
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جون ١١

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵٣  

   :  ) په سکوند شين په پٻښ او د کاف(   ُشکر- ١١۵

د اسالمي  . ١د ُشکر عربي ټکی په لغت کي منني، د نٻکۍ او احسان له امله ثنا او ستايني ته وايي

  . حقيقت پٻژندنه ده  د نعمت ُشکر، په حقيقت کي د ھغه درواياتو له مخي 

د . په اسالمي تصوف او عرفان کي د ُشکر لوړ عرفاني او روحاني مقام، ژوري قرآني ريښې لري  

و من يشکر .  . .« : په يوه برخه کي د ُشکر په باب داسي راغلي دي  ) ١٢ : ٣١( لقمان د سورې د دولسم آيت 

 )کوي(کيي، ھغه په ريشتيا سره  د خپل ځان د ښٻگڼي دپاره ُشکر ئياني ھر چا چي ُشکر وک  » فانما يشکر لنفسه

د ُشکر په . څخه هللا سبحانه وتعالی ته ھيڅ گټه نه رسيږي  د دې الھي ارشاد مانا داده، چي د بنده له ُشکر کولو .  

نيا کي يې عزت او نعمت ډٻريږي؛ او په آخرت کي يې اجر او ثواب وپه د.  کولو سره شاکر ته گټه رسيږي 

د دې پر خالف ھغه څوک، چي د ذوالجالل د بې شماره نعمتو په وړاندي ناُشکري کيي، په حقيقت کي . زياتيږي  

 ھم د )کي يې(کې نيا د ھغه نعمت او عزت لږيي؛ او په آخرت ولوی څښتن،  پر دې د.  ته زيان رسيي  خپل ځان

  .«په يوه برخه  ) ١۴ : ٣١( د لقمان د سورې د څورلسم آيت .   ُشکر له لوی اجر او ثواب څخه بې برخي کيي 

سپٻڅلي ميني او  د ،  د مور و پالر کي د حق تعالی پر ُشکر کولو سربٻره » . . .ان اشکرلی و لوالديک .  .

کي د  )۶٢ : ٢۵( د فرقان د سورې په دوشپٻتم آيت . راغلې ده  ھم ارزښتناکو خدمتو د منني او ُشکر کولو خبره 

د دھر د سورې په .  اسمانو، لمر او سپوږمۍ، شپې او ورځي په پيداکولو سره د هللا تعالی د نعمتو يادونه سوې ده 

فريضې ته اشاره سوې ده کولو  د نٻکانو د ُشکر څخه ناپايه نعمتو له خدایکي د مھربان  ) ٩ : ٧۶(  سورت نھم/نم

په يوه برخه کي شاکرانو ته  د سمدستي اجر او ) ١۴۵ : ٣( د آل عمران د سورې د يوسلو پينځه څلوٻښتم آيت .  
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ر کوونکو ته به ژر اجر او ثواب ياني ُشک  » و سنجزی الشکرين.  . .«  : ثواب مسأله داسي تصريح سوې ده 

  . ورکو 

ځينو مخکښو عارفانو ، ُشکر  . په اسالمي تصوف او عرفان کي ُشکر ته په ډٻره لوړه سترگه کتل کيږي 

    .ئدئ خپل عرفاني سير او سلوک له مھمو مقاموڅخه گڼل د

 خورا درنه  کالم کي د ُشکر مسألې ته پهرفاني شاعر، علي محمد مخلص، په خپله ععارف زموږ 

ھغه، په يوه بله غزله کي د لوی څښتن د بې شماره  نعمتواو پٻرزوينو په وړاندي، د ُشکر انې . سترگه گوري  

  :عرفاني فلسفه داسي بيانيي 

  !          بـاور کړهئ نن ُکفران د نعمت ُکفر د

  چي په ُکفر کښي داخل نشې عقــوقه 

        !      شکرانه د نعمت داده که يـــې آروې

  چي نعمت د حق وباسې له صـندوقه

  ھيڅ نعمت د حق پټ مه کړه له عالمه            

    که نعمت دي مزيد غواړې بې زھــوقه   

د بې نيازه  ذات  له  ناپايه نعمتو ) کافران (  په يوه غزله کي دې ټکي ته پام اړيي، چي کاپيران ،مخلص

؛ خو مؤمن شاکران  تل  د قناعت او رضأ په لرلو سره، د ذوالجالل ھر نعمت سره سره ، له ُشکر ه سترگي پټيي

