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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ جنوری ١٢
  

  د
  علی محمد مخلص
  عرفانی فرھنگ

  د محمد ھارون خپل شعشعی
  نهړليکنه او څي
٣٢ 

  
 تر عنوان الندي د جبروت عالَم» عاَلم او د ھغه ډولونه «   وگورئ د:   د نٻستۍ يا عدم عالم - ٩٧

  وگورئ عالم او د ھغه ډولونه :     د وحدت او کثرت عالم - ٩٨

 وگورئ  عالم اود ھغه ډولونه:     د ھستۍ اونٻستۍ يا وجود او عدم عالم - ٩٩

  

  :  ذات او صفتونه - ١٠٠

 ،په تٻره بيا اسالمي  عرفان کي، علومو په ټولو څانگود لوی څښتن د ذات او صفتو مسأله د اسالمي 

د ذات او صفتو د ) ج ( قرآني نصوصو له مخي، د خدای تعالی  عرفاني سالکان د . ارزښتناکه موضوع ده خورا

د  .پيدايښت اصلي او اساسي دنده بولي  پٻژندني په الر کي ھڅه، د انسان او پٻري  په گډون، د ټولو مخلوقاتو د

ي تصوف او عرفان ځينو نظريه پردازانو د حق تعالی ذات او صفتونه يوه خبره گڼلې ده؛ او د ھغو له بٻلولو اسالم

کي د هللا سبحانه وتعالی د بٻالبٻلو صفتو په باب  د قرآن عظيم الشان په بې شماره آيتو.  يې ډډه کړې ده څخه 

صفتونه په ) ج ( ،  چي موږ ھره شٻبه د خدای د دې مبارکو آيتو له مضمون څخه دا جوتيږي. يادوني سوي دي 

دا صفتونه کله د رحمت د باران ؛ او کله  ھم د قھر او غضب د څپو په څٻر زموږ په  وړاندي .  سترگو وينو

په اسالمي تصوف او عرفان کي د جمال او جالل دا صفتونه، د هللا تعالی د فعلي صفتو په  .  )کوي(جلوې کيي

 او يوازي، چي يي صفتو سربٻره، ځيني صفتونه د رب جليل د ذات ځانگړتياوي  څرگندپر دې .  يينامه ياد

په  .  د ھغو د موصوف کٻدو وړتيا نه لريھيڅ موجود بل  په لوی څښتن پوري اړه لري؛ او په کايناتو کي يوازي

المي تصوف او  گونا رامنځ  ته کيي، چي په اس)لويه(  لو، د شرکولحقيقت کي بل چا ته د داسي صفتونسبت

 د مثال په توگه الحی، القيوم، سامع، بصير، خبير،گويا، عليم ، قادر ، ؛عرفان کي ھيڅ جواز او ھيڅ ځای نه لري
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. محيط،  لطيف او داسي نور يوازي د لوی رب صفتونه دي، چي يوازي او يوازي دھغه  له ذات سره سمون لري 

د خدای تعالی ذات د دې ډول صفتو له ضد او خالف څخه  . ي دې ډول صفتو ته د هللا تعالی د ذات صفتونه واي

په .  ئ نه د.  . .منزه دی ؛ ځکه  څوک نسي ويالی  چي، خدای تعالی  سامع، خبير، بصير، قادر،  لطيف او عليم 

  . ضد او خالف  په ھيڅ ډول د هللا تعالی له ذات سره سمون او برابري نه لري  د دې صفتوبله ژبه، 

الی د ذات او وجود په باب پر اسالمي تصوف او عرفان  سربٻره، په نورو دينو، فلسفي او   د حق تع

لسمي مٻالدي پٻړۍ نامتو مسيحي عالم ، انسلم، خدای و د يوالً مث؛  پراخي خبري سوي دي ھمفکري ښوونځييو کي

