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 عشق په تصوف کي
 برخه ښتمهېڅلو اته

 

شیخ وایي زه له هغه خدایه څخه بېزاره یم چې ما په طاعت وبخښي او پر ما باندي د ګناه له امله په غوسه سي. د 
دې معنی دا ده چې هغه زما عمل او کړنو ته متوجه دی اوحساب راسره کوي. بلکه د خدای دوستان په ازل کي 

  ۲۳۲دوم ص دوستان او دښمنان په ازل کي دښمنان دي. تذکرة االولیاء جلد 

د صوفیانو، چې موالنا یې لوی استاد او استازی دی، خبره دې ځای ته رسیږي چې له حق متعال سره ګستاخي کوي. 
جنید بغدادي وایی یوه ورځ مي زړه ورک سو ویل مي الهی زما زړه بیرته راکړه. آواز مي واورېدی چې ویل یې 

ته زموږ سره پاته سې. ته بیرته غواړې چې له غیر سره اې جنیده! موږ دي زړه د دې لپاره درڅخه یووړ چې 

 ۱۱واوسېږې؟ هغه کتاب ص 
له دې ټولو خبرو څخه له کفر، الپو او لېونیو ادعاوو پرته، چې نه منقول او نه معقول اساس لري، بل هیڅ شی نه 

په وجود کي فناء جوړیږي. دا هغه څه دي چې شیخان یې له حق متعال سره عشق او د عشق په نتیجه کي د هغه 

 کېدل او د ځان هېرول بولي.
جالل ستاري د خواجه عباهلل انصاري له قوله لیکي چې د الست د عشق د درد لپاره درمان سته. یعني له خدای څخه 
د انسان جدایي له الست څخه پیل سوې ده. او همدغه جدایي د عاشق د دردمندی علت دی. مګر عشق، چې خدای ته 

 ۳۸۴وسیله ده، د دغي جدایی درمان دی. عشق صوفیانه، ص  د بیرته رسېدلو
دا څرګند کفر دی او په اسالم کي د کفر اجازه، د خواجه عباهلل انصاري په شمول، هیڅ بنده ته نسته. چا ویل چې 
انسان له خدای څخه بېل سوی دی؟ حق متعال داسي مستقل ذات دی چې موږ حتی هغه ته موجود هم نه سو ویالی 

ې وجود یې زموږ تر عقل لوړ دی او موږ یې یوازي خالق بولو. دا خبره خو نه په تورات، نه په انجیل، نه ځکه چ
په قرآن او نه په هیڅ آسماني کتاب کي راغلې ده چې انسان له خدایه یا د خدای له وجوده څخه بېل سوی دی. انسان 

 ړي نظم کي، دغه مطلب وي هغه هم کافر دی. د حق د ارادې مخلوق دی. او که د موالنا هم، د مثنوي په لوم

شیخ ابوسعید ابوالخیر، چې په دوی ټولو کي عاشق پېشه وو او ټول وخت یې په رقص او سازونو تېراوه او دا یې 
یو څه وخت په حق پسي ګرځېدلم کله به مي پیدا کړ او کله به مي نه » ذکر او د معشوق په یاد کي مستي بلله وایي

داسي ده چې هر څونه په ځان پسي ګرځم نه یې سم پیدا کوالی؛ ځکه چې ټول هغه یم ځکه چې ټول کړ. اوس خبره 

 ۳۹۲ډاکټر قاسم غني، ص « هغه دی.
د صوفیانو له کتابونو څخه چې د عشق موضوع لیري کړو نو ډېر لږ څه پاتیږي. د هغوی کتابونه، په تېره بیا دېوانونه 

ان او وصال کلمات دي. تر دې چې را تېر سو نو شراب، جام، ُخم، ساقي، د ښکال، جانان، نګار، خد، خال، هجر

خرابات، میخانه، حریف، رند او... خبري دي اوچې څوک یې د تعبیر پوښتنه ورڅخه وکړي وایی مطلب یې حقیقي 
ه چې په معشوق دی. او هغه میخانه چې موالنا او حافظ یې ستایي او ویني هغه زموږ تر درک لوړه ده. عجیبه نه د

