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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢۶

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶۵ 

   :   َقناَعت- ١٣٢

په مانا رضايت، خوښۍ، په خپله برخه  خوښ والي، په لږه برخه خوشالۍ او سپما د  کي قناعت، په لغت

په اسالمي تصوف او عرفان کي ھم قناعت د يوه لوړ فضليت په توگه، په لږه غاړه ايستلو او په   . ١راغلئ دئ 

  .ورين تندي د خپلي برخي منلو ته وايي 

 خپل عارفانه کالم کي ډٻر ځله  د قناعت او قانع ستاينه زموږ فقير عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، په  

ھغه، مال او شتمنييو ته په داسي سترگه گوري، چي د انسان  په زړه  کي  بې سراښتيا، اندٻښنو او .  کړې ده 

کي  خزانه )لويه(  لوله دې امله، د زړه  ډاډ او کراري يوازي  د قناعت په  .  )کوي(پرٻشانييو بل څه نه پيدا کيي

  : ي يلټ

  زړه غني په قناعت  بٻغم  بادشاه شي                   

   په ډٻر مال، اسباب حريص شي ُپر جفا

مخلص، په يوه بله غزله کي د سراښتيا او قناعت  مسأله، د يوه ژور فلسفي انځور په وړاندي کولو سره    

  :ي يداسي بيان

          دا دنيا مثال  اوبه قانــع پر ې ســٻر شه         

   شوم، حريص توانـگر نشه بې خړوبه

  مستسقی د سيند پر غاړه تږی گرزي                  

   قانع دل په زړه سٻراب گوره پايــکوبه

  ٻوت                  ښچي لوی گنج د قناعت يې په الس کـ
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   ويښ شه له خوبه نن د سعيد مخلص بخت

  ستره  پٻرزوٻنه بولي؛ او باور څرگنديي چي د قناعت په بله غزله کي قناعت او صبر د څښتن تعالی

   :  )وي(يي له ھر ډول بالوو خوندي خوښ او کي  نياوخاوند به په دين او د

  قناعت، صبر، عطا غواړه له خدايه          

  قانع دل صابر راضي خالص له بال شي

  قناعت، صبر عطا د لوی بادشاه ده           

  قانع دل خشنود په دين ھم په دنيـا شي

، چي خدای  څښتن بولي او عزت  ورکړه  قانع  انسان په دواړو کونوکي د پته بل ځای د هللا تعالی پ

  : طاعت په سترگه گوري  او لوړلږ طاعت ته  د ډٻرتعالی يې 

  قانع دل په دواړو کونو عزت بياموند              

  ت بياموندچي يې زړه له حرصه، آزه خلو

  لږ طاعت بې قـــبول په ډٻر طاعت شي               

  چي يې زړه په لږ دنيا قناعت بيــاموند

مخلص، په خپله برخه خوښي او چاره گر ته د خپلو چارو سپارل، داسي خزانه گڼي، چي نه په زرو 

او توکل د خزانې په تر السه  دغه راز  باور لري، چي انسان د قناعت مخلص. نه په لښکرو او پوځو  مونده کيږي

دا فراغت او ازادي انسان ته د دې واک ورکيي، چي . کولو سره، د ھر ډول کار ا و کسب  له منته خالصيږي 

 پر له پسې ھڅي ، مينه او نيژدې والي کيزړه له ھر ډول بتانو او حجابوڅخه وژغوري؛  د حق تعالی په  پٻژندنه

  :او کوښښونه وکي 

  !     که يې مومېئ  گنج دقناعت، توکل لوی

  فراغت به کړې حاصل له کسبــه  ونجه 

  توکل، قنــاعت گنج، عطا د حق ده         

  په ډٻر زر، لښکر حاصل نشي له بنجه

  قانع دل آسوده له حرصـــه، آزه          

  له موال روزمره تل مومي بې رنـــجه

د . کله په يوه زړه کي ځای نسي موندالی ھيڅ) توکل او تمه( د مخلص له نظره دوه مضاد صفتونه 

  يي؛ او د تمي په تيارو کي ژغورلئتوکل او قناعت په انوارو نوراني زړه تل د تمي او سراښوتوب له تيارو 

سي مثنوي ړپادا عرفاني نظريه د مخلص په يوه .  يينغښتې اروا، تل د توکل او قناعت له لوړو فضيلتو بې برخي 

  : داسي بيان سوې دهکي

  عطای حق توکل دان و ايمان              « 

   ز ِکسب کی شود حاصل يقين دان

  توکل و طمع در يک دل نبـاشد              

   يکی را اين و آن حاصل نباشــد

  اگر خواھی غنی گردی ز عـاَلم                

  » .  . .٢ توکل کن نه جان از کسی کــم 
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  لمنليکونه

     .Wehr 793 ؛ ١٩٠۴: ١ عميد ١  

   .٢۶١  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٢             

 پاته لري   

 

 


