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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اکتبر ١۵

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١۵ 

  

   :) په پٻښ» ک «  په ْزَور او د»و« او » ت « د  ( لکُ وَ  تَ -٣٠

متصوفينو او عارفانو د .    په اسالمي تصوف او عرفان کي، د َتَوُکل  اصطالح  په پراخه توگه کاريږي 

د . ي  زَتَوُکل په باب بٻالبيلي نظريې وړاندي کړي دي،  چي ټولي د قرآني آيتو او نبوي حديثوپر محور را گر

 اده ، چي د عرفان الروی،  له غيره زړه پرې کړي؛  او پر لوی څښتن بشپړ باور  د َتَوُکل مانا د،ځينو په اند

 ټولو کارونو او پرٻکړو  خپلونه يوازي خپلي  ټولي چاري پروردگار ته وسپاري ؛ بلکي د ھغه ذات په. ولري 

  ١ه  نه  سيرَ غَ  او ھوښيارۍ، دولت او شتمنۍ هکي،  مسبب االسباب وگڼي؛ او ھيڅکله په خپل زور او ځواک، پوھ

 َتَوُکل چاته د خپلو کارو او مقدراتو سپارل دي؛ لکه څنگه چي خدای تعالی د قرآن عظيم الشان د: ځيني وايي . 

ومن يَتَوُکل علی هللا فھو حسبه ان هللا .  . . «: ي يپه يوه برخه کي ارشاد ک)  ٣: ۶۵(دريم آيت  طالق د سورې  د

  .  چي خپل کار ماته وسپاري، زه د ھغه کار جوړوم ،ياني ھر څوک » . . . بالغ امره 

په بله . ي ي سم  ھم، د ھغه َتَوُکل)وي ( يي چي ايمان پوخ او پياوړی ،د ھر چا. َتَوُکل د ايمان ثمره  ده 

په ھر څه )  ج( ژبه، د  هللا سبحانه و تعالی  پر ھستۍ او يووالي باوري انسان  په بشپړه توگه  پوھيږي، چي هللا 

د  مور او پالر تر شفقت ډٻر زيات او  ؛  له بندگانو سره د ھغه رحمت او عنايت ئ وه ؛ او پر ھر څه واکمن دپ

؛  ئ ايمان لري،  چي خدای د بندگانو پر رزق او روزۍ پوره  قادر د بشپړريښتينی  مَتَوُکل پر دې خبره. ئ لوړ د

  .ي  ياو ھيڅکله په خپله ژمنه کي غولونه او تٻرايستنه  نه ک
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اسبابو دونيايي په دې مانا چي که څوک ظاھراً کار وکړي يا نه؛  له .  ئ َتَوُکل د زړه  او باطن کار د

د َتَوُکل خاوند که طبيب ته ځي، بايد په .  ولري يا نه، د ھغه په َتَوُکل کي زيان او خلل نه پٻښيږي يکٻسره اړ

 که د کمي بلي اړتيا په نيت چيري وزي ، بايد ،غه رازد.  د خدای په الس کي ده أرښتيا سره  وپوھيږي، چي شف

،  يوازي د لوی او بې شانه څښتن ذات یليري کوونکاو کړاونو په دې پوه  سي، چي د حاجتو قاضي يا د ستونزو 

   .٢ئد

د َتَوُکل په )  ھـ ق ٧٠٠  - ۶٣٠(  شٻخ عزيزالدين نسفي  -متبحر او متفکر ليکوال   »  انسان الکامل«د 

ي چي مَتَوُکل بايد ھيڅکله  پر مال ، ِکسب وکار او وسايلو يد خپل په زړه پوري استدالل په لړ کي، يادونه کباب 

ده په اند، ھغه څوک  د. ي يد هللا فضل او کرم بايد د ھغه د ھيلي او ايمان يوازنۍ سرچينه بلکي  ،تکيه و نه کړي

 پوري کړي ؛ خو بايد تر يوکلني نفقې ډٻره زٻرمه  کوالی سي په کار او ِکسب الس،چي اوالد او کورنۍ لري

 الھي   زيات وانخلي؛  له  اوپه دې مانا چي کم ور نه کړي؛. کار او دنده بايد په حالله وکړي . جوړه نه کړي 

پاره کار دھر څړه  يا مجرد انسان ھم بايد د خوړو برابرولو . ي ي مخ وا نړ ھمرحمت او شفقت څخه يوه شٻبه

که يې د . ي ، ماښام يې بايد وخوري يھر څه چي د ورځي پيداک. ايد زيرمه يا ذخيره جوړه نه کړي وکړي؛ خو ب

څو ورځو نه خوراک له امله، وجود ته زيان نه رسيږي؛ او د نورو خوړو ته ھم ھيله او انتظار و نه لري، نو 

 کسان چي د خدای پر ھستۍ او ھغه . ٣ئدده کار فراغت او جمعيت د.  داسي کس بايد کار او ِکسب و نه کړي 