عامه ذهنیت کي دا خبره مشهوره ده چې وایی څوک تر څو پوري حضرت رسول اکرم په خوب ونه ویني شاعرکېدالی 

 نه سي. 
د دروېشانو د کرامتونو او د هغوی د میني زیاتره کیسې ځکه له هندوستان سره تړلي وي چې هغوی په ډېره زیاته 

 فسانې جوړي او پرېښودلې.پیمانه د هند خواته والړل او هلته یې خپلي ا

یوه افسانه وایي چې یو دروېش په هندوستان کي د پاني پټ په نوم یوه کلي سره نیژدې له یوې ویالې سره ناست وو. 
یوه ښکلې ښځه چې له باړخو څخه یې د بستان ګالن شرمېدل له خپلو همزولو سره اوبو ته راغله. دوي ټولي هغو 

وې ګوښې څخه د هغوی ننداره کوله. دروېش پر هغي ښکلي ښځي زړه بایلود. کله اوبو ته ولوېدې او دروېش، له ی

چې هغه ښځه له لمبېدلو څخه فارغه سوه نو دروېش ورته وویل چې یو څه اوبه راکړه. ښځي ورته وویل چې لپه 
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دروېش ته  يونیسه. دروېش لپه ورته ونیوله خو سترګي یې په ښکلي ښځي کي پاته وې او اوبه الندي تویېدلې. ښځ
 کتل او خندل یې. 

دروېش د هغې په مینه کي له حاله ووت او بېهوښه به پروت وو. کله چې بله ورځ هغه ښځه له همزولو سره بیا هغې 
ویالې ته راغله نو دروېش یې بیا نندارې ته کښېناست. ښځي چې کورونو ته تللې نو هغي ښکلي ښځي دروېش ته په 

؟ دروېش بیا لپه ورته ونیوله او دا کیسه څو ورځي تکرار سوه. د نجلۍ پالر هغه له خندا وویل چې اوبه نه غواړې

 کوره له وتلو منع کړه او پر دروېش باندي د میني اور بل سو. 
یوه ورځ چې ښځه له کوره را ووتله نو دروېش ور وځغستل او د هغې په پښو کي پرېووت او ساه یې ورکړه. نجلۍ 

 دروېش باندي ولوېده او دا بیت یې ووایه: چې ورته وکتل هغه هم پر

 
 هم تو ملي پریتم سو جایې

 یي دریا سمایېگبوند 

 
)جانانه زه درسره وصل سوم، ویده سه. زه څاڅکی سوم په دریاب کي ورکه سوم. جهاني( یادګار، تاریخ شاهي ص 

 ۱۰۶-۱۰۴ص 

وخت کي خو بیخي خبره نه پکښي کیږي.  لومړی خو نامحرمي ښځي ته کتل ناروادي بیا نو د غسل او لمبېدلو په
هغه یوه هندواڼۍ وه. شیخ مسلمان وو. کله چې د عشق خبره کیږي نو بیا، په دې ناروا مینه کي، دواړو ته په یوه 
سترګه کتل کیږي او وایی چې هندوانو هر څونه کوښښ وکړ چې هغه ښځه وسوځوي د هغې مړي اور نه اخیستی. 

نسته هغه خو ال بله خبره ده؛ ځکه دروېش حق درلود چې پر یوې ښایستې ښځي مین  دا چې په دې کیسه کي منطق
سي خو ښایسته ښځه د دروېش پر کوم ځای مینه سوه او هغه هم داسي ورباندي مینه سوه چې له دروېش سره یې یو 

 ځای ساه وختله.

