یوازې او یوازې په انسانیت کې ده. که په بل هر مذهب او ګروهه کې هم د انبسانیت    
د جوړېدو هڅه وشي، تصوف وسره کومه ستونزه نه لري، د هغوی کلیسا او مندر تبه هبم د تبدر پبه 

 سترګه ګوري. 
 که مسجد ګــــــــورې که دیـــــــــر 
 واړه یو دي نشـــــته غــــــــــــــــیر
 )اررت خوشاال خا  خټک  

 او یا: 
 غیر فغر دوزخي شي په کــــې سوځي 
 زړه مې ګرم تر سقر دی ستــا له درده 
 یو زګېروی کا په مسجد په میخانه کې 
مسلمــــا  دی که کافر دی ستا له درده 

(۵ /۹۶۱ )
 

همببدا المببل دی، چببې د پببذتو مااصببر غببزل بابببا او د تببصوف د چببشتیه الرې )طریقببې  پلیونببي 
 اررت امیر امزه شینواری د تصوف پیژند داسې کړی دی چې:

د انسانیت له عنصر نه د ایوانیت او ملغیبت تبسلط پبوره کبول او دواړه د انبسانیت تبابک کبول »  
  »تصوف دی.

دا پېژند تر ډېره بریده زموږ او ستاسو سره د تصوف د هغې آرې اړتیا او وړتیا په درا کبې    
مرسته کوالی شي، ځغه تصوف د ټولو اخالتي رذایلو څخه د ژغورنې یبوه هڅبه او پبه ټولبو ذبغلو 
اخالتي ص اتو موصوف کېدل دي. نو ځغه ځینو مشایخو صبوفیانو تبه د اخالتبو زړی د تبصوف پبه 
پټوکي کې ذغاري او دې مقام ته د رسېدو هڅه یوه ستره نېغمرغي ګبڼي. ابررت ابوعلبي تزوینبي

 )رح  فرمایي: 
»تصوف داسې اخالتو ته ویل کېږي، په کومو چې هللا تاالت راري کېږي.» 

(۱ /۹۱)
  

 اررت ابوالاس  نوري )رح  یې بیا په اړه فرمایي: 
 »تصوف د علم او ف  نوم نه، بلغې د اخالتو د مجموعې نوم دی.»

(۱ /۹۱)
  

اررت شاه ولي هللا مادث دهلوي)رح  خو آ  پبه اسبالمي شبریات کبې ال د اخالتبو د مقبام او 
ځای ځایګي په اړه تر دې اده وړاندې ځي، چې فرمایي چې پیغمببرا  د اخالتبو، تهبذیب او د ن ب  
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تزکیې ته توجه لري او په علمي مسایلو کې مستقیم دخالت نه کوي
(۲ ۹/۱  )

مطلب دا چې پیغمبر د علبم 
او فلس ې مالم نه دی، د انبسانیت مرببي او اخالتبي رهببر دی. ځغبه د ن ب  تزکیبه او د روح تربیبه 

کوي:  »خُلُق عظیم»هللا تاالت هم د ده ستاینه په  »بُعِثتُ الُتمِم مَکَارمَ االَخالق»خپل هدف ګڼي او وایي: 

 »وَاِنکَ لَعَلی خُلِق عَظیمٍ»
ایت  ۴)سورت تلم  

 

خو دې لوړ اخالتي مقام ته رسېدل هم تر هغې شونتیا نه مومي چې تر څبو یبې هڅانبد د زړه لبه 
کومي پرې ګروهم  ونه اوسي؛ ځغه هر وخت ګروهه د انسا  د ارادې او اراده یې د مارا المبل 

 ګرځېدلې ده. 
نو تصوف تر ډېره د اسالمي شریات د هر آر تر شا پټې پرتې عقیبدې او ګروهبې سبره تبړاو    

لري؛ دا خو څرګنده خبره ده، چې د انسانانو هره کړنه له آره د هغوی له عقیدې څخه سرچینه اخلي 
او پر همدغې وېړ منځي )ماور  راچورلي. یانې که چېرته د عقیدې او ګروهبې پبر تنبدي کبوم داغ 
موجود وي، نو د کړنې پر هینداره به هم هو به هو هماغه داغ خپل وجود راڅرګند کړي؛ داسې خو 
نه شي کېدای چې یو څوا دې د یوې عقیدې آرونه پر ځا  پلبي کبوي او خپلبه دې پبرې اېمبا  ونبه 

