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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اکتبر ٠٨

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١۴ 

  

  : )عام، خاص او خاص الخاص توحيد(  توحيد او د ھغه ډولونه  - ٢٩

توحيد،  په لغت کي يووالي،  پيوستون، گډولو، يوځای کولو، د لوی څښتن يووالي، يگانگۍ او 

، چي د حق تعالی د يووالي او د ھغه د ذات او  واييځيني توحيد ھغه پوھي ته . ١يوازيتوب ته وايي

 ھغه مقام چي  -د د تجريد او تفريد وادي گڼيځيني توحي . )کوي (ييکاو پلټه  څٻړنه  باره کيصفتو په

   .  ٢نه پاتيږي شی ھورې شمٻر او عدد له منځه ځي؛ او بې يوه ذاته نور ھيڅ

هللا سبحانه وتعالی د د کي ،  ) ۴ -١ : ١١٢( د قرآن مجيد د اخالص  د سورې په څلورو آيتو

توحيد، د اسالم تر ټولو لوړ او  . وحدانيت د مسألې ټولي خواوي،  په ډٻري  ژورتيا سره بيان سوي دي

د اسالم د سپٻڅلي دين ټولو پٻغمبرانو له حضرت آدم عليه السالم څخه تر .  اساسي اصل گڼل کيږي 

پوري ټولو بشري ټولنو ته د هللا تعالی د يووالي او )  ص(حضرت محمد مصطفی   -وروستي پٻغمبر 

اتو د يوازني او تلپاتي خالق دا پيغام تر اوسه پوري  د کاين. ئ وحدانيت ستر او ارزښتناک پيغام رسولئ د

  .په پرله پسي توگه، د لوی څښتن د اولياوو، عارفانو  او عالِمانو  له خوا،  انسانانو ته رسول کيږي 

ته،  په يوه  سترگه نه کتل » وحدت « او » توحيد « تصوف او عرفان کي زياتره  اسالمي په 

د د ين او خدای پٻژندني  ، تر زياتي گچي،ئد» ک ِشرْ « بل لوري کي يې  چي په مقا،»توحيد« .  کيږي 

 زياتره  د يوې استعمال » وحدت« د  اصطالح  په بڼه کاريږي؛  په داسي حال کي، چي  ُمھميد يوې
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فلسفي اصطالح په توگه، د متصوفانو او عارفانو په ډکټورينو کي تر سترگو کيږي، چي په مخالف لوري 

 دواړو نخښي » وحدت «  او »توحيد« په اسالمي تصوف او عرفان کي، د .  ئ د»  کثرت« کي يې 

په خپل  )  ھـ ق  ٧٠٠  – ۶٣٠(  شٻخ  عزيزالدين  نسفي  - وتلي عرفاني الرښود  .څرگندي دي 

کي د شريعت، طريقت  اوحقيقت  له نظره ، د توحيد مانا » کشف الحقايق  «  ارزښتناک عرفاني اثر 

   :ړې ده کداسي بيان

دا ټکی  په شريعت کي يو ويلو، په  طريقت کي يو .  توحيد په لغت کي يوکولو ته وايي «  

«  : ، چي  ووايي ئپه شريعت کي،  موحد ھغه څوک د.  گڼلو؛ او په حقيقت کي يو پٻژندلو ته وايي 

 کي،  موحد ، چي خدای يو و بولي؛ او په حقيقتئپه طريقت کي،  موحد ھغه څوک د»  . ئ خدای يو د

ھمدغه . په شريعت کي د مسلمان،  مؤمن او موحد مانا يوه ده . ، چي خدای يو وگوري ئھغه څوک د

کتل کيږي؛ خو د او مفھوم او ُمشِرک  درو بٻلو ټکو ته ھم په يوه  مانا ) کافر ( راز د منافق، کاپير 

  » . ٣لريتحقيق د څښتنانو په  اند، دا ھره اصطالح ځانته  بٻله او جال مانا 

ډاکټر محمد محسن خان، د امام بخاري د انگرٻزي ترجمې په  لغتنامه کي، د توحيد د دغو ډولو 

  : يادونه کړې ده

، چي د ټولو کايناتو او په ئدا توحيد په دې مانا د:  د لوی څښتن توحيد يا  ربوبيه توحيد )  الف 

  .ئ ازي  يوخدای د يو،ھغو کي د گردو نغښتو موجوداتو څښتن، خالق او ساتونکی

  په دې  مانا، چي بې يوه  لويه خدايه بايد د ھيچا عبادت :د عبادت  توحيد يا الوھيه توحيد )  ب 

و نسي؛ د مثال په توگه  لمونځ،  روژه،  قرباني، زکات  او داسي نور بايد يوازي د خدای تعالی د عباد 

  .او بس ي يپاره دت 

ئ د رب جليل د نومو او صفتو توحيد په دې مانا د : توحيد د خدای تعالی د نومو او صفتو )  ج 

:  

 موږ بايد هللا تعالی  په داسي نومو او صفتو ياد نه کړو، چي ده په خپله يا د ده  رسول نه  -١