ھر کله  چي يې په اسبابو او وسايلو کي  ي؛ اويلويوالي  باور نه لري ، تل د اسبابو او وسايلو په باب سوچ ک

  .ي ي وھي؛ او د زړه له کومي خپه هگه ډاگډاسرونه له بيا نو ستونزه پٻښه سي، 

؛ ھرڅه دده په واک ئ وازنۍ او ُمطلق واکمن دد  ټولو کايناتو، ي) ج ( عارفان  په دې باور دي، چي هللا 

 دده له خوا دي؛  لکه څنگه چي د ُزْخُرف د هکه شر، ټولئ که تنگوالی، که خير دئ که پراخوالی د. کي دي 

کي ) . . . نحن قسمنا بينھم معيشتھم فی الحياة الدنيا.  . .( په يوه  برخه   )  ٣٢ :۴٣( دٻرشم آيت  دو سورې د

 . .( آيت  ) ٢١۶: ٢( رفاني سالکانو دغه راز، د قرآن مجيد د بقرې د سورې  په دوه سوه شپاړسم ع. راغلي دي 

 کي د دې څرگند حقيقت په ) . . .  ًء  وھو خير لکم وعسی ان عحبو شياًء و ھو شر لکم  عسی ان تکرھوا شيا. 

د خدای د . ر او شر نه پوھيږي ، چي وايي  انسان د ځان په خيئ پوھٻدو سره،  خپل ھر څه حق ته سپارلي د

 الی هللا ان هللا یوفوض امر . .  .« ) ۴٠:۴۴( الري سرسپارلو دوستانو، د مؤ من د سورې د څلور څلوٻښتم آيت 

له الرښوونو سره سم، په پوره  رضا او خوښۍ سره  خپله پوھه، تصرف  او اختيار ټول له منځه  »  بصير بالعباد

  .          ي دي وړ

د  توبې سو . ُکل  عرفاني مسأله د قرآن کريم په ډٻرو آيتو کي په خورا تفصيل سره بيان سوې ده د َتوَ 

،  ته د َتَوُکل الرښوونه ) ص ( آيت کي د اسالم  ستر پٻغمبر، حضرت محمد )  ٩:١٢٩(رې په يو سلو نه ويشتم 

 ؛ئپاره بس ددزما )  ج (   ورته ووايه چي هللا ياني » . . .فقل حسبی هللا ال اله ھوعليه َتَوُکلت  . . . «: سوې ده 

کي د غه مطلب په  ) ٣٩:٣٨(  د ُزمر د سورې په اته دٻرشم آيت . ۴ئبٻله ده بل خدای نه سته او پرده زما َتَوُکل د

پاره کافي ديانی ورته ووايه، چي هللا  زما  » قل حسبی هللا عليه يَتَوُکل المَتَوُکلون.  . .  «: ئ دئ دې ډول بيان سو

په يوه برخه کي، مؤمنانو ته   ) ٢٣: ۵( د مايدې د سورې د درويشتم آيت . يي؛ او د َتَوُکل څښتنان  پرده باور کئد

د آل عمران د سورې په يوسلو »   وعلی هللا فَتَوُکلو ان کنتم مؤمنين.  . .« : ئ دئ پر خدای د َتَوُکل کولو امر سو

 کي، َتَوُکل کوونکي د هللا تعالی دخوښو سووکسانو ) ل علی هللا ان هللا يحب المَتَوُکلين فَتَوکُ .  .  .(نه پينځوسم آيت 

  . په توگه ياد سوي دي 
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ھغه . د َتَوُکل قرآني او عرفاني مسأله، د علي محمد مخلص په عارفانه کالم  کي ھم ، ډٻر لوړ ځای لري 

  :بولي په يوه غزله کي، َتَوُکل له اغياروڅخه د ژغورني نتيجه 

  ر کي قرار ونيـو             ــــــل يې په خاطَوکَ ـــتَ 

  وا فراغت بيـاموندـــچي يې زړه له ماس

  چي يې کاروبار خپل و سپاره وحق تـه            

  ه له کاروباره فرصت بيـاموندـــــنن ھغ

  : د ھمدې غزلي په يوه بل بيت کي، َتَوُکل د لوړ ھمته او مړني کس کار بولي 

  :ي يخلص، َتَوُکل او د ھغه ارزښتناکه ثمره، د ھغه  مؤمن برخه بولي، چي د توحيد مقام ته رسٻدلئ م

  ئ                 يد پھل دـل د توحکَ  َتوْ !لصهـــاې مخ

  ذت بـياموند ــه پھله لـــوحد له دغـــ م

  که                  ت څښتن اختيارـل د لوی ھمکَ وْ ــتَ 

   به محنت بياموندکم ھمت سړي له ِکس

  :په بله غزله کي، َتَوُکل ته د پروردگار د  لويي خزانې په سترگه گوري 

  !              که يې مومې ئ  لوی گنج د۵لکَ وْ قناعت ، تَ 

  ل له کسبه ونجهـــړې حاصـــراغت به کـــف

  ق دهــــــطأ د حـــت  عــــــاعـــــَوَکل، قنـــَ ت

  صل نشي له بنجهکر حاـــــــپه ډٻر زر، لښ

 رجأ،  ُشکر،  رضا،  زھد او توبه، خوف او پرھٻزگاري،  تسليم،  : پاره وگورئ دد نور مالومات 

