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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ نومبر ٠٧

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶٧ 

 

  : انسان، نمونه انسان ياکامل التمام  کامل  شٻخ، کامل پير، کامل- ١٣۴

مشر  قام او ټبر د  د شٻخ  عربي کليمه په لغت کي د زاړه، سپين ږيري، پوه، عالِم، ښاغلي، پتمن، مشر، 

. ئ  يې د جمع الجمعي حالت د  شيوخ، اشياخ او شٻخه وايي؛ او مشايخ)ته يې(  تېپه ماناوو راغلې ده، چي ډٻرو

.  ، سپين ږيري او مشر ته وايي )د ځوان ضد (  زاړهپلوهلغوي له ،  له نامه يې ښکاريه چيگ لکه څن ،د پير ټکی

د دير پير «  ، » د خرابات پير «  ، »د طريقت  پير «  په تصوفي او عرفاني نړۍ کي پر شٻخ  او پير سربٻره  

کامل انسان  « ، » مل شٻخ  کا« ، » کامل پير « ، »د ميکدې پير  « ، »د ميخانې پير «  ، »د ُمغان پير « ، »

په  اصطالحات  ھم خورا باب دي، چي د ټولو مقصد  او داسي نور» کامل التمام  « ، » نمونه انسان  «  ، » 

د شٻخ اصطالح په   .١ ئمشر د)  معنوي( عرفاني ُمرشد، د طريقت پير، روحاني الرښود يا مانوي حقيقت کي 

 چي د شريعت، طريقت او حقيقت په علومو کي د ،مفھوم استعماليږيعرفاني آثارو او بحثو کي د ھغه چا په 

   .  ٢ )وي( ييبشپړتوب يا کمال درجې ته رسٻدلئ 

د کامل د صفتو او . ئ کامل پير  يا کامل شٻخ، د عرفاني طريقت  نه بٻلٻدونکی او محوري  عنصر د

: ٢(  د بقرې دسورې دٻرشم .بعو الھام اخلي منا ي قرآني آيتو او اسالمو ځينې لهځانگړتياوو په اړه عرفاني نظري

 (آيت  ) ٣١: ٢( دٻرشم  بقرې د سورې يو ، د)٣يکة انی جاعل فی االرض خليفة و اذ قال ربک للمال  (آيت  ) ٣٠

واذ قلنا للماليکة اسجدوا آلدم فسجدو اآل   (آيت  ) ٣٣: ٢( دٻرشم  ، د بقرې دسورې درو)۴ کلھااءوعلم آدم االسم

  .۶ولقد کرمنا بنی آدم وحملناھم فی البر والبحر (آيت ) ٧٠: ١٧( د سورې اويايم ) بني اسراييل( د ِاسرأ ، )۵ابليس
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 او داسي نور له ھغو قرآني نصوصو څخه دي، چي د کايناتو په ټولو مخلوقاتو کي د انسان د ښه والي او پر ). .

  . ته گوته نيسي يتواقعمځکه د پروردگار د خليفه په توگه د انسان د غوره کولو 

په لړ کي د لوالک مسألې ته اشاره کيي؛ او د اسالم ستر يلو عارفان، د کامل انسان په باب  دخپلو دال

رحمت «  ، »فخر العالمين  «  ، » مطلق محبوب  «  ، » مطلق ُمراد  «  د) ص( حضرت محمد   - پٻغمبر

مبارک حديث کي دا  يوه په ) ص(  حضرت محمد ھمدغه راز، د. او داسي نورو په نومو ياديي » العالمين  

عرفاني نظريه چي  د هللا سبحانه و تعالی ھستي په کايناتو کي نه ځاييږي؛ خو د مؤمن  په زړه کي ځاييږي، ھغه 

  . ، چي د انسان  د لوی والي او کمال مسألې ته اشاره کيي ئبل انکار نه منوونکی دليل د

، چي د انسان )کوي( وونو او نبوي حديث  پر بنسټ  استدالل کييعرفاني مخکښان د ھمدې قرآني الرښ

، ټول د انسان په وجود کي نغښتي ليدل کيږيڅه چي په کايناتو کي ھغه ھر . ئ وجود، په خپله  لوی يا اکبر عاَلم د

صفت د ھمدا  . نه ليدل کيږيھغه څه چي د انسان په وجود کي ايښوول سوي دي، په ټولو کايناتو کي ھر دي؛ خو 