  . ١ھغه موجود گڼي، چي په پوھه او سوچ کي تر ھغه  لوړ او بشپړ نه ځاييږي

د .  او عرفاني حلقوکي د لوی څښتن د ذات پٻژندني په اړه ، بٻالبٻلي نظريې وړاندي سوي دي په تصوفي

تر ژور فکر وروسته، وار په وار د حقيقتو له مخي پردې ليري اړه ځينو عارفانو له نظره، د هللا تعالی د صفتو په 

ر ډٻره اوږده او ستونزمنه ده؛ خو د ھر دا ال. کيږي؛ او پلټونکي د لوی څښتن د ذات  پٻژندني پر الر گام اخلي 

 د اسالمي تصوف او عرفان  وتلی . گام په پورته کولو سره د پروردگار ذات پٻژندني ته ور نيژندې کيږي 

کي د » فتوحات مکيه «  په خپل مشھور اثر )  ھـ ق۶٣٨  -  ۵۶٠(  لوی شٻخ محی الدين ابن عربي  - الرښود 

خدای موږ ته الرښوونه کړې «  : دی  ليکي .    خورا په زړه پوري استدالل کيي حق تعالی د ذات پٻژندني په اړه

 : ۴٧( ده، چي د ھغه د توحيد او يووالي په باب پوھه تر السه کړو؛ لکه څنگه چي د محمد د سورې د نونسم آيت 

ه يوازي د خپل ذات پٻژندني خو هللا تعالی موږ ته ن » فاعلم انه ال اله اال هللا« : په يوه برخه کي راغلي دي ) ١٩

؛ لکه څنگه چي يې د آل ئدئ  کولو امر ھم کړپرھٻزيې د  څخه  بلکي له دې کار،په باب الرښوونه  نه ده کړې

ياني خدای تاسي  » . . .ويحذرکم هللا نفسه « : په يوه برخه کي ويلي دي ) ٣٠ :٣(عمران د سورې د دٻرشم آيت 

ھم د خپل  )ص(  حضرت محمد  -د اسالم ستر پٻغمبرحتا په اند، خدای تعالی د ابن عربي .  له ځانه منعه کيي 

يوې ) ١١ : ۴٢( سورې د يوولسم آيت  ابن عربي، د شورا د.  ئ دئ  له فکر کولو څخه منعه کړاړهذات په 

ه پ ابن عربي -شٻخ لوی .  ئ چي ھيڅ شی د پروردگار په شان نه د کيي، ته اشاره » ليس کمثله  شیء« برخي

حق تعالی د ذات په باب پوھه تر السه کول، څنگه ممکن دي، په داسي حال کي چي  د« : نتيجه اخلي دا پای کي 

  » ٢؟سره ورته والی نه لري يھيڅ ش له د کايناتود ھغه ذات 

د خدای د ذات ) م ١٩۴۵  - ١٨۶٨(  پروفيسر نيکلسن  -د اسالمي تصوف او عرفان انگرٻز څٻړونکي 

 داسي باره کيړه د وحدت الوجود د فلسفې د مخکښ، شٻخ اکبر محی الدين ابن عربي، د نظريو په او صفاتو په ا

 چي خدای په لمر کي لمانځي، لمر ته گوري؛ ھغه څوک چي خدای په ژوندييو موجوداتو ،ھغه څوک«  : کاږي

ه او بې جانه شيان  گوري؛ ھغه کسان چي خدای په مړو شيانو کي لمانځي، ھغوی مړي ته شيکي لمانځي، ژوند

 گوري، چي ۍ تهداسي ھستې ويني؛ ھغه کسان چي يې د يوه بې مثله او بې ساري ذات په توگه لمانځي، ھغوی يو

خاصي او ځانگړي عقيدې سره مه تړئ، چي د  داسي  ځان له :يي زياتپوھاند نيکلسن. ساری او مثال نه لري ھيڅ 

 ،؛که نه نو نه يوازي به ډٻر ښه شيان له السه ورکئئاور له السه ورکھغې له امله د نورو پاته شيانو په اړه خپل ب