ر څخه د پالر کورته روانه وه. د ویل کیږي چې یوه ښکلې ښځه، چې لمر یې ښکال ته عاجز وو، د خپل مېړه له کو
قضا او قسمت خبري دي چې د ګرمۍ له السه د یوې وني سیوري ته دمه سوه. په هغه ځای کي د یوه دروېش، چې 
له هغه جهان څخه یې برخه درلوده، تکیه وه. دروېش چې هغه ښځه ولیده نو د هغې په ښکال کي ډوب سو. ښځه هم 

چې هغه دې ته ګوري. ښځي هم پر دروېش باندي زړه بایلود. یو ګړی وروسته  دروېش ته متوجه سوه او ویې لیدل
ښځه روانه سوه او دروېش، چې نور یې خپله محبوبا نه لیده، یو سوړ اسوېلی وایست او ځای پر ځای مړ سو. خلکو 

 په هغه ځای کي خاورو ته وسپاره.

. دروېش یې ونه لیدی او چې شاوخوا یې وکتل یو یوه میاشت وروسته هغه ښکلې ښځه بیا پر دغه الره را تېرېدله
نوی قبر یې په نظر ورغی. له خلکو څخه یې پوښتنه وکړه چې هغه دروېش څه سو او دا قبر د چا دی؟ خلکو ورته 
وویل چې دا د هغه دروېش قبر دی. یوه ورځ دلته یوه ښکلې ښځه تېرېدله دروېش ولیده او پر مین سو. هغه ښځه 

خپل روح جانان ته وسپاره. ښځي هم خپل نقاب ایسته واچاوه. قبر یې په غېږ کي ونیوی. قبر چاک  والړه او ده هم
 سو او ښځه ور ننوته. قبر بیرته بند سو. 

له ښځي سره ملګرو کسانو په زاریو او ژړا پیل وکړ. قبر یې وشانه او ویې لیدل چې ښځه هلته نسته. خو د هغې زر 

ه غوږونو او په السونو کي دي. د هغې رانجه د دروېش په سترګو کي او د شونډو په او زېور د دروېش په غاړه، پ
 ۱۰۳-۱۰۲شق کي جذب کړې وه. هغه کتاب ص ص عپان یې د دروېش خوله سره وه. دروېش هغه ښځه په خپل 

 نو او دروېشانودا د صوفیانه عشق نتیجه او انتهی ده. دا هغه عشق او نتیجه ده چې په خراسان او ایران کي د قلندرا

په نصیب نه وو. څرنګه چې په هندوستان کي دغه ته ورته په سل هاوو داستانونه او افسانې موجودي وې نو د 
 دروېشانو د میني نصیب یې هم هلته کړی وو.

 ووایي چې د هندوستان د پالم په سیمه کي یوې هندواڼۍ له خپل مېړه سره ډېره زیاته مینه درلوده. مېړه یې مړ سو ا

ښځي ته مځکي قرار نه ورکاوه. مور او پالر یې هغه ښځه بل مېړه ته واده کړه مګر د هغې زړه قرار نه کاوه. یوه 
 ورځ یو ښکلی ځوان مخي ته ورغی او یو بیت یې وایه چې:

 

 تو عهد با دګری نوجوان بستی
 دریغ عهد که با مات بود بشکستی

 

ورته تکرار کړي. هغه ځوان هغه بیت ورته تکرار کړ. ښځي چیغه ښځي له هغه ځوان څخه وغوښتل چې دا بیت بیا 
 ۱۰۸-۱۰۷کړه او ځای پر ځای مړه سوه. هغه کتاب ص ص 

د صوفیانو د عشق او عاشقی په کیسو کي د حرام او حالل سرحد نسته. سړی باید عاشق سي او بس. که مجازي مینه 

کوالی سي پر هندو بچه او د هندو پر لور باندي هم مین  ونه کړي نو د حقیقي میني معراج ته رسېدالی نه سي. سړی
سي. او کله چې د دوو هندوانو ترمنځ د میني او عشق خبره طرح کیږي نو صوفیان د هغوی میني ته هم په هغه 
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مخکنی درنه سترګه ګوري. دا نه وایی چې هندو که مجازي مینه وکړي او که حقیقي مینه وکړي خو پای یې هماغه 
 او د هغوی لپاره خو حقیقي مینه اصال مطرح نه ده.دوږخ دی 

 
 یا د آویال سینټ ټیریسا: ST. Therese De Lisieuxسینټ ټیریسا ډو لیزیوکس 

او هغه یې هم د کاتولیکو عیسوي راهبو په یوه  ۱۸۹۷-۱۸۷۳که څه هم چې هغې یوازي څلیرویشت کاله ژوند وکړ 