 کامل مظھر اتود الھي نومو او صفد ده وجود  . ئد حق تعالی خليفه دپر مځکه انسان .   بشپړتيا ده اوده جامعيت 

  .  ٧او روښانه ھينداره ده

  يوهدلته د ځينو عرفاني لويانو په نظريو کي دکامل شٻخ يا کامل پير عرفاني اصطالح او د ھغه صفتو ته

«  په خپله )  ھـ ق۶١٨  - ۵۴٠(  شٻخ فريدالدين عطار نٻشابوري  -ني الرښود لوړ عرفا. ځغلنده  کتنه کوو

  : کي د پير د مقام داسي ستايي » مصيبت نامه 

  پير ره کبريت احمر آمــده       

  غايبی پيوسته حاضـر آمده

  ھرکه او کحلی نسازد خاک پير       

  خواه پاک و خواه ناپـاک مير

  :ي د جھان ساتنه د پير له برکته بولي بل ځای په يوه ښکلي بيان ک

  زانکه گر پيری نماند در جھان      «  

  » ٨کی تواند گشت بی قطب آسمان 

د کامل يا ) ھـ ق کي مړ۶۴۵په ( شٻخ نجم الدين رازي   -د اسالمي تصوف او عرفان بل نامتو الرښود 

  : ڼي گم اړول ضروري  او شرطو په باب، دغو ټکو ته پاارکانوواصل شٻخ د 

 د هللا تعالی ،تر ھغه مھاله، چي سالک له ماسوای هللا څخه ازاد نسي :   عبديت -١«                          

  .عبديت ته نه رسيږي 

خويو دا مقام تر ھغه وخته نه تر السه کيږي، چي شٻخ له انساني او روحاني  :   د حقيقتو د منلومقام - ٢ 

 حقايق يې مخامخ پرد حقيقت موندني داسي پړاو ته ورسيږي، چي بايد ينا، شٻخ په بله و.  څخه ونه وزي او صفتو

   . کيزړه تجال و

نازول سي  کامل شٻخ بايد د ربوبيت له مقامه په خاص رحمت و:   د تخلقوا باخالق هللا مقام ته رسٻدل -٣

.  

وخت ته رسٻدل ھغه  قامم ېد.  يي ه  له حق تعالی څخه يې د علومو زده کړه، ُمستقيمه او بې واسط- ۴ 

  . نداره له عقلي، سمعي،  حسي او نورو علومو څخه بٻخي پاکه يي ي، چي د کامل د زړه ھمکن ديم

  » . ٩  د لدني علم په بې واسطې زده کړه کي تر خپلي ھستۍ تٻرسي؛ او ځان د حق ھستۍ ته ورسيي-۵
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 وروسته، ددغو شلو صفتونومونه کانوارپينځو مخکنييو  تر باره کيشٻخ رازي، د کامل يا واصل شٻخ په 

  : نيژدې دي   سرهډٻريو شان يا اخلي، چي ځيني يې د مفھوم له پلوه 

ه، شفقت، زغم، بخښنه، نٻک خوی، سرښندنه، کرم، نعلم، اعتقاد، عقل، سخا، شجاعت، عفت، مړا«  

  »  . ١٠  ته غاړه ايښوول، سکونت، ثبات، ھيبتاتوکل، تسليم، قضرضا، 

 د کامل يا نمونه انسان د پٻژندگلوۍ دپاره د  او نظريه پردازانومخکښانو نورو رفان ځينو دتصوف او ع

تفکر، بصيرت، ځان پٻژندنه ، وخت پٻژندنه، د زغم او صبر «  : دغو خويو او ځانگړتياوو يادونه کړې ده 

 د ټولنيز مسووليت ، خپلواکي، ولس پالنه يا)روحي غنا، روحي انډول، د تشخيص يا پٻژندني واک( صفتونه 

احساس، سرښندنه، له مظلومانو سره د انصاف په برابرولو او له محبسو څخه د مظلومو بنديانو په ايله کولو کي 

مرسته، د بې وزلو په وړاندي عاجزي او د ځواکمنو په وړاندي سرکښي، له اټکل او مخکني قضاوت څخه ډډه، 

   .١١ گمخ تپر وکي پياوړتيا او مينه او ارمان، اصالت او نوښت، په خپلو کوښښ

د خپل ) ھـ ق۶٧٢ - ۶ ٠۴(  موالنا جالل الدين بلخي رومي  -عرفان تلپاته او روښانه ستوری اسالمي د 