 لري. 
پر اسالمي تصوف باندې د هغه ځینې منغری  یوه نیوکه دا کوي، چې ګروهم  یبې پبه ځینبو     

خاصو ااالتو کې یا د ترانغریم د ځینو ایتونو د تبالوت پبه وخبت کبې او یبا د ځینبو خاصبو شبریاي 
نصوصو د بیا  په وخت کې یو ډول جذبه کوي او د دې جذبې اسبالمي او شبریاي کومبه ریبذه تبر 
دې دمه چاته نه ده څرګنده شوې. خو د دوی د دې پوذتنې یو ځواب ذایي د ترا  عظیم الشا  دغبه 

ذُکِورَاهللُ  انَّمَواالمُومِنُونَ الَّوذِینَ اذَا »الندې مبارا ایت شریف تر بل هر هغه ذه وګرځېبدای شبي؛ چبې: 

ایت   ۲)االن ال سورت   »وَجِلَتُ قُلُوبُهُم وَاذَا تُلِیَت عَلَیهِم اَیَاتُهُ زَادتهُم ایمَاناُ...
 

یانې مومنا  هغه خلک دی چې کله خدای تاالت یباد شبي، نبو د دوی زړونبه ولړزېبږي او کلبه  
چې ورته د ترا  کریم ایتونه تالوت شي په اېما  کې یې زیاتوب راشي. 

 (۳ /۲۱ )
 

له بلې خوا، دا خو به ټولو ته څرګنده وي، چبې اسبالمي شبریات داسبې راغلبت چبې پبه کبې د   
پرتو رانازلو شوو سپېڅلي فرامینو یوه برخه نظري جنبه او اړخ لبري، بلبه هغبه یبې عملبي جنببه او 
اړخ او درېیمه هغه یې بیا داسې دي چې هم نظري جنبه او اړخ لري او هم عملي هغه. هغه چې تبر 
ډېره له نظري او تیوریغي اړخ سره تړاو لري هغې ته اېمبا  او هغبه چبې تبر ډېبره  د عملبي هغبې 
سره تړاو لري ورته اسالم او هغه چې له دې دواړو سره تر ډېره بریده تړاو لري ورته ااسا  ویبل 
شوی دی. د دې وېش دا الندې تدسي ادیث شریف، چې د آرې بڼې د نه موندنې له المله یې یبوازې 

 ژباړه او م هوم راوړل شوی، ذغاره السوند کېدای شي: 
وایي چې یوه ورځ رسول اکرم )ص  د نورو یارانو او صاابه کرامو سره په یبوه مجلب  کبې » 

ناست ؤ، چې اررت جبرائیل علیه السالم په داسې اال کې چې سپینې جبامې یبې پبر تب  وې او د 
س ر کومې نذې نذانې پرې نبه ذبغارېدې ورتبه راغبت، خپلبې ګونبډې یبې د رسبول اکبرم )ص  لبه 
ګونډو سره ولګولې او تر پوذتنه یې وکړه، چې اې د خدای رسوله! د اېما  نه مې خبر کړه، رسول 
هللا)ص  ورته وویل چې اېما  دا دی، چې ته په خدای تاالت د هغه پر فریبذتو، کتبابونو، رسبوالنو، 
د اخرت پر ورځې او دا چې خیر و شر ټول د ده له اړخه دي او تبر مبرو وروسبته پبر بیبا ژونبدي 
کېدو یې اېما  ولرې، اررت جبرائل علیه السالم یبې هبم د دې پېژنبد رذبتینوالت ورسبره مبني، لبه 
هغې وروسته بیا ترې د اسالم په هغله پوذتنه کبوي، رسبول هللا )ص  ورتبه وایبي چبې اسبالم دا ده 
چې ته کلمه ووایې، لمونځ وکړې، روژه ونیسې، ذکبات ورکبړې او کبه دې چېرتبه پبه و  کبې وي 
اج ته والړ شبې، جبرائیبل علیبه البسالم یبې بیبا د خببرې منبذته کبوي او د درېیبم ځبل لپباره تبرې د 
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ااسا  په هغله پوذتنه کوي، رسول هللا )ص  ورته وویل چبې اابسا  دا دی چبې تبه داسبې عببادت 
وکړې، لغه ته چې خدای تاالت په خپلو سترګو وینې او که داسې یې نبه شبې کبوالی، داسبې عببادت 
خو وکړې لغه خدای تاالت چې تا وینې، په دې خبره هم جبرائیل علیه السالم ورته ووې چې رذبتیا 

