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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اول نومبر

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١٩  

 

  :څلور مذھبه   - ٣٧

 ، اصالَ د اسالمي علومو، په تٻره بيا اسالمي حقوقو مشھور اصطالح ده، چي کله کله  په څلور مذھبه

دلته .  دي مکتبونهنت او جماعت څلور فکري او فقھي ؛ او مقصد يې د اسالمي سُ کاريږيعرفاني ادبياتو کي ھم 

  : ددغو څلورو حقوقي يا فقھي مکتبو په اړه ډٻر لنډ مالومات وړاندي کيږي 

 ئيې بنسټ ايښ)  ھـ ق١۵٠  -  ٨٠( چي په امام ابو حنيفه مشھور، ُنعمان بن ثابت  ،نفي مذھب ح ــ ١

پر سموالي او ناسموالي  ډٻر زيات ټينگار کيږي؛ او بې   کي د نبوي حديثوفکري او فقھي ښوونځیپه دې  . ئد

 تر ډيري اندازې، فقھي مکتب دا له دې امله، . علمي او فقھی داليلو، د ھر حديث منلو ته غاړه نه ايښوول کيږي 

 او دپخوانۍ ُعثماني هحنفي مذھب په افغانستان، مرکزي آسيا، د ھند په نيمه وچ .  ئپر قياس او استحسان والړ د

   .  ١کي، پٻروان لري رکيې تر واکمنۍ الندي ھيوادووت

 رامنځ)  ھـ ق کي مړ ١٨٢په ( چي په امام ماِلک مشھور، ابو عبدهللا مالک بن انس  ،مالِکي مذھب  ــ ٢

 کي د حنفي مذھب پر خالف، قياس اواستحسان ته ډٻره پام، نه کيږي یپه دې فکري او فقھي ښوونځ . ئ دئته کړ

   . ٢ کيږييڼا کي څٻړلوحقوقي او فکري مسألې د قرآني آيتو، نبوي دودونو او احاديثو په ر. 
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 محمد بن ادريس بن عثمان بن شافع بن چي په امام شافعي مشھور، د ابوعبدهللا،  شافعي مذھب  ــ٣

؛ او په مصر او سعودي عربستان کي ئ دئته سو له خوا رامنځ)  ھـ ق ٢٠٣ - ١۵٠(السائب القرشي المطلبي 

   . کړئ دئرمختگپ کي، عرفاني نظريو ډٻره وده او یپه دې فقھي او فکري ښوونځ . ٣پٻروان لري

ھـ ق کي مړ ٢۴١په ( ، د ابو عبدهللا احمد بن محمد بن حنبل چي په امام حنبل مشھور، حنبلي مذھب  ــ ۴

دا  .  کي له قياس، تأويل او بدعت څخه سخته ډډه کيږيفکري او فقھي مکتبپه دې .  له نامه سره اړه لري ) 

   .۴روان لرييکي پ  د عربستان په گډون، په ځينو عربي ھيوادوفکري او فقھي الر

قلب المؤمن حرم « مبال شاعر، علي محمدمخلص، په يوه غزله کي د رسمي او باطني پوھه سدواړو په 

زړه ته د حق تعالی د و د نبوي حديث  له ُحکم سره سم، د مؤمن  »  هللا و حرام علی حرم هللا ان يولج فيه غيرهللا

ه ځای م بولي، چي  د موال په َحَرم  کي اغيارو ترَ م په سترگه  گوري؛ او ھغه څوک په څلور مذھبه گْ رَ حَ 

   : )کوي(ييورک

  ر ننبـاسـي          يچي د حق په َحَرم غ

  ھغه کس به په څلور مذھبه گرم شي

  زړه َحَرم د موال ياد دی په حديث کښي       

  ھر عارف چي په َحَرم د حق محرم شي

  

  

  لمنليکونه

  .           ٩۶١ :٢ عميد ١    

  .     ٢١۴٣: ٣ عميد ٢              

  .           ٢۴۵   کشف الحقايق»تعليقات و حواشی، «  مھدوی دامغانی ؛  ١۵٢١: ٢ عميد ٣    

   .٩۶٠: ٢ عميد ۴     

  

  

  : ِحجاب - ٣٨

 يا بل بوغرې/ ، برقعې څادرټيکري،/  په  لُغت کي د پردې،  پوښ، پوړني)په زٻر» ح « د (  ِحجاب

، چي د طالب او ئجاب، ھغه پرده يا خنډ دپه عرفاني ادبياتو کي حِ . ، چي مخ په پټيږي ئورته ټوکر په مانا د

