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 ه او عقل پوھ:  وگورئ :   لدني پوھه - ١٣٨

  : لوح  محفوظ/   لوح المحفوظ- ١٣٩

ھغه لوحه ده، چي په اووم اسمان کي ايښوول سوې ده؛ او د » لوح محفوظ « د اسالمي روايتو له مخي 

د حکيمانو په اصطالح فعال » لوح محفوظ  « .  ئ دئ کښل سوپکښي تٻرو او راتلونکو پٻښو ټول څرنگوالی 

ھغي درجې و دا اصطالح  په تصوف او عرفان کي د الھي انوارو .  يل کيږي  عقل يا ُکلي نفس ته واولعقل، 

   .١ د پيدايښت په يوه پړاو کي تجال مومي يامرتبې ته وايي، چي دکايناتو

«  په خپل لوړ عرفاني اثر )  ھـ ق٧٠٠  - ۶٣٠(عزيزالدين بن محمد نسفي _ مفکر عرفاني الرښود 

يو مخ يې د خدای او بل . دجبروت عاَلم دوه مخه لري « : داسي ليکي اړه کي د لوح محفوظ  په » انسان الکامل  

، د لوح محفوظ  په نامه ئ د خداي خوا ته د)چي يې( ې ، چمخھغه . ئ مخ يې د ملک او ملکوت و خواته د

. ٢يھر څه چي وه او سته، گرده د جبروت په عاَلم کي ليکل سوي د.  دا لوحه د خدای کتاب ھم بولي .  ياديږي 

شواڼۍ په نامه يادوي؛ ځکه د ي، د مئشٻخ نسفي، د جبروت ھغه مخ ، چي د ناسوت او ملکوت خواته څٻرمه د »

په جبروت کي ھرڅه پټه او ُکلي بڼه .  ده په اند، د مفرداتو او مرکباتو عالمونه ټول له جبروت څخه پيداسوي دي 

عليا او  ( يوه بله برخه کي د الھي عاَلمو علوي سفليشٻخ نسفي، د ھمدې لوړ فلسفي او عرفاني اثر په  . ٣لرله

، د له مخينظريو دد ده .  گڼي » لوح محفوظ « وٻش ته په پاملرني سره، علوي عالَمونه د سفلي عاَلم ) سفال

يوه لنډ کتاب بڼه لري، چي   ھر څه  په ُکلي ډول ليکل سوي دي؛ او د،کي) لوح محفوظ( جبروت په علوي عالم 

له دې کبله، موږ د دې شيانو .  ملکوت او شھود په عالموکي له گردو تفصيالتو سره بيان سوي دي   دجزييات يي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

شٻخ نسفي، د جبروت د عاَلم د بشپړتوب او تفصيل په باب، د  . ۴او پٻښو په اړه د واک او اختيار خاوندان يوو

په دې مبارک آيت کي .  ه اشاره کړې ده يوې برخي ت) ۵٩ : ۶( سپٻڅلي قرآن د انعام د سورې د نه پينځوسم آيت 

ياني داسي ھيڅ لوند او وچ نسته، چي په ُمبين   »  والرطب واليابس اال فی کتب مبين.  . .« : داسي راغلي دي 

ه په دې ډول گورو، چي د قرآني نصوصو پر بنسټ ، الھي کالم په لنډه توگ . )وي(يي کي نه ) لوح محفوظ( کتاب 

د شٻخ نسفي له ھمدې استدالل څخه داسي  نتيجه اخلو، . ئ دئ په مانا تفسير سو» لوح محفوظ « د ټولو کايناتو د

، چي د جبروت په ناپايه ئ ھغه عمومي، ُکلي او لنډ بيان دره کيد کايناتو د ھر شي په با» لوح محفوظ  « چي 

  . ئ دئ عاَلم کي ليکل سو

له داسي سپيني مرغلري جوړه لوحه » لوح محفوظ  « ويل کيږي، چي په ځينو عرفاني ډکټورينو کي   

دا لوحه په اووم اسمان . ئ  پوري دهتر  لوٻديځه ده، چي اوږدوالی يې له مځکي څخه تر اسمانه؛ او بر يې له ختيځ

الی، خدای تع.  خوندي ده ود شيطانانو له ھر ډول الس وھني او د ډٻرښت او کمښت ستونز. کي ايښوول سوې ده 

د . ئ فعال عقل د»  لوح محفوظ « د حکيمانو په نظر.  ئ  دئ ليکلپکښيپه خپل قلم د ھر شي ټول څرنگوالی 

   .۵کښل سوي ديکښي ، چي ټول موجودات پئصوفيانو په نظر، ھغه الھي نور د

 او الرښوونوزموږ فکور عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، په خپل پښتو ديوان کي له قرآني زده کړو   

د . ئ دپکښي خوندي   او جوھر د ھر شي حقيقتيا ھغه لوحه بولي، چيد کتابو مور » لوح محفوظ  « سره سم 

»  اُم الکتاب « يا » لوح محفوظ « د ) صاحبدالن( زړه خاوندان بې مثله د ، يوازي ده د عرفاني نړۍ ليد له مخي

   :لوړه عرفاني مرتبه مومي 

   شي             چي بې مثله زړه حاصل که صاحبـدل  

  صاحبدل ته گشاده د حکمت بـاب که 

  تر دا لويه مرتبه په جھان نشتــه            

  يې زړه لوح المحفوظ ام الکتاب که چي

  د ناسوت عاَلم، د تر سرليک الندي» عاَلم او د ھغه ډولونه « د :   دپاره وگورئ و مالوماتو د نور

عالم، د ھستۍ اونٻستۍ يا د وجود  او عدم عالم، علوي او سفلي عالم، د ملکوت عاَلم، د جبروت عاَلم، د الھوت 

  .وحدت او کثرت عالم،  بسيط او مرکب عالم،  لوی او کوچنۍ يا کبير او صغير عاَلم 

  

  لمنليکونه

   .  ٢١٢٣ : ٣ عميد ١  

   .      ٣٩١ انسان الکامل نسفی، ٢         

      .  ٣٩١ انسان الکامل  نسفی، ٣           

   . ٢١١ انسان الکامل  نسفی، ۴           

  .       ١٣٣ زبدة الحقايق» تعليقات، «  وردی، ۵           

 پاته لري 

  

 

 