  » . ٣بلکي د موضوع په اصلي او ريښتيني حقيقت  به ھم پوه نسئ

د هللا تعالی ذات ) ھـ ق ٧٠٠  - ۶٣٠ ( شٻخ عزيزالدين نسفي  - د اسالمي عرفان  وتلی او منلی عارف 

په رسٻدو سره، انسان له شرکه ژغورل کيږي؛ حلول او اتحاد ھغه نامحدود او ناپايه نور بولي، چي ھغه ته 

انسان دې نور ته په رسٻدو سره . باطليږي؛ اعتراض او انکار له منځه ځي؛ او له ټول عالم سره سوله پيدا کيږي 

؛ او د کايناتو ټول موجودات د سمندر په  وړاندي ئ دچاپٻر سوئ چي د خدای ذات پر گردو موجوداتو را ،پوھٻږي
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. ئ موجودات حدود او انتھا لري؛ خو د ده ذات اليتناھي د.  تر څاڅکي ھم کوچني دي  اند يوه څاڅکي په څٻر او

؛ ځينو ئپه سترگو د ليدو وړ د) باطن (  دا نور د سر په سترگو نه ليدل کيږي؛ مگر د ِسر:   ي يشٻخ نسفي زيات

د شٻخ نسفي په اند،  انسان »   . ۴رگو ليدل کيږيويلي دي، چي دا نور ھم د سر په سترگو او ھم د ِسر په ست

کله چي د زړه  . يوازي د پرله پسې رياضتو او مجاھدو له الري دې  بې سر و بې پايه نور ته رسٻدای سي 

 .  ۵د دې نور ځلٻدو ته الر پرانيستل کيږي نو ھينداره د ډٻرو رياضتو او کوښښوپه مرسته پاکه سي، ھغه وخت 

مناظرې ته اشاره کړې ) ع (  په قرآن کريم کي د فرعون او حضرت موسا اړه څښتن د ذات په شٻخ نسفي، د لوی

قال فرعون وما رب «  : څخه پوښتنه وکړه ) ع ( د دې  قرآني کيسې له مخي، فرعون له حضرت  موسا .  ده 

 تعالی د ذات  په پوھٻده، چي فرعون د هللا) ع ( موسا ]  ؟ ئخدای دي څه شي د: فرعون وويل [  »  ۶العلمين

 له دې کبله، فرعون خلگو ته وويل، چي پٻغمبر.  خبره نسي کوالی  بابباب پوښتنه وکړه؛ او دی د ھغه د ذات په 

فرعون . ئ د خدای پٻغمبر د) ع ( ، چي حضرت موسائ ؛ او په دې پوھٻدئفرعون، خدای پٻژند. ئ  لٻونی دمو

 يوازي  زه دواړه لرم؛ او زه  .؛ خو قدرت او اختيار نه لرېل، چي ته پوھه لرېيته وو)  ع( حضرت موسا 

کي د » زبدة الحقايق  «  شٻخ نسفي، په خپل بل عرفاني اثر  )  ٧فقال انا ربکم االعلی( ستاسي لوی پروردگاريم 

د وحدت «  : کړي دينظريات داسي مکتب  د وحدت الوجود د فلسفي  باره کيحق تعالی د صفتو او ذات په

بې خدايه ھيڅ وجود نسته؛ او بې خدايه . ئ ؛ او ھغه د خدای تعالی وجود دئ وايي، چي وجود يوازي يو دڅښتنان

دا نور د عاَلم اروا .  ئ ددې وجود باطن يو نور د.  دا وجود ظاھر او باطن لري .  ئ د بل شي وجود ناممکن د

انو ژوند، پوھه، اراده، کتل، اروٻدل، ويل او د شي. ئ  او ناپايه ده دا نور نامحدود؛ئده؛ او ټول عالم په ډک د

که څه ھم د شيانو . ئ  بلکي ھر څه په خپله ھمدا نور د،نوري ځانگړتياوي نه يوازي په ھمدې نورپوري تړلي دي

