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شیخ د هغه له برکته مسلمان دی او که  چې، شیخ د خدایي د دعوې ترڅنګ د حضرت رسول اکرم ص له مقام سره
پخپله یې خانقاه درلوده، له  چېڅومره بې ادبي کوي. شیخ بوعثمان حیري،  جنت ته ځي هم به د هغه له برکته ځي،

هره هفته د هغه په خانقاه کي مجلس جوړ کړي. ابوسعید د هغه غوښتنه ومنله. شیخ  چېشیخ ابوسعید څخه وغوښتل 
شیخ ابوسعید زما په خانقاه کي مجلس جوړ کړی وو او په هغه مجلس کي حضرت  چېبوعثمان یوه شپه خوب ولیدی 

شیخ څرنګه د رسول اکرم ص  چېهغه خواته هیڅ نه کتله. زه حیران سوم رسول صلعم هم ناست وو. او شیخ د 
لیس »  چېمخ را واړاوه او راته وې ویل یې ماته زما په زړه پوه سو. شیخ سمدستي  خواته هیڅ توجه نه کوي؟

 1۰۵هغه کتاب ص  «هذالوقت النظر الی االغیار هذا وقت الکشف والمکاشفه 
دا وخت اغیار ته د توجه نه دی بلکه د کشف او  چېوي خو مطلب یې دا دی  عربي یې سمه چېخدای دي وکړي 

 خواته توجه قدر نه کوي او هغه مبارکحضرت رسول اکرم ص د  چېدی. شیخ دونه ګستاخي کوي وخت مکاشفې 
او د هغه معموالً به شیخ  چېد خانقاه د مجلس تر پایه پوري، هم په اغیار کي بولي. او هغه مبارک  (نعوذ باهلل)

 مریدانو مستۍ او غومبرونه پکښي کول، ناست وو.
و شته من وو، څ بېحده  چېښکاري داسي  چېد اجل په خانقاه کي، یو ځل خو شیخ ابوسعید، په نیشاپور کي، د سی

شپې سازونه او رقصونه وکړل او سید اجل په دغو څو شپو کي شیخ ته دیرش زره دیناره مصرف کړل. هغه کتاب 
 ۲۲3ص 

 ،ملدا ع چېدېرش زره دیناره د زیات و کم پنځوسو زرو غریبانو د کورنیو د یوې شپې بشپړه ډوډۍ وه. سره له دې 
اسراف وو او په قرآن شریف کي اسراف کوونکي د شیطانانو وروڼه  ،د شریعت او د قرآن شریف د حکم په خالف

زونو مستیو، سانورو خانقاهي شیخانو، د خپلو  شیخ ابوسعید، سید اجل، شیخ کبرا او چېبلل سوي دي سوال دا دی 
له یوې خوا یې د فقر او دروېشی نارې وهلې. له دنیا سره مینه یې د رقصونو لپاره دا دونه پیسې له کومه کولې؟ او 

 خاوندانو څخه ګدایي کوله.  ماښامه له  شته منو او د قدرت لهټولو خطاوو مور بلله او له بلي خوا یې له سهاره تر
د خانقاه لپاره د شیخ د ګدایی، په ګدایي کي د کبر او ناز او د ګدایي په پیسو د بېحده اسراف یوه کیسه په لیکلو او 
لوستلو ارزي: یوه ورځ شیخ د خانقاه لپاره خرڅ خوراک نه درلود. د بوعمرو حسکو په نوم یوه شته من دوکاندار ته 

حسنه د بوعمرو حسکو  چېله واستاوه. اتم ځل یې ورته وویل یې خپل نوکر حسن موءدب، په یوه ورځ کي اووه ځ
دوکان ته ورسه او ګالب او عود او کافور ورڅخه راوړه. حسن وایي زه، له شرمه، هغه دوکان ته ورتلالی نه سوای 

زه د شیخ د پښو خاوري  چېاووه ځله، په یوه ورځ کي، ورغلی وم. بوعمرو حسکو ولیدلم او راته وې ویل  چېځکه 
م په زر دیناره ګرو ورکوم او بیا اغواړي ماته راځه زه یې درکوم. زه سبا خپل کاروانسرای او حم چېیم هر څه 

 ېچشیخ د ټولو انسانانو، په تېره بیا هغو کسانو په زړونو خبر وو  چېدي هر څه په کاریږي دلته راځه. څرنګه  چې
یې نوکر عود او کافور ورته  چېفکر وکړ نو کله باره کي ویل او یا به یې د ده په د ده په باره کي به یې یو څه و

 راوړه شیخ په تریو تندي ورڅخه واخیستل.
حسکو د شیخ تخت ته ورغی او تخت و بوعمرو حسکو شیخ ته راغی شیخ توجه نه ورته کوله. بوعمر چېپه سبا 

