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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١١ دسمبر ٢۶
  

  د
  علی محمد مخلص
  عرفانی فرھنگ

  د محمد ھارون خپل شعشعی
  نهړليکنه او څي
٢٩  

 
  

ترسرليک  الندي د ناسوت » عاَلم او د ھغه ډولونه « ورئ  دوگ:     دکتلو يا رويت عالم - ٧٩

 عالم

  تر سرليک  الندي د جبروت عاَلم » عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ  د:     دُکلياتو عالم - ٨٠

  

  :  دکوثر اوبه - ٨١

 يا کوثر په جنت کي، د يوې والې.  ه او زيات  ته  وايي  دکوثر عربي ټکی په لغت کي ډٻر، کوټه، خرَ 

   .١ ئچيني نوم ھم د

« : کي داسي بيان سوې ده  ) ١ : ١٠٨( د کوثر چينه د قرآن کريم د کوثر د سورې په لومړي آيت 

په سپٻڅلي قرآن کي د .  موږ تاته په جنت کي د ډٻرخير چينه در کړې ده ! ) اې محمده( ياني  » اناعطينا الکوثر

حقيقت ،عقل ، روحاني ځواک او بصيرت ھغه ناپايه چينې ته کوثر ټکی  د پٻرزويني، مھربانۍ، خير، پوھي،  

ص (  حضرت محمد  -دا چينه د اسالم ستر پٻغمبرد اسالمي رواياتو له مخي . ږي ٻاشاره ده، چي په جنت کي بھ

دا ويل کيږي، چي . او څه ناڅه برخه يې دخدای تعالی نورو سپٻڅلو او مخلصو دوستانو ته  ورکړل سوې ده ) 

موالنا محمود حسن ديوبندي او عالمه شبير  شٻخ الھند  . ٢ييي؛ او بٻالبٻلي گټي رسينسان روحاني تنده ماتچينه د ا

»  ډٻر خير « مسما ده، د کوثر ټکی  د» کابلي تفسير « احمدعثماني په خپل تفسيرکي، چي پښتو ژباړه يې په  

نيوی وچي په دې لفظ کي گرده  ديني او دوروسته کاږي ، دوی . ئ دئ په مانا ترجمه کړ» ډٻرو ښٻگڼو «  يا

.  ئ له دغو لويو نعمتوڅخه يو نعمت د» کوثر ډنډ « د .  نعمتونه شامل دي  )معنوي(مانوي شتمنۍ، مادي او 
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 مفسرانو» کابلي تفسير « د .  ي يبه د قيامت په ورځ  د دغه حوض په اوبو خپل اُمت اوب) ص( حضرت پٻغمبر 

اصالً په جنت کي ده، خو د ) وياله ( عالمانو د وينا له مخي کښلي دي، چي  د کوثر واله دغه راز  د ډٻرو اسالمي 

دواړو ته يې د کوثر اوبه .  ږي ٻډگر ته راوړل کيږي؛ او په يوه ډنډ يا حوض کي را ټول و ھغې اوبه د حشر 

   . ٣وايي

 بٻالبٻلو ښٻگڼو او د معتبرو اسالمي نصوصو پر بنسټ، د په اسالمي تصوف او عرفان کي ھم کوثر

ي، چي  په خپلو عرفاني يله ھمدې امله د تصوف او عرفان الرويان تل ھڅه ک.  فضيلتو ناپايه چينه گڼله کيږي 

  .  کوښښو او رياضتو سره، دکوثر د اوبو په تر السه کولو و وياړل سي 

اوبو په  دکوثر دزموږ لوړ مقامه عرفاني شاعر ، علي محمد مخلص، ھم په خپله عارفانه شاعرۍ کي 

ھغه، په يوه غزله کي د وحدت  سمندر د ټولو موجوداتو، د ژوند او ھستۍ د . باب په زړه پوري بيانونه کړي دي  

ي؛  د ده په باور، د دې بې ساري بحر اوبه د کايناتو تر ھر موجود او مخلوق پوري ياصلي منشأ  په توگه انځور