  »دې ووې.
د دې ادیث شریف م هوم او موخه موږ په دې پوهوي چې د اسبالم سبپېڅلت شبریات درې بابده 
یا اړخونه لري چې هغه عبارت دي له اېما ، اسالم او ااسا  څخه. د ااسا  څخه یې ډېری عالما  
او څېړونغي د اوسني تصوف او طریقت م هوم اخلي او دا خببره تبر ډېبره بریبده سبمه هبم ده، ځغبه 
تصوف هماغه ده چبې پبه کبې د خبدای تابالت عببادت بویبه داسبې وشبي، لغبه څرنګبه چبې پبه خپلبو 
سترګو عابد خدای تاالت وینې، نو کله چې څوا خدای تابالت پبه خپلبو سبترګو ویبنې، نبو بیبا کلبه د 

 هغه په عباداتو کې د یوه ذرې په اندازه هم غ لت او ټنبلي کوالی شي. 
د تصوف پیل لبه دې څخبه کبېږي، چبې صبوفي ببه تبر هبر څبه وړانبدې پبه خپلبو تبېرو ګناهونبو 
پذېمانتیا څرګندوي او د پیر سره به پر دې ژمنه کوي، چې د راتلونغبو لپباره ببه تبر خپلبې وسبې لبه 
هر ډول ظاهرې او باطنې ګناه څخه ځبا  ژغبوري او د ترانبي ارشباد د النبدې ایتونبو م هبوم ببه پبه 

 بشپړه توګه پر ځا  تطبیقوي: 

ایت   /۹۲)االناام سورت   »وَذَرُوا ظَهِرَ االِثمِ وَبَاطِنَهُ»
 

 ذغاره او پټه ګناه پرېږدئ!  

 »وَلَاتَقرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ»او یا:
ایت  ۹۵۹)سورت االناام  

 

 ظاهر او باطنې ګناه ته مه نېږدې کېږئ! 
دې ډول توبې ته په الهي کالم ترا  عظیم الشا  کې د نصوح توبه ویل شوې ده او هر بنبده پبر  

 دې مغلف ګڼل شوی دی چې د نصوح توبه وکړي. 

)»یَاَیَهَا الَذِینَ ءَامَنُوا تُوبُو اِلَی اهللِ تَوبَةً نَصُوحًا»
ایت  ۱سورت التاریم  

 

 )یانې اې هغو کسانو چې اېما  مو راوړی دی، توبه وکاږئ د هللا په نزد په کلغې توبې سره  
پبه نبوم  »بیابت»توبه د مرشد پبه وړانبدې د یبوې ژمبنې او عهبد پبه توګبه ګڼبل کبېږي، چبې د   

یادېږي. د صوفیانو بیات د شیخ عبدالقادر ګیالني تد  هللا سره الازیبز پبه وخبت کبې رامنځتبه شبو، 
چې خلک به ډلې ډلې د توبې او د مبایابت لپباره ورتبه راتلبل. ترانبي آیبات هبم ابررت رسبول هللا 

 )ص  ته د صاابه وو د متابات په هغله اشاره کړې او فرمایي چې: 

 »لَقَد رَضِیَ اهللُ عَنِ اَلمُومِنِینَ اِذ یُبَایِعُونَکَ تَحتَ الشَجَرَتهِ»
ایت   ۹۱)ال تح  

 

)په رذتیا سره چې هللا )ج  له مومنانو څخه خوښ شوی، هغه وخت چې کله یبې تبر ونبې النبدې 
 له تاسره بیات وکړ.  بل ځای فرمایي: 

 »اِنَ الَذِینَ یُبَایِعُونَکَ اِنَمَا یُبَایِعُونَ اهللَ یَدُاهللِ فَوقَ اَیدِیهِم»
ایت   /۹)ال تک  

 

یانې ) په تاقی  سره هغه څوا چې ستا سره بیات کوي، لغه لبه هللا سبباانه وتابالت سبره چبې 
بیات کوي او د هللا)ج  ال  د دوی په ال  باندې دی.  