  .ئ ي ياد کړي

  .نور داسي  ھيڅوک  بايد د حق تعالی په نومو او صفتو ياد نسي؛ د مثال په ډول الکريم او  -٢                      

له خوا د  پروردگار د ياد سوو  صفتو )  ص( بايد په سپٻڅلي قرآن يا د رسول هللا    موږ -٣            

د .  تغيير اوبدلون  رانه وړو؛ او نه ھم  بايد ھغه  له ھيڅ مخلوق سره ورته وگڼو  رازپه مانا کي، ھيڅ 

بې هللا تعالی،  ھيڅوک د « :   ان سوي دي ښه بي ډٻر کي)جمله( جومله توحيد دادرې اړخونه په دې 

  » . ئ عبادت کولو وړ نه د

  دا توحيد په دې جومله کي په :د خدای تعالی د  پٻغمبر د متابعت توحيد يا د اتباع توحيد )  د 

په دې »   . ئ د خدای رسول د) ص ( شھادت ورکوم،  چي حضرت  محمد «  : ئ دئ ښه ډول مانا سو

پرته ھيڅوک د متابعت او پيروۍ وړ نه ) ع(  لــــه رسول  اووروسته)  قرآن ( اب ډول، د خدای تر کت

  .۴ئ د

کي، د روحاني کوښښو او رياضتو تر بشپړولو وروسته، » حالنامه  «  علي محمد مخلص،  په 

باندي د توحيد د ھغه نعمت ) بايزيد روښان ( د هللا سبحانه و تعالی  له خوا پر خپل عرفاني الرښود 

د توحيد )  ھـ ق ٩٨٠  - ٩٣١( پير روښان  .  ؤ ئ ي، چي مخامخ يا بې واسطې ورته عطا سويادونه کي
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التوحيد «  :ئ دئ په دې مبارک حديث کي بيان کړ) ص ( د پوھي بې ساری ارزښت،  د  رسول اکرم 

حمد ويل د ټولو ياني د يووالي پوھه د جنت بيه ده؛ او د ال  »  ثمن الجنة و الحمد  وفأ شکر کل نعمة

  . ۵نعمتود شکر وفا ده

زموږ موحد عارف ، علي محمد مخلص،  په خپل عرفاني ديوان کي، نورټول علوم زينې؛ خو 

  :ئ دده په اند توحيد درې ډوله د.  توحيد د علومو بام گڼي 

  . د عامو موحدينو توحيد: لومړی 

  .د خاصو يا ځانگړو موحدينو توحيد : دوھم 

  . د خاص الخاصو يا په ځانگړو کي د ځانگړو موحدينو توحيد: دريم 

دا ډله خلک، لکه څنگه . ئ دده په عقيده، د عامو خلکو توحيد، د پټو سترگو او تقليد توحيد د

ي؛ خو د خپل  ي؛ په ټينگه عبادت کديچي له نامه څخه يې مالوميږي ، د ړندوپه شان د نورو پر پلو روان 

مخلص، د قرآن کريم د اعراف د سورې د يوسلونه اويايم . ي ارزښت ھيڅ نه پوھيږي  طاعت  په عرفان

په استناد   »  اولئک کااالنعام بل ھم اضل اولئک ھم الغفلون.  . .«  د يوې برخي   ) ١٧٩ : ٧( آيت 

  :ددې ډلي په اړه داسي وايي 

         ۶ئد... رســول ... عام يقين که چي خدای 

  ئ تقليد يې ايښئ گـام د د بزرگانو په 

  دوی ړانده دي عصاکشه کـامالن شـوه         

  ئ        فکره کاالنعام د ولمھر سړی بې عِ 

عارفان، د تقليدپرٻښوول اودگروٻږني يا تحقيق غوره کول، په عرفاني سير او سلوک کي له 

وارو ته د ځلٻدو الر  د زړه يا باطن صفا ځني حاصليږي؛ او الھي ان، چيھغو ضروري چارو څخه بولي

تحقيقي ايمان، په  زړه کي د شک او گومان تيارې له منځه وړي؛ او پر ځای يې د باور لمر . پرانيزي 

دده عارفانه بيان . ي يله ھمدې امله، مخلص له تقليدي ايمان څخه پر تحقيقي ايمان، ټينگار ک.  ي يغوړ

  :، چي وايي ئد

         !  له تقليده و تحقيق وته روان شــه 

  !له گمانه د ايقان په لــوري کــوږه 

  ئ          د تقليد ايمان له شکه خـالي نه د

  !ته له شکه د عيان په لوري کــوږه 

دخاصو يا ځانگړو موحدينو ډله ،دتوحيد ھغه الرويان دي،چي د عامو خلگو پر خالف،  په 

دالل، عقلي او فکري مناظره، د حقيقتو د ھغوی است. ي يوړو کي،  پر استدالل او منطق تکيه ک خپلو کړو