  :کي د شٻخ تصوفي او عرفاني مانا داسي بيان کړې ده  په څو بيتو»  مثنوی معنوی «  ستر عرفاني شھکار 

             شيخ که بود، پــير يعنی مو سپيد     «   

   معنی ايــن مو بدان ای بــی اُميد

              ھست ايــن مو سپيد ھستی او               

   تا ز ھستيش نمـاند تاری مـو

              چون که ھستی اش نماند پيــر اوست              

  » ١٢  دو موست،دگر سيه مو باشد او يا خو  

ن بلخي په لوړ عارفانه او حکيمانه بيان کي راغلي دي، شٻخ ھغه لوړ لکه څنگه، چي د موالنا جالل الدي

تٻر کړي يي؛ په برياليتوب سره ، چي د عرفاني سير او سلوک ټول مقامونه او پړاوونه يې ئعرفاني شخصيت د

 هلزړه يې د الھي انوارو په نور روښانه؛ د حقايقو ټولي الري يې د زړه په پښو وھلي يي؛ اوځان يې د ھستۍ 

 داسي مقام هلې مينڅ ناپايه او سپٻهڅرگنده ده، چي عرفاني سالک يوازي  په خپل. يي ئ کړبحر سره يو ځای ناپايه 

ڼل له دې امله ځواني يا زړښت، د وٻښتو توروالی يا سپين والی، دلته ځانگړی شرط نه گ.  مومي ته د رسيدو وس

    . کيږي

په عقيده، کامل ھغه څوک )  ھـ ق٧٠٠  - ۶٣٠(مدالنسفي  شٻخ عزيزالدين بن مح -وتلي عرفاني مفکر  د

، چي په ھغه کي ئپه بله ژبه، کامل ھغه څوک د.  چي د شريعت، طريقت او حقيقت  علوم يې بشپړ کړي يي ،ئد

   : دغه څلور صفتونه تر کماله رسٻدلي يي 

     نٻکي وٻناوي -١

     نٻک عملونه -٢

     نٻک اخالق    -٣

  .]   نيا معرفت، د آخرت معرفت، د ځان معرفت او د خدای معرفتود  د[   نٻک معارف -۴  

مھدي، دانا، بالغ، کامل، مکمل، امام، خليفه،    دشٻخ نسفي په اند، کامل انسان د شٻخ، پٻشوا، ھادي،

 »  . ١٣قطب، صاحب زمان، جام جھان ُنما، لوی ترياک، لوي اکسير، عيسا، خضر او سليمان په نومو ھم ياديږي

« :  زياتيي  اړهکي د کامل د ځانگړتياوو اوصفتو په» انسان الکامل  «  ٻخ نسفي،  په خپل عرفاني شھکار ش
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نيا څخه والړ سي، بل څوک يې وکله چي، کامل له د. ئ کامل د کايناتو زړه د. کامل انسان تل په کايناتوکي يو يي 

 ملکوت او جبروت په عالموکي له ھغه پټ نه ھيڅ شی د. کامل انسان په ھر څه پوه او خبر يي . ځای نيسي 

کامل «   :کاږي ارزښتناک اثر کي د کامل انسان د رسالت په اړه داسي ھمدې په وروستهشٻخ نسفي،  » . ١۴يي

 باب کي؛ خلگ د خدای  بايد په خلگو کي ريښتيا پيدا کړي؛ ناوړه دودونه له منځه يوسي؛ نٻک قانون او نٻکه الر

 باره کيپه ا کٻدو نيا د فنو انسانانو ته د ھغوی لوی والی ور وښيي؛ د آخرت د ثبات او د دلوري ته ور وبولي؛

د شٻخ نسفي د عرفاني ډکټورينو له  » . ١۵خبري وکي؛ نٻکانو ته د جنت او بدانو ته د دوږخ  زٻری ورسيي

په ک د خپل عرفاني سفر ، چي سالئد سير او سلوک تر ټولولوړ مقام د» کامل انسان « يا » کامل پير « مخي، 

  .   رسيږي ور کي وروستي منزل

  لسان الغيب خواجه شمس الدين محمد حافظ  -  د اسالمي تصوف او عرفان بل پٻژندل سوي شخصيت

 د کامل پير يا  په يادولو سرهد پيرمغان، پير خرابات او داسي نورو نوموھم )  ھـ ق کي مړ٧٩١په ( شٻرازي 