 چېما خواته توجه ونه کړه. زما څخه څه ګناه سوې ده نن دي ز چېیې مچ کړ. وروسته یې پوښتنه ورڅخه وکړه 
: تا زما د همت باز له عرش څخه تر مځکي پوري راکښته کړ. چېزه توبه وباسم او عذر وغواړم. شیخ ورته وویل 

زما زړه درڅخه خوشاله سي هغه زر دیناره نغد راوړه څو تاته  چېاو په زره دیناره یې بندوې. نو که ته غواړې 
مت اندازه معلومه سي. شیخ د خانقاه د خرڅ لپاره خپل خادم یوه دوکان ته اووه ځله لیږي او بیا د همت دعوه زما د ه

 !!!عرش عظیم ته رسیږي. چېکوي. او هغه هم داسي همت 
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دا پیسې واخله. غوایي او پسونه رانیسه.  چېعمروحسکو والړ او زردیناره یې حاضر کړل. شیخ خپل خادم ته وویل 
و څخه یې حلیم جوړ کړه. پسونه په زعفرانو خوشبویه کړه. ډېره زیاته حلوا جوړه کړه. په سپینه ورځ زر له غوښ

او سبا د پوشنګان په ښار کي دسترخوان هوار کړه او په ښار کي  شمعي ولګوه او ډېر زیات عود او ګالب راوړه
ري او نه په آخرت کي له چا سره خصومت نه په دې دنیا کي پر ځان باندي د چا منت ل چېهر څوک  چېناره کړه 

لري ټول راسی. څه باندي دوه زره مېلمانه راغلل. شیخ په خپل مبارک الس خلکو ته ګالب ورکول او عود سوځېدل 
 او خلکو ډوډۍ خوړله. 

وګوره څشي خو به پاته نه وي. حسن وایي  زه په ټول  چېمېلمانه والړل شیخ له حسن څخه پوښتنه وکړه  چېکله 
د کرباس په سترخوانونو کي وګورم. هلته مي یوه  چېکور کي وګرځېدم او شی مي پیدا نه کړ. شیخ امر راته وکړ 

هغه ډوډۍ مي هم مصرف  ماته خوب راسي. چې مصرف یې کړه  ډوډۍ پیدا کړه. شیخ ته مي راوړه. هغه راته وویل
 شیخ ته خوب ورغی.کړه. ایله 

هر څه یې په ورځ کي السته ورتلل هغه یې په هغه ورځ لګول  چېدا د ټولو شیخانو سنت وو،   چېوروسته لیکي 
ته  یېاوحضرت رسول مصطفی صلواة هللا علیه د بالل حبشي ز چېاو د سبا لپاره یې هیڅ شی نه پرېښود. کله 

ۍ دا نیمه ډوډ چېي پرته ده. حضرت له بالل څخه پوښتنه وکړه نیمه ډوډۍ پر کوزه باند چېورغی. هلته یې ولیدل 
په نیمه ډوډۍ مي پرون روژه مات وکړ او دا نیمه ډوډۍ مي نن روژه مات ته پرې  چېڅه کوې؟ هغه ورته وویل 

د  چېلرې مصرفوه یې او له دې څخه مه بېرېږه  چېبالله هر څه  چېایښې ده. حضرت رسول صلعم ورته وویل 
 ۹۸-۹۷ن په خزانه کي به څه کم سي. هغه کتاب ص ص عرش د څښت

د شیخ ابوسعید د مقاماتو په باره کي لیکل سوی دی، ټول د شیخ د ګدایي او د ګدایي په  چېد اسرارالتوحید کتاب، 
 چېپیسو د هري شپې د ساز او نڅا له کیسو ډک دی. شیخ هره ورځ له شته منو خلکو څخه، د خپلي خانقاه لپاره 

وه یوه سړي ته په ی چېګدایي کوي؛ حتی خادم یې شرمیږي   ساز، پایکوبۍ او مستۍ څخه بل کار نه لري، پرته له
ورځ کي اته ځله څرنګه ودریږي. شیخ خپل ټول ژوند په دغه بې همتي تېروي او ال په دغه وخت کي دونه الپي 

. شیخ خپل یو مخلص دوکاندار د خپل جایداد ګرو کولو ته مجبوروي. په عرش کي دی ميوایي د همت باز  چېکوي 
هم یې د آب د خوندي کولو وسیله او هم یې د عیال نفقه وه،  چېد هغه د کلونو کلونو خواریو او زحمت محصول، 

