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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جنوری ٣١

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٣٧ 

 
 
 

  :  ُزھد او زاھد- ١٠۶

د . نيايي اړٻکو پرې کولو ته وايي و او عرفاني اصطالح، زھد له حرامو څخه ليريتوب؛ او د دپه تصوفي

) دنيا(نيا وله نظره، زاھد ھغه چاته وايي، چي په د)  ھـ ق ٧٠٠  - ۶٣٠( عزيزالدين نسفي  -وتلي عرفاني شٻخ 

نيا له مال ود د يې ويه سره ھغه څوک، چي له ل . )وي(يي  يې پريښي  خوښه او رضاکي څه ولري؛ خو په خپله

 د فقر تر سر ليک الندي څٻړل  يې، چي بحثئ زاھد نه بلکي فقير ديې په برخه سوي،او شتمنييوڅخه څه نه 

   . ١ تٻريږيي ښې او ښادۍنيا تر ھروزاھد يوازي د آخرت د ثواب يا د خدای د رضا دپاره، د د.  ئ دئ سو

کي د زاھدانو د بٻالبٻلو ډلو په » انسان الکامل  «  ي اثر  عرفان او ارزښتناکشٻخ نسفي، په خپل لوړ  

  :ئد ده په نظر، زاھدان درې ډلي دي، چي د ھغو بيان په دې ډول د. باب خبري کړي دي 

 ډله کي ھغه زاھدان دي، چي د قيامت او دوږخ  له بٻالبٻلو عذابوڅخه د ژغورني په مقصد، اولهپه   -   

  .ئ و يا بٻرٻدونکوزھد ددا د خايفان. مال تړي زھد ته 

په دوھمه ډله کي ھغه زاھدان دي، چي د آخرت د ثواب او د جنت د ډول ډول نعمتو په خاطر، د زھد   -  

  . ئ داسي زھد د راجيانو يا ھيله کوونکو زھد د . )کوي(کييالر غوره 

ه د دوږخ له بيري؛ او  چي ن،ھغه کسان شامل دي ، د زاھدانو په دريمه ډله يا تر ټولو لوړه مرتبه کي  -    

په دې درې گوني  د شٻخ نسفي. ته مخه نيسي  دونيا ي او سپٻڅلينه ھم د جنت د ښو او ښادييو په ھيله، د زھد لوړ

الر ميني او دوستۍ په خاطر، زھد  ډله د عارفانو ډله ده، چي يوازي او يوازي د خدای دزھد کوونکې وٻش کي دا 
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دا ډله  له خدايه بٻريږي؛ خدای ته ھيله . نه کي د بل ھيڅ شي پروا نه لري  د خدای په سوځونکې ميټينګيي؛ او

   .٢ئنيا او آخرت دعارفانو په عقيده، کوچنی او خوار دود. لري؛ او ھر څه له خدايه غواړي 

دونيا پرٻږدي او جنت غواړي، د ني د شٻخ نسفي په اند، ھغه زاھدان چي له خدای سره معامله کيي؛ يا  

 دا ډول عاقالن بايد.  د خټو کاسه پرٻږدي؛ او د زرو کاسه غواړي  په حقيقت کيدوی؛ ځکه ندان  ديلوړعقل خاو

 حال دا  .٣ي؛ ځکه مال او جالل انسان   ته غم او تفرقه ور په برخه کييي شتمنييو، جاه او جالل ته شا واړد دونيا

متزلزل او ناپايدار  د دونيا ديوه ،له دې امله.  سل نامرادۍ گوري ،نيا تر ھر مراد النديوريښتيني عاقالن د دچي 

 ميني د ترالسه کولو په ي د ھغ؛ او سل نامٻندۍ او نامرادۍ نه زغمي ھمٻشني او حقيقي ژوندھيڅکله مراد دپاره

  .    ، چي له ھري نامٻندۍ پاکه او ژغورلې ده وھي ځغاستي پاستيھيله، شپه او ورځ  

ي محمد مخلص، ھم په خپله عرفاني شاعرۍ کي زھد ته په خورا زموږ  روښان زړي عارف  شاعر، عل  

مخلص، دلويو عرفاني مخکښانو له  ديداو ويناوو سره سم،  زھد د تصوف او عرفان دريم . لوړ نظر کتلي دي 

 دا مقام ،مخلص .  ڼل کيږيمقام بولي، چي د پير روښان په عرفاني ډکټورينوکي د حقيقت له مقام سره يو شان گ

په څٻر لوړ او ) ع(، چي ھغه  ته رسٻدل يې د حضرت عيسائدئ د اُحد له غره سره  تشبيه کړه غزله کي په يو

  :، چي وايي ئد ده بيان د.  العزمه پٻغمبر برخه گڼلې ده لواو

   سخت جبـــــل اُحده             دئ دی،دريم مقام د زھدئ د  

   شه رسته چي پاس پر وخوت د کافر نوس له صولته

  ئ           چي له غيره ُکل طاھر دئ قت زاھد ذاکر دحقي  

   په نفي يې غير غوڅ کړ د نفي ال په  صــلته

  ئ             دنبيو ښه حــالت دئ دا منزل د حقيقت د  

  ناجي شي له غفــلته  ئ  د، شي۴اپه حشر به د عيس

د زھد او زاھد په ستاينه کي له دې ټولو خبرو سره سره، نه  د مخلص، د يوه سپٻڅلي عارف په توگه، 

