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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اکتبر ٠٣

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١٢  

  

   :ن غابُ  َتغاُبن ، يوم التَ  - ٢۴

 له لغوي پلوه، په معامله کي يو او بل ته د زيان رسولو، )به پٻښ» ب « په ْزَور او د » ت « د  ( تغابن

يوم « په عرفاني آثارو کي، دا ټکی زياتره د  . ١ئ پښٻمانۍ، ارمان او افسوس، په مانا د تٻر ايستلو،ايستلو،أخط

د قرآن کريم څلورشپٻتمه سوره، د .  يا قيامت ورځ ده په بڼه کاريږ ي، چي موخه او مقصد يې، د حساب» التغابن 

يوم يجمعکم ليوم «  : آيت په يوه برخه کي راغلي دي ) نھم( د دې سورې د نم .  په نامه ياديږي  د سورېتغاُبن

پاره سره را د)  قيامت( ياني ھغه ورځ، چي هللا تعالی تاسي د غونډي د ورځي  » . . .الجمع ذالک يوم التغابن 

  . )وي(ي ي کړي، دا ورځ به ستاسي په منځ کي، د دوه اړخيزي گټي او زيان ورځ لټو

لکه «  : ھمدې مبارک آيت په تفسير کي ليکي  عبدهللا يوسف علي، د سپٻڅلي قرآن د تغابن دسورې د

ان به ھغه کس. ي يڅنگه چي د تغابن دسورې له نامه څخه ښکاري، د قيامت ورځ  به د متقابلي گټي اوتاوان ورځ 

 ورته پانگه په دونيا کي يې د خدای تعالی په جنتو کي، ځانونه  نٻستمن او فقير وگوري، چي گومان يې کاوه 

کارو ته يې  و بد په حقيقت کي يېزٻرمه کوله؛ او ھغه کسان به د خپلو خوارييو نتيجه بې گټي  وگوري، چي

، د دې نړۍ بٻوزلي او ترټلي به په ھغه خالف؛ د دوی پر يينٻکي کچي  کاوه،  يېگومانمالوي تړلي وې؛ خو 

 نيا له منل سووونٻک عمله به د ھغه د سوي او رنځٻدلي د دې جھان تحقير. ي يجھان کي، د پت او وياړ خاوندان 

  »          . ٢يي کسانو څخه او خوشاله
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بدان . ي نارې وھي  د عارفانو په اند به، ھر څوک په دې ورځ ، د ندامت او پښٻمانۍ، تٻروتني اوغولٻدن

 نٻکان به له دې امله ځانونه ؛الس نه و اخيستئ به له دې ژاړي، چي ولي يې په ژوند کي له بدييو او ناروا کارو

ي، چي ولي يې د حق تعالی په مينه او ُشکرانه کي، د نٻکي تله دونه سپکه ده؛ او ولي يې دخٻر، نٻکۍ او يمالمت

   . ېانه او چاالکي نه ده کړعرفان په الر کي تر دې ھم ډٻره  مړ

علي محمد مخلص، د قيامت په ورځ  د زيان او ارمان، غولٻدني او تٻروتني ھمدې  عارفانه مسألې ته، 

  : داسي اشاره کړې ده

  ئ                قيــامت د بل دوھم منزل قيـام د  

   په دغه ورځ ندامت ھم ډٻر حســــرت شته 

  ان که په حشر کښي                          نٻک وبد به ُکل  ارم

   د ھر کس  په خپل عمل کي ندامـت شته 

  ُکل نٻکان به د نٻکۍ پــه تقصـير ژاړي                  

   د بدانو په بدۍ ډٻر مال مــت شتـــه 

  دغه ورځ دتغابن، زيــان به خپـل گوري                 

  د سړي، پٻري په کښې ډٻر خجـــا لت شته  

  زان د عدل راوړي په ميــدان کښي                 چي مي

    په حساب کتاب دډٻر عا َلــم آفت شته

مبدأ او معاد، د کايناتو او انسان د پيدايښت نظريه، تخلقو باخالق هللا، : ئ پاره وگوردد نور مالومات  

  .و معرفت جمع او جمع الجمع ،  فنأ او بقأ، موتوا قبل ان تموت، ھستي او نٻستي، عرفان ا

  

  لمنليکونه

  .٧٠٠: ١ عميد ١  

 .1557 an'The Holy Qur 2               

   

  :  تقليد او تحقيق- ٢۵

، پر نورو علومو سربٻره ، په اسالمي تصوف  او عرفان کي ھم خورا ډٻر اتد تقليد او تحقيق اصطالح  