   :  ی کييدرناوقدر او 

  ئ             ھر چي ُشکر په نعمت نه که حق پوش د  

   په لږ، ډٻر نعمت دايم دي  شاکران خوښ  

 يازه مالک ورکړه  د بې ندی وايي،. په يوه غزله کي د خالق  تعالی د ورکړي او پٻرزويني مسأله څٻړي 

 ځانگړتيا داده، چي  بې )لويه(لود دې  ورکړي .   څخه بٻله ده  ورکړيبل ھر چا لهد د مځکي پر مخ  او عطأ 

  : غرضه او بې َسَوبه ده؛ او تل تر تله پايښت مومي 

  ستاعطأ په سبب نه ده بې سبـب ده                

  ې سبب عنـايت وکړه و گــــدا ته ب

  شاھان ستا د در گدا دي                فقيران، باد

  ته د بيمار په دود محتاج صحت، دوا

بل ځای، د ھغو گمراھو کسانو حالت بيانيي، چي د قرآن او ُسنت د احکامو پر خالف، يوازي  د روزۍ  

ھم ه ؛ د ځان او خالق په پٻژندنه کي يې سترگي ړندې يي؛ او پر دې خبردوري ھوري منډي وھيپه پيداکولو پسي 

  : ئ د زړه له کومي باور نه لري، چي لوی او قادر پروردگار دخپلو ټولو مخلوقاتو د رزق او روزۍ ضامن  د

  ئ            بيا په رزق پسي مالل دئ  دا سړی د خدای عيال د

   په قرآن يې باور نشته د رسول په ښه تــــــــــــــــحديثه 

  ئ             جات دله روزي يې زړه نئ چي عيال د مخلوقات د

  ، دی خپل زړه نه که تدنيثه ئ دجھان رب يې ضامن د

کي د اسالمي تصوف او عرفان د وتلي او منلي » حالنامه  « مخلص، په  خپل عرفاني او تاريخي اثر 

يوه په زړه ) ٢ ھـ ق٢۶١  – ١٨٠(  ابويزيد طيفور بن عيسی بن سروشان بسطامي  -سلطان العارفين    - شٻخ 
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، چي د ئ دئنکل سو«  : بيانيي  په خورا روښانه ټکو ُشکر  عرفاني فلسفه  عرفاني کيسه راوړې ده، چي دپوري

 ) رح (بايزيد. روژې په مبارکه مياشت کي خدمتگار  و بايزيد بسطامي ته د روژه مات  دپاره اوبه ور وړې  

؛ ئکله چي پر لمانځه ودريد. ونځ ادا کړم  روژې د ُشکراني دپاره دوه رکعته لمچي اول د! ودرٻږه:  ويل رته و و

 دوه رکعته نور لمونځ   له سرهبيا يې.  دا لمونځ مي په سمه توگه ونکړ  :ويې ويل.  ئک دوه رکعته لمونځ يې ادااو 

؛ او دوه رکعته نور يې ئبيا و درٻد.  ھغسي ونکړهڅنگه چي ښايي  دا دوه رکعته مي ھم لکه: بيايې وويل . ادا کړ 

  الپر لمانځه .  )وي(، چي د ده د شان وړ  ييهدا دوه رکعته مي ھم په ھغه ډول ادا نه کړ: بيا يې وويل   . هړادا ک

روژې بلي ھم  له ھغه سره د )  قدس سره (؛ او بايزيدکړ، چي مؤذن د سھار د لمانځه اذان پيل ؤسي والړ اھمد

   .  ٣ئنيت وک

 ، تسليم ، توبه ، توکل،خوف او  رجأ، رضأ، رياضت، پرھٻزگاري: پاره و گورئ  د و مالوماتو دنور

  .صبر، فقر، قناعت، مقام اوحال  

  

  

  

 لمنليکونه

                .Wehr 482         ؛ ١۵۶٢ : ٢ عميد ١  

ټه اربع و ثلثين و ٻکي د بايزيد بسطامي قدس سره، د مړيني ن» لغت نامه «  د علي اکبر د ھخدا په ٢           

  – ١٨٠ (د کتابونه، د ھغه د ژوند کلونه   کښل سوې ده؛ خو د دې لوړ عرفاني شٻخ  په اړه ځينو نور)٢٣۴( ماتين

  .  ليکي  تر منځ) ھـ ق٢۶١

   .٧٢٩حالنامۀ بايزيد روښان   مخلص، ٣  

 پاته لري  

 