ه خپل لد هغه په پیسو، په سپینه ورځ زر شمعي لګوي، د ټول ښار خلکو ته مېلمستیا کوي او په یوه ورځ مصرفوي. 
 چېاو ال په دغه حال کي دعوه کوي   عادت یې ورسره نیولی دی، هیڅ شرم نه ورته نه دریږي. چېدې عمل څخه، 

 یې. ءیم ته خاتم االولیا ءخاتم االنبیا چېحضرت رسول اکرم ص په خوب کي ورته وویل  لکه زه 
هر وخت به پوروړی وو. خو هم به یې فقر شیخ به تل پیسې په ګدایي پیدا کولې او بیا به یې په اسراف لګولې او 

یا هم پر شته منو ګرځېدی او هم به یې د دنشیخ به، د خپلو مستیو او خانقاه د لګښتونو لپاره، کاوه هم به یې ناز کاوه. 
. میپنځه سوه دیناره پوروړی  چېمینه د ټولو خطاوو سرچینه بلله. یوه ورځ یې خپل خادم ابوالحسن مودب ته وویل 

چاره یوازي بلفضل فراتي کوالی سي. شیخ د خپلو نورو دروېشانو سره د بلفضل فراتي پر خوا روان سو. البته  د دې
شیخ ابوسعید را روان دی او پنځه سوه دیناره پوروړی دی. بلفضل  چېوال رسېدلی وو حهغه ته مخکي له مخکي ا

کړل. په څلورمه ورځ یې د شیخ خادم ته پنځه فراتي د شیخ او د هغه د دروېشانو درې شپې او ورځي ښه عزتونه و
ویل بلفضل فراتي ته و ،سوه دیناره ورکړل. دوه سوه دیناره یې نور د شیخ د راتللو او تللو د الري خرڅ ورکړ. شیخ

حق تعالی  چېستا پېرزو وي. شیخ ورته وویل غواړې ووایم  چېڅه دعا درته وکړم. هغه ورته وویل هر څه  چې
که زما سره دا شته مني نه وای ته به  چېشیخه دا دعا ونه کړې ! نهبلفضل وویل  ؟رڅخه واخلي.ددي دا شته مني 

تر دغه ځایه ولي راتلالی او ستا عزت به مي څرنګه کوالی. وروسته شیخ دعا ورته وکړه او د هغه د دعا په اساس 
 ۲31-۲3۰. هغه کتاب ص ص هم بلفضل او هم د هغه زامن د مقاماتو خاوندان سول

چشتي په خانقاه کي موسیقي ته اووه ورځي بېهوښه  احمد چشتي زوی خواجه ناصح الدین ابومحمد د قدوة الدین امیر
ړې او د ک صيمحمد سترګي خال ابو چېزوی یې پر هوښ راسي. کله  چېپروت وو. پالر یې سماع معطله کړه 
او د عالم غیب څخه د نغمې آواز پیل  یاست! () وایاست! وا «قولوا قولوا» چېاسمان خواته یې وکتل نو ږغ یې کړه 
هیچا تراوسه پوري نه وه اورېدلي او ټولو حاضرینو اورېدل. ابومحمد او  چېسو او داسي بیتونه ورسره ویل کېدل 

. کیایي نژاد، سیرعرفان حاضرین ټول په سماع کي سول او تر دریو ورځو پوري له عالم غیبي څخه نغمه ږغېدله
 . د سیر االقطاب د کتاب په حواله.  31۶دراسالم. ص 

وایاست یې! د اسمان خواته له کتلو څخه یې مطلب څه وو؟ په اسمان  چېد شیخ زوی اسمان ته وکتل او ناره یې کړه 
ه غیبي نغمې کي خو مالیکي دي. هغوی د شیخ د زوی په فرمان سازونه پیل کړل او درې ورځي له اسمان څخ

مالیکي خو د حق متعال له امر څخه پرته حرکت نه سي کوالی. ګواکي حق متعال، نعوذباهلل! د شیخ د زوی  ږغېدلې؟
 په فرمان عمل وکړ؟ دا په کوم کتاب روا خبره ده؟ 

حتماً به  ېچد ډاکټر په سطح یو ایرانی عالم او مشهور لیکوال په خپل تحقیقاتي کتاب کي،  چېد افسوس خبره دا ده 
یې ډېر زیات زیار ورباندي ایستلی وي، دغه راز بېځایه، خندوونکو، حیرانوونکو، او حتی ُکفري لیکنو ته ځای 

 ورکوي او، د خپلو لوستونکو د اذهانو د روښانولو لپاره لږترلږه یوه تبصره نه ورباندي لیکي.
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له هغه سره په دوامداره خلوتونو کي  موالنا له قونیې څخه د شمس تبرېز د ورکېدلو څخه مخکي هم چېکه څه هم 
 ناموالموسیقۍ ته غوږ نیوی او په اصطالح د سماع مجلسونه به یې کول؛ خو د هغه له دایمي ورکېدلو څخه وروسته 