 (۷  /۹/۲ )
 

وروسته تر دې بیات صوفي د خپبل مرشبد څخبه د هللا سبباانه وتابالت ذکبر د وظی به پبه توګبه   
 اخلي، د ذکر وتوتیت هم د ترا  شریف په ګڼو ایتونو سره تابت دی؛ لغه: 

الِ وَلَواتَکُن مِونَ الغَوافِلیِ»    »نَوَاذکُر رَبَکَ فِی نَفسِکَ تَضَرُعاً وَخِیفَةً وَدُونَ الجَهرِ مِنَ القَولِ بِالغُدُوِ وَاالَصوَ

ایت   ۲/۵)االعراف سورت  
 

او یاد کړه خپل پروردګار په خپل ن   کې په زار  سره او پبه لبوړ غبږ سبره، شبپه او ورځ او 

 تصوف او د هغه حقیقت



 غافل مه اوسه. 
د ذکر په باب یو بل رانازل شوی تراني ایت زموږ او ستاسو سبره د غونبډ تبصوف د اقیقبت    

جوتولو په السوند کې د بل هر هغه په پرتله بشپړه مرسته کوالی شبي. هغبه مببارا ایبت شبریف دا 

قتَ خَلَالَذِینَ یَذکُرُونَ اهللَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِهِم وَیَتَفَکَرُونَ فِی خَلقِ السَموَاتِ وَ االَرضِ رَبَنَا مَا »دی چې: 

 »هَذَا بَاطِالً سُبحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَارِ
ایت    ۹۱۹)ال عمرا  سورت  

یانې: هغه کسا  چې د خدای تابالت ذکبر پبه 

والړو، ناستو او په پروتو سره کوي او د اسمانونو او ځمغې په اړه یې فغبر کبوي او بیبا وایبي چبې 
اې هللا سباانه وتاالت تاسو دا شیا  عبث نه دي پیدا کړي، پاکې ده تاسو لره، مبوږ د دوزخ لبه اوره 
څخه وساته. نو او  که چېرته د دې مببارا ایبت شبریف م هبوم تبه پبه ژور نظبر وکتبل شبي تبرې 
څرګندېږي، چې داسې کسا  پرته له صوفیانو څخه بل څوا نه شي کېدای؛ ځغه په ډېبری تبصوفي 
طریقو کې چې کله مرید ته وظی ه ورکول کېږي، نبو لومبړ  وظی به یبې د زړه هغبه وي. مریبد تبر 
اوداسه وروسته پیر یا شیخ ته مخامخ کېني، خپلې ګونډې ورسبره جنګبوي او پبیر یبې درې ځلبې لبه 
ذي تي څخه د الندې برخې په کېذغلو سره وظی به ور القباء کبوي، لبه هغبې وروسبته مریبد پبر دې 
باندې مغلف ګرځول کېږي، چې هر وخت به خپل زړه ته په توجه سره، غاذونه ټینګوي او ژبه ببه 

ذکر به کوي. د وخت په تېرېدو سره یې ال باظ ختبم شبي  »هللا هللا»په پورتني تالو پورې نذلوي او د 
او م هوم یې د مرید پر زړه باندې نقبش شبي، بیبا کبه مریبد ویبده هبم وي، نبو زړه یبې د هللا سبباانه 
وتاببالت ذکببر کببوي. نببو ځغببه د نقببشندیې طریقببې پببیرو او د میبباعمر خلی ببه تببد  هللا مریببد اببررت 

 اامدشاه بابا په خپله یوه بیت کې دا ادعا کوي چې: 
 زه که ناست یم که ویده یم که په الر روا  یم څه یم 
 همېشــــــــــــــــه په دې تنا یم څه ذه نوم دی یا هللا