کامل پير د ھغه په دغو بيتو کي د .   ځانگړتياوو په باب خورا په زړه پوري خبري لري کامل انسان د پٻژندني او

  : ئ  چي درگاه يې د  مھربانۍ، پٻرزويني او ژغورني د درشل د،غالمۍ نارې وھي

   بندۀ پيـــر خراباتم که لطفش دايم است           «

  ورنه لطف شيخ و زاھد گاه ھست و گاه نيست

***                     

  از آستان پير مغـان سر چرا کشم             

  » ١۶ دولت درين سرا وگشايش دريــن در ست

په خپل مشھور )   ھـ ق٩٨٠  -  ٩٣١( بايزيد روښان اورمړ   - د پښتنو ستر عرفاني او سياسي الرښود 

 نه مقاموهد سير او سلوک ات  ھغه څوک گڼي، چي ،کي، کامل پير يا کامل انسان» صراط التوحيد «  عرفاني اثر 

؛ د ربوبيت اسرار يې  بشپړ کړييي) شريعت، طريقت، حقيقت، معرفت، قربت، وصلت، وحدت او سکونت ( 

 او دغو سترو صفتوتر   .ييکشف کړي؛ او د تخلقوا باخالق هللا تر ټولو لوړي عرفاني درجې ته رسٻدلئ 

 د کامل پير روښان.  امل پير بلنه او پيروي فرض بولي  پير روښان، پرخلگو باندي د کړتياوو وروسته نوگځان

 و او د څښتن تعالی اطاعت ؛هللا د رسول پيروي، د لوی څښتن پيروي  د خدای د رسول پيروي؛ د،پير پيروي

کي د کامل پير د ھمدې لوړ » صراط التوحيد «  ميا روښان په  . تر ټولو سمه او  معقوله الر گڼي ته انسانانو 

، پاچھانو او اميرانو ته الرښوونه کړې ده، چي شرعي علوم بايد له استاده؛ او باطني علوم له په کتو سرهته مقام 

  .  ١٧ کامل پير څخه زده کړي

زموږ  واصل او کامل عارف، علي محمد مخلص، د روښاني  سير او سلوک له اُُصولو سره سم، د اتو 

کامل پير لوړ  تٻرول، د) ت، وصلت، وحدت او سکونتشريعت، طريقت، حقيقت، معرفت، قرب( عرفاني مقامو

  :مقام ته د رسٻدو يوازنۍ او ضروري الر بولي 

  په عاَلــم کښي                ئ د کامل نښان دغه د

   چي اته مقـــامه  خپل کاندي له نيـازه 

  : داسي وايي تړاومخلص، په خپل پښتو عرفاني ديوان کي د کامل پير د صفتو په 

  ل څــلور صفـــته                    د کـام

  ئد دی خوش گوی، نٻکخوی کثيـر
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  دی عارف ھم نٻک افعال شـــه                       

  ئ  دا نښان د کــامل ميــر د

(  او وتلي عرفاني شٻخ )علي محمد مخلص (په دې ډول گورو، چي زموږ د محقق عارف  شاعر

  .نه ليدل کيږي  او اختالف ندني په تيوري کي ھيڅ توپير تر منځ د کامل  پٻژ)عزيزالدين نسفي

  - کي د خپل کامل پير » حالنامه  «   ارزښتناک عرفاني او تاريخي اثر  خپلعلي محمد مخلص، په

د ھغو عرفاني او روحاني کوښښو ھر اړخيزه يادونه کړې ده، چي د کامل پير په ' انصاري' بايزيد روښان اورمړ 

دی ليکي، چي پير روښان د ژوندانه په يوه پړاو کي له  يوه روحاني شخصيت څخه د رسول .  وهلټه کي يې کړي 

 چي پير نه لري، ھغه دين نه ،ياني ھر څوک  » ال دين لمن ال شيخ له«  : ئدا حديث شريف واوريد) ص ( هللا 

 المجاھدة و يرشده الی هللا و اال الشيخ ھو الذی يدله علی«  : وروسته يي د عرفاني شٻخانو دا وينا واورٻدله . لري 

، چي مريد ته د رياضت او مجاھدت الرښوونه وکي؛ د ئياني شٻخ يا پير ھغه څوک د» انقطاع عن ماسوی هللا  

وروسته د حضرت پٻغمبر ي گسترپير روښان د  . ١٨ييوگرځرا  بوزي او له ماسوای هللا څخه يې ېخدای لوري ت

