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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جنوری ٢٢

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٣۵ 

  :  روح  - ١٠۴

 په پٻښ، له لغوي پلوه  سا، اروا، د ژوند تومني، وحي، د خدای تعالی امر او » ر «ټکی د عربي د روح 

 « روح د ؛ خو١ته وايي) جبرئيل امين ( پريښتې/ پريشتېماليکي يا  مقربي  او د خدای تعالیفرمان،  لومړني عقل

نۍ، خوښۍ او بري ته  کولو، رحمت، مھرباي په َزورکي  وږمې، خوشبويي، تاز گي، استراحت، ھوسايني، دم»ر 

» َنَفس « او بل يې » روح « يو يې .  دوه ټکي کاريږي ،په عمومي ډولپه عربي کي د اروا دپاره. ٢کيږييل و

کله کله يې تر ، يود بل پر ځای استعماليږيزياتره د مترادفو ټکو په شان ټکي وهپه داسي حال کي ، چي دا د. ئ د

ف « او » ن « د  ( ، ھغه ته َنَفس)وي(ييکله چي اروا په انساني وجودکي  . يږيمنځ  څه نا څه توپير ھم  ليدل ک

په ھره ټولنه  . ٣)وکوي(کييخطاب ورته » روح   « بيا نو د وايي؛ اوکله چي له وجود څخه جال سي، )په ْزَور» 

وړه  او جوړښت کي د وجود تر ټولو ل) معنوي(  کي اروا د انسان  په فزيکي او مانوي کولتور/او ھر کلتور

  .سپٻڅلې برخه گڼله کيږي 

  په شان، په اسالمي تصوف او عرفان کي ھم يوه مھمه )سايکالوژۍ/ سايکالوجې ( روح د اروا پوھني

 ،صوفيانو او عارفانو له پٻړييو پٻړييو راھيسي د اروا د پٻچلي او مرموزي مسألې په اړه. او اساسي مسأله ده  

 سره   کولوو عارفانو د روح  بقأ، لويوالي او نورو پټو ځانگړتياوو ته په پامځين. کړي دي پلټني اوږدې څٻړني او

يې ھمغه  د  يې بولي ؛ او مقصد»   عالم ارواح/ اروا« کړې ده، چي د ھم د يوې بٻلي عرفاني اصطالح يادونه 

و په نامه ھم ياد او داسي په نور» د مانا عالم  « ،»نوراني عالم  «  ، »زړه عالم  «  ، چي دئملکوت جھان د
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، چي په کنايې ئدئ کي د روح مقصد انساني اروا بلل سو» فرھنگ لغات و تعبيرات عرفاني «  په  .ئ دئ سو

د ھمدې عرفاني قاموس، په يو بل ځای کي روح  ھغه  .۴سره  رحماني َنَفس  او د حق تعالی تجالووته اشاره ده

  .۵ځانگړي ډول زړه ته رسيږيالقأ گاني گڼلي سوي دي، چي د غيب له عاَلمه په 

د اروا دپٻچلي او مرموزي پديدې په باب د تصوف او عرفان په کړييوکي بٻالبٻلي نظريې وړاندي سوي 

 و او، اوبي اور، ھوا، خاورروح دځيني نور . ئ د ځينو له نظره، روح د امر او بقأ د عاَلم ساده جوھر د. دي 

وروستييو حکيمانو، . ، وينه، خوی او يا د دې ټولو يوه برخه گڼي صرو جوړه غريزي تودوخه، يخوالیاغاز له عن

په فعل کي مادې ته اړتيا لري؛ او په جسمو او اجسادو خو ، چي په ذات کي خپلواکه ده؛ ئاروا ھغه جوھر بللئ د

، روح ھغه خپلواک او پر ځان والړ جوھر بولي، چي له مرگ او نابودۍ څخه ځيني نور بيا. پوري اړه لري 

   .۶؛ او په تصرف او تدبير کي داسي روحاني جوھر ته اړتيا لري، چي روحانيت يې تر ده لږ ييئژغورلئ  د

 تر ډٻري گچي ، د اسالمي تصوف او عرفان د مخکښو مفکرانو فلسفي اوعرفاني نظريې،د اروا په باب

د سورې د ) بني اسراييل( اء اسر د مثال په توگه، د ؛له اسالمي نصوصو په تٻره بيا قرآني آيتو څخه الھام اخلي

ته ) ص( حضرت محمد  -  د اسالم ستر پٻغمبر اړهپه  لومړۍ برخه کي د ارواپه ) ٨۵: ١٧( پينځه اتيايم آيت 

ياني که د روح په باب پوښتنه  »  . . . و يسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی« : داسي الرښوونه سوې ده 

) ۵٢: ۴٢( د شورا د سورې په دوپينځوسم آيت . ئ ح زما د څښتن  يو امر ددر څخه وکي، ورته ووايه چي رو

ياني لکه څنگه چي مو  »  و کذالک اوحينا اليک روحا من امرنا« : کي بيا د روح مسألې ته داسي اشاره سوې ده 

 د نحل د سورې د .مو ھم په خپل امر سره، روح در ولٻږله ! ) اې محمده( نورو انبياوو ته  وحي لٻږلې وه، تا ته 

ينزل الملئکة بالروح من امره علی من « :  برخه کي ھم د روح موضوع بيان سوې ده اولهپه ) ٢: ١۶( دوھم آيت 

( کي ھرھغه چا ته چي وغواړي ،په خپل امر له  روح ) انبياوو( په خپلو بندگانو) هللا(ياني  »  . . . يشآء من عباده

يلقی الروح .  . . (په يوه برخه  ) ١۵: ۴٠( د مؤمن د سورې د پينځلسم آيت دغه راز .  سره پريشتې لٻږي ) وحي

( خپلو غوره سوو بند گانو ته، د الھي روح   کي بياھم په خپل امر او ارادې سره) من امره علی من يشآء من عباده

ه او د حجر د سورې په يوه برخ) ٩ : ٣٢(  آيت )مھن( نم د سجدې د سورې د . د لٻږلومسأله بيان سوې ده ) وحي

په کالبوت کي دهللا سبحانه و تعالی له خوا د اروا د پوکٻدو ) ع( کي د حضرت آدم ) ٢٩ : ١۵( په  نه ويشتم آيت 

لکه څنگه چي ليدل کيږي، اسالمي مفسرانو په ياد سوو آيتوکي د روح ټکی د قرآني . مسألې ته اشاره سوې ده 

