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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ دسمبر ١١

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٢۶ 

  : ساتنه رازودعرفاني   - ٧٢

 گڼله کيږي؛ او ھغه څوک د اسالمي تصوف او عرفان کي د اسرارو ساتنه د طريقت له واجباتو څخهپه   

 ).کوي( وخوندي کولو ته پام نه کييد پټو رازو  بولي، چي د عرفاني سير او سلوک جدي  خبرداري او ايداد وړ

/  ھـ ق٢۴٧( قدس هللا روحه ابوبکر دلف  بن جحدر يا دلف بن جعفر يا جحدر بن دلف يا دلف بن جعتره شبلي 

قدس هللا روحه د الھي ميني د ] حالج [ ھغه ورځ، چي حسين منصور  « : وايي ) ع٩۴۶/ ھـ ق٣٣۴  - ع ٨۶١

نذراني په توگه په دار و ځړول سو، د ھغه په وړاندي ودرٻدم؛ او له لوی پروردگار څخه مي د دې پٻښي د حکمت 

ً فنزل به « : ي خطاب وسو په جواب کي داس.  په اړه پوښتنه وکړه  يا دلف کوشف بسر من اسرار نا فافشاھا

؛ او ئ ښکاره کخو ده ھغهته مي يو راز  ور وښيه؛ ) منصور حالج ( ھغه ) د شبلي نوم ( ياني اې دلفه  » ماتری

  » . ١ ، چي گورې يېهاوس داسي پٻښ سو

  -١٨۶٨( نيکلسن . ا.  پوھاند  ر -   د اسالمي تصوف او عرفان د لوی انگرٻز ليکوال او څٻړونکی   

له ر گمد حقيقت په وړاندي گونا و نه کړه؛ )  ھـ ق ٣٠٩  - ٢٢۴( په عقيده، حسين بن منصور حالج ) ع ١٩۴۵

منصور حالج ھغه  راز و ټولو خلگو ته .  ، چي د قانون په وړاندي يې لوی ُجرم وکړ ئ ايداد وليد يېدې امله

حالج د ُسکر او  بې ھوښۍ تر اغٻزې الندي خبري .  خليفه ته ساتلئ وای څرگند کړ، چي يوازي يې بايدخپل

؛ په داسي حال کي چي، ھغه ايله يو الھي ئدئ داسي ری واھه، چي د خدای تعالی له ذات سره يوسو؛ او وکړې

د  دا خبره څرگنده کړي، چي د خدای او د ھغه هغوښت] په خپلو شطحياتو سره [ حالج  . تر السه کړئ ؤصفت 
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» .  ٢ارزښتناک توپير يا بٻلوالی نسته؛ ځکه ھر څه د حق تعالی په ھستۍ کي نغښتي دي څه مخلوقاتو تر منځ 

 ۶٣٨  - ۵۶٠(   محی الدين ابن عربي -  ستر ساالر مکتب دپروفيسر نيکلسن د وحدت الوجود د عرفاني او فلسفي 

د ابن عربي په اند، ابدي او بې ساري « : سي ليکي د عقايدو په روڼا کي د عرفاني رازو د ساتني په باب دا) ھـ ق

انسان  د . مخلوقات د خالق بھرنۍ نخښي يا مظھرونه دي . دوه داسي اړخونه دي، چي دواړه يوبل ته اړتيا لري 

انسان د خپل مغز د محدوديت له امله . ئ دئ ، چي په پيدايښت کي څرگند سوئخدای تعالی  داسي راز  يا ِسر د

له دې امله، يوازي د الھي پوھي  يوه .  په يوه وخت کي د تفکر وړ ټولو شيانو په باب  سوچ وکړي ،نسي کوالی

.  ووايي » اناالحق  «  چي ،دې استدالل ته په پاملرني سره، له  انسان سره  دانه ښايي .  والی سيبرخه څرگند

 -  ۶٠۴( په توگه موالنا جالل الدين رومي نور عارفان، د مثال .  ئ ؛ خو يوازنۍ حقيقت نه دئانسان  يو حقيقت د

پوھاندنيکلسن په »  . ٣ييد بې سدۍ او ُسکر په شٻبو کي دې باريک او ظريفانه جالوالي ته پام نه ک)   ھـ ق ۶٧٢