ياني   »   طلب غيرهللا فھو جاھل و من مات الجاھل فقد مات الفاسقمن«   : ٻدېگ ولحديثپر دې ) ص( 

چي  فاسق او گونا گار لکه؛ او ھرڅوک چي ناپوه مړ سي، ئ چي بې خدايه بل څه غواړي، ھغه ناپوه د،ھرڅوک

من ال شيخ کامال له فا «  : دا حديث تر سترگو سو ) ص( ورپسې يې د ناقص پير په باب د نبي کريم . مري و

په ھمدې تر څ کي يې په قرآن مجيد  . يي پير  يېياني د ھر چا چي پير بشپړ نه يي، شيطان  »  الشيطان شيخه

و ال تتبعان سبيل الذين .  . .«  : وموند، چي وايي) ٨٩: ١٠( د سورت نه اتيايم آيت ) يونس( کي د نصر 

دکامل پير د صفتو په اړه يې د . مالومه  ، چي سمه الر نه يي ورئږدياني د ھغه چا پر پله پل مه » اليعملون  

اولئک الدين ھدی هللا فبھد ھم «  :  په بھير کي دغه راز د سپٻڅلي قرآن دا مبارک آيت پيدا کړ  پلټنيخپلي ژوري

م د سورت د  د انعا(، چي حق تعالی الرښوونه ورته کړې دهئياني د ھغو کسانو پر پله پل کښٻږد » . . .اقتده 

د دې تر څنگ يې د قرآن عظيم الشان د طاھا د سورې په اووه څلوٻښتم آيت کي دې  . )نيوييم آيت مخکنۍ برخه

ياني پر ھر ھغه چا سالمتي ده، چي  » و السالم علی من اتبع الھدی.  . .« : خبري ته ھم پام واوښت ارزښتناکي 

 پر دېکي ھڅه او کوښښ  روښان د کامل پير د پٻژندلو په دغه راز، پير. د سمي الري  اطاعت او پٻروي وکي 

  » قال هللا تعالی الشيخ ھوالذی من يعلم من علم النبی و عمل به و علمه للمتعلم«  : ٻدېگي ولگسترقدسي حديث 

، چي د نبي په پوھه خبر يي؛ ھغه يې عملي کړې يي؛ او خپلو زده کوونکو يا ئياني شٻخ يا پير ھغه څوک د

«  : کړالسه  ُحکم تر ادڅخه  يوه حديث له) ص(  حضرت محمد په ھمدې لړ کې د. نو تې ور ښوولې يي ُمريدا

په ھمدې لړ  .  ١٩ په خپل اُمت کي په خپل قام  کي لکه پٻغمبريا شٻخ ياني پير  » الشيخ فی قومه کالنبی فی امته

اعرض عن النبی و من اعرض من من اعرض عن الشيخ الکامل فکانما «  کي يې  ورپسې دې قدسي حديث  

، د کامل پير له الري گرځٻدونکی، د نبي له الري پر بنسټ، چي د ھغه ئته پام واوښت »  النبی فھو مردود

وروسته  تر دغو قرآني آيتو او نبوي احاديثو .  ٢٠ئ دئ ، مردود گڼل سوښتونکیاوښتونکی؛ او د نبي له الري او

تر السه ھم يث کي د کامل پير د لوړ عرفاني او روحاني مقام په باب دا نظر په يوه بل حد) ص( يې د رسول هللا 

خو ياني خلگ په اوبو کي ډوب دي،  » حيوة ال يقدر شربه احد اال بيد المرشد الکاملاء الناس غرق الم« : کړ 

ان ته د کامل  دې قرآني آيتو او نبوي احاديثو پير روښ.  ٢١ ھيڅوک  بې کامله د دې اوبو د څښلو وس نه لري

ند کړ؛ ځکه يې نو کامل په لټون او موندنه کي تر گه څرگانسان يا کامل پير عرفاني مفھوم، په ريښتينې او دقيقه تو

په کندھار، پښتونخوا او .  ي او تجارتي ښار ، کندھار، وخوا ته مخه کړه گھر څه مخکي د ھغه مھال د لوی فرھن
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وروسته دې نتيجې ورسٻدئ، چي د ويسيه طريقې په پيروۍ بې پير او ھندوستان کي تر اوږدو پلټنو او تالښو 