  .ئ دئ ، په مفھوم تفسير کړ)رييل امينجب( وحي، الھي فرمان  يا مقربي پريشتې

بې روح وجود د . په اسالمي تصوف او عرفان کي اروا د ژوندنييو موجوداتو د ژوند او بقأ سرچينه ده 

مسأله د سپٻڅلي قرآن د طاھا د  دا. ؛ او بيرته خاورو ته ځي ئ، چي له خاورو جوړ سوئھغه مړه الښ په څٻر د

منھا خلقنکم و فيھا نعيدکم  و منھا نخرجکم « : کي داسي بيان سوې ده ) ۵۵ : ٢٠( سورې په پينځه پينځوسم آيت 

ياني تاسي مو له خاوري پيدا کړي ياست؛  د مړيني پر مھال مو په ھمدې خاورو ننباسو؛ او دوھم  » تارة اخری

د  ښتم آيت کيٻڅلود زمر  دسورې په دو.  له دې خاورو څخه راباسو ) تر مړيني وروسته ژوندانه دپاره( پال مو 

  .مونه بيان سوي دي وجاري او مقيم روح مفھ

 )اال روح جنود مجندة فما تعارف منھا ايئتلف و ما تناکر منھا اختلف (په يوه حديث ) ص ( د رسول هللا 

 نا اشنا خلگ يوله بله ليري  کيي؛ خو يوله بله مينهښي، چي اشنا کسان په کئدئ   لښکر گڼل سوداسيکي روح  

   .اوسي
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د حضر ت علي کرم هللا وجھه له وينا سره سم،  د خوب پر مھال د انسان اروا د ځانگړو وړانگو په 

وړانگو په څٻرگڼي، چي له ميليونو ھغو د لمر د   له مځکي سرهیھغه، دا اړٻک.  لري یمرسته له بدن سره اړٻک

 لو د ھغې پر مخ ټواو لري؛ یکٻاړغه نٻغ په نٻله  مځکي سره ھم مځکي ته را رسٻږي؛ ميلو واټن سره سره بيا 

   .٧ڼا او تودوخه بخښيوموجوداتو ته ر

« په خپل مشھور عرفاني اثر )  ھـ ق کي مړ۴۶۵په (  ابوالحسن علي بن عثمان ھجويري  -نوميالی عارف  

په مرسته ژوند کيي يې  جوھر بولي، چي ټول موجودات داسي روح د خدای تعالی په امر ،کي» کشف المحجوب 

نه صفت؛ په ھستي کي ئ اصل او ذات حقيقت د وروسته د طريقت د نورو مشايخو په استناد ليکي، چي د اروا. 

د شٻخ ھجويري له عرفاني نظريې  . ٨ اختالفونه دي)کي يې(کېيې ھيڅ شک او گومان نسته؛ خو په څرنگوالي 

شٻخ ھجويري پر جاري روح .  کي يي سره سم، اروا تر ھغه مھاله ژوندۍ يي، چي د ژوندييو مخلوقاتو په ځان 

  .سربٻره د اروا د نورو ډولو په باب خبري نه دي کړي 

« په خپله )  ھـ ق۶١٨  -  ۵۴٠(  شٻخ فريدالدين عطار -د اسالمي تصوف اوعرفان نامتوالرښود 

ه، ھغ. کي روح د عرفاني سالک وروستی منزل بولي، چي د زړه تر منزل وروسته پيل کيږي » مصيبت نامه 

 ړې ده يادونه ک ھمپه عرفاني نومو» د حق تعالی پو «  او » د رحمان  دم  «  ، »د مطلق جھان  سا «  اروا ته 

:  

  سالکان را آخرين منزل تويی            «    

  صد جھان در صد جھان حاصل تويی 

  چون توھم جان جھان مطلقـی            

   » ٩ھم دم رحمان ھم نفخ حقـی

، چي  په اسمانو کي چکرونه وھي؛ او د قاف د غره پر لوړو ئ اند، روح ھغه عقاب دد شٻخ عطار په

د مکاشفې ھغو خاوندانو ھم  له  نخښو او اشارو پرته، اروا په . تعبير او پٻژندنه يې گرانه ده . څوکو استوگه لري 

عطار، د اسالمي تصوف او شٻخ .  س له بندگۍ اوعبادت څخه وتلي ديْ◌فْ چي د نْ  څرگند ډول نه ده تعبير کړې،

 له تله بحرعرفان د نورو مخکښو صاحب نظرانو په وينا، روح ھغه جوھر گڼي، چي د هللا تعالی د ستر او ناپايه 

 له نظره،  شٻخ عطارد. پٻژندنه بولي ) رب العالمين( د جانان ه گپه لنډه توھغه، د اروا پٻژندنه،  . ١٠ئرا وتلئ د

   .   ١١ ھر زړه، جانان ته د رسٻدو وړتيا او وس نه لري؛ ځکهئندنه، ستونزمن کار دد عقل په مرسته د اروا پٻژ

په خپل )   ھـ ق۶٣٨ - ۵۶٠(  محی الدين ابن عربي  -  شٻخ ی او منلید اسالمي تصوف او عرفان وتل  

د . لري کي د اروا د پٻچلي فلسفي اوعرفاني مسألې په باب ژوري خبري » فتوحات مکيه «  مشھور عرفاني اثر 

. له دې امله، له ھر ځايه په تٻرٻدو سره خپله نښه نښانه پرٻږدي . ده په عقيده، انساني روح د ساوو يوه برخه ده 

ابن عربي، استدالل کيي اروا ھم  د باد يا ھوا په څٻر ده، چي له ھر معطر شي سره د نيژدٻوالي په  -شٻخ لوی 

ي؛ دغه راز د وروست او بدبويه شي تر څنگ په ي وږمه لٻږد، خوشبويي مومي؛ او له ځانه سره خوشبويهوجه

سپٻڅلې اروا، په . د ھمدې استدالل له مخي، خلگ بٻالبٻلي ارواي لري . تٻرٻدو سره، بدبويي او تعفن لٻږديي 

عملو ته ځای نه يي و ناوړ په وجود کيداسي سپٻڅلي کالبوت کي يي، چي تل له شرکه ژغورلې يي؛ او ھيڅکله يې

د دې پرخالف، خبيثه يا پليته اروا په ھغه پليت وجود کي ځاله . ؛ لکه د انبياوو، اولياوو اوپريشتو ارواي ئورکړ

، د وجود په خټه او په عقيده ابن عربي - د لوی شٻخ. کړې يي، چي تل د شرک او بدو خويو په ناروغۍ ککړ يي 