په زړه کي د الھي   د طالبونه  يا ِحجابېډول پرد دااسالمي عارفان باور لري، چي . مطلوب تر منځ پيداکيږي 

حقايقو  د، چي )کوي( ؛  ځکه نو ټينگار کيي  ١حقيقت موندني  مخه نيسي په نتيجه کي د د ځلٻدو؛ او انوارو

څخه پاکه او لکو  له رنگارنگ زنگونو   د زړه ھيندارهد رسٻدو په مقصدحقيقي مطلوب ته و خپل  ی بايدپلټونک

د عرفاني سير او او ِحجابونه پردې  دساِلک پر زړه  د الھي انوارو د ځلٻدو؛ او حقيقت موندني په  وړاندي.  ي کړ

  سيد - فان  مخکښ الرښوداسالمي تصوف او عر د.  کي يو په بل پسې له منځه ځي ُسلوک په بٻالبيلو پړاو

 ډولو  دوو  کي د)کشف المحجوب (  په خپل مشھور اثر)   ھـ ق کي مړ ۴۶۵په (  ابوالحسن  علي ھجويري 

  :ي يِحجابو يا پردو يادونه ک
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د  . دئدې ِحجاب مانا داده، چي د انسان ذات په خپله، د حق په وړاندي ِحجاب  د  :ني ِحجاب ي راول

دا ِحجاب د .  ، چي انسان د حق او باطل تر منځ توپير و نه کړای سي َسَوب  گرځيدې  دزنگ يا چټلۍ دا پرده

 نه ،؛ او تر ھغه وخته يې ليري کول ناممکن دي، چي د انسان زړه د ايمان په نور روښانهئُکفر او الحاد ِحجاب د

د ) مطففن ( د تطفيف .  کړې دهله لکه څنگه ، چي حق تعالی په خپله په قرآن مجيد کي ددې ِحجاب يادونه .   سي

 کال بل ران علی قلوبھم ما کانوا يکسبون« :   راغلي دي په دې اړه داسيکي) ١۴ :٨٣( سورې په څورلسم آيت 

دې ډول ِحجاب  کي د) ٧: ٢( د بقرې د سورې په اووم آيت  .  بدو عملو لکې ديخپلو  د  يېياني پر زړوباندي» 

دوی پر  ياني خدای د » تم هللا علی قلوبھم و علی سمھم و علی ابصارھم غشاوةخ« : ئ دئ په باب داسي ُحکم سو

ھغو کسانويادونه  کي ھم د) ١٠٨: ١۶( د نحل د سورې په يوسلو اتم آيت . زړو، غوږو او سترگو پرده اچولې ده 

  .ئ او سترگو ُمھر لگولئ  د يې پر زړو، غوږو) ج ( سوې ده، چي هللا 

 ِحجاب، چي په زيار او کوښښ سره ليري کٻدای سي؛ او ھغه په خپله ھم پر دوه  ھغه:ني ِحجاب يدوھم غ

  .خفيف ِحجاب او غليظ ِحجاب : ئ ډوله د

ي؛ خوخفيف ِحجاب د ھر ي، چي لويي گوناوي کئ  غليظ ِحجاب د غافالنواو ھغو کسانو پر زړو پروت د

   . ٢ن لريپه دې ډله کي نبي او ولي ھم گډو. ئ  پروت در سترگو او زړوچا پ

 ځکه وطن يا ؛ئني ِحجاب له خطر سره ورته گڼلئ ديني ِحجاب له وطن او غريصوفيانو او عارفانو 

  .ئ ھيواد ھمٻشنۍ؛ خو خطر موقتي او نا پايدار د

ذات کي  ُمکَدره ده؛ او په توږلو يا پاکولوھيڅکله جال نه  ؛ ځکه ډبره په ئني ِحجاب د ډبري په څٻر دي ر

اصليت    لکه څنگه چي پوھٻږو د ھينداري حقيقت يا .ئني ِحجاب د ھينداري په  شان ديالف،غدې پر خ د.  مومي

 بيرته ،ښيښه له ھر ډول چټلۍ او زنگ سره سره، ډٻر ژر د پاکولو په مرسته روښنايي ده؛  له دې امله ھينداره يا

  . ي ي ترالسه ک خپله اصلي ځال او شفافيت

د انساني کمال او حقيقت په وړاندي )  ھـ ق ٧٠٠  - ۶٣٠(ين نسفي   شٻخ عزيزالد- لوی عرفاني متفکر 