نډ ژوند کي یې هم پر هغې خانقاه او هم وروسته پر عیسوي نړۍ دونه لیري پرته خانقاه کي تېر کړ؛ مګر په دغه ل
ژوره اغېزه پرېښودله چې ډېر لږ وروسته، د شلمي پېړۍ په لومړۍ لسیزه کي، پوپ، له ډیرو شاندارو مراسمو سره 

 Younghusband, Modern Mystics PP 145-46هغه د عیسویانو په اولیاوو کي وشمېرله. 

ورنۍ په نونسو ماشومانو کي تر ټولو کشره وه. له وړوکوالي څخه یې ښه صحت نه درلود. په ټیریسیا د خپلي ک
څلورکلني یې مور مړه سوه او دې پیښي یې پر حساس زړه باندي ژوره اغېزه وکړه. ټیریزا ته خدای یو عجیب او 

ه تېره بیا له ګالنو سره خاصغریب استعداد ورکړی وو. له درې کلنۍ او څلورکلنۍ څخه یې له طبیعت، ښکال او په 

مینه درلوده له دغه امله په وړوکي ګل مشهوره وه. په شپږ کلني کي، د لومړي ځل لپاره د سمندر غاړي ته تللې وه 
 او لږ وروسته یې هغه خاطره داسي لیکلې ده:

ه نه سوای ما د سمندر له عظمت، د هغه له غړومبېدونکو څپو او د هغې ټولي صحنې څخه سترګي بلي خوات» 

اړوالی. دې ننداري یوه عجیبه ژوره اغېزه راباندي وکړه او زما له روح سره یې د خدای د عظمت او قدرت په باره 
کي خبري وکړې.... په هغه ورځ د ماښام د تره غوني پر مهال کله چې لمر د ډوبېدلو په حالت کي وو او کرار کرار 

یې د نور یوه رښکه پرېښودله؛ زه پر یوه ډبره باندي یوازي ورته ناسته د اوبو په پراخه غېږه کي ډوبېدی او تر شا 

 ۱۴۶وم او دې شانداري نوراني الري ته ځیر وم. هغه کتاب ص 
په نوم خلوت خانې یا خانقاه  Carmelټیریسا په دیارلس کلنۍ کي د پوپ پښو ته ولوېده او په زاریو یې د کارمل 

، د اوسېدلو اجازه واخیستله. په غه خلوت کي، د لومړیو شپو ورځو څخه، کي، چې تارک دنیا ښځي پکښي اوسېدلې

د صوفیانه عشق سره اشنا سوه. د یوې ورځي په باره کي، چې ډېره روښانه وه او پر دې باندي یې ژوره اغېزه کړې 
 ده، لیکي:

پړه توګه په یاد ده! د هغه باالخره زما د ژوند تر ټولو ښایسته ورځ پیل سوه. زما هغه روښانه ورځ په څونه بش» 

مقدس ساعت هیڅ یوه شېبه مي نه هیریږي. په هغه ورځ سهار مي خپلي ځواني او زړې ملګري په غېږ کي ونیولې. 
تر هر څه مي د کلیسا د سهار وختي سرود آهنګ په زړه نقش دی. د عیسی مسیح سره لومړي ځل په غېږ کي نیول 

ږه وه. ما احساس وکړ چې زما سره څوک مینه لري او ما وویل: زه ستاسره څومره خواږه وه! دا یقیناً د میني غې

مینه لرم او د تل لپاره مي ځان درسپارلی دی. عیسی مسیح زما څخه هیڅ غوښتنه ونه کړه او دا یې راته ونه ویل 
. د هغې ل پوهېدلچې څه قرباني باید ورکړم. عیسی مسیح او ټیریزا د ډیر وخت لپاره یوبل سره پېژندل او په یوه ب

ورځي لیده کاته تر عادي پېژندلو زیات وه. دا یو یشپړ وحدت وو. موږ نور دوه نه وو. ټیریزا لکه یو څاڅکی په 

سمندر کي ورکه سوې وه. یوازي عیسی مسیح پاته وو. هغه بادار او پاچا وو. ټیریزا باید ورڅخه غوښتي نه وای 
ځان دونه کمزوری احساس کړ چې دا یې آرزو وه چې له خدایی قدرت چې دا آزادي واخله چې دا وېروي؟ دې خپل 

 سره د تل لپاره یو ځای سي.

