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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ سپتمبر ١٩

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٩  

 
  : تخلقوا ِباخالق هللا   - ١٩  

يو لړ عرفاني منزلو او  د اسالمي تصوف او عرفان له نظرياتو سره سم ، د سير او ُسلوک الرويان د

په دې مقام کي، سالِک خپله . تر بريالي تٻرولو وروسته د فنا في هللا او بقابا لوړ عرفاني مقام ته رسيږي  مقامو

انساني  له بشري او.   بې مثله ھستۍ کي ډوبوي بشري جامه په بشپړه توگه له منځه وړي؛ او ځان د حق تعالی په

يا په  دقيقه ماناد حق تعالی دخوښ سوو صفتو او  صفتوڅخه د عارف  يا صوفي بشپړ خالصون؛ او د الھي صفتو

  . وايي » تخلقوا ِباخالق هللا « اخالقو غوره کولو ته، د اسالمي تصوف او عرفان په  ژبــــــــــه  

 اسالمي تصوف او عرفان د زياترو مخکښو الرښوونکو په آثارو کي بيان سوې دا عرفاني اصطالح ، د

عرفاني او  په خپل مشھور) ھـ ق کي مړ۶۴۵په (عـــــــــــــارف، شٻخ نجـــم الدين  رازي  اسالمي وتلئ .  ده 

ني ته مقام ته رسٻدل، د عرفا لوړ» تخلقواباخالق هللا «  کي د » مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد « فلسفي  اثر 

  »  . ١کامل پير يا واصل شٻخ له پينځو ارکانو څخه يو مھم ُرکن گڼي

) م١٩۴۵  - ١٨۶٨( پوھاند نيکلسن  -ليکوال او څٻړونکي انگرٻز د اسالمي تصوف او عرفان د مشھور 

» لقوا ِباخالق هللا  تخ« مؤلف ، نصرالسراج، دخپل کتاب په دوو برخوکي، د » کتاب اللمع «د د څٻړني له مخي  

د بغداد ځينو صوفيانو په خپلو ډوکټورينو کي دا « : مقام ته رسٻدلي عارفان او صوفيان،  په داسي ټکو انتقادوي 

  » . ٢ د خپلو  انساني  خويوپه پرٻښوولو سره، د خدای خويونه ترالسه کويونديتٻروتنه کړې ده، چي گ
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تخلقوا ِباخالق «  لِص، ھم په خپله عرفاني شاعرۍ کي دزموږ لوړ مقامه عارف شاعر ، علي محمد ُمخ

تخلقوا ِباخالق «   د موحد او په يوه غزله کي . ئلوړ او بې ساري عرفاني مقام، په ډٻر غور سره څٻړلئ د»  هللا 

   :تر منځ اړٻکی داسي سپړي »  هللا 

  موحد مثال ارواح، عاَلم صورت دئ

  پر صورت باندي تل مھر د ارواح شي

  رواح په ِارادت گرزي پر بحرد ا

  دا صورت مانند کښتۍ د روح مالح شي

   موحد چي تخلقو اِباخالقـي شي          

  د صورت له بده خويه به فالح شي

    چي فاني شي  بقايي د ابد مومي          

  دا فنا به يي د بقايي مفتــــاح شي

  :تر انساني خويو ډٻر لوړ ، د کامالنو مقام گڼي  »تخلقوا ِباخالق هللا «  په يوه بله غزله کي بيا ھم   

  د بشر خوی عذاب و گڼه قطعي

  چي يې خوی نه تخلقوا باخالق هللا شي

  غم، غيرت، کبر، کينه د ھيچا نه که

  کامالن د د نٻک و بدو خيرخواه شي

نأ او بقأ، نفي موتوا قبل ان تموت، ھستي او نٻستي يا وجود او عدم ، ف: پاره  وگورئ د   دنور مالومات  

  . او اثبات، جمع او جمع الجمع،  وحدت، سکونت 

  

  لمنليکونه

  .  ٢٢٨ی راز  ١

2 Nicholson 157.                          

  

 

  :تجلی /   تجال - ٢٠

ځني عارفان، تجالد . په عرفاني آثارو کي، د تجال او جلوې اصطالح، خورا ډٻره کاريږي د اسالم 

کي، د حق تعالی له خوا د سالک پر زړه  اوري   گڼي، چي د حقيقت موندني په الرېوړانگ انوار او مکاشفې ھغه 

په )  ھـ ق کي مړ۴۶۵په (د اسالمي تصوف او عرفان وتلي الرښود، شٻخ ابوالحسن علي بن عثمان ھجويري . 

