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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ نومبر ١١

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٢١  

 
  : ُحُضور او غيبت - ۴٠

بايد  ور مانا داده، چي د الھي ديدار او پټوحقيقتوپلټونکی سالکضُ ي تصوف او عرفان کي د حُ په اسالم

ھغه څوک چي په زړه او اروا، د  د عارفانو په وينا،  . )وي (يي په ذکر او فکر لگيا يوازي د خپل واقعي معبود

د اسالمي تصوف او   .١نه رسيږيناسوتي عالم په ُمردار ډنډ کي غوټې وھي، ھيڅکله  ديار ديدار او وصال ته 

باور لري، تر ھغه مھاله )  ھـ ق  ٧٠٠  - ۶٣٠( عزيزالدين بن محمد النسفي  -عرفان خوږ ژبی  نظريه پرداز 

ترڅو انسان يو لوری او يوه قبله .  چي د خدای دوستي ټول زړه  ونه نيسي، انسان يو لوری او يوه قبله نه مومي 

ال صلوة اال بحضور  ( سي له خپل څښتن سره راز او نياز کوالینه ی سي ؛ او موندال حضورنه پيدا نه کړي، 

ئ ھر څوک چي په گرده ُعمر کي، يوه  پال په  حضور سجده وکړي، ھغه خپل کار بشپړ کړ:  دی زياتيي) . قلب

يڅ  لمونځ کيي، په حقيقت کي ٻې ھه، ھغه څوک چي په ژوند کي، ھره ورځ زر رکعته بې حضوربالعکس. ئ د

   . ٢ئکړئ نه دھم کار 

 ھـ ق کي د ھندوستان ٧۵١په (  الدين نخشبي  خواجه ضيأ -د عرفاني کتاب ليکوال » ِسلک الُسلُوک « د

په ظاھري « : نظر وړاندي کيي فلسفي او عرفاني د حضور او غيبت په باب داسي ظريفانه ) په بدايون کي مړ

ھغه په غيبت کي نه يي؛ مگر ھر څوک چي په حضورکي  ،نيا کي ھرھغه څوک، چي په حضور کي دوست ييود

په دې ډول تر څو سالک ځان غايب نه کړي، له دوست سره به حضور و  . ئدوست سو، ھغه په غيبت کي ولوٻد

ځينو  » . ٣له غايب سره غايب او له حاضر سره حاضر کسان ډير يي؛ خو عارف تل حاضر غايب يي. نه مومي 
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لکه څنگه چي د خواجه   .۴ئ دئ، د ُسکْر يا بې ھوښۍ؛  او حضور د صحو په څٻر گڼلعارفانو او صوفيانو غيبت

نيا او نورو تعلقاتو ونخشبي، په عالمانه او فلسفي بيان کي له ورايه  ښکاري، د يا ر د حضور لومړنی شرط ، له د

پاره له خلگو ، ددلو ، چي عارفان د خپل معبود په مينه کي، د حضور مونئدې امله دھم له  .ئڅخه پرٻکون د

  .  پرې کيي هکو څخه زړونٻنيا ، عقبا او ھر ډول اړود

 ې، چي د سالک زړه او اروا، د بٻالبيلو حجابو تر اغٻزئ، ھغه حالت دخالف  غيبت د حضور پر 

حضور او غيبت،  .نورو لورو ته ځغلي والندي، د خپل  ريښتيني معشوق له ھمٻشني ياد او سوځونکي ميني څخه 

ممکنه ده د تصوف او عرفان الروی عمالً د الھي عشق پر ميدان ناست . مسألې دي ) معنوي(  او مانوي فکري

داسي حالت د عار فانو په نظر .  يي نيا يا آخرت په لوموکي بندويي؛ خو داصلي او واقعي ميني پر ځای، د د

چي تل له يار سره حاضر ؛ اوله ، ئ د عارفانو توپير له نورو کسانو څخه داد.  ئ بلکي غيبت د، حضور نه

 . يي سره غايب ه له يارخو؛ په داسي حال کي چي نور خلگ له اغيارو سره  حاضر؛ يياغيارو سره غايب 