  . ڼا واچووو ر نا څه دوو اصطالحو څه بې گټي نه ده، چي له عرفاني زاويې څخه،  پر دې،له دې امله. کاريږي 

د تقليدعربي ټکی  په لغت کي، دود، رواج، باب، جال،  په غاړه کي  طوق اچولو، د يوه کار يا ژمني    

پرغاړه اخيستلو، پٻښو، د نورو پر پله تگ،  په پټو سترگو د نورو د نظريو او داليلو منلو،  په شرعي  چاروکي د 

گروٻږني، شنني، سپړني،  په لغت کي د څٻړني، ،د تحقيق عربي ټکی . ١ه وايينورو پيروۍ اوداسي نورو ت

پلټني، اغٻزې ،  تأييد، پٻژندلو، سم والي،  دقت،  ژوري پاملرني، تشخيص کولو، مالومولو، تطبيق کولو،  

   .٢ئ دئاجراکولو، ترسره کولو، حقيقت څرگندولو او داسي نورو  په ماناوو راغل

د تقليد څښتن  ھغه څوک دي، چي ھر څه ته په سرسري او سربٻرن نظر گوري؛ د په نوروعلومو کي، 

؛ د سم او ناسم  مالومولو په مقصد د پلټني او څٻړني زيار )وي (ييپاره د نورو پر الر روان دحقيقتو د څرگندولو 

 .  اخليکه ونډه نه  په خپلو سطحي کوښښو سره د پوھي په پرمختگ او بشپړتيا کي ارزښتناسيتهله دې ا.  نباسي 
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 د په وجهپه اسالمي تصوف او عرفان کي، د تقليد څښتنان ھغه څوک دي، چي دديني او عرفاني  پوھي د نه لرلو 

ي؛ يکي، د ړندو په شان د نورو پيروي ک سم او ناسم تر منځ  د توپير کولو وس نه لري؛ د دين او ايمان په چارو

ځکه ي؛ يد اوبو پرسر المبو کتل ُمقلدان يا پٻښه گران .  ي يپردو کي نغښتي ناوړه دودو اوخرافاتو په  او زياتره د

 له مستو  دريابدښکاره ده، چي داسي کسان . يي  کوبييو، خس او خاشاک سره الس وگرٻوان ،له ځگو نو ھمٻشه 

په .  برخي دي  بې نندارې څخهد ډول ډول مرغلرو او مرجانو، د بٻالبٻلو عجايبو او مخلوقاتو له  او رڼو څپو،

پوري ته تر رسٻدو حقايقو او اسرارو   .  دي او پټ رازونه تل په پردو کي نغښتيهحقيقتون  چي،داسي حال کي

د  بيا نو نښول سي، ستړياوو او خوارييو ته غاړه کښېو که د دې اوږدو مزلو . ي ياوږدې الري او واټنونه پراته 

 .نه رارسيږي ھيڅکله  تر سترگو ھم پلوشې انوار او حقيقت 

په خپل مشھور )   ھـ ق ٧٠٠  -   ۶٣٠ (شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي   -ود خوږ ژبي عرفاني الرښ

کي، تقليد د انسان د بلوغ او کمال په څلورو درجوکي، تر ټولو لومړۍ درجه  » ٣کشف الحقايق« عرفاني اثر 

   : ه داسي شمٻريونشٻخ نسفي د بلوغ او کمال دا څلور ډول. گڼلې ده 

 وايي خدای يو ژبهپه دې مقام کي، سالک پر .  ئ ، چي د تقليد او انقياد مقام دئلومړی د اسالم بلوغ د« 

  . ئ د

 کي خدای يو  زړهپه دې مقام کي، سالک په.  ئ ، چي د استدالل او پوھي مقام دئدوھم د ايمان بلوغ د

  .گڼي 

   .وينيسالک خدای يو  وياگپه دې مقام کي، . ئ د، چي د ډاډ او ارام مقام ئدريم د باور او يقين بلوغ د

په دې مقام کي، سالک خدای .  ئ مقام د ايسته کولو ، چي د حجابو او  پردو دئڅلرم د عيان بلوغ د

  » .  ۴گوريتعالی يو

زموږ مدقق او محقق عارف، علي محمد مخلص، په يوه غزله کي قرآن مجيد د اعراف د سورې د 

له مخي »  اولئک کااالنعام بل ھم اضل اولئک ھم الغفلون .  .  .«د يوې برخي  ) ١٧٩ : ٧( يوسلونه اويايم آيت 