 يوازي د ھغه ميني په دی. ئ دونيا د عشوه گرييو پروا لري؛ او نه ھم د جنت د حورو او غلمانوپه لوموکي بند د

؛ اول او آخر نه لريچي د ھغه چا مينه،   - د خس او خاشاک حيثيت لري ورته کي سوځي، چي دونيا او جنت اور

؛ لويښت او ئد گردو موجوداتو د ژوند او مرگ مالک د  عالموکي ټولوپهاو يې پيدا کړي دي؛ بې شماره عالمونه 

 څپهھره ؛ په ئدئ  پر ټولو کايناتو راچاپٻر سوڅٻرپه بحر لري؛ د ناپايه او بې مثله  نهستروالي يې ھيڅ حدو نھايت

ھستۍ سره د خپلي ژوري او بې ساري او بې مثاله اسي مخلص، له د. جوړيږي او ورانيږي  ملکونه )کي يې(کې 

نيا او عقبا مينه، دواړه د عرفاني سالک د سپٻڅلي او لٻونۍ ميني په ومخلصانه ميني پر بنسټ استدالل کيي، چي د د

 يي، د تئتر ھغه مھاله، چي څوک د دغه راز حجابو او موانعو په تور کي نغښ.  وړاندي خنډونه او پردې دي 

  :  ميني دعوه يوازي الپي او باټي دي موال د

   زړه کښي د موال عشق            هھر چي نه لري پ

  په خاطر کښي به يې اوسي د دنـيا عشق

  ئ            داد موال د ميني ضد دنيا، عقــــــب

  له دې دواړو سره نه اوسي دخــدا عشق

  بــاسي           چي سالک د حق له ميني و جار

  د عقبا عشقئ الر کښي سد د د طالب په 
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. بل ځای، د زاھدانو او عاشقانو د پرھٻزگارۍ خورا ښکلی او په زړه پوري تصوير وړاندي کيي 

نيا او آخرت مينه يې وغزله کي د خپل ريښتيني محبوب په دې  پٻرزويني وياړي، چي د دښايسته مخلص،  په  دې 

  : ده کړې د زړه له  حرمه ليري 

  يري  پرھٻزگــار  دي               خايفان د اور له ب

  عاشقان يې پرھـــٻزگار دي له فراقـه

  د دوزخ د اور له تاوه پرھـــٻز نه کــه               

   له دوزخه جدايي پر عـاشق شاقـــه

  ئ              اوس طاعت يې د معشوق په خوشنودۍ د

   د رجأ، خوف و طاعت يې که بې  باقــه

  ورکه په عاَلـــم کښي                په عوض بندگي مزد

  بې عوضه بندگي کړي خواره عاقـــه

  که زاھد و حور، قصور وته ھوس کـــه               

  مشتاقـهئ  رند عاشق يې و ديدار ته د

  حقيقي محبوب به چري پر راضـي شي              

   حوره طالقـــه۵ څو چي نه که د بھشت

  اره نه کــه                عروس به مخ ور ښکاد عقب

  څو دنيا و دين دور نه که له وثاقـــه

  چي بې دوسته په څه خوښ شي په دووکـــونو             

   له محبوب سره يې قطعي وي شقاقـــه

  ئ                پر مخلص عاشق يې ځکه ِمھـــر ډٻر د

  د دووکونو ُحب يې کوز د زړه له طاقــه

د ده له عرفاني نړۍ ليد سره سم، زاھدان . د زاھدانو او عارفانو جنتونه پر تله کيي بله غزله کي يوه په 

؛ په داسي حال کي، چي د نيا له ھر نعمت او خوښۍ څخه مخ اړييوپاره د دديوازي د جنت د ښو او ښادييو 

   :عارفانو جنت يوازي د يار ديدار دئ

  د زاھدو په جنت حور و قصور وي            

   په جنت وينم خنــدان حق د عارفو

   که پـــــه ھر لوري            ۶و عارف ته تجال

    ور څرگند په ھر زمان په ھر مکان حق

  د عارف د زړه گمان ھاله نفــي شه             

   چي يې وليده د زړه په ديد عيـان حق

ياضت، ُشکر، صبر ، ، رأتسليم، توبه، توکل، خوف او  رجأ، رض: پاره وگورئ د ومالوماتو د نور

  .نيا، عقبا او موالوعبادت او عابد، فقر، قناعت، د
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  لمنليکونه

   .٣٣٢  انسان الکامل نسفی، ١

   .   ٣٣٣ انسان الکامل نسفی،  ٢

   .٣٣۴   انسان الکامل نسفی، ٣

سي نور عربي ټکي، په د علي محمد ُمخلص  د ديوان په ټوله خطي نسخه کي موسا، عيسا، عقبا، معنا او دا. عيسی :  اصل ۴

  .کښل سوي دي . . . )موسی، عيسی، عقبی، معنی ( اصلي عربي بڼه 

په مفغنه او ځيني ځايونه په اصلي » بھښت « ټکی د مخلص د ديوان په خطي نسخه کي ځيني ځايونه د » بھشت «   د ۵

  .راغلئ دئ ) بھشت( پاړسي بڼه / پھلوي

  .تجلی :   اصل ۶

  پاته لري 

 


