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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ نومبر ١۶

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٢٢  

 
 

  ه او عقلوگورئ  پوھ: حقيقي پوھه   - ۴٢

 

  :ُخُضوع او ُخُشوع   - ۴٣

 چي په لُغت کي  )په پٻښ» ش « او » خ « د  ( وعشُ او خُ ) په پٻښ» ض « او » خ « د ( وع ضُ خُ 

د سالک د   په عرفاني او تصوفي نړۍ کي . يو، ننواتو، سپٻڅلي اطاعت ، عاجزۍ او ځان خوار گڼلو ته وايييزار

عرفاني سير او سلوک  ھر مقام ته د رسٻدو،  خضوع او خشوع، د . ماليږياستعځان ھٻرولو او نٻست گڼلو په مانا 

د توحيد او عرفان دعوه تر ھغه مھاله  تشي د متصوفينو او عارفانو له نظره، . ڼل کيږي لومړنی او حتمي شرط گ

. )وي(ي ي، چي د خضوع او خشوع  په  لوړ او بې بديله  زٻور ښکلي سوي نه ګڼلي کيږيخبري او بې مانا الپي 

کي ځان د حق تعالی د ناپايه  د پټو حقيقتو موندونکي بايد په خپلو ټولو عرفاني کوښښو او رياضتود دوی په باور، 

د محبوب په مينه کي سوځونکو . کوچنۍ ذره او حتا تر ذرې ھم کوچنی وگڼي يوه او بې مثله  ھستۍ په وړاندي 

بلکي ، نيا او عقبا ټول حجابونه له زړو ليري کړيونه يوازي د داو نياز پر مھال،  عارفانو، د خپلي ريښتيني راز

نيا او عقبا طالبان، تل له خپل ود دچي ، عارفان استددالل کيي. خپله فاني او ظلي ھستي يې ھم ھٻره کړې ده 

  . قصور په سوچوکي ډوب سوي دي  واقعي معبود سره د ميني پر وخت، د حوراو
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عرفاني سير او سلوک خپل ، ھم  د خضوع او خشوع مسأله په زموږ موحد عارف، علي محمد مخلص

کي د خضوع اوخشوع فلسفه او د ھغې انکار نه  ھغه په دې بيتو د. کي تر ټولو اساسي او محوري ُعنصر گڼي 

  :ئ دئ منونکی ارزښت، په خورا استادۍ سره بيان سو

  که خبر شې له دې حقيقي خضــوع          

   خــشوعله ھستۍ، خودپرستۍ نشي

  حقيقي خضوع  نٻستي ده له ھستيــيه          

  ھستييه له تکبيره شــه ممنــوع د

  !         مخلصـه ئ ُکل طاعت يې له ُنقصانه د

   يې نه وي په طاعت کښي زړه خضوع  يچ

  .  فنأ او بقأ، ھستي او نٻستي،  جمع او جمع الجمع،  نفي او اثبات :   پاره  وگورئدد نور مالومات  

 

  :َخوف او َرجاء   -۴۴ 

عربي ) په ْزَور» ر « د   ( رجاءد د بٻري يا بٻرٻدولو؛ او عربي ټکی ) په ْزَور» خ « د  ( خوفد               

د تصوفي او عرفاني مخکښانو په نظر ، له خوف څخه مقصد د بيري   .١ ئلرلو په مانا داوميد د ھيلي يا ټکی 

په دې حالت کي .  کي ور پٻښيږي بٻالبٻلو پړاووه د عرفاني سير او سلوک په ، چي سالک  ته د ھغئھغه حالت د

خپلو گوناوو او غفلتو له امله د بې برخي  کٻدو، بې  عرفاني الروی، د پرودگار د عظمت او جالل په  وړاندي، د

 عبادت، ، چي دئحالت دھغه ميد وخوف پر خالف، د ھيلي او ا د  رجاء. ) کوي(کييوسۍ او  بيري احساس 

ميد، کله د دوږخ له ودا ھيله او ا. زھد، رياضت او نورو عرفاني کوښښو په مرسته، د سالک په زړه کي پيداکيږي 

 ښواو ښادييو د تر السه کولو اوکله کله ھم  الھي ديدار ته د رسٻدو په بڼه  داور څخه د ژغورني، کله د جنت

او مقامو څخه گڼل کيږي؛ خو د محبوب په  رزښتناکو صفتوپه عرفاني سلوک کي، له ا خوف او رجاء. څرگنديږي 

ميدواري، ودا ډول بٻره او ا.  ئ  يوازنۍ او وروستۍ ھدف  نه د،لوړي عرفاني نړۍ مينه کي د سوځٻدلي سالک د

ي؛  په داسي حال کي چي دعرفاني طريقت الروی يا له ھماغه يکي ځاله جوړ   په زړوانو او زاھدانوزياتره د عابد

