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  محمد ھارون خپل شعشعی  

  ٢٠١٢ جوالی ١٢

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵٧  

  :  عبادت او عابد- ١٢۴

پر . ئ ربي ټکی، لکه څنگه چي له نامه يې ښکاري، د معبود  د بندگۍ او نمانځني په مانا دد عبادت ع

 څوک د نس ، څوک د ښځي او اوالد، څوک د ؛ئنيا ھر څوک په يوه يا بله بڼه د عبادت په چارو بوخت دودې د

 خاورينو، ډبرينو مال او دولت، څوک د شان او شوکت، څوک د مقام او شھرت، څوک د جمال او جالل، څوک د

بوخت او نمانځنه د يوه لوی او بې مثله څښتن په عبادت ھم او څوک   د نورو بتانو نوسيا فلزي بتانو، څوک د

  .دي

لمانځني او وپه اسالمي تصوف او عرفان کي عبادت د ھغه ازلي او ابدي، بې ساري او بې مثله څښتن 

د . ئ د ھر موجود ژوند او مړيني واکدار داو ؛ ئاگرځٻدلئ دستايني ته وايي، چي د کايناتو پر ټولو موجوداتو ر

قرآني نصوصو او اسالمي ډکټورينو له مخي، عبادت د انسان د پيدايښت د يوازني او  اساسي  مقصد په توگه بيان 

ل په د مثا؛ کي، په پراخه توگه څٻړل  سوې ده دسپٻڅلي قرآن په بٻالبٻلو آيتو له ھمدې امله دا مسأله .  ئ سوی د

 : ۵( اويايم آيت  دې د سورې په شپږي، د ما)٨٣، ١٣ : ٢( اتيايم آيت  د بقرې د سورې په ديرلسم او درو توگه

، د انبيأ د )۴٠: ١٢( ، د يوسف دسورې په څلوٻښتم آيت )١٠۴: ١٠( ، د يونس د سورې په يوسلو څلرم آيت ) ٧۶

( ، د عنکبوت د سورې په اوولسم آيت )٩٨ ، ۶٧، ۶۶ :٢١( شپٻتم ، اوه شپٻتم اواته نيوييم آيت  سورې په شپږ

او ځينو ) ۴: ۶٠( ، د ممتحنې د سورې په څلرم آيت )٩۵: ٣٧( ، د صافات د سورې په پينځه نيوييم آيت )١٧: ٢٩

د . ئ  دئلوی څښتن له عبادت پرته د بل ھر موجود د عبادت پر ناسموالي او بطالن ټينگار سو کي د نورو آيتو

انسان او پٻري د پيدايښت اصلي او اساسي مقصد د هللا  کي د) ۵۶: ۵١(پينځوسم آيت  سورې په شپږذاريات د 
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وما خلقت الجن واالنس اال «  : په دې مبارک آيت کي داسي ويل سوي دي . ئ  دئسبحانه و تعالی عبادت گڼل سو

  .   دت وکړي ياني ما پيريان او انسانان د دې دپاره پيدا کړل، چي زما عبا  »  ليعبدون

ته په پاملرني سره، په  اسالمي تصوف او عرفان کي، بې خدايه د ھيچا او  څرگندو قرآني نصوصودغو 

د طريقت سالکان تل د يوه محبوب ، ھيڅ  شي بندگي روا نه ده؛ او د ھمدې لوړ قرآني او عرفاني امر له مخي 

  .ميني اوسپٻڅلي عبادت ته ھڅول کيږي 

ته  د ھغه امرو او ُحکمواو ک کي د بې نيازه څښتن حضور ته د بندگۍ سر ټيټول؛ په عرفاني سير او سلو

، ئعرفاني سالک ھغه عابد نه د؛ ځکه کامل عارف له نه بٻلٻدونکو ځانگړتياوو څخه گڼل کيږي غاړه ايښوول، د

 مخي، د بې له د سترو عرفاني مخکښانو د ويناوو  .  حور او قصور تر الس کيآخرتد عبادت په نيا ودد چي 

 د  ته، ټول عالمونه او په  ھغو کي نغښتي موجودات د ريښتيني عابد پښوکيساري او بې مثله ذات په بندگۍ 

 ۍ څخه، که غواړۍ د ھر نٻست او معدوم له ُغالم)کوي(عرفاني مفکرين استدالل کيي . ١ييُغالمۍ سر ټيټ

 د دې معشوق او معبود بندگي د. ره سرلوړي کئ په عبادت ساو معبود وژغورل سئ، بايد ځانونه د يوه معشوق  

  .   ھر ډول بتانو له بند گۍ څخه دژغورني او ازادۍ په مانا ده 

په اسالمي تصوف او عرفان کي د خدای تعالی له ريښتينو عابدانو څخه غوښتنه کيږي، چي پر خپلو 

د اسالمي تصوف او عرفان په .  کړي ښکاره عبادتو سربٻره، د پټو عبادتو په اړتيا او ارزښت  ھم ځانونه پوه

ي ي نه غافل الروی يې بايد له ھغه يڅ، چي د خدای د ميني ھئپراخه نړۍ کي د پټ عبادت مفھوم ھمدا پټ ذکر د

   .  )وي(ييدا ذکر بايد د سالک د ژوند په ھره شٻبه اوھرخوځښت کي جاري . 