؛ او نور ټول مخلوقات ددې نور ئصفتونه، فعلونه او نومونه ټول له دې نوره پيدا دي؛ خو دا نور يوازي يو نور د

بايد دې نور ته «  : ي يشٻخ نسفي زيات .  ٨ئدا نور اول او اخير نه لري؛ او تل تر تله ژوندی د. دي نښي نښانې 

»   . ځان ورسوو؛ دا نور بايد وگورو؛ بايد له دې نور څخه جھان ته وگورو، تر څو له شرکه وژغورل سوو 

 ، چي د دې نور ليدونکي خپل ځان نخښه دادهاوله «  :ييوروسته دې نور ته د سالک د رسٻدو، ځيني نخښي بيان

نه ويني؛ ځکه تر ھغه مھاله چي څوک ځان گوري دکثرت په عاَلم کي غوټې وھي؛ او د کثرت په ليدو کي شرک 

؛ شرک ھم نه پاتيږي؛ حلول او اتحاد، وصال او بٻلتون ھم نه له منځه ايسته سيکله چي د سالک  وجود . ئ د

کله چي سالک په دې نور و  . )وي(يي ل او فراق تل د دوو څيزو تر منځ پاتيږي؛ ځکه چي حلول او اتحاد، وصا

دا مقام په توحيد کي د .  متعال او مقدس خدای پاتيږي  يو او يوازي؛نو دا ټول شيان ھم له منځه ځي،بياسوځل سي

انته رب  او ھر څوک ځ«  :  تعريفييشٻخ نسفي د صفتو او ظواھرو په لومو کي بند کسان داسي » . ٩ئفنأ مقام د

، چي يوازي د ئھغه څوک بت پرست د. ئ تر منځ ډٻر توپير د» رب االرباب « او » رب « مالک لري؛ خو د 

داسي څوک تل د خدای له مخلوقاتو سره په . خدای  صفتو او ظواھرو ته ورسيږي؛ او دھغه ذات و نه پيژنې 

 د  په ظاھرهداسي څوک که څه ھم. ئ کي دعراض او انکار په حال ھره ورځ  د اِ .  ئ تضاد او جگړه کي د

، چي د خدای له مخي ئددې پر خالف ھغه څوک ژغورلئ د.  ئ  مشرک د په باطن کيخدای عبادت کيي؛ خو

داسي څوک په يوه وار له ټولو مخلوقاتو سره سوله کيي؛ له اعراض او انکار څخه . دھغه و ذات ته ورسيږي 

  » . ١٠د توحيد و مقام ته رسٻدلئ ييبادت کيي ھم ازاديږي؛ او په دې توگه ھم د خدای ع

کي د يقين په سترگو د الھي ذات د کتلو » حالنامه  « علي محمد مخلص،  په خپل عرفاني او تاريخي اثر 

پير روښان چي ھرې : دا کيسه راوړې  ده )  ھـ ق ٩٨٠  - ٩٣١(  بايزيد روښان  -په باب د خپل عرفاني پير 
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؛ د معبود ذات مخ و شا، ښی او کيڼ، پورته او ئ د بې ساري حق ذات ليد)به يې(بې ه سترگو خوا ته کتل، د زړه پ

پير روښان د دې حالت په . ه ډوب وپکښې ؛ او دواړه جھانه ؤذات بې حده، ناپايه او بې لوري  دا . کښته نه لرله 

ی تعالی په جنت کي مؤمناتو ته خپل کله چي خدا: څخه داسي پوښتنه کيي ) عبدهللاقاضي ( ليدو سره له خپل پالر 

 لوري څخه، که بې لوري؟  له مثال )کوم (ديدار وښيي، نو مؤمنان د لوی څښتن ذات څه ډول گوري؟  له کم

ما ليکلي ليدلي دي، چي  : ايييې په جواب کي و سره،که په بې مثله؟  د سر په سترگو، که د زړه په سترگو؟  پالر

مؤمنان په جنت کي ھري خواته د .  ي، بې ساري او د سر په سترگو خپل ديدار ښييحق تعالی مؤمنانو ته بې لور