منۍ څرنگوالی د روح د خوشبويۍ، ښه والي او نٻکو منشأ کي د بٻالبٻلو طبيعتو يا څلورگونو اخالطو د بري او واک
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ابن عربي، د انساني اروا سالمتي او ژغورنه په اخالقي . اخالقو د رامنځ ته کٻدو شرطونه او امکانات  برابريي 

بٻالبٻلو ښيښو باندي د  د ده په اند، د اروا  دا ځانگړتيا پر .  وينيمکارمو؛ او ناروغي يې په ناوړه خويوکي 

د ښيښوپر مخ د بٻالبٻلو . نديږي گ په بڼه څرډول ډول رنگود نو وړانگو له ځلٻدو سره ورته والی لري، چي لمري

ابن عربي، .  رنگو دا ځال، د نور د لطافت له امله ده، چي په چټکۍ سره د ښيښه يې شيانو پر مخ انعکاس مومي 

، ئ چي، اروا ھم د ھوا په څٻر سا يا َنَفس دڅرنگه. ئ استدالل کيي، چي ھوا تر ټولو ځواکمن او پياوړی شی د

د روح کمزوري . دغه ځواک يا قوت د اروا، اصل او منشأ ده . ئ  په اروا کي ھم قوه او ځواک نغښتی دځکه نو

  .     ١٢د بدن د طبيعي خويو له امله ده

اديي، چي د حيواني اروا د نفس  په نامه ي)  ھـ ق۶٣٢ - ۵٣٩(شھاب الدين سھروردي  -شٻخ المشايخ 

که يانساني روح ته، چي په لوړ عاَلم اړه لري؛ او د مال؛ خو حيواناتو د اروا په شان ده؛ او په کښته عالَم اړه لري

  . ١۵ ده، د روح خطاب کيي څخهجوھرو له ډلي

)  ھـ ق٧٠٠ - ۶٣٠( شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي-   د اسالمي تصوف او عرفان نامتو نظريه پرداز 

د ده په . نيا او د ھغې د ډولوپه باب خورا په زړه پوري فلسفي او عرفاني نظر يې لري ود مرموزي دد روح ھم 

  يا محرکه قوې؛ او د جسم د خوځونکيئ، چي د وٻش او تجزيې وړ نه دئنظر، روح ھغه ساده او لطيف جوھر د

نه، اورٻدونکې، ليدونکې او شٻخ نسفي، انساني روح  ژوندۍ، پوه، د ارادې او  واک څښت. په توگه کار کيي

د انسان ټولي ځانگړتياوي په ھمدې جوھر . ئ ښت پٻل  يو جوھر ديدايدده په نظر، د انسان د پ .  ١٣ويونکې گڼي

د انسان ُنطفه . دا جوھر د انسان ُنطفه ده . کي نغښتي دي؛ ھر خوی او ھره ځانگړتيا پر خپل وخت ښکاره کيږي 

 د،د انسان نطفه دکوچني عاَلم لومړنی جوھر.  ميشواڼۍ، ھم ليک او لوستونکې ده ھم کاتب، ھم قلم، ھم کاغذ، ھم

. نطفه پر ځان عاشقه ده . ئ د عشق عاَلم ھم ھمدغه کوچنی عالم د. ئ کوچني عالَم ذات او د دغه عالم زړه د

الم ته  گام پورته له دې امله، د اجمال له عاَلمه د تفصيل و ع. ست، نومونه او صفتونه وگوري يغواړي خپل ښا

 ١۴ئ واوښتو او څلورو طبيعتاصرود نطفې په نامه دا جوھر تر بشپړتيا او پرمختگ وروسته په څلورو عن. کيي 

د تصوف ځيني پلويان، د  . هتر بشپړتيا وروسته د کانو، بوټو او ژوو درې مواليد پيدا سو د عناصرو اوطبيعتو. 

چي د حال دا خطاب کيي؛  يا نوس  )په سکون» ف « او » ن « د ( ْفس خويو ته د نْ و اخالقو او ناوړوانسان بد

شٻخ نسفي، په خپلو څٻړنوکي د ارواوو د دغو ډولو .  انسان ښه اخالق او نٻک صفتونه، د روح  په نامه ياديي 

  : يادونه کيي 

يا يوه مرتبه تړ؛ او د ارواوو د تکامل او بشپئپر دې اروا، د جماداتو ژوند والړ د  : جمادي روح  -  

  . ١۶ده

بٻالبٻلو برخو ته و  د نوي پيداسوي موجود د بدن ،ھغه اروا ده، چي د مور په نس کي  :   نباتي روح-  

 اورګانودا روح ھم د غړو او .  ده، چي د وجود په ښی خوا کي پرته ده ينه/ د دې روح ځای ِاينه. خواړه رسيي 

له دې کبله،په طبيعي ډول د جسم .   اروا ښيښه او جوھر گڼي شٻخ نسفي، دا. تر بشپړتيا وروسته پيداکيږي 

  .   ١٧بشپړونکې او خوځونکې ده

کله چي نباتي اروا پياوړې سي؛ معده او ِاينه قوت واخلي؛ او د خوړو د ھضمولو وس  : حيواني روح  -  

په زړه کي د ژوند د . ږي ومومي؛ زړه  نباتي روح په ځان کي جذبيي؛ او په دې ډول، د ژوند يو نوی پړاو پٻل کي

واني اروا کوالی يح. پليتې په څٻر ده څراغ د حيواني اروا د .  ته، حيواني روح وايي  دوښادغه جوھر چکيدې او
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 تحرک، چي  بې اختياره،  جسم  ته بشپړتيا او ئدا اروا داسي جوھر د.  سي جزييات، گټه او زيان  و پٻژني 

   . ١٨وربخښي

 اوُعصاره پياوړتيا ومومي، د ھغه جوھر او ُخالصه په شيرهواني روح يد ح ه چيکل  : نفساني روح  -  

نفساني اروا، د اعصابو .  وايي  ورتهدماغ کي جذبيږي؛ او يوه نوي پر مختللي پړاو ته رسيږي، چي نفساني روح

نفساني .  کيي  او ارادي خوځښت پيدايله الري د وجود ټولو غړو ته رسيږي؛ او په دې ډول په گردو غړوکي حس

دا لطيف او پاک غوړي تر ھر ډول اور اخيستني مخکي ھڅه کيي، چي په . اروا، له غوړو سره ورته والی لري 

د يوې ) ٣۵ : ٢۴( شٻخ نسفي، د نور د سورې د پينځه ويشتم آيت .  ني توگه  د شيانو حکمت او حقيقت وويني يع