  .، صبر، عابد او عبادت،  فقر، قناعت او داسي نور زاھد

 لمنليکونه

  . ٢١  -٢٠   نيرومند محقق١                                            

   .  ٢٣۶ -  ٢٣۵  االنسان الکامل  نسفی، ٢                                            

   .    ٢٣٩  االنسان الکامل   نسفی، ٣                                            

  .٢۵٢  رزمجو۴                                             

په پاړسي کي .  ټکی ھمٻشه درې سٻالبه دئ » توکل « ي د په عربي ک۵                                             

لري؛ خو په پښتو کي زياتره ) َکل + َو + َت ( په ْزَور تلفظ کيي، چي ھغه ھم درې ھجاوي » ک « يې زياتره د 

يا له البته، په ځينو استثنايي حاالتو کي د پاړسي په پيروۍ يا د عروضي اړت.تلفظ کيږي )  َکل+ َتْو ( په دوه سپوڼه 

په » ک « په پښتو کي دا کليمه ھيڅکله د عربي په شان د . ھم تلفظ کيږي ) َکل+ َو  + َت ( مخي په درې سپوڼه 

  . پٻښ، نه ويله کيږي 

 

 :  جاِم جم  -٣١

د ځينو آريايي ټبره . اصطالح خورا ډيره کارسوې ده »  جاِم جم  «  په تصوفي او عرفاني آثاروکي د 

جمشيد (   يما يا جمشيد -سو او نکلو له مخي، جاِم جم  ھغه پياله يا جام ؤ، چي د  پٻشدادي پاچاتوکمود پخوانييو کي
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د پٻشدادي کورنۍ لوی او پياوړی پاچا ؤ، چي تر خپل ورور تھومرث وروسته پاچا سو؛ او په بلخ يا بخدي کي يې 

سوې وه؛ او کتوونکي به په ھغه کي پر دې جام د نړۍ نخشه انځور . په واک کي ؤ)  د مدني ژوند بنسټ کښٻښود

د جاِم جم څښتن ؤ؛ او په ھغه کي يې د دونيا ټول نٻک او ) ع ( مسلمانان عقيده لري، چي سلٻمان . ټوله نړۍ ليدله 

  .بد کتل 

اصطالح ، د کامل انسان يا کامل عارف د زړه په مانا »  جاِم جم  «  په تصوفي او عرفاني ادب کي د 

؛ او د يوې جھان ُنما ھينداري په څٻر، ټول غيبي رازونه پکښي ئالھي انوارو د تجال ځای دکار سوې ده، چي د 

  لسان الغيب  شاعر خواجه شمس الدين محمدحافظ -د پارسي عرفاني ادب  خوږ ژبی ستوری . ليدل کيږي 

  :په بيان کي داسي  وايي » جام جم « د )  ھـ ق کي مړ٧٩١په ( شيرازي 

   شنوی            قصۀ جاِم جم بسی« 

  اندر آن بيش و کـم بسی شنوی           

  به يقين دان که جاِم جم دل توست           

  »١مستقر سرور و غم  دل  توســت 

«  زموږ رسٻدلئ عارف شاعر، علي محمد مخلص،  ھم د نورو عرفاني شاعرانو او متفکرانو په څٻر د 

ره ورته گڼي،  چي د حق تعالی حرم، د باطني پوھي مرکز او د پټو اصطالح د موحدعارف له  زړه  س» جاِم جم  

د ده په عرفاني نړۍليدکي،  دا زړه د خليل تر کعبې لوړ او د ناپايه بحر په شان .  اسرارو د پوھٻدو ھينداره ده 

  :د ھغه په يوه غزله کي داسي لولو .  ئ لوی او پراخ د

        په حديث کښي       ئ زړه حرم د موال ياد د

  ھر عارف چي په حرم د حق محــرم شي 

  د خليل کعبه به واگذاري بې شــکه          

  بٻحد بحِر اعظـم شي٢  دغـه  زړه بې

  !          درست جھان به په کښي گوري باور وکړه 

   جـاِم جم شي٣ دا لوی زړه بې په قطعي

  :زړه د حقيقتو د کشف ضامن بولي » جاِم جم « په يوه بله غزله کي بيا ھم د کامل او ازاد عارف 

  حقيقت  د ھر اشياء به په کښي گوري             

  چي يې زړه شه په باطن کښي جاِم جم

 زړه ، روح، کامل شٻخ ، کامل پير يا کامل انسان ، ولي او واليت، :  د نور مالومات دپاره  وگورئ

  .کامل  او ازاد 

  لمنليکونه

   .١٩٣ رزمجو ١  

  .لنډه بڼه »  يې به«  بې د ٢  

  قطي:  په خطي نسخه کي ٣  

  پاته لري   

  