په ترا  شریف کې هم ګڼ شمېر ایتونه د زړه او د هغه اصالح په اړه راغلي دي او اتت په      
ځینو ایتونو کې خبو یبې آ  د انبسا  لبه اخبروي عبذابونو څخبه د ژغورنبې یوازیبنۍ سبرچینه د زړه 

 سالمتیا او اصالح بللې ده؛ لغه: 

 »یَومَ لَایَنفَعُ مَالٌ وَلَابَنُونَ، اِلَا مَن اَتیَ اهللَ بِقَلبٍ سَلِیمٍ»
ایتونه   ۱۱او  ۱۱)الشارا سورت  

 

یانې: کله چې مال او اوالد هیڅ ګټه نه شي رسوالی، خو هغه څوا چې زړه یې پاا وي د هللا
 )ج  لوري ته به راشي. 

دلته کله چې مرید د هللا سباانه وتاالت د ذاتي ص اتو ذکر کوي، نو زړه یبې دومبره روذبانه      
شي، چې آ  د تېرو، اوسنیو او راتلونغو پېذو او اوادتو په اړه پوه شي. یانې د زړه نه یې یبو ډول 
 د جم جام جوړېږي، چې په کې ټول څیزونه او پدیدې څرګندېږي؛ لغه عبدالراما  بابا چې فرمایي: 

 هغه زړه چې خدای روذا  کا جام جم شي 
 په دا جام کې ورذغاره تمـــام عالــــم شي 

د پذتو ادب پالر اررت خوشاال خا  خټک چې خپله هبم د شبیخ رامغبار باببا لبه مریدانبو    
 څخه ؤ، په خپلو الندې بیتونو کې دې موروع ته نغوته کوي: 

 د دروېش په زړه کې درست کتاب مرتوم دی 
 که په خــــــــوله یې د عــــــــربو لغت نه زده

دا هم ذایي د دې له المله وي، چبې پبه یبوه تدسبي ابدیث شبریف کبې راځبي، چبې هللا سبباانه   
وتاالت فرمایي، چې ما ته بنده په هیڅ شي سره نه رانیږدې کېږي، مګر د خپلو فرربو پبه ادا کولبو 
او د ن لو په اجرا کولو سره رانیږدې کېدای شي، آ  تر دې پورې چې زه د ده سترګې شم، چبې دی 
لیدل پرې کوي، زه د ده غوږونه شم چې دی اورېدل پرې کوي، زه د ده السونه شم چې دی یبو څبه 
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پرې را اخلي، زه د ده پذې شم چې دی یو ځای ته پرې ځي. نو کله چې بالکی ه د یوه چا وجبود تبر 
دې اده د هللا سباانه وتاالت په انوارو سره منبور شبي، نبو د هللا)ج  علبم خبو مابدود نبه دی؛ ځغبه 

 تراني ارشاد دی چې: 

 »اَلَمْ یَعلَمُوا اَنَ اهللَ یَعلَمُ سِرَهُم وَ نَجوَهُم وَ اَنَ اهللَ عَالَمُ الغُیُوبِ»
( ۷۱)سورت توبه  

 

ایببا دوی نببه پوهببېږي چببې هللا سببباانه وتاببالت د دوی پببر پټببو رازونببو او ګونګوسببو بانببدې ذببه 
 پوهېږي، بې له شغه چې هللا )ج  په ډېرو غیبو پوهېدونغت دی. 

نو ځغه د ده علم هبم تبر دې ابده رسبېږي، چبې د ټولبو تبېرو، اوسبنیو او راتلونغبو پېبذو او     
اوادتو په اړه مالومات په کې پراته وي. هغه پوهه چې نورو له بل چا څخه تر زده کبړې وروسبته 
السببته راوړې وي، صببوفیانو هغببه څببه پببه خپلببو سببترګو لیببدلې او مببشاهده کببړې وي. د اوبببو سبباید 
ابوالخیر په اړه ویل شوي دي، چبې یبوه ورځ کبوم فیلبسوف ورسبره بابث کباوه، تبر بابث وروسبته 
فیلسوف خپلو پلویانو ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل چې په هغبه څبه چبې زه علبم لبرم ابوسباید 
ابوالخیر هغه عمالې په خپلو سترګو ویني. د تصوف یو پېژنبد هبم د هغبه د نقبشبندیې الرې )طریقبې  

 سرالري اررت بهاوالدی  نقشبندي )رح  داسې کړی دی چې: 
»اجمالي چارې ت صیلي کېدل او استداللي علم کش ي کېدل تصوف دی.»