ته نور په مدرسه کي شاګردانو ته د درس ورکولو حوصله  موالناخپله ټوله توجه خانقاه او رقص او سماع ته واړوله. 
سوه او حتی درس ویل او کتابونو ته مراجعه کول یې د حق د الري د طالب تر شأن کښته کار باله. زرین  پاته نه

 1۶۹کوب، پله پله تا مالقات خدا ص 
یوه  چېپه هر ږغ کي یې موزیک اورېدی. تر دې حده  چېعالقه باالخره دونه زیاته سوه  موالنا دله موسیقۍ سره 

ورځ، له خپلو مریدانو سره، د زرګرانو په بازار کي تېرېدی او د هغوی د نازکو چکشونو آواز او شرنګي ناڅاپه 
مستي ورته پیدا کړه. په عام بازار کي په نڅا سو او مریدانو یې هم نڅاورسره پیل کړه. د ده مرید صالح الدین 

پر زرو باندي چکش وهلو ته دوام ورکړي. رقص او نڅا  کار بس نه کړي او چېشاګردانو ته وویل و زرکوب، خپل
 1۷۰تر ماښامه پوري روانه وه. هغه کتاب ص 

د رقص او موسیقۍ مجلسونه، د خپل عادت سره سم، په ډېر آب و تاب تشریح کوي او وایی هر  موالنازرین کوب د 
ندي راغی او له ټولو دنیایی تعلقاتو د موسیقی مجلس ته داخل سو نو سمدستي به تر اغېزې ال موالنابه د  چېڅوک 

پر مځکه وهله نو خپله خودي به یې تر پښو الندي کړه. غورځېدل یې د شوق رمز یې پښه به  چېڅخه به بېغمه سو. 
 1۷۶ص  هغه کتاباو السونه اچول یې د وصال د ذوق عالمه وه....

د زرین کوب کلمات په لوستلو کي پر غوږونو ښه لګیږي او شاعرانه شرنګ لري مګر په حقیقت کي د هغه رقص 
 پکښی نسته. صوفیانه ریاء ورسره ملګرې ده او بل هیڅ  چېاو پایکوبۍ د یوه عادي محفل توصیف دی 

طبیعي  چېهره هفته او یا په هفته کي دوه درې ځله د موسیقی او نڅا مجلسونه جوړول،  موالنا چېداسي ښکاري 
د دونه خرڅ خوراک لپاره پیسې نه درلودې او  موالناخبره ده مېلمنو ته به ډوډۍ او مېلمه پالنه هم پکښي شامله وه. 

او د هغه تجسم باله، او خپل خلیفه د شمس د روح تجلي  موالنا چېد ده، بېسواده زرګر مرید صالح الدین زر کوب، 
څو  چېب دوکان، سکړی یې وو، د دغو مجلسونو خرڅ ته اوږه ورکړې وه. صالح الدین زرکوب د زرګری یو منا

لپاره، د رقص او ساز او سروز مجلسونه  موالناپه هغه کي به یې، د  چېتنو شاګردانو کار پکښي کاوه، یو لوی کور، 
 لود. او یو مناسب باغ در جوړول

زرکوب د رقص او سماع په مجلسونو مشغول سو نو کرار کرار خپل ژوند ورڅخه پاته سو. د زرګری  چېکله 
دوکان، کور او باغ یې، د همدغو مستو مجلسونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره، خرڅ کړل او باالخره د فقر حالت ته 

ي درلودل. کالي یې پرېولي وه او هغه پر بام باندي یو وخت یې یوه جوړه کال چېورسېدی. داسي حالت ته ورسېدی 
هغه النده او  چېد یخنۍ له السه یخۍ سوي وه. په دغه وخت کي د جمعې د لمانځه وخت سو او زرکوب مجبور سو 

 1۸۸یخی جامې واغوندي. هغه کتاب ص 
ناجوړۍ په وخت کي یې خپلي وروستی د  چېزرکوب سره د سماع او نڅا دونه شوق پیدا سوی وو صالح الدین له 

زرکوب  چېهمداسي وکړه. کله  موالناکه زه مړ سوم ما به تر قبر پوري په ډول او سرنا وړی.  چېوصیت وکړ 
اته ډلي قواالن د جنازې په مخ کي روان کړل. او له خپلو مریدانو سره د جنازې په مخ کي په  موالناوفات سو نو 

ندرو او نڅاوو ورسوله او سلیفه جنازه یې د خپل پالر تر مقبرې پوري په نڅا او سندرو روان وو. د خپل مرید او خ
 1۹۵-1۹۴هلته یې خاورو ته وسپاره. هغه کتاب ص ص 
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