 په دود او جال پسي ،ھغه  بې پوھي او بې فکره پٻښې کوونکي د حيواناتو په څٻر گڼي، چي تل د ړندو په شان

  :گرزي 

            ۵ئ د . . . رســول.  . .عام يقين که چي خدای 

  ئ  تقليد يې ايښی گـام دد بزرگانو په

  دوی ړانده دي عصاکشه کــامالن شـوه          

  ئ   فکره کاالنعام د ولمھر سړی بې عِ 

؛ او د تحقيق ايمان د يقين وريگه گپه سترد شک او گومان ايمان  ته په يوه بله غزله کي، د تقليد ايمان 

د عرفان په تر او ، چي ستر گي پرانيزي؛ يي مؤمنانو ته سپارښتنه ک،له دې امله. او باور ايمان گڼي 

السه کولو سره، خپل نړۍ ليد روښانه کړي؛  سم او ناسم سره بٻل کړي؛ د ناپايه رياضتو او مجاھدو په 

  :  پټ حقيقتونه وويني ،مرسته،  د زړه په سترگو

  !      که کافر يې د ايمان په لوري کوږه 

  !  که مؤمن يې د عرفان په لوري کوږه 

  قليده و تحقيق وته روان شــه        له ت

  !له گومانه د ايقان په لــوري کوږه 
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  ئ        د تقليد ايمان له شکه خالي نه د

   !ته له شکه د عيان په لوري کوږه 

  بې ليدو د زړه يقين پر اشيــأ نشي        

  ! اوس له غيبه د اعالن په لوري کوږه 

     !     له مجازه حقيقت لره ور درومــه

   ! د يزدان په لـــوري کوږههپه دا الر

ي، چي د خپلي تقليدي يمخلص، په يوه غزله کي د ظاھري او رسمي علومو مقلدانو ته خبردارۍ ورک

د زړه  پاره  بايددد حقيقي  ميني او  ريښتيني وصال  په بله ژبه،  . وينيبه ھيځکله د يار مخ و نه مرسته پوھي په 

  :د زړه په سترگو وگوري ھرځه ؛ او الر خپله کړي

  !        په دا ِعلم، معرفت څه له نــازٻږې 

  ! په تقليد به روزي نه کړې يار غـار ته  

  !         بې ليده د زړه يقين نشي باورکــړه 

  !نيا کښي نن حاصل کړه د شه يار ته  په دُ 

  په جھان کښي د حق ديد د زړه په سترگو          

    !وينې اظھــار ته پس له مرگه به دوست و

د مخلص له عرفاني نړۍ ليد سره سم دخاصو يا ځانگړو موحدينو ډله د توحيد ھغه الرويان دي، چي د 

ھغوی استدالل، عقلي او فکري  . ي يوړوکي، پر استدالل او منطق تکيه ک عامو خلگو پر خالف، په خپلو کړو

شک نسته، چي منطق، علمي او .  ارزښتناکه الر گڼي مناظره، د حقيقتو د کشف او بيانولو، تر ټولو غوره او 

منطقي  پوھه، تعقل او بصيرت  که کوالی سي له . پيداکيږي  عقالني استدالل  ټول له پوھي او تعقل څخه را

عرفاني سالکانوسره، د حقيقتو په بربنډولو او پوھيدوکي  تر لوړي گچي  مرسته وکړي؛ خو له دې څرگند واقعيت 

،  ھم ی، چي د توحيد د الري پلټونکي  په خپلي پوھي، ذکاوت اواستدالل سرهاه  سترگي نسي پټٻدڅخه ھم ھيڅکل

مخلص، په داسي حال کي چي . وارولو، وس نه لري ھپٻژندلو او  ددې ناپايه او پٻچلوکايناتو، ديوې کوچنی ُمعما د

لمي او فکري مناظرو پر ارزښتناکي ونډي د حقيقتو په پٻژندلو او بربنډولو کي د پوھي، تعقل، منطق،  استدالل، ع

ي، چي پوھه او تعقل، منطق او استدالل په ي انکار نه ک ھم په پای کي له دې واقعيت څخهخوي؛ يپراخي خبري ک

داسي کسان له خپلو ټولو علمي او . يوازيتوب سره نسي کوالی د انسان، کايناتو او الھي ذات پټ حقيقتونه وپٻژني 

ھغه،  .  سره ، د حقيقت موندني په ناپايه بحرو او اسمانو کي سرگردانه او اللھانده غوټې وھي عقلي برياوو سره 