  کي د زړه له ترڅډٻر ژر يې د خپل عرفاني سفر په دا چي يا  ي؛يبيري او ډار په مفھوموځان نه پوه ک د يله پ

  .ي يکوره ليري غورځ

د بولگې په توگه، . ئ  مسألې په قرآن عظيم الشان کي ھم، پراخ انعکاس موندلئ د د خوف او رجاء                

ولنبلونکم بشی من  .  . .« : په يوه برخه کي راغلي دي ) ١۵۵: ٢( سم آيت د بقرې د سورې د يوسلو پينځه پينځو

کي، له    د قرآن مجيد په ډيرو آيتو . ازمايووهاو لوږ) خطر  ( هياني موږ تاسي په بٻر » . .  . الخوف والجوع

په آني نصوصو کي مسأله ھم په قر د رجاء . بٻري اوغم د نشته والي ژمنه سوې ده  د نٻکو اومؤمنو کسانو سره 

تتجا فی جنوبھم عن ( په يوه برخه کي ) ١۶: ٣٢( د سجدې دسورې د شپاړسم  آيت  . ه بيان سوې دهگپراخه تو

. ي ي  د ھغو کسانو يادونه سوې ده، چي په بٻره او ھيله کي د پروردگار ياد ک) . . .المضاجع يدعون ربھم خوفاً 

، ئدئ سوياد کي ھغه څوک د موحد راجي په توگه )  ١١٠: ١٨ ( دغه راز، د کھف د سورې په  يوسلو لسم آيت

په  يوه  ) ۵٣: ٣٩( د ُزمر دسورې د دروپينځوسم آيت .  چي نٻک عمل وکړي؛ او د خدای پر فضل باور ولري 

ً .  . .( برخه کي  ي  ، چئدئ ل سوړ ټولو بند گانو ته زٻری ورک)ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا يغفر الذنوب جمعيا

په دې توگه، خوف او رجاء . نه اوسي ود هللا سبحانه وتعالی  له مھربانۍ او بخښني څخه، نامٻنده او زړه ختلي 
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که نه نو ، د سمي رجاء نخښه داده، چي د رجاء خاوند نٻکو عملو ته پاملرنه وکي. دسالک دالري دوه وزرونه دي 

    .٢نه راجيئ ميد څښتن، عاصي دود ھيلي او ا

 من يعبدهللا الجل « د عرفان په رمز و راز خبر عارف، علي محمد مخلص، په خپل ديوان کي د                   

د عرفاني وينا په استناد ، ھغه عابد د  » ٣الجنة فھو عبدالجنة ومن يعبدهللا الجل الخوف فھوعبدالنار ال عبدهللا

 بلکي د ، د خپلي سوځونکي او لٻونۍ ميني په خاطري، چي نه له خالق تعالی سرهين  مريي په نامه يادامزدور او 

  :د ده عارفانه کالم دئ، چي وايي . ي يري، شپه او ورځ  په عبادتو او ذکرو اخته ٻدوږخ د اورو او ربړو له ب

  ئ              پـاره ښه ددعبادت خاصه دخدای     

  د جزا په اُميد ُکل د مزدور کـار شه 

  پاره               دچي  بندگي که د څښتن د څيز 

  ھغه څيز خدمتگـار شه  په معنی کي د

  ئ               چي له ويري عبادت کـاندي مريی د    

   وخوف طاعت، عمل ديار شــه  بې رجاء

نيا او آخرت له بنده ازاد کړي؛ اود خوف او ومخلص، ھغه څوک د عاشقۍ وړ بولي، چي ځان د د               

د ده د ھمدې غزلي په يوه . اود جنت دحورواو غلمانو ھيله من زاھد ته پرٻږدي د ډارن عاب مفھونه، ددوږخ  رجاء

  : راغلي دي داسي بل بيت کي 

  چي بې دوسته په دوو کونو غرض نـه که                      

  ھغه کس د عاشقييه سزاوار شـــه  

  چي  بې خدايه نور مقصود دطالــب نه وي                      

   په تحقيق ژر له مقصوده برخوردارشـــــه 

  ، زھد او زاھد، ُشکر،أنيا، عقبا او موال، رضوتسليم، توبه، توکل، د  :ئ پاره وگوردد نور مالومات              

  .  فقر ډولونه، د فقر مقام او مرتبې،  فقير او صوفي، قنا عت  او داسي نور  صبر،  عابد او عبادت، فقر، د

  

  نهلمنليکو

  ١٠۵٨، ١٢٢۴: ١ عميد ١  

   .  ٢۴٣ رزمجو ٢      

؛ ھغه څوک چي ئ، ھغه د جنت بنده د کييھغه څوک، چي د جنت په خاطر د خدای عبادت:   ترجمه ٣           

  .نه د خدای بنده ئ ي، ھغه ددوږخ بنده ديددوږخ  له بيري د خدای عبادت ک

  


