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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جون ١٩

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵۴  

 

  :  شھو د يا ُمشاَھَده - ١١۶

«  په  . ١ه له  لغوي اړخه، په سترگو ليدلو، شھادت ورکولو، څارولو او داسي نورو  ته واييمشاھد

کي، حق  ته د حق ښکاره کٻدل، د شھود يا مشاھدې په نامه ياد سوي دي، » فرھنگ لغات و تعبيرات عرفاني  

، د کثرت څرگندونه چي د حضرت د و جود ځانگړتيا ده؛او په مجمل کي يې مفصل شھود، د احديت په ذات کي

   . ٢گڼلې ده 

مشاھده، د تصوف اوعرفان په نړۍکي، د عيني او قلبي کتني تر منځ، د پيوستون يا وصال حالت ته وايي 

ددې خبري مانا دا ده، چي عرفاني سالک په زړه کي داسي وړانگي اوجلوې گوري؛ لکه محبوب چي  يې . 

   .)وي(  ييسترگو ته مخامخ ناست

مي او ظاھري ُعلومو له منلو؛ او د عقل او استدالل  ارزښت ته له سر ټيټولو سره سره، د عارفانو، د رس

ھغوی له مکاشفاتو او مشاھداتو څخه ترالسه .  ئ دئ حضوري  اړيکو پر اصالت  او لومړي توب ډٻر ټينگار کړ

ه او د ھغه عقلي ځواک، له د دوی له نظره، د انسان حسون.  سوي علوم، د عقلي دليلونو تر نتيجو ډٻر غوره گڼي 

بھرنۍ دنيا، ماھيتونو او تعيناتو سره سروکار لري؛ خو انسان يوازي د باطن له الري کوالی سي، د جھان له واحد 

دا موخه او مقصد يوازي ھغه مھال ترالسه کيږي، چي انسان . حقيقت سره حضوري او شھودي  اړيکي پيدا کړي 

  .  يا په بله ژبه انسان په يوازيتوب سره، د يوه  په لټه کي يي . ی يي د ظاھري اړيکو له اغيزي  ژغورل سو

زموږ  نکته بين عرفاني شاعر ، علي محمد مخلص، په  يوه  غزله کي داعرفاني نظريه بيانيي، چي زړه 

وازي د د عارف پر زړه د الھي انوارو  دا تجال، ھغه ته نه ي.  په ھمٻشني ذکر  سره د ھينداري په څٻر ځال مومي 
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 بلکي کامل او ازاد عارف د دې انوارو په مرسته  د ،د دواړو جھانونو د ټولو پټو حقيقتونو د پوھٻدو الره پرانيزي

  : خپل يوازني معشوق او معبود د ليدو وس مومي 

  چي د زړه آينه صفا، کدورت ورک شي         

  دواړه کون به پکښي و گورې انور ته

  بې مثـله      زړه بې حد لطيف دريا گوره 

   دواړه کونه يو ُحباب وينه اصغر ته 

***                    

  که د زړه آرسۍ روښانه کړې په ذکـر          

   د يار مخ به پکښي ووينې اظھر ته 

بل ځای، د حق تعالی د بٻالبٻلو صفتونو په باب فکر، د ھغه باطني څراغ په شان بولي، چي د  ھر ډول 

  : يي؛ اود ذوالجالل د بې مثله ذات په اړه د عارف د زړه  سترگي  پرانيزي تيارو پردې ليري ک

  !           که ته يو زمان په فکر د صفات شې 

  ! په صفات کښي به بينا د حق په ذات شې 

 ***                    

  فکر په خاطــر کښي            ئ دباطن چراغ د

   ! د چراغ په نور به خالص له ُظلُمات شې

  

  لمنليکونه           

  .Wehr 489 ؛  ٢٢۴٩: ٣ عميد ١  

  .٢٩٣ سجادی ٢  

    
  :  صبر - ١١٧

د عرفاني . ئ صبر، چي په لُغت کي زغم او تحُمل ته وايي، د تصوف او عرفان له پلوه، ډٻر لوړ مقام د

   . ١ر او سلوک، پر مخ بوزي سره خپل عرفاني سيتحمل په عقيده، سالکان بايد په ډٻر زغم، متانت او مشايخو

د صبر او زغم عرفاني مسأله دسپٻڅلي قرآن په بٻالبيلو آيتو کي له پوره تفصيل او جزيياتو سره بيان 