په عبادت کي د  )  ھـ ق٩٨٠ -  ٩٣١ ( بايزيد روښان  - مشر سياسيد پښتنو وتلي عرفاني الرښود او 

پير روښان د منکرانو له يوې ډلي سره د مناظرې پر  . ړئ دئمعرفت او خدای پٻژندني پر اصل ډٻر ټينگار ک

دا چي  له خدايه خبر نه ياست؛ او په بې خبرۍ سره د ھغه د وجود په باب شاھدي «  : مھال  ھغوی ته وويل 

 بايد د خدای تعالی په اړه پوھه تر السه کئ؛ ھغه په يووالي سره  وپٻژنئ؛ بيا که  اول.  ، سمه  خبره نه ده ئورکو

( حضرت محمد   - عالمو د ساالردواړو وروسته يې د »  .  سمه خبره ده نو  وواياست، . . .اشھد ان ال اله اال هللا 

څوک درواغجن غه   ياني ھ  »من قال اشھد بغير شھادة فھو الکاذب«  : دا مبارک حديث ھغوی ته ووايه ) ص

د انسان کالبوت د ھغه مريي په څٻر گڼي، چي تل  ھڅه کيي د  پير روښان،.  ٢ي ي، چي بې ليدو شاھدي ووائ د

 د طاھا د پير روښان.  سي اوسرغړونه وکي؛ او د فرعون په شان له خدايه طاغي او باغي ه خپل بادار له اطاعت

   .  ٣ُحکم په يادولو سره د فرعون د سرکښۍ او ايداد مسألې ته گوته نيسيد ) ۴٣ : ٢٠( سورې د دروڅلوٻښتم آيت 

زموږ  عابد او عارف شاعر، علي محمد مخلص، د تصوف او عرفان د لويو مخکښانو د عرفاني مقامو 

  :په روڼا کي تر توبې وروسته د عبادت او عابدمقام ته داسي گوري 

             ئ  د عابد بھښت انعام دئ عبادت دوھم مقام د

  په اخالص دی عبادت که ُمخلص خالص له مالمته  

کي د عبادت د ريښتيني مفھوم په باب، له څښتن » حالنامه  «  مخلص، په خپل عرفاني او تاريخي اثر

 »  !ای صلواة افضل الصلواة عندک يارب«  : تعالی څخه د غوث االعظم دې پوښتني ته اشاره کړې ده، چي وايي 

 .  «: د هللا تعالی له خوا په جواب کي ورته وويل سوه . ئ  لمونځ تر گردو غوره  دومستا په نظر ک!  ياني اې ربه

د په داسي لمانځه کي . ياني ھغه لمونځ، چي د وجود په پرٻښوولو يا ھٻرولو سره کيږي  »  ترک الوجود . .
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په معبود پوري اړه ولري؛ لکه د ني ي کړد عابد ټول. ي يخپل معبود په وجود کي ډوب د  ت روح او روانعابد

  . ۴په الس پوري تړلئ ييلستوڼي خوځښت، چي 

 -  ٢٢۴(  حسين ابن منصور حالج -کي د الھي ميني د وتلي او مړني شھيد » حالنامه « مخلص، په 

 کله ،دی کاږي.  يوه عرفاني کيسه  راوړې ده، چي يادونه يې دلته بې گټي نه ده اره کيد عبادت په ب)  ھـ ق٣٠٩

؛ خوسره له  دولس منه اوسپنه ور واچوله)کي يې( کېپه غاړه، السو او پښو  .  ئچي واکمنانو منصور بندي ک

ه  منصورلهد محبس ساتونکي د عبادت د دې شٻبوپه ليدو سره سھار . په دې شپه زر رکعته لمونځ وکړ ھغه ھم ده 

 ودرٻږه  : منصور ورته  وويل!  ې؟ ي د چا دپاره ک بياحق يم؛ نو دا لمونځپه خپله ته وايې زه «  :  نه وکړهپوښت

  ». ۵زه خپل قدر په خپله ښه پٻژنم!  گرانه

 اروا يا )لويه(   لو ليد له مخي، ھر چا چي د اروا ازادي پٻژندلې ده؛ او ځان يېۍد مخلص د عرفاني نړ

ي؛ ځکه چي د سکونت په مقام کي ځي، ھيڅکله خپل بنده وجود د حق تعالی له عبادته نه را گرئروح اعظم گڼلئ د

کي د خپل کامل پير، بايزيد روښان، » حالنامه « دغه راز، مخلص په   .۶جسم د خادم او اروا د مخدوم ځای لري

ھغه د نبي . ئ له عرفاني نظريو سره سم د حق تعالی پٻژندنه او پلټنه تر ټولو فرضو مخکي او غوره فرض گڼلئ د

طلب هللا تعالی فرض قبل الکل «  :، چي الرښوونه کيي ئدئ د سند په توگه راوړعليه السالم دا مبارک حديث 

» فتوحات مکيه  «  د .  ئ ياني د لوی څښتن پٻژندنه او پلټنه تر گردو فرضو مخکنی فرض د  »  فريضة

م هللا څخه د حضرت علي کر» نھج البالغه  «  له اړه د هللا سبحانه و تعالی د عبادت په محشي ژباړونکي او 

ياني د دين تادوا او بنسټ، د خدای تعالی  جل و عال پٻژنده ده    »  اول الدين معرفة«  : وجھه دا وينا را وړې ده 

   .٧ئد ھغه بشپړه پٻژندنه؛ او د ھغه پر سته والي بشپړ باور، په يوازيتوب سره ،  دھغه د پٻژندني په مانا د. 

ريقت، حقيقت، معرفت، قربت، وصلت، وحدت، سکونت ، شريعت، ط:  دپاره وگورئ ومالوماتو د نور

  .   ذکر او فکر، عرفان او معرفت ،جمعيت او تفرقه ، حضور او غيبت
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