پر دې مھال ځانونه نه ويني، يوازي خدای . حق تعالی ديدارگوري؛ او د حق د ديدار له مستييه بې سده کيږي 

يوسلو پينځلسم بايزيد روښان، د دې خبرو په اروٻدو سره سوچ وکړ؛ او د قرآن مجيد د بقرې د سورت د . ويني 

   .  ١٢مانا يې په ځان کي وليدله » ١١  فاينما تولو افثم وجه هللا . . . « د يوې برخي ) ١١۵: ٢( آيت 

 بايزيد روښان ھغه عرفاني مقام يادونه او شننه کيي، چي په يوه بله برخه کي د» حالنامې « مخلص، د 

و و کوڼ والي له تيارې څخه د نيژدې والي او اورٻدو روڼا، د ليري توب او دار ي د معنيت له تيارې څخه د ديې

پير روښان د . ١٣کئ ته لوړ و مقام»ذات  پٻژندني «  د ھمٻشني ذکر او روښنايي،  د ناپوھۍ او غفلت له تورتمه

. نوم اخلي  عرفاني اصطالح يبٻلد يوې  په نامه» ذات  پوھني « يا» ذات د ِعلم «  د اړهحق تعالی د پٻژندني په 

 ذات او  دعلي محمد مخلص، د بيان له مخي د هللا سبحانه و تعالی، کي زموږ د عارف شاعر » حالنامه « په 

د دې .  تر زياتو روحاني رياضتو وروسته د الھي الھام  په څٻر د پير روښان  په زړه کي القأ سوې ده پوھهصفتو 

ي؛  ي ځانته صفتونه لري؛ او ھيڅ ذات بې صفتونه الھام  پر بنسټ، بايزيد روښان ته ويل سوي دي، چي  ھر ذات

د ھمدې ډيالکټيک  د ذات او صفتو . ١۴ھر صفت په ذات پوري پايي؛ او له ذات څخه په بٻلٻدو سره له منځه ځي

 په گردو له مخي » ما رأيت  شیء  اال قد رأيت فيه« : ، پير روښان د نبي عليه السالم  د دې حديث پر اساس

   .١۵يي جلوه گر نه پکښي، چي د لوی څښتن ذات ئي ھيڅ موجود نه ليدکايناتو کي داس

م ١٩٣٨/ ھـ ق١٣۵٧  -م ١٨٧۶/ ھـ ق١٢٩۴( الھوري عالمه اقبال   -مشھور عرفاني او فلسفي شاعر 

د ده په عقيده، د عارفانو د ژوندانه اصلي او .  ڼيگکافي نه  د صفتو پٻژندنه يوازيته عرفاني سالک و ) 

دا مقام  په حقيقت کي د حق تعالی له ھمٻشنۍ او بې انتھا .  ليدنه ده ېم د سپٻڅلي ذات بې پردريښتيني مقا

موتوا قبل « ،  »تخلقو باخالق هللا«  ، » فنأ في هللا او بقأ با« ھستۍ سره د يووالي مقام دی، چي عارفانو د 

عالمه الھوري دا مسأله په خپل  ژور .  ئ دئ يادکړ او داسي  نورو په  نومو » جمع الجمع« ،  » ان تموت

  :ي يفلسفي او عرفاني  کالم کي  داسي بيان

   بر مقام خود رسيدن زندگيست            .. .« 

    ذات را بی پرده ديدن زندگــيست

  مرد مؤمن در نسازد با صــفات           

  ».  . .١۶ مصطفی راضی نشد ِاالّ به ذات 

لص، په خپلو ژورو او پخو عرفاني افکارو کي د حق تعالی د ذات او زموږ فکور شاعر، علي محمد مخ

ھغه، د قرآني نصوصو په استناد، لوی څښتن د بې .  صفتو مسأله په ډٻر نوښت او ھونرمندۍ سره انځور کړې ده 