وښۍ اوښکي خاو هغه وخت نو زما خوښي دونه زیاته سوه، دونه ژوره سوه چې نور نو کنټرولېدالی نه سوای. د » 
هېدل چې یوه زړه ته یې د مي لکه سېل پر مخ را رواني وې. زما ملګري ټولي راته حیراني وې. هیڅوک نه پو

عرش ټوله خوښي لوېدلې وي او هغه له وطنه را ورک، کمزوری او مړژواندی زړه دي له اوښکو پرته صبرېدالی 

هغه کتاب ص « نه سي. یوازي خوښي وه، داسي خوښی مي په زړه کي موجونه وهل چې په الفاظو نه افاده کیږیږ
۱۵۲ 

له خدای سره داسي مینه ولري چې تر اوسه پوري چا » لي څخه، دا وه چې د ټیریسا د ژوند ټوله آرزو، له وړوکوا

دا د میني له داسي ظرفیت سره زېږېدلې وه چې هیڅ سرحد یې نه پېژندی. دې هر وخت دا « ورسره کړې نه وي
 ۱۵۳آرزو درلوده او دې ته تږې وه چی څوک مینه ورسره ولري. هغه کتاب ص 

ا کښېنستله چې په زړه کي یې خوښۍ موجونه وهل او په بشپړه آرامي کي یې د یوه ورځ سهار په داسي حال کي ر

میني فیصله وکړه. عیسی مسیح اوس د دې مېړه وو او له دې له هغه څخه د هرڅه غوښتنه کوالی سوای. د دې دا 
بند پاته دي آرزو وه چې د مځکي د مخ تول ګناهکاران باید عیسویان سي او ټول هغه ارواح چې په عالم برزخ کي 

آزاد سي. د خپل ځان لپاره یې دا آرزو وه چې د دې روحاني چپنه هیڅ وخت ککړه نه سي. دې پر ته له عیسی مسیح 

څخه د هیڅ شي تالښ نه کاوه. دې، پر تولو شیانو برسېره، د میني غوښتنه کوله داسي مینه چې هیڅ سرحد ونه لري. 
ورڅخه وانه خیستالی سي. او په هغه شپه چې یې له ځلېدونکو دې داسي احساس کاوه چې زمان به د دې خوښي 

ستورو ډک اسمان ته کتل نو د خوښۍ او ارامی احساس یې کاوه او داسي فکر یې کاوه چې ژر به عرش ته والوزي 

 ۱۶۱او هلته به دایمي رحمت کي له خپل خدایي مېړه سره یوځای سي. هغه کتاب ص 
ه. په ډېر کم عمر کي، چې تقریباً استثنایي حالت یې درلود، د کارملیان خلوت یا ټیریسا له وړوکوالي څخه ناجوړۍ و

خانقاه ته والړه. د خانقاه د ژوند شرایط ډېر سخت وه. یوازي د شپې له لسو بجو د سهار تر پنځو بجو پوري یې د 
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و جامو پرېوللو تېرېدی. استراحت وخت درلود. نور نو ټول وخت د خانقاه په روحي تمریناتو او مذهبي زده کړو ا
ډېره کمه ډوډۍ یې ورکوله او صحي شرایط هم چنداني نه رعایت کېدل. ټیریزا په څلیرویشت کلنۍ کي سخته ناجوړه 

 سوه.
کله چې به خپل اتاق ته پورته کېده نو په هره زینه کي به ودرېده. انرژي یې په بشپړه توګه له السه ورکړې وه او 

کي ایستلې. په دغه وخت کي یې سم کټ نه درلود او پر کلکه تخته به ویدېدله. شپه به یې  جامې به یې په یوه ساعت