منطق، علمي او د اسالمي عارفانو په نظر . کشف او بيانولو تر ټولو غوره او ارزښتناکه الر گڼي 

الري د د توحيد ھم   واقعيت سره سره؛ خو له دېرا زٻږيعقالني استدالل  له پوھي او تعقل څخه 

  او پٻچلوکايناتو، پټو، ددې ناپايه په مرستهستدالل  اوامنطق، ي پوھخپلي انساني يوازي دپلټونکي،

، پټو حقيقتو ته د رسٻدو په الر کي، ددې ډلي د بې وسييو او  ھممخلص؛  ځکه نو  نه لريتواندپٻژندلو 

  : داسي وايي اړهسرگردانيو په 

  عوام خلک تقليدي، خاص دليلي شـــه         
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  ئ د دليل څښتن غايب له ذواالنـــام د

   د اھل پښې چوبين يادشــوي        ددليل

  ئ              په چوبينو پښو رفتن په ډٻر ناکـام د

ځيني عام خلک، د توحيد او عرفان  په الر کي، د خاصو موحدينو، استدالل او علمي صالحيتو 

مخلص، دې ټکي ته په اشارې سره .  ي ي ھڅه کۍته،  په ډٻره درنه سترگه گوري؛ او د ھغو د پيرو

  :سي وايې دا

  عام عاَلم ددې خاصانو توحيد زده کـه            

   ئ بې دليله يقين سپک ھر گوره خـام د

دريمه ډله، دخاص الخاصو موحدينو ډله ده، چي د توحيد او عرفان تر ټولو لوړ مقام ته رسٻدلي 

، په حقيقت کي د دا لوړه عرفاني مرتبه. ي يي؛ او دعرفاني طريقت په گردو اسرارو او باريکييو خبر ي

کامل انسان، کامل پير يا  رسٻدلي ولي مرتبه ده، چي زړه يې تل د الھي انوارو د تجال مرکز؛ او د پټو 

ھغه څوک چي د . ئ ، تو حيد د ټولو ُعلومو بام دباورد مخلص په   .دهاسرارو دکشف او الھام سرچينه 

خاص الخاص توحيد  ؛ خو دئ  رسٻدلئ دتوحيد په پوھه  ونازول سي، په حقيقت کي د پوھي معراج ته

د ده . ي ي، چي د روښاني سير او سلوک، شپږ مقامونه يې په بري سره تٻر کړي ئڅښتن ھغه څوک د

  :کالم دئ، چي وايي 

  ئ            واړه ِعلم د توحيد دپاره شــو

  ئ دا نورِعلم پٻتکۍ ، توحـيد پاس بام د

  !          ه شريعت، طريقت بـــــــــل حقيقـــت گور

  ئ    معرفت، قربت، وصلت شپږم مقام د

  !          چي دا شپږ مقامه طی نه کړي باور کړه 

  ئتر توحيده به ورنه شي دا اعالم د

  :ي يبل ځای، د خاصو موحدينو په وړاندي، ددې ډلي ستر عرفاني مقام داسي بيان

  نن خاصان ددې اخص توحيد وغواړي             

  ئ شکه خالص پٻشوا امــام دخاص الخاص له

مخلص، د ريښتني توحيد مقام ته رسٻدل، يوازي د سالکانو د ھستۍ ډوله نٻستۍ په فنا کولو سره 

  :ممکن بولي 

  د سايې په دود به وصل شې له نمره             

  !  کړې أکه د ال هللا په تٻغ وجود فــــن

  !           د توحيد آفتاب به ووينې مخلــصه 

  ! گمان ونه که غوڅه سر ته پا کړې  د 

 وحدت او تر سر ليک الندي د» عاَلم او د ھغه ډولونه  «  د : پاره  وگورئ ددنور مالومات 

کثرت عاَلم، وحدت الوجود او وحدت الشھود، نبي او ولي،  ولي او واليت،  کامل  شٻخ، کامل پير، کامل  

  . قيبان،  قطب، قطب االقطاب، غوث يا صاحب الزمان او ازاد، ابرار،  اوتاد، سرھنگان يا اخيار ، ن
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  لمنليکونه

                        .Wehr 1055    ؛ ٧۴٩: ١عميد  ١  

   .           ۵۶ حلبی ٢ 

  .١۵٨ کشف الحقايق  نسفی، ٣       

4 Dr Muhammad Musin Khan, “ Glossary,” Sahih Bukhari 9: IV.         

                                   

  .   ۵٨  حالنامهء بايزيد روښان مخلص، ۵   

: ښايي دا ټکي داسي ولوستل سي . [   په دې ميسره کي، د تشو ځايو ټکي نه لوستل کيږي ۶     

  هللا ښه (ئ يا عام يقين که چي خدای يو رسول يې حق د. ئ عام يقين که چي خدای يو رسول برحق د

 اصالت مسألې ته  خطي نسخې دد مو د مخلص د ديوان  اصل په توگهليند يوه علمي او م. ) پوھٻږي 

  .جدي پاملرنه کړې ده 

 پاته لري    

  


