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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ سپتمبر ١٢

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶ 

  

  : ) د الف په ْزَور( اوتاد - ١٠

د عارفانو او .  ١ئ، چي په لغت کي د مٻخ په مانا دئجمعي حالت د  د»وتد«د اوتاد عربي ټکی د 

 څلورمجموعي شمٻر يې صوفيانو په اصطالح، اوتاد د پروردگار د پرھٻزگارو او نٻکو دوستانوھغه  ډله ده، چي 

کي ھم، اوتاد د » و تعبيرات عرفانیگ لغات فرھن«په   .٢ريلنيا د څلورو خواوو ساتنه  په غاړه و؛ او ددکسه دئ

په څٻر، د نړۍ په څلورو  ارکانو  د څلورو ستنو او  جھانھغو څلورو کسانو په توگه پٻژندل سوي دي، چي د

 د ھمدې فرھنگ. نيا څلور خواوي ساتي وخدای تعالی دھمدغو څلورو کسانو په وسيله، د د. ي يخواوو کي ژوند ک

ھغه څوک، چي په «:  په اړه داسي  ليکي تناد د دې څلورو لويو وليانو د نوموپه اس»  کشاف«مؤلف وروسته، د 

يل ھ؛ ھغه چي په  سوئ، نوم يې عبدالودود دئکي د ؛ ھغه چي په  لوٻديځ ئ، نوم يې عبدالرحمان دئختيځ  کي د

د ځينونورو » .٣ئ ، نوم يې عبدالقدوس د اوسي او ھغه چي په شمال کي؛ ، نوم يې عبدالرحيم اوسيکي )جنوب(

  د ساتونکي نوم عبدالحی ، دشمال د ساتونکي نوم ځ د ساتونکي نوم عبدالعليم، د  ختيځمتصوفينو په اند، د لوٻدي

 فارسی فرھنگ ( فرھنگدرې جلدي حسن عميد، په خپل  . ۴ئعبدالمريد او د جنوب دساتونکي نوم عبدالقادر د

د روايت له مخي، د اوتاد د تصوفي ډلي شمٻر »  ھفت اقليم« عراقي د  -سي ژبي د مشھور شاعرړکي د پا) عميد

  .  ۵ئ دئاووه کسه ھم راوړ

  :  نور گڼي ،)ص(سالم  د ستر پٻغمبر، حضرت محمد ُمخلِص، په يوه څلوريځه کي ټول اوليأ د ا  
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  ـور ديــرت نـــ د حضاءــاولي

  ي مشـھور ديـي پټ ځينـــځين

  ــولياد بـــب، اوتـــي قطــځين           

  ځيني غوث، ابدال مذکور دي

، نبي او ) عام، خاص او خاص الخاص توحيد( توحيد او دھغه ډولونه : دنور مالومات له پاره  وگورئ 

ولي، ولي او واليت، معجزه، کرامت او استدراج ، کامل  شٻخ، کامل پير، يا کامل انسان، کامل يا ازاد، سرھنگان 

  .نقيبان، قطب، قطب االقطاب، غوث، غوث االعظم يا غوث زمان يا صاحب الزمان يا اخيار، ابدال، اوتاد، ابرار، 

  

  

  لمنليکونه  

   .      ٣٠۶  : ١ عميد١   

   .                 ٢٣٠ رزمجو؛٩   سفينة االوليأ، داراشکوه  ٣٠۶: ١ عميد ٢         

   .                   ٧١  سجادی  ٣ 

    .٧٢ - ٧١  سجادی ۴ 

   .                   ٣٠۶ : ١ عميد ۵              

    

 وګورئ عالم او د ھغه ډولونه:  بسيط او مرکب عالم   - ١٣

  زاد آوګورئ  کامل  او : زاد يا کامل او اکملآاو حريت، بالغ او  بلوغ    - ١۴

 ترسرليک  الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه«وګورئ د :   بې بنسټه عالم - ١۵

 ترسرليک  الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه«وګورئ د: ک عالم  پا- ١۶

  