. ئ په استناد باور څرگنديي، چي انساني اروا نور د  » . . . ١٩يکادزيتھا يضئ و لولم تمسسه نار.  . .« برخي 

 آيت ېشٻخ نسفي، د ھمد.  واوړي »  نورعلی نور « له غوړو سره يوځای سې نو په ) انساني اروا( کله چي اور 

ه پر بنسټ  استدالل کيي، ھغه وخت چي الھي نور ل » . . .٢٠ اءيھدی هللا لنوره من يش.  . .« د يوې بلي برخي 

  .   ٢١انساني روح سره ملگری سو، ھر څه د  نور او روڼا بڼه غوره کړه

 د شٻخ نسفي د عرفاني ډکټورينو له مخي، په دماغ کي پيدا سوې اروا مدرکه او محرکه ځانگړتياوي   

اروٻدل، : ظاھري حواس لکه . ظاھري او باطني :  ئ نظر، د نفساني روح ادراک پر دوه ډوله دپهد ده . لري 

په گډ يا . گډ حس، خيال، بٻره، حافظه او متصرفه : باطني حسونه لکه .  يول، خوند کتل، او لمسول يدل، بولي

  .     ٢٢مشترک حس کي مسموعات، مسطرات، مسمومات، مذوقات او ملموسات شامل دي

ھغه . ئ دانسان په نباتي، حيواني او نفساني ارواوو کي له نورو حيواناتو سره شريک :  انساني روح   -

په داسي . انساني روح د علوي عاَلم يوه برخه ده . څه چي انسان له نورو ژوو څخه بٻليي، د ده انساني روح ده 

انساني اروا، د جزيياتو او ُکلياتو، . حال کي، چي نباتي، حيواني او نفساني ارواوي، په سفلي عالَم پوري اړه لري 

انساني اروا ژوندی، پوه، ځواکمنه، ھوډ . ټوره او زيان رسوونکې ده گټي او تاوان پر پٻژندني سربٻره، ډٻره گ

د پوھي پر مھال په ھر . انسان روح، د وٻشلو وړ نه ده .  لرونکې، اورٻدونکې، ليدونکې او خبري کوونکې ده 

  . څه پوه ده؛ د ليدو پر وخت ټوله کتونکې ده؛ او د اورٻدو پر وخت گرده اورٻدونکې ده 

کي  پر نباتي، حيواني، نفساني او انساني روح  » زبدة الحقايق «  خپل بل عرفاني اثر  شٻخ نسفي، په

 په علوي ،انساني او قدسي اروايد ده په عقيده، .  د قدسي اروا په نامه، د يوې بلي اروا يادونه ھم کيي ،سربٻره

دی وروسته  . ٢٣وري اړه لريلومړنۍ درې ارواوي په سفلي يا کښته عاَلم پ حال دا چي عاَلم پوري اړه لري؛

 ھغه خپل ُکل ته ستنيږي، چيو روح   . ځي عالموته  جال جال خپلو، وروح او جسم تر بٻلٻدو وروستهکاږي، چي 

ياني نور له نور او تياره له تيارې . ئ  خپل ُکل ته ستنيږي، چي ھغه د جسموعالَم د ھم ؛ جسم ئ عالم دحروااد 

بٻالبٻلو فکري ډلو   د،شٻخ نسفي، وروسته د اروا په باب»  .  ٢۴جع الی اصلهکل شيء ير« . سره يوځای کيږي 

مخکي په بالفعل  د شريعت پلويان وايي، چي د انسانانو ارواوي، د ھغوی تر جسمو«  : د نظريو په لړ کي ليکي 

کي په بالفعل کالبوتو مخجسمو يا د حکمت پلويان وايي، چي د انسانانو نفسونه د ھغوی تر . ډول موجودي وې 

  » . ٢۵دا سوي؛ خو په بالقوه ډول موجود يييډول نه يي پ

يو کي دې پوښتني ته، چي ايا انساني روح  د انسان په بدن کي ده، يشٻخ نسفي، په تصوفي او عرفاني کړ

ري، چي د ده له وينا سره سم، د شريعت پلويان عقيده ل. که يې له بدن څخه دباندي؟  د اختالفي  جواب يادونه کيي 

د حکمت پلويانو څرگنده کړې ده، چي .   د انسان په وجود کي دننه ځای لري ،انساني اروا لکه غوړ په شيدوکي

د دوی د نظريو له مخي، ناطقه نفس په مکان .   دباندي ده تر ھغه دننه او نه ھم له کيانسان په انساني روح نه 
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  په داسي حال کي، چي د جسمو صفتونه دي؛دباندي دواړهاو ؛ او نه ھم مکان ته اړتيا لري؛ ځکه دننه ئکي نه د

  پر دې خبرهټول عرفاني مفکران د نباتي، حيواني او نفساني ارواوو په اړه،.  ئ  جسماني موجود نه د،ناطقه نفس

د شٻخ  .  ځای لري په توگه، په بدن کي دننه  او عصارې د خوړو د شيرېويارواټولي ، چي دا يوه خوله دي

بده او چيکده ده، چي د تکامل او عروج د پړاووپه په عقيده، که وويل سي چي انساني اروا د خوړو ھغه زُ نسفي 

که وويل سي، چي له . سمه او ريشتيا خبره ده دا مرحلې ته رسٻدلې ده، وتٻرولو سره د پوھي، کتو او اروٻدو 

د صفتو په ترالسه کولو سره د پرمختگ ؛ او ھغه نور د پوھي، ليدو او اروٻدو ئدئ خوړو سره  نور يوځای سو

  . ٢۶ھم ريشتيا خبره دهدا ، ئاو عروج مراتبو ته رسٻدلئ د

شٻخ نسفي، وروسته دې پوښتني ته د جواب ورکولو ھڅه کيي، چي انسان څو ارواوي لري؟  د ده  په   

کسان  ځيني. انو ډله ده وينا، د شريعت او حکمت د پلويانو له نظره، ځيني کسان درې ارواوي لري، چي دا د ناقص

  .ځيني  نورپينځه ارواوي لري، چي دا د کامالنو ډله ده . څلور ارواوي لري ، چي دا د مقتصدانو ډله ده 

يوازي يوه اروا او يو جسم لري؛ خو دا روح په بٻالبٻلو ) کامل يا ناقص( د شٻخ نسفي په اند، ھرڅوک 

د دې پر . ان اروا د امر په عاَلم يا علوي عاَلم پوري اړه لري د انس. جال جال نومونه لري  او مرتبو کي پړاوو