چاپٻر ا ر پر ټولو موجوداتو  د ده  بې مثله ذات په  صفتو سره. ي يچون، بې نمون او بې چگون  ذات  په توگه ياد

؛ ھر ھغه څه کيي، چي خوښه ئ؛ ھر څه گوري او ھرڅه  اروي؛ په ھر څه پوھٻږي او په ھر څه خبر دئدسوئ 

 نه بٻلٻدونکي بولي؛  يو له بلهمخلص، د نورو عرفاني مخکښانو په څٻر، د لوی پروردگار ذات او صفات. يي يې 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ټکو ته په پام سره   ژورو فلسفي او عرفانيکي دېد ده په يوه غزله . تو بقأ د ھغو په ذات کي گوري ااو د صف

  :داسي راغلي دي 

  په پښتو صفت به وايم له بې چــونه           

  بې نمونه ئ  دی لطيف، بې مثله ذات د

  المکان، مکـان يې نشته           ئ د ده ذات د

  بې چـگونهئ  بې جھت عظيم درياب د

  !         نحن اقرب اليـک خـــبر واروه

  پــه رگـونهئ   دی محيط په ھر اندام د

  ئ            حق په ذات، صفات محيط په ُکل اشيا د

   تل له ذاته نه بٻلٻږي صفــتونه 

د مخلص په نظر د کايناتو ھر مخلوق د باري تعالی صفتونه پٻژني؛ او د توحيد په ويلو سره د ھغو بيان 

کي ديوه پروردگار د جاه او جالل ثنا اروي؛ خو په ټولو کيي؛ د قربت مقام ته رسٻدلي عارفان په ھر اواز 

 په تٻره بيا عارف انسان، رسالت يوازي د لوی څښتن د ،مخلوقاتوکي د ښاغلي او غوره مخلوق په توگه د انسان

عارف بايد د کامالنو په حضورکي د زړه سترگي روښانه کړي؛ د باطن . صفاتو په معرفت سره نه بشپړيږي 

 کي؛ ټول پټ حقيقتونه  او رازونه  د زړه په سترگو و گوري؛ او بيا د ھمدې الھي پٻرزويني په روڼا پوھه تر السه

که نه نويوازي د صفاتو په  پٻژندني سره  د عرفاني منزلت دعوه ،د جليل رب په ذات پٻژندنه کي ھڅه وکړي کي

  :مخلص دا عرفاني مسأله په دې ښکلې غزله کي داسي شني . پر ځای نه ده 

  په نور څيز کښي دي صفات، عالمــت گورم                

  زه  د ذات، صفات مظھر د حق اظھر يم

  خليفه يې پر خپل ځای کړم په جھــــــان کښي               

   په مخلوق کښي په کرم د حق مھـــتر يم

   د صفات معـرفت ور که               ١٧تې وھر چا

  بھـتر يم  زه  د ذات په معرفت تر ُکل 

  که حاصل دي معرفت د ذات ونه کــړم                

   په جھان کښي تر جمله حيوان بتــر يم

***                     

  !         که ته يو زمان په فکر د صفات شې

  !په صفات کښي به بينا د حق په ذات شې

  ئ         يو زمان فکر تر ډٻر عبــــادت ِبه د

  !ا په ُکل ُکليـات شېپه ښه فکر به دان

   : انځوريي ذات پٻژندني ته د تٻرٻدو مسأله داسي وسي مثنوي کي له صفاتو څخه ړپه يوه پا

  اختالف است در ميان معــرفت                 .  . .« 

  باتو گويم اي رئيس ملـک ديــن

  چون تو بشناسی صفات ذوالجالل                   
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  رجــالکافی است اين معرفت بشنو 