  .عارف په ھر غيبت کي حاضر؛ او په  ھر حضور کي  غايب يي 

ٻر په  ډ علي محمد مخلص ھم په خپل عرفاني د يوان کي، د حضور او غيبت د عرفاني مسألې په اړه

ھغه په يوه مناجات کي د هللا تعالی حضور د ځان دولت او غيبت يې د ځان . زړه پوري ټکي وړ اندي کړي دي 

  : رنځ او خواشيني گڼي 

  لوی دولت ستا حضوري ده په غيبت کښي ضروري ده                

  !دلگير د زړه سجـڼه  په ضرور زړگی دلگير شي د

  : کي دا ډول حضوري خپل ُمراد او مقصود بولي د ھمدې مناجات په يوه بل بيت 

  !                 د فقير ُمراد حاصل کړې له مقصوده يې واصل کړې 

  !د زھير د زړه سجڼـه  ئ حضوري د زھير خواست د

  :مخلص، د حضور لمونځ دمؤمن دزړه معراج بولي 

  ئ            په حضور نمونځ  د مؤمن دزړه معراج د

  ئ زړه عرفان ســــــراج دچي په غولي يې د

  : وري گه گ په ستر بې نمازۍانځه ته دپه يوه بله غزله کي، بې حضوره لم

  !            د صلوة د ښې واروه که مؤمن يـې 

      چي د زړه په حضور نمونځ  نه که بې نماز شي

ت بې گټي ؛ او د ھغه چا ټول عبادڼيگه گتواو فراغت د  لومړي شرط په  مخلص، قناعت  دجمعيت

  :   بولي، چي د زړه  فراغت نه لري 

  توانگر په زړه قانع شه            ت

  چي پرٻشان زړه يې جـا مع  شه

  چي يې زړه فراغت نـه وي           

  ُکل طاعت، نمونځ يې ضايع  شه

  زړه ھاله فراغت مومي           

  چي عارض ځني مانع  شه

  يو دنيا عارض بل خلق          
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  ھم يې نوس، شيطان قاطع  شه

د مخلص د عرفاني نړۍ ليد له مخي، سالکان يوازي د حق تعالی په ذکر او فکر سره کوالی  سي، د ھر 

  :  ډول عوارضو له جاله ووزي؛ ځان ھٻر؛ او تل د خدای تعالی بې مثله ھستي پر زړه  حاضره  کړي 

  ئ        چي يې زړه مشغول په ذکر کښي ھمٻش د   

 ئ  حاضر وحق غايب له خوٻش دھغه کس

  : بل ځای ھمدا خبره داسي بيانيي 

  که  په ھر زمان خبر واخلې له د مه            

  جمعيت به د زړه بيا مومې اتمه       

  قطعي           ئ جمعيت د حق په ذکر کښي د

   دا خبره په قرآن کښي ده  رقمه

  . ذکر او فکر:  پاره  وگورئددنور مالومات  

  

  نليکونهلم

   .  ٩۴٧ عميد ١  

   .                ٣۴١ انسان الکامل نسفی، ٢                  

   .    ١٢  نخشبی ٣                                  

  .١٢  نخشبی ۴             

  

  : حقيقت - ۴١

. پٻژندل دي عارفان او متصوفين ، حقيقت ھغه پوھه بولي، چي موخه او مقصد يې د هللا سبحانه و تعالی 

 دا پوھه ،په بل عبارت. پاره، ځانونه له زده کړي او تکليف څخه بې نيازه گڼي د دې ډول پوھي ته درسٻدو ھغوی

د  ځينو عارفانو شريعت، طريقت او حقيقت . مخامخ عطأ کيږي ياته بې واسطې انوعارفود خدای تعالی له خوا 

، ئمانا، چي شريعت پوست، حقيقت مغز او طريقت ھغه څه دپه دې . بادام له پوست او مغز سره ورته بللي دي 

   .١واقع دئ چي د پوست او مغز ترمنځ 

کشف « په خپل مشھور اثر )  ھـ ق کي مړ ۴۶۵په  ( ي ابوالحسن علي ھجوير - وتلي عرفاني الرښود