 د مثال په توگه  د بقرې د سورې په دوھم، پينځه څلوٻښتم او دوه سوه پينځوسم آيت؛ د اعراف دسورې په ؛سوې ده

په اتلسم او درو اتيايم آيت؛ د نحل د سورې په يوسلو اووه ويشتم آيت؛ د يوسلو شپږ ويشتم آيت؛ د يوسف د سورې 

 اويايم، پينځه اويايم، اته اويايم،او دواتيايم آيت؛ د معارج د سورې په پينځم آيت؛ د کھف د سورې په اووه شپٻتم، دو

ښٻگڼو په باب پراخي سورې په دريم آيت کي د صبر او صابر د لوړو  بلد د سورې په اوولسم آيت؛ او د عصر د

  . يادوني او الرښووني سوي دي 

کي  د صبر او صابرانو په اړه داسي راغلي )  ١۵٣: ٢(  د بقرې د سورې په يو سلو درو پينځوسم آيت 

د ھمدې سورې په پينځه څلوٻښتم آيت  » .٢ يايھاالذين آمنو استعينو بالصبر و الصلوة ان هللا مع الصابرين« : دي 

کي بيا ھم په صبر او لمانځه د خدای   » واستعينوا بالصبر والصلوة وانھا لکبيرة اال علی الخاشعين«  ) ۴۵: ٢( 
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د معارج د سورې په . مرستي؛ او د خدای عاجزو بندگانو ته د صبر او لمانځه د اسانۍ خبره سوې ده تعالی د 

ته د صبر کولو ) ص ( رت محمد حض-کي د اسالم ستر پٻغمبر  » فاصبر صبرا جميال«  ) ۵: ٧٠( پينځم آيت 

کي د صبر خوارييوپه سختييو او . ئ  دئ؛ او صبر په خپله، د ښايسته او غوره عمل په توگه ياد سوئ دئامر سو

من لم يحتظ بضرب الحبيب «  : په يوه حديث کي داسي راغلي دي ) ص ( په اړه د رسول هللا د ارزښت او زغم 

  .٣ئخوښ نسي، ھغه دوست نه د) درد او رنځ ( ار په وھلو ياني ھغه څوک، چي د ي  » فليس محب

؛ يوازي د حق دالري مينان، د ھغه په خوشالۍ او سوکالۍ ئ دئتيا ھم ډٻر تريخ او ربړونکش صبر، ري

  .   انتظار ايستالی سي  يېپوھيږي؛او خوږې مٻوې ته

و خونده ور سوچونه زموږ عارف  شاعر، علي محمد مخلص، ھم د صبر د لوړي درجې په باب  ژور ا

   : را پٻژنيپه يوه غزله کي صبر دمعرفت مقام گڼي؛ او داسي يې . لري 

   شه تــريخ لـــکه مصبر         یڅلورم مقام د صبر، د

               صابران په بال خوښ دي فرياد نه که له ِعَلته

  ئ           يت دؤپه ھرحال کښي يې رئ دامقام دمعرفت د

  يوب شي  د صابرو له حالــتـه  په تپه به د ا

  :په بله غزله کي د صبر، قناعت او رضا ډٻوه، له ھري بال څخه د ژغورني وسيله بولي 

  !         قناعت، صبر، رضــا غواړه له خدايــه 

          قانع دل، صابر، راضي خالص له بال شــي

، چي نه يوازي له ھيڅ درد او بال شکوه  بل ځای،  صابران د ھغو لوړو او غښتلو کسانو په ډله کي ياديي

  : مقابلې  ته  وردانگي ودرد ھر  بلکي په ميني او خوښۍ د ھري بال او ،)کوي(کيينه 

  ئ         کم ھمت په عافيت، تندرستـۍ خوښ د

  محنت دي صـابران خوښ    و په بال، درد

رد او بال، رضا، رياضت، شکر ، اري، تسليم، توبه، توکل، دگ پرھٻز:پاره وگورئ و د مالوماتود نور

  .مقام او حال 

  

  لمنليکونه

    . ٢١  -٢٠ نيرومند محقق ١  

  .ئ په ريشتيا سره هللا تعالی د صابرانو ملگری د. په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ ! اې مؤمنانو:  ژباړه ٢  

  . ١٨١ حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٣  

  پاته لري  

 

 
 