  :  په يوه غزله  کي د د ليل او استدالل د څښتنانو،  بې وسۍ او کمزورۍ ته  داسي گوري 

  عوام خلک تقليدي، خاص دليلي شـــه          

  ئد دليل څښتن غايب له ذواالنـام د

  ھل پښې چوبين يادشــوي        د دليل د ا

   ئ په چوبينو پښو رفتن په ډٻر ناکـام د

د ده په اند، د يقين او باوردې ايمان ته  رسٻدل، . مخلص، د تحقيق ايمان د ريښتيني  توحيد ايمان بولي 

ه يوازي ھغه مھال ممکن دي، چي  مؤمن د شريعت، طريقت، حقيقت،  معرفت،  قربت او وصلت شپږ مقامونه پ

د وحدت پر مقام  . برياليتوب او متانت سره تٻرکړي؛ او په پای کي د وحدت ناپايه او بې ساري مقام ته ورسيږي 
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په تحقق سره پر نورو »  تخلقوا باخالق هللا«يا »  موتوا قبل ان تموت«،  » فنأ في هللا بقأ با « موحد عارف د 

يږي؛ او په دې ډول يوازي يو ذات، يو وجود او يوه ھستي پردو او حجابو سربٻره، د ځان له حجابه ھم  خالص

  :گوري 

  عام عاَلم ددې خاصانو توحيد زده کــــــه           

  ئ بې دليله يقين سپک ھر گوره خــام د

  واړه ِعلم د توحيد دپاره شــوی          

  ئ  دا نورِعلم پٻتکۍ ، توحــيد پاس بام د

  !            ه شريعت، طريقت بــل حقيقـــت گور

  ئ    معرفت، قربت، وصلت شپږم مقــام د

  !           چي دا شپږ مقامه طی نــــه کړي باور کړه 

  ئ تر توحيده به ورنه شي د ااعـالم د

د مخلص په عرفاني نړۍ ليد کي،  معرفت او عرفان ته  د ايمان د لمر په توگه، ځانگړی مقام ورکړل 

. گرزي  که ووايو چي د مخلص ټوله شاعري په حقيقت کي د عرفان پر محور راي،  يناسمه به نه . ئ دئ سو

جال او رواج په سترگه گوري؛ بلکي د اسالم د ستر  ھغه په ډٻرو غزلوکي، بې عرفانه عبادت  ته نه يوازي د

  : انحراف بولي   ھم ،  له  وياړلي الري څخه يې) ص ( پٻغمبر، حضرت محمد 

  ئ           عادت د عبادت رسم، هبې عرفان  

  ته پر الري د عادت په سرعت مه ځه

  ئ            بې عرفانه عبادت ُکل ناقبول د  

  د سرور نبي له امره غلــت مه ځه

***                                   

  !       بې عرفانه عبادت ناقبـول گوره   

  ُکل سجده دي په باطن ده و شيطان ته 

  !         ھوسٻږه د صـفات په معرفت مه  

  څود ځان عرفان دي نه وي وجانان ته 

عام، خاص او خاص الخاص ( پوھه او عقل ، توحيد او د ھغه ډولونه : ئ  پاره وگوردد نور مالومات     

  .   ، معرفت او عرفان )توحيد

  

 لمنليکونه

      .Wehr 786 ؛   ٧١٢  – ٧١١:  ١ عميد١   

  .Wehr 192   ؛  ۶۵١ : ١ عميد ٢            

؛  ئخطي نسخې د کاتب د تٻروتني له مخي عبدالعزيز ليکل سوی د ليکوال، د» کشف الحقايق  «   د ٣  

کي څو ځايه خپل نوم عزيزالدين کښلی » انسان الکامل « په داسي حال کي چي شٻخ نسفي په خپل لوړعرفاني اثر 

ھم په خپله سريزه کي، دې ټکي ته اشاره ) دکتر احمد مھدوی دامغاني ( سموونکي » کشف الحقايق « د .ئ د

  .کړې ده؛ خو سره له دې يې ھم د ناسخ تٻروتنه پرځای پريښې ده 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

   .١٢۵ کشف الحقايق  نسفی، ۴            

عام يقين که : ښايي دا ټکي داسي ولوستل سي .   په دې ميسره کي، د تشو ځايو ټکي نه لوستل کيږي ۵ 

  .وهللا و اعلم بالصواب . ئ ا عام يقين که چي خدای يو رسول يې حق دي. ئ چي خدای يو رسول برحق د

 پاته لري

  