شٻخ نسفي، د انساني اروا فلسفي او عرفاني مفھوم . خالف، جسم په سفلي عالم يا د خلگو په جھان پوري اړه لري 

«  : ري  په دې ډول شمٻنهښت پړاويدايته ترځغلنده نظر وروسته، په يوه په زړه پوري بيان کي د انساني روح د پ

؛ نه يوازي د امر له عاَلمه ئ، چي د وٻشلو او تجزيې وړ نه دئپوھٻږو، چي انساني اروا ھغه لطيف جوھر د

بدې يا حق تعالی د اروا د مراتبو او پړاوو دپاره، ھغه نوراني زُ . ئ ؛ بلکي په خپله د امر عاَلم دئراغلئ  د

نوح ، ابراھيم، موسا [  بيأ روح، بيا د اولوالعزمه پٻغمبرانوچکيدې ته وکتل، ھغه شيره و ايشٻده لومړی د خاتم االن

ارواوي، وروسته د نورو رسوالنو او نبيانو ارواوي؛ او تردې وروسته په وار سره، د ] او عيسا عليھم السالم 

.  ا سوې دياولياوو، عارفانو، زاھدانو، عابدانو او مؤمنانو او په پای کي د اور، ھوا، اوبو او خاورو ارواي ځني پ

»    . هرب جليل له ھري اروا سره څو ماليکي ھم پيدا کړې؛ اوپه دې توگه يې د ملکوت د عاَلم مفردات بشپړ کړ

د ده له  . ړئ دئښت په اړه ھم خورا په زړه پوري استدالل کيدايشٻخ نسفي، پر انساني اروا سربٻره ، د جسمو د پ

له . هللا تعالی ھغه ظلماني جوھر ته وکتل . ئ تجزيې وړ د؛ له دې امله د وٻش اوئنظره، جسم کثيف جوھر د

عرش، کرسۍ، اووم اسمان، شپږم اسمان، پينځم :  او عصارې څخه يې په وار سره دغه جسمونه پيدا سوه دوښا

 اسمان، بيا د ھغه له شيرې او خالصې څخه اور، ھوا، اوبه اولاسمان، څلرم اسمان، دريم اسمان، دوھم اسمان، 

: له دوی سره درې مرکبونه . په دې ډول، د شھادت او ملکوت اته ويشت مفردات بشپړ سوه .  ه پيدا سوه او خاور

  .       ٢٧کان، نبات او حيوان ؛ د الفبأ اته ويشت توري، او د نوم، فعل او تورو مرکبونه پيداسوه 

د ده په اند، عرش د خاتم االنبيأ، . شٻخ نسفي، د ارواوو د مقامو په باب ھم خورا ژوري نظريې لري   

العزمه پٻغمبرانو، اووم اسمان د رسوالنو، شپږم اسمان د انبياوو، پينځم اسمان د اولياوو، څلرم اسمان لوکرسۍ د او

بدانو، اول اسمان د مؤمنانو مقام سو؛ او څلور گوني د معرفت د څښتنانو، دريم اسمان د زاھدانو، دوھم اسمان د عا

په دې توگه، تر ټولو لوړ مقام عرش او تر ټولو کښته ځای خاوره  .  ئطبيعتونه د څلورو عناصرو ځای وگرځيد

  .ده 

 د شريعت، حکمت او وحدت د پلويانو نظريې، په دې باره کيشٻخ نسفي، د انساني اروا د بشپړتيا په   

په زده  ھم که څوک زر کاله . د وحدت څښتنان وايي، د انساني اروا کمال حد او نھايت نه لري  : ډول پرتله کيي

 د شريعت د پلويانو له نظره، د شٻخ نسفي. کړه، مجاھده او ذکر اخته يي؛ ھره ورځ به ډٻر نوي نوي څه زده کي 
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و او وړتياوو سره سره پر انبياوو باور که انسان د خپلي اروا له ټولو ښٻگڼ« : انساني اروا پړاوونه داسي ښيي 

که د انبياوو پر تصديق او تقليد سربٻره .  د مؤمن اروا تر السه کيي داسي څوکوکي؛ او د ھغو الر غوره کي، 

که يې له ډٻر عبادت سره، .  د عابد مقام ته رسيږي؛ او عابده اروا تر السه کيي داسي څوک وکي، ھمډٻر عبادت 

زاھد انسان د  نو اسي شخصدولت، شان او شوکت، لذتو او شھوتو څخه ھم سترگي پټي کړې، دنيا له مال او ود د

 کله چي پر زھد سربٻره، ھر څه په واقعي بڼه وپٻژني؛ له تقليد څخه تحقيق ته ورسيږي،  داسي څوک . مومياروا 

نه  يي، ميني او الھام پٻرزوکه پر دې معرفت سربٻره، حق تعالی د خپل نيژدې وال.  د عارف اروا ترالسه کيي نو

ھغه څوک د .  ؛ او د ولي اروا يې تر السه کړې ده ئداسي څوک  د واليت مقام ته رسٻدلئ دبيا نو وکړه، ھم پر 

 او معجزې  په سترو او خارق العاده کارو وياړل ياروا څښتن بلل کيږي، چي د خدای تعالی له خوا د وحد نبي 

که خدای تعالی خپل پٻغمبر پر . غام ورسيي ييي، چي انسانانو ته الھي پئ  کړيي؛ او دا واک  يې تر السهئ سو

که يې رسوالنو ته . يي، د ھغه روح د رسول اروا ده ئ نبوت سربٻره، د کتاب په ورکولو سره ھم ځانگړی کړ

 له يي، چي د نوي دين په رامنځ ته کولو سره، مخکنی شريعتئ  سربٻره  ددې واک ھم ورکړ ورکولوپرکتاب

، دانساني روح معراج د خاتم باورد شٻخ نسفي په .  ھغه اروا د اولوالعزم  پٻغمبر اروا ده  دبيا نو منځه يوسي، 

د حکمت پلويان ھم د انساني اروا د .  ٢٨ئاالنبيأ ارواده، چي دين يې تل تر تله د ټولو انسانانو الرښوونکي د

د دوی په فکر، دا نه مرتبې د پوھي او . ھغه په بٻلو نومو ياديي عروج او بشپړتيا پړاونه تر دې ډٻر نه بولي؛ خو 

د وحدت پلويان، د انساني اروا په عروج او . ئ د ھر چا مقام د ھغه د پوھي او پاکۍ په اندازه د. پاکۍ مرتبې دي 