  صوفيان گويند بشنو گـــوش دار                  

   اين ھمه عرفان وصف است ھوش دار

  !                   نيست اين عرفان ذات ای بی خبر

   ذات حق بشناس گرداری بصـر

  عارف وصف است گوش خان مــن                    

  عارف ذات است چشم ای جان مـن

  يـق                    گوش وصف غايبان داند رف

  چشم بيند حاضران را ای شفـيق

  رو بصارت را بيار از کامــالن                     

  تا ببينی از بصــارت جاِن جــان

  تا که چشم دل نشد حاصـل ترا                    

  کی بگويد خلق بيـنا دل ترا

  گرا ترا حاصل نشد عرفـان ذات                   

   مخوان عارف تو را از صفـات پس

  وصف او دانند بشنو ُجمله چيز                   

  ! وحده گويند از آنرو ای عـــزيز

  خاص بھر آدمی عرفــان ذات                   

    آدمی ممتاز زين وصف صفـات

  گرتويی انسان  صفـات، ذات را                   

   ھر دو را بشناس گفـتم ماجرا

  !                     مخلص بشنو ای جان پــدرپند 

  گر تويی عـاشق بذات حق بشر

  رو مريد پير روشان شو بـجان                      

      »١٨تا کند ترا عارف بر ذات ھـان

  :مسألې ته داسي گوري او پيوستون په يوه بله غزله کي د حق تعالی د ذات او صفتو ترمنځ د يووالي 

   ذات، صفات له ھره څـيزه         حق محيط په

  باتميزه ئ  دی په ذات، صفات واحد د

  د احد په ذات، صفات کښي بٻوره نشتــه           

   زايد صفات ناڅـــيزه  د واحد پر ذات

  ئ           حق په ذات بينا، شنوا، عليم، گويـا د

   دا اوبه په ذات لندې، سړې، پاکيـــزه

شلٻدونکی  لوی څښتن د ذات او صفتو ژور انځور او د ھغو تر منځ نه په ځيني نورو غزلوکي د

  :  داسي سپړي ډيالکټيکي اړٻکی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  ضم په ُکل ُکليــات شــه                ض

  لکه نو په ھر نبــات شه

  رسٻــدلـئ                ئ د په ُکل جزء 

  چي په ارض، په سماوات شه   

       ذره يې احــاطـه کړه           ھر 

  حق محيط په ذات، صــفات شه

  ذات، صفات الزم ملـــزوم دي                

  صفات کله بٻـل له ذات شه

  ذات څرگند شه په صفات کښي               

   صفات مــرآت شه، ذات يې مخ

  ږي                 ٻذات څراغ پکښي بلـ

  دا صفات مثال مشـکات شه

***                 

  !          بې صــانع گڼي واروه ھر چي صنع 

  د دانا په نظر ډٻر احمق، حمـار شي

  ئ          يا چي ذات به بې صفاته گڼي ړونـــد د

   دا جھان د ذات، صفات مظھر انوار شي

  !         اې مخلصه حق په ذات، صفات يوگوره 

   ھر چي دا يقين لري ھغه دينـدار شي

***                                      

  ئ         که جاھل ذات، صفات بٻل گڼي کوردل د

   وعارف ته ذات، صفات دي د سبحان يو

  ئ          چي له ذاته، صفات غير گــڼي ړوند د

  وبينا وته دي ُکل ظـاھر، نھـان يو

  انځورکي  فلسفي کي د هللا تعالی د ذات او صفتو مسأله د وحدت او کثرت  په يوه  ښکلييو بل ځایپه 

  :وړاندي کيي داسي 

  ئ             د امواج نوم يې صفـات د

  ئکالم باد، باد يې کـالم د

  ذات دريا تل په جنبش کښي              

  ئ د ھر موج يې ُجدا نـام د

  ُمسما په کل نومـــونو              

  ئيو احد له خاص و عـام د

  ذات يې يو صفات يې ډٻر شه            

  ئخ يې اقسام د بٻخ يې يو ښا
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 تنه، ښاخونه، پاڼي، گلونه او مٻوه ټول د زړي يا توخم له برکته ژوند او  يا درختيلکه څنگه چي د وني

 د )کي يې( ېھستي مومي، په ھمدې ډول دکايناتو ټول موجودات  ھم د ھغه ذات له برکته پايي، چي په ھرڅه ک