  .مرشده د توحيد پيژندني او عرفاني بشپړتيا يون پيل کي 

په    اړه د خپل عرفاني پير د څرگندونو پهباره کيعلي محمد مخلص، د کامل او ناقص پير د صفتوپه   

غجنو او ناقصو پيرانو ډلي د ا چي د د رولروښان، وليدفکور عرفاني  پٻشوا،  بايزيد «  :  ليکي يوه بل ځای کي

 د حق تعالی په معرفت او د توحيد په پوھي رگممال او شتمنۍ تر السه کيي؛ و گ له خلپيرۍ او مرشدۍ په نامه 

 هپير روښان ،ھمدغه راز  د زياترو دروٻشانو او عالمانو په ډلو کي ھم ھيڅ ديني قواعد و نه ليد.  ھيڅ خبر نه دي 

پر دوی سربٻره ، پير روښان داسي دروٻشان .   پلورله بدل کي زھد، تقوا او پوھه  د مال  او شتو په  ھمھغوی. 

  »  . ٢٢نيا يې پرٻښې وه ؛ او د خلگو ناروا خوړو او مال ته يې سترگي نيولي وېو، چي حالل کار او دهھم وليد

مل پير صفتو او ځانگړتياوو په ريښتيني  په شخصيت کي د کا،بايزيد روښان، د مفکر عرفاني الرښود  

 په دربار کي لوی ،حکيم ميرزا،  ناڅاپې نه وه، چي د کابل د مغولي واکمنجھتهله دې . بڼه تحقق موندلئ ؤ 

قاضي،  قاضي خان، له پير روښان سره تر اوږدي علمي او عرفاني مناظرې وروسته، ھغه ته په دې ټکو خطاب 

ھر څوک چي ستا پر الس توبه وکي؛ او ستا متابعت ته !  کامل او مکمل پيره !  ٻخه اې ش! بارک هللا «  : ؤئ کړ

حالنامه «  په ،مخلص » .  ٢٣برخه واخليهللا و تعالی د خدای له معرفت او د توحيد له پوھي به اء مال وتړي، انش

و په باب  ھم ډٻري ، بايزيد روښان، د نورو ھڅپٻشواکي د کامل پير د موندني په ھيله د خپل عرفاني » 

  . دلته له يادوني تٻريږو  اسيته يېارزښتناکي خبري کړي دي، چي د ځای د کمښت له

 په ډٻري خصوصيات، په خپله عرفاني شاعرۍ کي د کامل پير لوړ مقام، د ھغه صفتونه او ،مخلص  

رداری ورکيي، چي د کوثر  په يوه غزله کي بينادلو رندانو ته  خب،ھغه. استادۍ او ھونرمندۍ سره بيان کړي دي 

  :  اوبه يوازي  دکامل مر شد په ارشاد او الس نيوي کي موندالی سي 

  که طالب د کوثر جوی يې په صورت کښي         

  په جھان کښي کړه حاصل مرشد رسوخه

***                                      

 !           بې ُمرشده به دغه اوبه ونـــه څښې

   يې زده کړه له شيوخـــه د ھستۍ علم

***                                     

  ئ            نن ســــبب د معرفت پيرکامـل د

  بې مرشده د عرفـان پياله ده ستوخـــه  

) حقيقي يا طبيعي( کي د دوو ډولو زامنو نظريه  وړاندي کيي، چي يو يې صلبي» حالنامه « مخلص، په 

مخلص، د ھمدې عرفاني تيورۍ په څٻر، زٻږٻدنه ھم دوه ډوله بولي، چي يوه  . ئ  د)مريد ( او بل ډول يې لطفي

؛ او له ي صوري زوکړنه دزٻږٻد څخه له مور او پالر، ھغه. زوکړه ده ) معنوي( يې صوري او بله يې مانوي 

وات من لم يد خل لم يدخلو فی الملکوت السم«   د ،مخلص.  د مانوي زوکړي په نامه ياديي زٻږٻدنهپير څخه 

په يوه پاړسي مثنوي کي د . په استناد مانوي زوکړه د ملکوت په اسمان کي د بيا زٻږٻدو شرط گڼي   » مرتين

  :انسان د دوھمي زوکړي مسأله داسي بيانيي 

  اگر خواھي تولد بــار ثانــی          « 

   بيا بشنو ز من ای يار ثـــانی
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          یبه پيش پير خود را مرده ســـاز