صوفيان په  « : خپل ارزښتناک اثر کي د عرفاني اسرارو په اړه د موالنا جالل الدين  بلخي رومي دا نظر راوړي 

ي؛ ځکه بله داسي الر نسته، چي د ھغوی صوفيانه موندني او ي او نخښي  کارهو آثارو کي سمبولونخپلو بيانو ا

  »  . ۴ُمکاشفې تفسير کړي

« : دعرفاني   رازو د ساتني په باب وايي )  ھـ ق ٧٠٠  -  ۶٣٠(   عزيزالدين نسفي - وتلي عرفاني شٻخ 

ت پاتيږي؛ ځکه ھغه اور چي د سترگو له الري د ده ھر څوک چي َمَين سي؛ او خپله مينه څرگنده کړي، ھغه پلي

. په دې زړه ھيڅ جوړه نه ده . د داسي چا زړه نيم سوخته پاتيږي .  ، د ژبي له الري وزي ئوجود ته ننوتلئ د

  » .  ۵؛ او نه ھم د عقبا او موال ئکار د نيا دوداسي زړه نه د د

له ناپوھو او بې )  ھـ ق٩٨٠ -   ٩٣١( ر روښان پي  - د معرفت په پوھه  او اسرارو خبر عرفاني الرښود

تکلمو « : دې  لوړ حديث ته گوته نيسي ) ص ( خبره کسانو سره د خبرو او استدالل پر مھال، د حضرت محمد 

د دې مبارک حديث يادونه دا .  ۶ خبري کوئهياني له خلگو سره د ھغوی د عقلو په گچ  » الناس علی قدر عقولھم

و ھغه رازونه  ونه  ويل سي، چي مغز او اروا يې ھيڅکله  ته بايد  انسانجاھل او بې خبرهي، چي يحقيقت بيان

په مخ کي د مرغلرو ايښوول، کوچنيانو د سورنا وھل يا د   په غوږ کيه ځکه د سنډ؛ييپوھٻدو او منلو ته تيار نه 

  . ھيڅ گټه نه لري 

ياني ھر چا چي »  رف هللا کل لسانه من ع «  :باور لريپر دې عرفاني اصل متصوفين او عارفان   

عارفان، معرفت د نبي عليه السالم  راز بولي؛ او په خپل ټول ځيني .  ، د ھغه ژبه گونگۍ سوه ئخدای و پٻژند

زموږ واقف االسرار عرفاني شاعر ، علي محمد مخلص، . د ھغه له بربنډ کولو ډډه وکړي  ييځواک سره ھڅه ک

دا لوړ عرفاني ھمسي قطعه کي ړپه يوه پا. کي ژور او په  زړه پوري  بيانونه  لري ھم د عرفاني  رازو په ساتنه 

  :ي ياصل داسي بيان

  ھر که شناخت حق تعالی را             «   

  گنگ کرده زبان ز گفتن حال   

  عارفان ساده ترند يار عزيز               

   »    ٧  نتوان گفت کشف حال ز قال 

  -ع  ١٨٧۶/ ھـ ق١٢٩۴(  عالمه اقبال الھوري - عرفاني مفکرنامتو ھمدا مسأله، د زموږ د زمانې د   

  :سي غزله کي داسي بيان سوې ده ړپه يوه پا) ع١٩٣٨/ ھـ ق١٣۵٧

  گفتن کمال گويائی است             برھنه حرف ن«   
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       »     ٨حديث خلوتيان جز به رمز و ايما نيست 

، په ھغه.  ښکلې غزله کي د معرفت سالکانو ته  د عرفاني راز ساتني ټول اړخونه  ښيي ، په يوه مخلص

 بلکي ،په څٻر په شرپ او شرنگي و نه بھيږي يا سيندي، چي ھيڅکله درود يدې غزله کي سالکانو ته سال ورک

 مخلص،  ھم  د وتلي .سمندر په شان په پټه خوله او بې ساري پرتم، خپله الر پرمخ ووھي  يا د د رياب ھمٻشه 

نخښه بولي؛ او د ) کفر(عارف،  حضرت شبلي قدس هللا روحه،  له بيان سره سم  د رازونو بربنډول، دکوپر 

  .   عرفان الرويانو ته په ډاگه خبرداری ورکوي، چي ځانونه د کاپيرانو له ډلي ليري وساتي 