يعت، حقيقت   شر،ده په عقيده د. يوه شي دوې نه  بٻلٻدونکي برخي گڼي  شريعت او حقيقت د کي» المحجوب  

حقيقت د « :ي يورسته د شريعت او حقيقت ترمنځ ځينو نازکو توپيرو ته داسي اشاره ک.  ؛ او حقيقت، شريعت ئد

په داسي . ؛ لکه د خدای تعالی پٻژندنه ئبدلون او اوښتون روا نه د ډول ، چي په ھغې کي ھيڅ ئھغي مانا تعبير د

  شريعت ،له ھمدې امله.   ته اوښتي دي ې څخه بلي بڼې يوې بڼحال کي، چي د شريعت ُحکمونه او امرونه تل له

د شريعت له ساتني پرته، د .  او ساتل کيږي ؛ئ؛ خو حقيقت تل د لوی څښتن له خوا ساتل سوئانساني فعل د

شريعت او . ئ شريعت بې حقيقته ريا؛ اوحقيقت بې شريعته ُمنافقت د. ئ دکار حقيقت موندنه او قيام ناممکن 

  ». ٢دواړه د جسم او اروا په څٻر ديحقيقت 

 شريعت د انبياووخبري؛ طريقت دانبياوو)   ھـ ق٧٠٠  - ۶٣٠(  شٻخ عزيزالدين نسفي -بل مفکر عارف   

دده په  نظر، .  عمل؛ او حقيقت د انبياوو ليدنه بولي، چي لومړی اقوالي، دوھم افعالي؛ او دريم احوالي بڼه لري 
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چي په دې درو کي يو ھم نه  څوک او ھغه  کامالن گڼل کيږي؛،لريويا صفتونه ھغه څوک چي دا درې مقامونه 

  .٣په ډله کي راځي ناقصانو  دلري،

، حقيقت د خپل عرفاني سيراو ُسلُوک،  اورمړ انصاريد علي محمد مخلص عرفاني پير، بايزيد روښان  

پټ  ته ويل کيږي، چي ھغه پٻغمبرانو حالد پير روښان د عرفاني نړۍ ليد له مخي، حقيقت د . ټاکلئ دئ دريم مقام 

 د خدای ھمٻشنی ياد، پر خپل تلقين باور، د يار د جمال ننداره، له   پير روښان،ھمدغه راز . ۴ئذکر د او ھمٻشنۍ 

  .ټول د حقيقت فعلونه بولي ،  هللا او نوروحجابو ليري کولیزړه څخه د ماسوا

په يوه . قيقت په باب خورا په زړه پوري بيانونه لري مخلص ھم  په خپله لوړه عرفاني شاعري کي، د ح  

  :غزله کي، حقيقت  د اسرارو او ارواوو پوھه گڼي

  شه دانش پـه حقيقت کښي د ارواحـو         

   دانا شي د روحــانو په صفت ښه يچ

 ئله سپوږمۍ سره تشبيه سو حقيقتشريعت له شپې، طريقت له ستوري او دمخلص په يوه بله غزله کي، 

  :ئ د

   طريقت ستــوری            ،شريعت مثال د شپې

  و قمـر تهئ حقيقت مثال څرگند د

  :ي  بولبل ځای، د حقيقت مقام د َجَبُروت له لوړ او ناپايه عالم سره برابر  

  ئ            کُوت مقام يـاد سولَ طريقت د مَ 

    يــت ښــه  ُحرُروت مقـام بَ حقيقت د جَ 

 سکونت، پوھه او ،شريعت،  طريقت،  معرفت،  قربت، وصلت، وحدت : پاره وگورئ دت  د نور مالوما         

  .عقل 

  

  

  لمنليکونه

  .          ۶٠ نيرومند محقق  ١   

  .                                           ٧٠۶ -٧٠۵ ھجويري ٢                    

   .٣ انسان الکامل  نسفی،  ٣

   .٢٨٢   اسفنديار۴   


