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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ مارچ ٢٣
  

  د
  علی محمد مخلص
  عرفانی فرھنگ

  د محمد ھارون خپل شعشعی
  نهړليکنه او څي
۴٢ 

 
  

 وھه او عملپئ  وگور:    رسمي پوھه - ١٠٢

  

  :رضا /   رضأ- ١٠٣

ښه، د زړه ٻ چي سالک د حق تعالی په ھره پرٻکړه  او ھره پ،ئمفھوم دادرضاپه تصوف او عرفان کي د 

د خدای په داد . ئ رضا ھمٻشنی وياړ او عزت دد عارفانو په عقيده، .  ) وي(   ييله کومي خوښ او راضي

 چي په حقيقت ،عرفاني آثاروکي د رضا دوه ډولونه بيان سوي ديپه ځينو  . يراضي کسان، تل له خلگو ُمستغني ي

  :او بنده تر منځ د رضا دوه اړخونه ښيي ) ج( کي د خدای 

 چي له نامه يې ښکاري، د ،د رضا دا ډول لکه څنگه:    له بنده څخه  د هللا تعالی رضا - ١ 

  . پروردگار امر و نھي ته په غاړي ايښووني سره تر السه کيږي 

دا ډول رضا، د بنده د ثواب، نعمت او کرامت اراده ده،چي تل يې د :  بنده رضا  له خدايه د -٢  

  .      ١خپل رب په وړاندي لري

د . ئ  ايښوول ، لوړ عرفاني مقام دغاړهد قضأ پٻښو او پرٻکړو ته په اخالص او ورين تندي 

 تعالی ته دخپلو چارو واک ، چي په توکل کي بنده، حقئتوکل او رضا تر منځ توپير په دې کي د

په رضا کي بنده، د هللا سبحانه و تعالی له ھري  . يخيراو نٻکۍ په ھيله ژوند تٻري سپاري؛ او د ھغه د

کٻدای سي دا پرٻکړي، په ظاھره  دردناکي او نه . ٢يپرٻکړي سره، په مينه او اخالص ھوکړه کي

کي ميني له مخي، د حق تعالی د ھري رسٻدلی عارف د خپلي باطني پوھي او سوځون .  يمنونکي ي
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ايږدي غاړه فيصلې پر سموالي او خير بشپړ ايمان لري؛ او بې ھر ډول خواشينۍ او اندٻښنې يې  منلو ته 

   . يډٻر لږ سالکان، د رضا مقام ته د رسٻدو وياړ تر السه کي. ئ له دې امله درضا مقام تر توکل لوړ د. 

 کي د ۍد خالق تعالی په داد راضي عارف، علي محمد مخلص، ھم په خپله  عرفاني شاعر  

 رضا  د تصوف او عرفان د ،د ھغه په يوه غزله کي. رضا د لوړ مقام په باب، خونده ور بيانونه لري 

، ديکتل سوي  چا په توگه ته د داسي؛ او د رضا خاوند ئدئ ، پينځم مقام گڼل سوپه لړ کيعامو مقامو 

   :نه کييچي په غم او ښادي، ذلت او راحت دواړوکي د خپل څښتن له پرٻکړي شکوه 

  ئ             راضي خوښ په ښادي، غم دئ د رضأ مقام پنځم د

  په قضأ د حق راضـي شه په راحت ھم له ذ لتـه

ي مخلص، د معرفت او عرفان  د روښاني ډکټورينو له مخي، رضا د قربت مقام بولي؛ او په الھ

  :پرٻکړو راضي عارف د قربت د مقام څښتن گڼي 

  ئ               د قربت څښتن حيــران دئ دامنزل د قريبان د

   پر صف به پاڅي دايم خوښ دی له ِصلته٣اد موس

  : خو ستونزمني درجي ته رسٻدل، د ھر سالک کار نه بولي ،مخلص، د رضا لوړي  

  په رضأ د حق يگان يگان رضأ دي            

  په قضأ د حق راضي دي راضيان خوښ 

فرعون د هللا تعالی د قھر او جالل په وړاندي تر بڼکي او خاشې سپک  د زمانې ھر ِنمرود او

او ځان پالونکو واکمنانو دِعبرتناکي نابودۍ نکلونه تر اوسه پوري د بشري تاريخ په  د متکبرو. ئ د

يتو ته په پاملرني سره، په يوه  غزله کي، د بې له ھمدې کبله ، مخلص دغو واقع.  حافظه کي ژوندي دي 

نيازه او بې پروا پروردگار له پرٻکړو سرغړونه، د ھر انسان  دغم او خواشينۍ؛ ورانۍ او تباھۍ َسَوب 

  :گڼي ) سبب( 

  چي رضأ د زورور په رضأ نه ږدي            

  ھغه کس په ډٻر اندوه، غم ُمبتال شي 

             سړي خس ده د موال رضأ درياب د

   ددرياب د وړاندي سپک خس ال دوا شي

  په ھر لوري يې جارباسي بې اختياره           

   بٻچاره خس گه پايين گھي باال شي

پرھٻزگاري،  تسليم، توبه،  توکل،  خوف او رجأ، ُشکر،  : پاره وگورئ د و مالوماتود نور

  .موال نيا، عقبااو وصبر، فقر، قناعت، د

  لمنليکونه

   .        ٢۶۵ رزمجو ١    

  .١٢٧  دکتر سيد جعفر سجادی٢ 

  .موسی :  اصل ٣

  پاته لري 

       