       !                        که عارف کل اللسان يې مه ويـــٻږه

  !د اسرار خبره مه کړه وسھـٻږه

  !                           د اسرار خبره پټه ُپر رموز کــړه

  !د عارف کــل اللسان په دود غــږٻږه

  دپټ راز خبري څه وايې څرگنــدي                            

  !د پټ ځان له حالـــه مه وايه شرمٻږه

   کښي                          رود ھلکه غورځي په زوره که په تله

  !ته درياب په څٻر خامـــوش قرار بھٻږه

  مښک برسٻره ژر له بويه شي بې بويـــــه                           

  !د زړه حال برسٻره مـــه کړه و پوھٻږه

  ھر چي ِسر د حق برھنه کاندي کافــر شي                            

  !ــه درٻږهته پر صف د کافرانو مـ

  ته گفتار د شريعــــت وايه په ژبه                              

  !په احوال د حقيقت پر زړه خوښــٻږه

  !                            فاش يې مــه کړهئ معرفت د نبي ِسر د

  !  ښه اسرار د نبي پټ کړه مــه رٻزٻږه

ي  د ھغه مؤمن برخه بولي، چي د ريښتيني توحيد  يواز لرل،په بله غزله کي پر غيب او اسرارو ايمان

  :    چي زړه يې د بٻالبٻلو پردو او خنډو له امله د حقيقت نور نسي ليدالی ،ھغه ُمشِرک د ي، نه يمقام ته رسٻدلئ 

  له اسراره برخوردار ھيـــڅ              ئ ُمشِرک نه د

   فھم نه لري يقين کړي په گفتار ھيـــڅ

  الم ظاھر شي په صورت کښي           زيات يې ِشْرک ک

  جاھل د وړاندي پوھه د اسرار ھيـــڅ د

  ئ             ھر چي يو په ډٻري ياد کــاندي ُمشِرک د

  خبردار ھيـــڅئ  د توحيد له ِعلمه نه د

مالک  په يوه ښکلي مناجات کي د اسرارو او رازو د نه رسواکولو منطق په دې کي گوري، چي د زړو

   :دی وايي. ھيڅ حاجت نسته ) ته يې( ؛ ښکاره کولو او غرغړو تې ئھر څه خبر دپه خپله 

  !            ته عليم د زړه له حاله خبردار يې   

    په زبان ويلئ نشم پټ اسرار زه 
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  :د مخلص په نظر بايد د معرفت رازونه  يوازي د حق پلويانو ته وويل سي 

  ــــق                     ھر که را بينی که از گفتار حـ. . .  « 

    » ٩. . .   بد برد با او مگو اسرار حــــــق 

  :سي بيتو کي، ناپوھوته د پوھي او عرفان د خبرو ويل، پر غوړ لوښي د اوبو پاشل گڼي ړ په دې پا

  بر سبو ُپر گر ريزی تــــو آب                «  

   جايگيرد و برفــــتد اندر تراب

  ز جھل و احمــقی               ھر که پُر باشد 

   »١٠  پند تو نه پذيرد آن گرگ شــقی 

 چي د حقيقت خبري نسي زغمالی؛ له دې امله ،مخلص، منافقان ھم د ناپوھانو په څٻر ھغه کسان بولي  

  : ليري وساتل سي  خبرٻدوعرفاني  رازو لهد بايد 

   عيــب او                   یگر منافق را بگوي«   

   نه گردد گر بگوی ريــــب او خوش

  بل گردد دشمن تو جان ستان                        

   »١١حق مگو در پيش احمق ای جوان  

د ساتني منطقي او اسرارو سي بيتوکي د ړد معرفت په اسرارو خبر عارف، علي محمد مخلص، په دې پا  

    :ندييگڅرعقالني دليلونه داسي 

   بود            مشک تا در نافه است خوشبو«   

   ز نافه بر کشـــــــــــــــــــــــــــيدی بو رود

  حال را در دل نگاه کن زين دليــــــــــل                

   »١٢تا نگردد حال تو در قال و قيـــــــل

حقيقي پوھه  « ، » باطني پوھه  « د پوھي او عقل تر سر ليک الندي :  د نور مالومات دپاره وگورئ 

  »لدني پوھه  « او » 

  

  لمنليکونه
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