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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ اگست ٢٨

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶٢ 

 

  :و بسط ا  قبض - ١٢٩

دا ټکی، د عروضو په ادبي  . ١ د نيولو، تنگولو اوپه الس کي اخيستلو ماناوي لري اړخه قبض، له لغوي

  .  ٢بسط، د قبض پر خالف، پراخۍ يا پراخولو ته وايي.  پوھه، حقوقو او طب کي بٻال بيلي ماناوي لري  

د . و بسط  په اړه، جال جال نظريې وړاندي سوي دي ا د قبض  ، په اسالمي تصوف او عرفان کي

کشف « په خپل نامتو اثر )  ھـ ق کي مړ۴۶۵په (  سيدعلي ھجويري غزنوي -اسالمي تصوف وتلي الرښود 

؛ اوبسط يې د ھغه پر ضد، د کشف ئکي، قبض د حجاب په حال کي، د سالک د زړه  انقباض گڼلئ د» المحجوب 

  .په حال کي، د سالک د زړه پرانيستل بللي دي  

قبض ھغه حالت بولي، چي )  ھـ ق٧٠٠  - ۶٣٠(خ عزيزالدين بن محمد نسفي  شٻ -نامتو عرفاني مفکر   

پر خالف، ھغه يې الري سالک، د معشوق له خروښ او غوسې سره مخامخ کيږي؛ او بسط   په ھغه کي د عشق د

د شٻخ  نسفي په عقيده، د عاشق په  . ٣ چي کباب عاشق د معشوق په مينه او مھربانۍ سرلوړی کيږي،ئحالت د

فاني ناسته کي حاضر کسان د ھغه د قبض او بسط دا حالتونه د سر په سترگو کتالی سي؛ خو د ھغو په علت نه عر

د ده له نظره، ميني ته په رسٻدو سره، فراق او وصال له منځه ځي؛ خوف و رجأ، قبض او بسط  له . پوھيږي 

 د ھغه  يېله حالت؛ او بسط) خوف( يري عرفاني مفکرانو، قبض د ُمريد د بنورو ځينو . ۴ماتي سره مخامخ کيږي

  .ئ له حالت سره ورته گڼلئ د) رجأ( د ھيلي 

 د شٻخ نسفي او شٻخ ھجويري په گډون ټول عرفاني مخکښان په دې باور دي، چي  د قبض او بسط  دوه 

 سبحانه و تعالی لکه څنگه چي هللا. حالتونه، له انساني ارادې پرته، په خپله د خدای تعالی له خوا را منځ ته کيږي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

وهللا يقبض و يبسط  .  .  .« : په يوه برخه کي وايي ) ٢۴۵ : ٢( د بقرې د سورې د دوه سوه پينځه څلوٻښتم آيت 

   .                              )کوي(  کييتنگي او پراخي) د رزق ( ياني هللا تعالی » .  . .

 ھـ ق کي، د ھندوستان په ٧۵١په ( اجه  ضيأ الدين نخشبي  خو -    د اتمي ھجري پٻړۍ عرفاني  ليکوال

 اتود قبض او بسط د عرفاني اصطالح په شپږم سلک کي» سلک السلوک  «  د خپل مشھور اثر ) بدايون کي مړ 

. د ځينو په اند، قبض په کنايې سره د رزق تنگۍ؛ او بسط د رزق پراخوالي ته اشاره ده « : په باب داسي ليکي 

عارفانو، د  » .۵ پرٻښوولوته ويلي دي،نيا او بخيلۍو، قبض دونيا او بخيلۍ او بسط د د بڼه مجازي او کنايي پهځينو

ځينو نورو حال دا چي ؛ ئځينو قبض غوره بللئ د. قبض  و بسط د درجو په باره کي ھم بٻالبيلي خبري کړي دي 

  .بيا بسط ته د لوړوالي او ښه والي  په سترگه کتلي دي 

 . لريو بسط په اړه، خورا ارزښتناکي نظريې ا، علي محمد مخلص، ھم د قبض  شاعرارف زموږ ع

  :  بولي هو بسط ، د لوی څښتن د جمال او جالل صفتونا قبض ، په يوه غزله کي،ھغه

  قبض او بسط دي د جما ل، جـالل موجونه          

   تازه شي گــه جــفوف۶ې  دغه زړه گه پر

   کښـي نه اوسـي            د سړي زړه په يوه حـال

  په يوه زمان کښي څورب شي گه شفوف

مخلص ھم  قرآني نصوصو ته په ژوري پاملرني سره، د سالک په زړه کي د قبض او بسط پيدايښت، 

  :   واک  نه لري  لرلويوازي د حق تعالی کاربولي، چي ھيڅوک په ھغه کي د تصرف او الس

             بې پروا فلک په خپله رضـا گــرزي  

  په گردش يې دا سړی غني، گـدا شي

  !           قبض و بسط د حق په الس کښي دي بـاور کړه 

  دغه زړه گه بانــوا گه بٻنــوا شي

  په ھر حال کښي رجوع حــق وته بـايـده ده             

  زورور قادر د ھر عاجز مـلجــا شي 

  . ل، ذات او صفتونه جمال او جال:  دپاره وگورئ و مالوماتو د نور   

  

  لمنليکونه

   .      ١٨٧۵ : ٣ عميد ١             

    .         ۴١٨ : ١ عميد ٢             

   .    ١١۶انسان الکامل  نسفی،  ٣         

   .     ١١٨ انسان الکامل نسفی،  ۴            

   .١٠ نخشبی ۵            

  .پر :    اصل ۶    

 پاته لري   

 

 