ښو اخته يي،  په رياضتو او کوښ؛ او تل که انسان زر کاله عمر ھم ولري.  کي ھيڅ گچه او اندازه نه مني بشپړتيا

له دې خبري څخه دا نتيجه اخيستل کيږي، چي د انسان اروا تل د . ھره  ورځ  نوې نوې پوھه  زده کيي بيا ھم 

دا ځکه چي د وحدت د فلسفي نظريې پلويان، د . بشپړتيا په حال کي ده؛ او ھيڅکله وروستي کمال ته نه رسيږي 

د دې بې سروپايه سمندر تل . و بې انتھا ھستۍ په سترگه گوري حق تعالی ابدي او ازلي وجود ته، د يوې ناپايه ا

د شريعت او حکمت پلويان، د . ئ ، د ھرچا تر وس  وتلئ کار دموندلته  رسٻدل؛ او د ھغه  په باب بشپړه پوھه 

  .٢٩انساني اروا په بشپړتيا کي حد او اندازې ته قايل دي

  :و څلور شيانو کي ويني شٻخ نسفي، د انساني اروا کمال او بشپړتيا په دغ  

  . نٻکي ويناوي، نٻک عملونه، نٻک اخالق او نٻک معارف   

خدای تعالی تر ھر څه مخکي د . قتي ژوند لري؛ خو اروا ذاتي وشٻخ نسفي باور لري، چي جسم م

  .  ٣٠ له مخي گرده مخلوقات او موجودات پيداکړهې ھغ دروح پيدا کړه؛ او بيا يې) ص( حضرت محمد 

«  په خپل مشھور عرفاني اثر )   ھـ ق٩٨٠ -   ٩٣١(  پير روښان اورمړ - مفکر عرفاني الرښود د پښتنو 

کي د ايمان، خوف، رجأ، توکل، توبې، تزکيې، معرفت، زړه او نورو تر څنگ، د روح د » مقصود المؤمنين  

مقيم روح  «  لو کي د ھغه د اروا په دې عرفاني ډو.  خبري کړي دي  ھم پراخي او ژوريبٻالبٻلو ډولو په باب

څخه د ميا روښان مقصد ھغه » مقيم روح  «  له .  نومونه اخلي »  اضافي روح  «  او» جاري روح  « ، »

ھغه اروا ده، » جاري روح  «  د ده د عرفاني ډکټورينو له مخي . اروا ده، چي د مړيني پر وخت له تنه بٻليږي 

پر دې سربٻره، پير . ي ننوززي؛ او د ويښٻدو پر وخت بيرته وچي په جاري توگه، د خوب پر مھال له بدنه و

دغه راز د .  نوم ورکيي » روح اضافي  «  د اصطالح يادونه ھم کيي؛ او ھغې ته د » روح االمين  «  روښان د 

انسان، حيوان، نبات او جماد ځانگړتياوو ته په پاملرني سره، د ناطق روح، صامت روح، جسمي روح او رسمي 
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اصطالح گاني ھم کاريي، چي ناطق اروا د انسان دپاره، صامت روح د حيوان دپاره، جسمي روح د نبات روح 

  . د جماد دپاره ده روحدپاره او رسمي 

زموږ اندٻشه پرداز  عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، ھم په خپل ديوان کي د روح  مرموزه  فلسفي او 

يو او ظريفو مثالو په يھغه، په يوه غزله کي د ژوند.  سره  څٻړلې  ده عرفاني پديده، په خورا ژورتيا او ھونرمندۍ

نيا د پٻچلتيا او تيارو له پردو څخه راباسي؛ او په  ډٻري ژورتيا او نازک ووړاندي کولو سره، د روح مرموزه د

 پوښتنو ته لفوو مختکي د دې فلسفي او عرفاني مسألې په باب )مصرعو(بٻالبٻو ميسروپه  سره، د خپلو غزلو خيالۍ

توکي استدالل کيي، چي ټول انسانان او گرده  موجودات په يوه يمخلص، په دې ب.  جوابونه وايي په زړه پوري 

دا اروا د يوه ناپايه او بې مثله درياب په څٻر، دکايناتو پر ټولو موجوداتو راگرځٻدلې ده، د . اروا پيداسوي دي 

دا . ؛ او د کايناتوھرڅه، د دې اروا تر واک الندي دي ئ دوري تړلئپ ھمدې اروا پهگردو عالموزيست او ژوند 

په يوه اروا د انسانانو د پيدايښت مسألې ته د . اروا په حقيقت کي د حق تعالی ھمٻشنۍ ، لويه او ناپايه  ھستي ده 

 ...نفس واحدة خلقکم من ... « : په يوه برخه کي داسي گوته نيول سوې ده ) ١ : ۴( سورې د لومړي آيت د نسآء 

  ژوره فلسفه،  جسماروا اوانسان د مخلص، په دې غزله کي د .  ياني تاسي يې له يوه نفسه پيدا کړي ياست » 

  : داسي تصوير کړې ده 

  په يوه وجود موجود شــه       

  ئ وان، جمـاد، عدس ديکه ح

  حق ارواح د لوی انسـان شه       

  ئروح يې سور تـن يې فرس د

  واح کعـبه شه        د انسان ار

  ئخواطر بانـدي اطــلس د

  نوی نوی اطـلس مــومي        

  ئِاستاده په خــپل جــوس د

  روح لطيف مثال لــيده شه     

  ئدی مظــھر د کس نـاکس د

  د آب مخ يې پوشــيده که        

  ئ اندٻشه پــرتو پــرې خس د

 عرفاني او فلسفي تصوير په وړاندي کولو سره، اروا  په بله ښايسته غزله کي بيا ھم د يوه په زړه پوري

سره تشبيه کيي، چي د انسان او نورو موجوداتوپه گډون، پر ټولو کايناتو راگرځٻدلئ  » محيط بحر «  له  ھغه 

  :؛ او د ھر شي د حيات او ممات منشأ ده ئد

  په صــورت کښي       ئ  روح خارج نه داخل ياد د

  ئره نظيردد حق ھسي رنگ ُکليات س

  په درياب کښي      ئ روح درياب، صورت ماھی د

  ئھم پکښې ھم ترې چوپٻر د بحــرنـير د

  دا محيط دريا ارواح، عاَلم صــورت شه       

  ئدا عظيم ارواح د جسم په تد بـيرد
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  دا صورت لکه قلم د روح په الس کښـي       