مخلص، دې .  سمبال کسان، په ھر څه کي د وحدت د درياب نوگوري د معرفت او عرفان په گاڼه . رسٻدلي دي 

  :  ويني اوبو ته د رسٻدو الر يوازي د عرفاني الرښود په الس نيونه کي

  ئ            د يوه په ھستۍ ھست تمام عــاَلم د

  ُخرمــا، لوخهئ  د اوبو په نو تازه د

   چي ھستي د موال نه گوري په ځان کښي            

    په معنی کښي بې خبر حيوان کـالوخه

  !             بې مرشده به دغه اوبه و نه څښې

   د ھستۍ ِعلم يې زده کړه له شـيوخه

   که طالب دکوثر جوی يې په صورت کښــي              

  مرشد رســـوخهحاصل  په جھان کښي کړه 

 ھغه څوک په ژوندانه کي دکوثر په مخلص، ځان پٻژندنه  د اروا د عروج او لوړوالي نخښه بولي؛ او

  :وکي پلټنه نعمت سٻرابه گڼي، چي د خپلي اروا په ذات او ريښه پسي 

  روح قيمت د معرفت په سبب مومي                       

  چي يې نن له خپله ځانه خبر بيـاموند

  !                    د ده ذات د حق ھستي چي پې خبر شـي

  کوثر بياموندپه حيات يې آب جوی د 

  کسانپه يوه غزله کي د کوثر اوبه د يقين او ايمان دڅښتنانو برخه گڼي، چي ابو جھل غوندي  بې ايمانه

ښٻگڼو دا بې مثله اوبه يوازي  د مانوي د مادي او د مخلص په باور،  .  )وي (يي له ھغو ښٻگڼو بې برخي  دبه تل

 دکامل پير په الرښونه يې د چيغو پيروانو په برخه دي، د ھ) ص(  حضرت محمد  -نبوت او واليت د علمبردار

  : ي يوالر غوره کړې تعرفاني مجاھدو او رياض

  د کوثر اوبه نصيب د احمديـــو                   

  د ابوجھل گروه له دې اوبــو نه راسه

  د کوثر اوبه په کور کښي                      ! اې مخلصه

      له السه   څښی به نشې بې د پير کامل
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      په بله غزله کي د وحدت کليمه داسي بارداره او  ښيرازه ونه گڼي، چي عرفاني سالکان له ھغې 

 ،دې ستر او لوړ مقام ته په رسٻدو سره د ھر لوښي اوبه د کوثر د اوبو په شان. ي يڅخه د توحيد مٻوه تر السه ک

  :  تبرک او سپٻڅلتيا مومي 

  ــارداره            کليمه د وحدت ونه ده ب

  !له دې وني به حاصل د توحــيد بر کړې 

  ئ           ھر صورت په مثال لوښی، ھستي آب د

  ! په ھر لوښي کښي به نوش آب کوثر کړې 

پياله د خپل توحيد او د  پر الر رھي يي؛)ع (  د رسول ڼي، چيگ د ھغه چا روزي کوثر اوبهبل ځای 

  :  د الس نعمت بولي عرفاني الرښود، بايزيد روښان،

  د کوثر اوبه به وڅښي په بھښت کښي        

   چي ساقي د آب کوثر نبي احـمد شي 

  د توحيد پياله به نوش کاندي بې شکه        

  چي مريد نن د روښان مرشد په يد شي  

 ، چيوريگه گپه ستر حرم  د د رب جليل تهمخلص، د معتبرو اسالمي نصوصو په استناد، د مؤمن زړه

سرکښ نوس خپل له دې کبله ھر ھغه څوک د کوثر څښتن بولي، چي . ئ  تر عرش لوی او تر کرسۍ پراخ د

  :ي  و کالندي؛ او د زړه په فتوا کار

  ل فتوا له زړه و غـواړه            کُ 

  ئ دی مفتي د خير وشر د

  چي د زړه په فتوا کار که            

  ئ په ھستۍ صاحب کوثر د

  

  لمنليکونه

  

   .Wehr 845 ؛  ٢٠٠٧ : ٣عميد ١

2 Yusuf Ali 1798.                                     
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