  یديگر بگذار لھو ولعب و بــاز

  خواھشھا خود را خود کــنی پاک          ز

  امين داری امانت دار چــون خاک

  ھر آن تلقين که پير در تو بنھــاد         

  امانت دان مده آن را تــو برباد

  حيات و علم و بينايی ازو جـــو          

   » . . .٢۴ زبان کن الل گويايی ازو جو

  :کامل شٻخ د حق تعالی د معرفت او  پټو علومو د زده کړي الرښود بولي بل ځای  

  !             په ظاھر علم که ځــان گورې راسخـــه

  نن حاصل کړه پټ علوم له مشايخــه

***                                      

  !            پټ علوم د حقيقت له پيــره زده کړه  

  لـم د ھر ِعلم ُکنجي ده   د باطـــن عِ 

د  د عرفاني سير او سلوک په ستونزمنو او تاريکو الرو کي د سالکانو ي ته، د کامل الرښوونمخلص

   :وريگه گپه ستر لمر ، بلکيڅراغ

   د وړاندي                 ېچي کامل ھادي رھـبر لر

   د وړانديېپه تياره کي چراغ، نمر لر

  اره شــي               د توحيد باريکه الر به  در ښک

   د وړانديېکه د زړه فکر، نـــظر لر

***                                         

  دکامل کالم چراغ لــــره د وړاندي            

  په دا نور به در څرگند شي وران لـه سازه

 عرفان ترالسه کول کامل پير، د مخلص په  عرفاني ډکټورينوکي دونه لوړ ځای لري، چي د معرفت  او

  : ناشونی گڼي رسره محال اوگ بې کامله

  بې کامله معرفت موندل محال دي            

   له مرشدپه دا ژوند ژر شه  آحـــاظه 

  !             نن  د مـــعرفت بھره له پيره يو سه

   تل به نه وي په دا وران جھان لظاظه

 چي د شوپرکانو په څٻر د لمر له ، نوره بې برخي دي يوازي ھغه کسان د کامالنو له،دمخلص له نظره

 ،په وجه دئ پاملرني دد کامالنو د معرفت ھمدې لوړ مقام ته . کي پناه لټيي   او تورتمو وړانگو تښتي؛ او په تيارو

 غوندي پياوړی او غښتلی پاچا )ع١٠٣٠/   ھـ ق۴٢١  -ع  ٩٩٩/ ھـ ق٣۶١(  ُسلطان محمود غزنوي ، مخلصچي

  :شاگرد بولي )   ھـ ق کي مړ۴۴٩په ( اياز  ده حشم و خدماوردو لښکر و  له گسره

  کامالن لکه آفتاب بينــا پر گرزي        



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

   شوپرک په رڼا پرٻوزي له پـــروازه

  د محمود سره عالم ډٻر بې حساب و       

   معرفت محمود حاصل که له ايازه 

 د حق په اثبات کي د کامل پير د ذکر او ارشاد ؛ اونستولود سالکانو په زړو کي د غير اوگومان په 

  :اغيزمنتا ته د مخلص په يوه غزله کي داسي گوته نيول سوې ده 

  !       که په ذکر د کامل مرشد باور کړې

  ! په نفي ال به نفي د گمان غر کړې

  هللا به کړې ثابت پر خاطر باندي         اال

  !   غير هللا به له خاطره ُکل بدر کړې

د عرفاني مقامو په پٻژندگلوۍ کي د » ازاد کامل  «  يا »  اکمل  «  ، »مکمل کامل  «  ، »کامل  « د 

مخلص، د کامل پير لوړو او بې ساري .  مخلص عرفاني نظريات ، په تول ډٻر درانه او په ښکالډير رنگين دي 

خپل  د.  ارزښت په سترگه گوري الرښووني ته د ډٻر قدر او  عرفاني پوھي او  او ژوريانساني خويو، پراخي

  :ئ کامل پير،  بايزيد روښان، په سوځونکې مينه کي د ھغه دابيت د ډٻرو واقعيتو ښکارندوی د

  ئ           د مخلص قبله، کعبه د روښا ن مــخ د

  ئ  د کافر گنگ د، د ُمسلِم مقصود کعبه

، چي د ھغه دکورنۍ ټولو لويانو ئ د خپل عرفاني الرښود، پير روښان، په مينه کي ھسي ډوب د،مخلص