نس، (  دده په اند، انساني ُبتان ټوله اووه دي، چي لومړنييو درو ُبتانو. ي يدا ِحجابونه، دانساني ُبتانو په نامه  ياد

 د ظاھري ښکال، ما ل ، شأن او شوکت  درې وروستي ُبتان؛ ياني. ته د عوامو ُبتانو ُبتان وايي )  شھوت  او اوالد

ُبتان د خواصو ُبتان دي، چي لومړی يې کوچنی بت، دوھم يې لوی بت؛ او دريم  يې تر ھغه ھم لوی يا اکبر بت 

نيا خوند او لذت تر ود د. نيا ښاخونه دي ود شٻخ نسفي،  دغه راز عقيده لري، چي دا شپږ ُبتان ټوله د  . ٣نوميږي

( پياوړي سي،  لومړني درې ښاخونه ) د خاصو کسانو ُبتان( ه چي وروستي درې ښاخونه کل. ئ دې ډٻر نه د

، چي ئ تر ټولو لوی او وروستی بت، د نفس بت د،دده  په نظر. او په پای کي ماتيږي ؛ کمزوري ) دعوامو ُبتان

   .۴ٻدالیگرده ُبتان ماتٻدای سي؛ خو د نفس بت نه سي مات. نور ُبتان دده  په مرسته پيداکيږي 

نيا او په ھغې کښي نغښتي وغافلواو بې خبره کسانو ملگرتيا،  مادي د عارفانو، نه يوازي نوس، شيطان، د

د .   ِحجابونه گڼلي دي، ھم د حقيقت نور ته د رسٻدو په الر کيين  خپله فاني ھستاښې او ښادۍ، بلکي ُعقبا او 

لِکان، تر ھغه مھاله د خپل واقعي محبوب د ديداراو وصال د الري ريښيني سا  د اسرارو او حقيقتودوی په باور، 

 وراونوزي؛ او د حقيقت وړانگي يې پر زړڅخه  او عوارضو )ِحجابو( ، چي له پردوئ لور گام نسي پورته کوالرپ

د ابدي او حقيقي ھستۍ )  ھـ ق کي مړ ٧٩١په (   حافظ شيرازي  -  شاعرسي ژبي لسان الغيبړدپا . و نه ځليږي 

  : ئ دئ ر کي د انسان د وجود ِحجاب داسي بيان کړپه ال

   ميان عاشق و معشوق ھيچ حـايل نيست                   . . .« 
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   »۵ حافظ از ميــان بر خيزیتوِحجاب خود

توگه بيان ژوره  کي ِحجاب او د ھغه  ډولونه، په خورا ۍ په خپله عارفانه شاعر ھمعلي محمد مخلص  

  : د ھغه په يوه غزله کي داسي لولو. نه او بولگې يې دلته وړاندي کيږي ، چي ځيني مثالوکړي دي

  بد غوالن د الري نوس، شيطان دنيا ده          

   له مانعو، عوارضو خـــبردار ځم

  څلور عوارض غول خلق يـــاد شوي          

   له ناجنسو غافالنو پر کنـار ځم

  دا َنَفس گورم ثابته الر و حـق ته           

  ردا الري پاک ديدار ته په تلوار ځمپ

نيا او آخرت مينه، د عارف د بې بدله ميني په وپه دوو نورو غزلو کي، د اسالمي نصوصو په استناد، د د

  :ي يالر کي ِحجابونه گڼي؛ او ساِلک ته له ھغو څخه د ژغورني خبرداری ورک

  دواړه کونـه لويـه لومه ده په الر کښي       

  ! ھـــر زمان په ډار ځــه د شيطان له دامه

  ئ        دُدنيا په لــومه نښتی ُدنيادوست د

  ! د عقبی په دام گـــرفتار زاھـــد بيدار ځــه 

***                     

  ئ            ددنيا، د  آخرت مينه ِحجاب د  

   ددووکونو ُحــــب پر زړه مه کړه ُمقيمه 

               ۶کښي.  . .په  ئ    تعلق ِحجاب ياد شو

  محبت له ھيچا مه کړه بې رحيمـه

مخلص، په يوه بله غزله کي دانسان ځان او وجود په خپله د حقيقي ھستۍ د وصال په الر کي تر ټولو   