  ئ حرکت، فعل يې واړه له دبـير د

  نوي، ھم يې والړ که     په خپل خواست يې کښٻ

  ئ   دا غريب صورت د روح په الس اسير د

ڼا کي د جاري او مقيم روح بٻالبٻلي ځانگړتياوي او اړخونه، په داسي وبل ځای د قرآني نصوصو په ر

  : ژورتيا سره بيانيي 

  نن خبر شه د جاري روح له صــفاتــه          

  له اصواتـــه ئ دی په ذات عليم، گويا د

   بينا، شنوا، توانا شه بې گمـانه          دی

  ارادت، حيات اووه دي اُمھـــا ته

  دا اووه يې ُکل صـفات د اُمـــھـات دي           

  فرزندان د دې اوو دي بې غــايــاته

  چي په خوب کښي روح جـــاري ووزي له تــــنه        

  دا لس واړه ورسره په ُکل حـــاالتــه

  مقيم ِعلـم يې نــــه وي          روح مقيم پکښي 

  بينايي، شنوايي شي ځني وفــاته

  روح جاري تمام صورت گوري پـه خوب کښي           

                         . . . ورسره وي د صفات ھفت اُمھـا ته 

***                     

  روح جاري يوه عـاَلم مثــال ته کــوچ که          

  . . .  ورنشي تر ُسباتـــه دوباره به بيا

***                     

  !           شک پې مـه کړه ئ دا سړی روح جاري د

  ذات، صفات، نفس څرگنــد د ده له ذاتــه

  دی له امره شه موجود، وجود يې ونيــو            

  بقايي ده تل ته تله پرې اثبــا تــه

        دی په خوب کښي په ھغه جھان گذر کـه      

  د ھغه جھان احوال وايي ھر چـــاتـه

  ئ         په دوزخ کي ليـــدل شوئ چي فالنه د

  . . .د فالنه نعمت حاصل و له جنـا ته 

  حق په ھر ه شپه ارواح قبض که په خوب کښي            

  له آيــا تــهئ ثابت شوئ دا کالم د

  خوب نفخه اول اعتبار کړه په جھــان کښي           

  ويښٻدل ثاني نفــخه له حشراتـــه
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  ئ             مرگ، ژوندون په لوی قادر ھسي آســان د

  . . .مرگ له حـيا ته ئ لکه خوب، ويښوالی د

کي بيا ھم د جاري او مقيم روح ځيني ځانگړتياوي  د الرښونو او تلقين په لړ په يوه غزله کي د کامل پير

   : را ښيیداسي 

  څرگـــند شـي           د روحانو حقيقت به ور 

  مقيم روح د حيوان يو، جاري تفريــده

  د مقيم په مزي ھر حيوان پٻـــيلئ        

    يگانگي په مقيم روح وينم پديــده

  ئ          جاري روح د ھر انسان ُجــدا ُجــدا د

  ن وشه له يزيــدهيځکه خون د ُحس

  ئ        رنځ، راحت له جاري روح سره موجود د

  مقيم روح له دواړو خالص په تن دميده  

  !        يچي د روح مقيم له اصله خبر دار شــ

  . . . الھوتي نامه پر ده باندي سھــي ده 

بله  ښکلې غزله کي داسي انځور يوه له صورت  او  زړه سره د اروا خپل منځي اړٻکي د مخلص په  

  :   سوي دي 

  ئ         عاَلم تن انسان يـــــې زړه د

  زړه د روح گوښه خلوت شـه 

  تن په زړه، زړه په روح پايي         

  يو د بل په ځان صحبت شــه

  ئ       د سړي ژونـــــدون ارواح د

  بې ارواح وران وغارت شــــه

د ټولوعاَلمو د اروا په توگه، د پروردگار بې ساري ھستۍ ته رسٻدل، د مخلص د عرفاني نړۍ ليد اصلي 

له دې امله، ھغه تل په خپل عارفانه کالم کي ھغه چا ته په لوړه او درنه سترگه گوري، چي . ه او محوري مسأله د

  : طان له لومو ژغورلئ يي؛ او د روح په لوړ جھان پسي غوټې وھي يځان يې د نوس او ش

  طان مغبون که         شيچي د نوس لښکر زبون که او مقھور 

  ده د مرد الپه روح بادشاه په اندرون که اوس زٻبــا 

، په بيان کي »روح االمين  «  يا » اضافي روح  «  مخلص، د روښاني طريقت له الرښونو سره سم، د 

  : داسي وايي 

  ئ          دا امين روح اضافي، عليم، حکيم د

  په دا روح شوه د آدم ورځه ســخته

  معلم د کل آسمان نايب د حـق شه          

   وتختهشه مسجود د ماليک له تاج 
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 کاروپه وْفس د ناوړپام اړيي، چي انساني نْ د عرفاني سالکانو په يوه غزله کي ھغه حقيقت ته ،مخلص

 د انحطاط او نابودۍ الر غوره کيي؛ او د نٻکو کارو په کولو سره د کمال او بشپړتيا پر  په واقعيت کيکولو سره

ھمدې استدالل ته په پاملرني سره، . ئ ي محک دعمل د انساني اروا د ښه والي او بدوال. ږدي ايلور گامونه 

  : مخلص  اروا د صورت؛ او معرفت د اروا زٻب و زينت گڼي 

  روح قيمت د معرفت په سبب مومـــــي       

  چي يې نن د خپله ځانه خبر بيـاموند

***                   

 چي د روح په بقايي قايـله نه وي                  

  ! ه پر کنار اوسه له ھغه جاھله ځ

عرفاني مفھومونه، په داسي ژوندي او نازک خياله  ْفس او اروا  ژور د زړه، نْ ، په يوه غزله کيمخلص

  :انځورکي پرتله کيي 

  چي عرفـان يې روزي نـه وي        

  زړه يې مه گڼــه غوجل شه 

  روح يې پالر، نفس يې مور ده        

  زړه فرزند تر ميان داخل شــه

  ور په نغوته چـــار که         که د م

  ناقــابل شـــه  ئ نفساني د

  چي د پالر په امر درومــي         

  روحاني باال منــزل شـــه

  روح ونفس په يوه تن کښـي       

    په خويي له روح فاصــل شــه

ين من نار خلق االرواح المؤمنين من نور جماله و خلق االرواح الکافر«  مخلص، د دې نبوي حديث   