 پر زړو، د حق تعالی د مخلصانو يا وياړلو تجال د غوره سوو  کي ،)کشف المحجوب(خپل مشھور عرفاني اثر 

د ده په نظر، عارفان په دې نور سره، د دې وس مومي، چي د زړه په سترگو د لوی څښتن  . بوليانوارو اغٻزه 

توپير لري، چي څخه ډٻر  يا ديدارد زړه  په سترگو دا ديدار، د حق تعالی له ھغه مخامخ کتنيالبته، . ديدار وکي 

د ده  په اند، سالک کوالی سي پر خپل زړه باندي د پروردگار دا .  سوې ده په جنت کي يې له کتونکو سره ژمنه 

ځينو نورو تجال ھغه  . ١ کيږيهځلٻدونکي تجليات، په بٻالبٻلو بڼو پټ کړي؛ خو د هللا تعالی پر رويت پرده نه اچول

ته  مقام »فنا في هللا  «دمقامو او منزلو تر بشپړولو وروسته لومړنييو ، چي د سير او سلوک د ئالھي نور گڼلئ د
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ځيني، تجال د عارف پر زړه د حق د انوارو ھغه برٻښنا بولي، چي  . ٢ د سالک پر زړه ځليږيپه رسٻدو سره

  .ي کيږڼا څخه بې ھوښه وعاشق يې له ځال او ر

  :يادونه کيږي  تجال د دغو درو ډولو  په تصوفي او عرفاني بحثو کي زياتره د

  .  له شھودو څخه گڼله کيږي يې   ذاتي تجال، چي مشاھده -

؛ په جمالي صفتوسره  )کوي( يي   صفاتي تجال، چي په جاللي صفتو سره خشوع او خضوع  پيدا ک-

  . له شھودو څخه ده يېي؛ او مکاشفه يخوښي او مينه را منځ ته ک

   . ٣ له شھودو څخه دهيې  افعالي تجال ، چي محاضره -

رف، علي محمد مخلص،  په خپله عرفاني شاعرۍ کي، د الھي د اسالمي عرفان په باريکييو خبر عا

ھغه،  په يوه غزله کي د عارف .  تجالوو د څرنگوالي او ارزښت په اړه، ډٻر ژور او رنگين بيانونه کړي دي 

  :  ي يي، چي تل د حق تعالی په تجال او انوارو سره روښانه ينداري سره تشبيه کيزړه له ھغي بې ساري ھ

   آينه ده، دی مظھر د تجال شه          زړه بې مثله

  حق دايم پرې تجلی که دی زٻبا منظر رعنا

کي  ، د سالکانو په  زړوشغلې او پلوشېد مخلص د عرفاني ډکټورينو له مخي، د عالمو د خالق  بې مثله 

له خپل  ،غواړي ځانونه د صورت او مادې له قفسه ازادد ھغې په  مرسته ي، چي يداسي خوښي اومستي پيدا ک

   :د ده په عارفانه کالم کي په دې باب داسي لولو. حقيقي معشوق سره يوځای کړي 

  ھغه زړه چي شي روښـــان د ذات له نوره          

  د صورت قفس به مات که له سروره 

  چي  آفتاب د معرفت باندي و خـيژي        

  د زمين مخ به آزاد کـه له  بدوره

پوھه او عقل، حضور او غيبت،  ذکر او فکر، عرفان اومعرفت، فنأ او : ئ ورد نور مالومات له پاره وگ

  . بقأ، ولي او واليت،  ھستي او نٻستي او داسي نور 

  

  

  لمنليکونه

   .  ٧١۴ -  ٧١٣ ھجويری ١  

   .     ۶۴٧: ١ عميد ٢                

  .١٢۶  زبدة الحقايق»  تعليقات، «   وردی ٣     

  پاته لري

  