  :  ي يلوی ِحجاب بولي؛ او داسي يې تعريف

  !                  و عارفو ته څرگند پــه ھـــر جھت يــې 

  ر يې نشـته         له غافله په ِحجاب نـــظ

  !                لوی ِحجاب د سړي ځـان په الر کـي ورکړه 

   بدِحجاب گــوره وجود ھمسر يې نشـته

  ه په الر کي                  ڼلوی خطر ِحجاب ھسـتي گ

  يې کړ نفي خطــر يې نشــتـه  وجوديچ

   له خپلي ھستۍ نٻست په موال ھست شي                   يچ

   الھستي باقي گـــُذر يـې نشتـهد مو

د توحيد او ناپايه الھي ) ع (  کي د حضرت ابراھيم ) حالنامه (مخلص، په  خپل تاريخي او عرفاني اثر 

په دې عرفاني .  ي يميني ھغه کيسه راوړې ده، چي د ِحجاب عرفاني مفھوم په خورا ژورتيا او دقت سره  بيان

سالم يې .  ته ورغئ )  ع ( پاره، حضرت ابراھيم دد اروا اخيستلو   ) ع( يل يکيسه کي راغلي دي، چي عزارا

  پاره ؟ دپاره راغلئ يې که د اروا اخيستلو دد زيارت : ابراھيم خليل هللا جواب ورکړ . وکړ 
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 هللا تعالی دا اروا ماته په خپله  :خليل هللا ورته وويل . پاره دد اروا خيستلو  : ورته وويل ) ع ( يل يعزرا

ھغه ورځ  چي  ! ؟ته څوک يې، چي زما او يار تر منځ پرده يې. اکړې ده؛ او زه  يې ھم په خپله ده ته ورکوم ر

، ېکه غواړ: يل راغئ؛ او ويې ويل ينمرود د منجنيق په مرسته  په اور کي اچولم،  ال په ھوا کي  وم، چي جبرا

ورته ومي .   ما ھيڅ پام ورته ونه کړ ؟ چي مرسته در سره وکړم؛ او له دې خطرناک حالت څخه دي وژغورم

!   زما او يار ترمنځ دي پرده جوړه کړه؛اوس ته راغلئ يې. ايسته سه؛ زما او يار تر منځ پرده مه جوړوه : ويل  

.  يار ته مي ووايه، چي اروا دي راکړې ده، خپله يې واخله؛ بيا يې وگوره، چي څنگه يې ورکوم . والړ سه 

( يل يله عزرا.  ؛ او د رب العزت حضور ته والړ ئې جواب په اورٻدو سره رخصت واخيستدد)  ع ( يل يعزرا

تاته ، ھغه څه  په بشپړه توگه څرگنددي، چي !  اې باداره :  څخه پوښتنه وسوه، چي څه دي وکړه؟  ويې ويل ) ع 

ته خپله اروادر نه  خليل به تاماته مالومه وه، چي زما ! يله ياې عزرا: حق تعالی وويل . خليل هللا راته  وويل 

کله چي . ئ راسه چي نور د وصال وخت را رسٻدلئ د! اې خليله : وروسته حق تعالی په خپله خطاب وکړ !  کړي

؛ او د يار تئد اروا مرغه د وصال په مينه د وجود له قفسه والونو يې ، وٻدئخليل هللا دا ږغ د زړه په غوږو وار

 د دوږخ تر ،و،  چي د عرفاني پتنگانو له نظره د محبوب په وړاندي خنډ او پردهپه ډول گور. ٧وصال ته ورسٻد

    .ه دهعذاب ھم سخت

  .نيا،عقبا اوموال ونفس، روح ، د:   پاره  وگورئد د نور مالومات  

  

  

  لمنليکونه

  

   .      ٨٠  -٧٩ ھجويری ١  

    .      ٧١۶ ھجويری ٢     

  .   ۵٣انسان الکامل  نسفی، ٣  

  .۵۴ انسان الکامل  نسفی،  ۴             

   . ١٩۶حافظ شيرازی  ۵   

 ښايي په تش .» تعلق ِحجاب ياد شوی « :   په خطي نسخه کي د دې ميسرې اصلي بڼه داسي ده ۶      

د د يوان .  هللا ښه پوھٻږي . » کښينيا وپه د« يا   »  کښيپه عاَلم « :به داسي يا دې ته ورته ټکي وه ځای کي 

  . ئ ايښی د پرل حال  خپر، پد اصالت ساتني پر بنسټ وکي م سوي متن  سمپه

  .٣٩۶  - ٣٩۵ حالنامهء بايزيد روښان  مخلص، ٧       

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتشارات ا: تھران( ، به کوشش محمد بھشتی ديوان خواجه شمس الدين محمدحافظ شيرازي ، ١

  .١٩۶ ) ١٣٧٠پيري،

  