(۶ /۹۱ )
 

دا د الول او اتااد خبره نبه ده، بالکی به د انبسا  روح او بباط  هللا سبباانه وتابالت تبه دومبره   
نېږدې کېږي چې آ  ورڅخه په یوه وجود اطال  کېږي، آ  تر دې پورې چې کله بیا له هغبې سبړي 
سره څوا د جګړې او یا ورته د زیا  رسولو هڅه وکړي، له المله یبې خبدای تابالت خپلبه د مقاببل 
اړخ سره د جګړې اعال  کوي. چې السوند یې هم دا ادیث شریف دی، چې په کبې د خبدای)ج  لبه 

 اړخه ویل شوي: 
  »چې څوا زما له ولي سره جګړه کوي، زه خپله له هغې سره جګړه کوم.»

خو او  خبره دا ده، چې مرید څنګه په دې وپوهېږي چې زه دې مقبام تبه رسبېدلت یبمه ځغبه دا 
ډول ډېری تصروفات خو له اسالم څخه پرته د نورو دینینو ګروهم  هم کوالی شي، همدا المبل دی 
چې مرید بویه خامخا یو مرشد او الرذود ولري، هغه مرشد یې بویه داسبې څبوا وي، چبې هبم پبه 
شریاي علومو کې بشپړ مالومات ولري او هم په تصوفي هغه کې؛ دا ځغبه چبې د اذکبارو د کبترت 
له المله سالک د داسې مشاهدو او تجربو سره مخامخ کېږي، چې تر دې وړاندې یې په خوا خواطبر 
کې هم نه شوای تېرېدای، دا تجربې او مشاهدې هم سبالک سبمې الرې تبه سبو  کبوالی شبي او هبم 
نبباوړه هغببې تببه، چببې دې دویمببې هغببې تببه یببې پببه شببریات کببې د اسببتدراج نببوم ورکببړل شببوی دی، 
استدراج یو ډول توهم دی، سالک او صوفي داسې فغر کوي چې پر سبمې الرې روا  دی، خبو پبه 
اقیقت کې یې د شریات او طریقت دواړو له سپېڅلو فرامینبو څخبه انابراف کبړی وي. د دې سبمې 
او ناسمې الرې ترمنځ ت غیک چې مرشد او پیر په خپلې پوهې او تجربې سره ونبه کبړي، نبو ذبایي 

 مرید ته د تصوف پر کړکېچنې الرې یو  د ګټې پر ځای زیا  ډېر واړوي. 
 ورکه موندی نه شي بې رهبره بې سراغه 

 پایله
د پایلې پبه توګبه ویبالی شبو، چبې تبصوف لبه تبرا  کبریم او سبنتو څخبه مباخوذ دی، ابتت چبې 
تصوفي اصطالاات هم په ترا  کبریم کبې ذکبر شبوی او د اسبالمي  شبریات د سبپېڅلو فرامینبو او 
نصوصو سره کوم ذغاره یا پ  ټغر نه لري، که څه هم په نوم یې په نبوي مببارا وخبت کبې کبوم 
څه نه ؤ، خو بیا یې هم روح او اقیقبت موجبود ؤ او تبرې نټبه کبول لبه اقیقبت څخبه نټبه کبول ګڼبل 

 کېدای شي. 
دا چې د ځینو عاملینو په کړنو کې یبې د اسبالمي سبپېڅلي شبریات د فرامینبو څخبه انابراف تبر 
سترګو کېږي، دا یوازې او یوازې په خپله په هغوی پورې اړه لري او موږ ته نه ذایي چې تصوف 

 او په ټوله کې اقیقت په افرادو سره وپېژنو.  

 تصوف او د هغه حقیقت
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