فاني نظريې د  ثابتولو دپاره د حق ذات له زړي او  په دې غزله کي د ھمدې  عر،مخلص.  ژوند سا پوکلې ده 

   :  ړي ديصفتونه يې له وني سره تشبيه ک

  ذات شه يو صفات يې ډٻر دي            

   په صفات کښي ذات مکتوم شه

  ئ             زړی ذات، شجر صــفات د

   زړی ورک پکښي معــدوم شه

بې  .  توگه د حق تعالی په  ستاينه نه پوھيږي بشپړهپه د مخلص د عرفاني نړی ليد له مخي،  ھيڅوک 

دې ) ص( له ھمدې امله د رسول هللا .  لکه څنگه چي ښايي، د ھغه ستاينه  نسي کوالی ،ھيڅوک لويه څښتنه

ياني لکه څنگه چي ته د خپل »  ال احصی ثنأ عليک انت کما اثنيت علی نفسک « : مبارک حديث ته گوته نيسي 

  :  زه ستا ثنا او صفت نسم ويالی ذات ثنا او صفت وايې،

  د موال ثنـا بې حده           

  دابې شماره ال تعـده

  انبياوو پوره نه کړه         

  ! شه خاموش علي محمده 

***                               

  :ھمدا مسأله په يوه پارسي مثنوي کي داسي وړاندي کيي   

       !         گفت ال احصی پيمبر ای رفيـق« 

   کيست جز حق تا بنوشد اين رحيــق        

  وصف خود را خود مگو داند کسی                

   زانکه به نفس خود است بينا بسـی

  گفت حق بشنو اگر داری ضميــر                

   آدمی بر نفس خود دانا بصيـــر 

  چون بديدی ذات حق بی انتھـا                 

  دان بی منتھــا  وصف او را نيز 

  وصف بی حد صاحب بی حد چـون کند                

   آن بيرون کنــد  در خود دارده آنچ

  وصف بی حد بی حــدی را روشن است                 

  چشم بينايان فرح از گلشن اســـت 

  ما چوکور و ابلھيم در وصف خـــويش                  

   » ١٩گويی وصفش کی برم تا حــال بيش

***                  

  وصف او درياست وصف ماست نھر         .  . .« 
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   اين نھر جاری شد از موج بــحر

  وصف ما از وصف او ظـــاھر شده         

  ذات ما از ذات او بـــاھر شده

  ما ز نفس خويش دانستيم حـــق           

  » .. .٢٠راه عرفان اين است بشنو سبق

« کي د هللا تعالی د بې شماره ثنا او صفت په باب د عين القضاة د مشھور اثر » نامه حال« مخلص په 

کله چي حضرت رسالت پناه د معراج په شپه «  : ئ دئ په استناد داپه زړه پوري  بيان راوړ»  ٢١ تمھيدات

وښتل  ھغه پرده پورته وغ) ع ( کله چي پٻغمبر .  ھلته يې يوه دروازه وليده، چي پرده  پر ځړٻدله ،عرش ته والړ

چي ستا ! ياني اې محمده ودرٻږه» اقف يا محمد انا ربک يصلی «  : ئکړي، داسي غيبي ږغ يې واروٻد

 خدای ته لمونځ کوو؛ نو خدای تعالی چا ته  خوحضرت رسالت پناه سوچ وکړ، چي موږ.  پروردگار لمونځ کيي 

  » . ٢٢ کييستاينه د خپل ځان دي راغئ، چي پروردگار ور ته لمونځ کيي؟  له غيبه ږغ 
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دا اثر په .  ئ عرفاني او فلسفي اثر د)  ھـ ق۵٢۵  – ۴٩٨( د عين القضاة  ھمداني » تمھيدات  « ٢١

ع کال د عليفقي منزوي او دکتر عفيف عسيران په زيار د ايران د بنياد فرھنگ له خوا په تھران کي په نوې ١٩۶٩
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  پاته لري 

 