  : اخالص خپله وجيبه گڼي  بې غله و غشه درناوی او او کوچنيانو ته

  !           گرتو مريد صـاد قی! مخلصا« 

   بر جمال حال روښان عاشــقی

  خاندانش دوست داری تو ز جـــان            

  »٢۵ برکه و مه اش مشو تو ظــان

 پښتو او پاړسي کالم کي راوړي دي، په عرفاني سير او سلوک کي دا ه چي مخلص ھم په خپلگلکه څن

خبره حتمي او ضروري نه ده، چي  د پير او مريد تر منځ اړٻکی او الس نيوی بايد ھرومرو مستقيمه يا بې 

واسطې بڼه ولري؛ ځکه پير روښان د علي محمد مخلص تر زوکٻدو لږ و ډٻر څلوٻښت کاله مخکي له دې دونيا 

ر سره له ھغه ھم د پير روښان  عرفاني طريقت او شخصيت ته د خپل ژوند او گي پټي کړې وې؛ مگرڅخه ست

  .وري گه گبشپړتيا د مشال په ستر

   د ډٻرو مخکښو عارفانو پهمخکيعلي محمد مخلص  تر له کامل پير سره سوځونکې مينه او اخالص

په لٻونۍ ) شمس تبرٻزي(  نه ده، چي دخپل کامل پير، دلته  بې ځايهئدکړئ  پراخ انعکاس  ھمثارو او بيانو کيا

موالنا جالل الدين بلخي رومي، دا ښکلی بيان  د ، مينه  کي د اسالمي تصوف او عرفان د وتلي او منلي الرښود

  :مثال په توگه ياد کړو 

  پيــــر من ومراد من و دوای مـن                 «  

  من   فاش بگفتم اين ُسخن، شمس من و خدای 

  کعبۀ من، ُکنشت من، دوزخ من، بھشت من                  

  » ٢۶مؤنس روزگار من، شمس من و خدای مـــن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

  ابدال، اوتاد، ابرار، سرھنگان  يا اخيار، قطب، قطب االقطاب، غوث، : دپاره  وگورئ و مالوماتو دنور

عجزه، کرامت او استدراج ، نبي او ولي، غوث االعظم، غوث زمان  يا صاحب الزمان، نقيبان، کامل او  ازاد، م

  .ولي او واليت 

  

  لمنليکونه

  .     ۵٩۶ :١ ، ١۵٩٠: ٢ عميد ١

  .      ٢٢٨ رزمجو ٢

  .م زه  به پر مځکه، خليفه پيدا کړ:  کله چي ستا رب، ماليکو  ته وويل :  ژباړه ٣

  .  نگړتيا وښووده ته يې د گردو شيانو نومونه، ماھيت  اوځا) ع ( او آدم :   ژباړه ۴      

 وکړه؛ خو يوازي ابليس  ورتهته سجده وکئ، دوی ټولو سجده) ع ( آدم :  ته وويل )ماليکو( کله چي موږ پريشتو:   ژباړه ۵             

  .  سجده ونه کړه 

و اوبوکي مو د سفر وسايل ور ، په وچه ائدئ بچيانو ته ډٻر وياړ او عزت ورکړ) ع( په ريشتيا سره موږ د آدم :   ژباړه ۶             

  .        . .کړي دي 

   .       ٨ رزمجو ٧             

   .     ۵۵ عطار نيشابوری  ٨    

   .     ٢٣٢ رزمجو ٩

   .  ٢٣٢ رزمجو ١٠       

   .                               ١٧٢  نيرومند محقق ١١

                             .                 ٢٧٣دورۀ کامل مثنوی معنوی بلخی، ١٢

   .     ۵  -  ۴انسان الکامل نسفی، ١٣  

   .    ۵   انسان الکامل نسفی،١۴               

          .٧ انسان الکامل نسفی، ١۵

   .۶٢ ، ۵۶ حافظ شيرازی  ١۶ 

                            .               ۴٧٩ حالنامۀ بايزيد روښان علي محمد مخلص،  ؛ ٣٧ صراط التوحيد روښان،  ١٧  

   . ٣۴ -٣٣  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ١٨

   .   ٣۶ -٣٣  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ١٩     

  .      ١۴۴   حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٢٠

   .      ۴۴  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٢١  

   .١١٠  -١٠٩   حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٢٢         

   . ٣۴٠  حالنامۀ بايزيد روښانخلص،  م٢٣

   .۴٧٩  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٢۴

   .۶٠٠  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٢۵

   .١٨٠) ديوان کبير( کليات شمس  بلخی، ٢۶

  پاته لري 

  
 

 