  : د وحدت ژوره فلسفه داسي  بيانيي ،په استناد » ٣١جالله

  ئ       دريا د وحـدت لـوی د د

  ئ بې پايـانه پرھر سوی د

  ل د ده له موجــه وشوه         کُ 

  ئکه نٻـکخوی دئ که بد خوی د

  د يوه درياب څپــې شوې       

  ئ  که زشت رويه که خوشــخوی د

           د دې درياب دوه مـوجه

  ئيو جالل يې تل جنـگجوی د

  بل دوھم موج يې جــمال شه        

  ئ پرموجود نٻــکخو خوشبوی د

  له جـالله        ئ کافر شو
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  ئ ناري نار ته تـک وپوی د

بل ځای، د زړه او اروا عرفاني مفھومونه، د يوې پديدې دوه نومونه گڼي، چي په ماھيت او خټه کي 

  :توپيرنه لري 

  ه زړه سره يو څيز نامې يې دوې شوې             روح ل  

  کم بابه   لکه ِعْلم، عقــل يو فرق يې

 کي ھم ۍسي شاعرړد روح پٻچلې او مرموزه مسأله ، زموږ  د مفکر عارف، علي محمد مخلص، په پا

 خپل  ھم د وتلي عرفاني صاحب نظر، شٻخ عزيزالدين نسفي، په دود پهمخلص. په پراخه توگه شنل سوې ده 

کي د اروا ټول ډولونه د ھغو له ځانگړتياوو او صفتو سره بيان » حالنامه  « ارزښتناک عرفاني او تاريخي اثر 

.  ئ کړي دي؛ او دايي يو پالبيا ھم په ډاگه زبات کړې ده، چي په ھره عرفاني او فلسفي مسأله کي تر ھيچا کم نه د

  : مخلص، په عمومي توگه د روح څلور ډولونه بيانيي 

  روح در عالم چار است اين بدان            ... « 

  شد جمادی ھم نباتی در جھـان 

  سيومی ارواح حيــوانی بود              

  »... ٣٢چارمی ارواح انسانــی بود

  : مخلص، جماد ھم د اروا څښتن بولي؛ او داسي يې پٻژندنه کيي 

  سنگ از روح جمادی ھست ببين          ... « 

  » ...  ٣٣گشته ازين روح ُکن يقين منجمد 

  :داسي  وايي  مخلص، د نباتي روح په باب

  گوش کن روح نباتی در نبــات            ...  «

  » ... ٣۴آن نبات از وی ھمين دارد حيــات

  :يا مقيمي اروا په نامه ياديي  مخلص، په  ژووکي د ژوند او خوځښت ځواک، د حيواني اروا

  حيوان را از و                روح حيوانی که ... « 

  »   ...٣۵حی و قايم ميرود از کوه بکوه

  :مخلص، ناطقه نفس يا د انسان د خبرو ځواک، د انساني اروا په نامه ياديي 

  روح انسانی در انسان آمــده            ... « 

   آدم ناطق ببــين ز آن آمــده

  روح در انسان چون بو در گـل           

  » ... ٣۶ مستی دان که او اندر مل است يا چون

  :  اشاره کيي  داسيډولو تهبٻلو مخلص، په انساني کالبوت کي د اروا درو 

  روحھا در تن بدانی سه بـــود       ... « 

  »  ...٣٧ه بــود مِ ،ه در ميان روحھا کِ 

دې اروا ته .  گڼي مخلص، ددې درو گونو ارواوو  په ډله کي د انسان جاري روح د پوھي او عقل څښتنه

د داسي لطيف جسم په توگه گوري، چي په سترگو نه ښکاري؛ د خوب پر مھال د انسان له وجود څخه بٻليږي؛ او 
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د ويښٻدو پر وخت بيرته ورځي؛ د مړيني او نابودۍ له خطره خوندي ده؛ ھمدا اروا له ھغي ستري او بې مثله اروا 

  : ارواووي په ھغه پايي  لري، چي د کايناتو ټوليیسره ھمٻشنۍ اړٻک

  عقل و دانش نيز باوی شد رفيق           ... « 

  جسم دارد بس لطيف بس رفــيق

  روح جاری دان از آنکه گفــته شد         

  حس ده گانه بر او بســته شد

  وقت خواب او ميرود از تن بـــدر         

   آيد وقت بيــداری نگــر  باز

  ــر          حق تعالی زو پرسد خير و شـ

  !ھست با او عقل و دانــش ای پسر

  ھست باقی آن نميرد ھيچ گـاه           

  بود بر تخت يــا در قعر چاه  يا

***               

  چون برايد روح جــــــاری وقت خواب           

   تن به مثل مرده باشد بــی جواب

  !          روح جاری صاحب خانه بـــدان

  ! فـالن آن است النن ف کوشناسد اي

  روح جاری روح انسانی بـــود            

   روح مقيمی روح حــيوانی بـــود

  روح انسانی که نفس ناطــق است           

    » ...٣٨ عارف بينا بذات مطـــلق است

دي  ژونپه مرسته ھغې د اروا په څٻر بيانيي، چي د انسان او حيوان جسمونه داسيمخلص، مقيم روح د 

مخلص، د جاري روح پر خالف، چي د  . دي؛ خو د جاري روح په شان د تميز او تفکيک واک نه لري او والړ

لوۍ او تميز وس نه لري گڼي، چي د پٻژندگمقيم اروا د کور له ستونو سره ورته  کور له خاوند سره يې تشبيه کيي،

  :    د ده کالم دئ، چي وايي. 

  بدان         روح مقيم ھست ديگر روح ... « 

  دم آن روان  می برايد وقـت ھر

  !        جسم زو قايم بود حــی ای عـــزيز

   ليک اورا نيست چــون جاری تــميز

            ! بــدان  راهچون ستون است خان

  » ... ٣٩کی ستون داند عدو از دوستان

نوم »   روح االمين اضافي «د اروا دريم ډول ته د د پير روښان د عرفاني نظريو په پيروۍ مخلص، 

  :ورکيي؛ او د داسي  اروا په توگه ورته گوري، چي عرش او کرسۍ يې تر پښو الندي دي 

  سيومی روح است آن روح االمين           ... « 
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  ھست آن دريا محيـط ما وطين 

  به اين روح است دايم متصـــل          

  ھيچگاه ايشان نگردد مـــنفصـل

  ـافی نام اوست           روح اعظم مر اض

  عرش و کرسی در ته اقـدام اوست

  حی و معنی اوست در عــالم ببين             

  »  ... ۴٠جمله عالم او جــانست ھمين

نفس،  زړه، د محيط بحر، د حيوان بحر، پوھه او عقل، عرفان : پاره وگورئ د و مالوماتود نور

  . اومعرفت 
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  .سٻدلئ  ر
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