ټوله له دردونو ډکه وه. کله چې نورو ښځو پوۍتنه ورڅخه وکړه چې په دغه یوازیتوب کي مرستي ته ضرورت نه 
واخوږي وښیي او ټوله کله چې زما سره څوک خ»لو دردونو سره یوازي خوشاله ده.لري؟ دې به ویل چې دا له خپ

ي ځان له کړاو سره عادت کړی دې په خپل ټول ژوند ک« توجه زما خواته راواوړي نو زه نوره خوښي نه احساسوم

کله چې دردناکه او ربړوونکي حاالت حتماً راځي نو زه د دې پر ځای چې تندی تریو کړم او غوسه وښیم په »وو.
هغه کتاب « زه هر وخت بریالۍ نه وم. اوس مي عادت نیولی دی.ورین تندي یې هرکلی کوم. په لومړي سر کي 

 ۱۷۳ص 

ټیریسا هر وخت فکر کاوه چې دا به ځوانیمرګه سي. په حقیقت کي دې غوښتل چې په ځواني مړه سي. دې له 
وړوکوالي څخه مځکه د تبعید او پردیسی ځای باله. دې عرش خپل کور باله او مځکه یې بدمرغي بلله. عرش یې له 

وښیه ډک باله. دې خکه غوښتل چې ژر له مځکي څخه والړه سي او عرش ته ورسیږي. هر کله چې به دې ته د خ

عرش فکر ورپیدا سو نو دا به له خوښیه په جامو کي نه ځایېدله. کله چې دا مرګ ته نیژدې سوه نو پادري پوښتنه 
ل چې ما له ژونده څخه ډېر پخوا الس ورڅخه وکړه چې مرګ ته یې ځان سپارلی دی. دې په جواب کي ورته ووی

 اخیستی وو او مرګ یوازي خوښي ورته راوړي....

زه د حنت »کله چې د کلیسا ښځو د جنت د خوښیو په باره کي خبري ورته کولې. دې په جواب کي ورته وویل: 
او چې مځکي ته د خوښیو ته خوشاله نه یم او په هغو کي ری نه وهم. چې چاته مینه ورکړم چې ماته مینه راکړي 

دې لپاره را ستنه سم چې زموږ د میني لپاره مینه ترالسه کړم.... زه ښه پوهېږم چې هر څوک به زما سره مینه 

 ۱۷۵-۱۷۴ولري. هغه کتاب ص ص 
که څه هم چې ټیریسا د ډېر کم عمر وه او په دغه عمر چنداني څوک د کارمل خانقاه یا خلوت ته تللي نه وه خو د 

و له هغې څخه هر وخت د لیکني غوښتنه کوله. ټیریسا په ډېره عاجزي هر وخت هغوی ته ویل چې دا کلیسا مشران

په هیڅ شي نه پوهیږي دوی ولي له پوهانو څخه د لیکنو غوښتني نه کوي. خو د دې خبره چا نه منله او باالخره یې 
زړه نازړه، د یوه کتاب په لیکو بناء  مجبوره کړه چې د خپلي روحي تجربې په باب یو کتاب ولیکي. هغې باالخره،

وکړه. دا کتاب، د هغې له مرګه وروسته، دونه مشهور سو چې د نړۍ په ډیرو ژبو ترجمه سو، او د عیسویت په دنیا 

 Mansionsکي د تصوف له ډیرو مشهورو کتابونو څخه سو. ټیریسا خدای ته د ورتللو مراحل پر اوو قصرونو 
یا داخلي قال نومیږي. شپږم  Interior Castleحالت او تجربه بیانوي. دا کتاب یې  ویشي او په هر قصر کي خپل

 قصر ته د رسېدلو څخه وروسته په یوه ځای کي لیکي:

اوه! هغه ژوند بدمرغه او د زړه سوي وړ دی چې موږ یې اوس کوو او هغه کسان خوشبخته دي چې د دې ژوند » 
خوشاله سم چې خپلي خویندي وینم چې په زړونو کي دننه د خوښۍ احساس څخه خالص سوي دي. کله کله زه ډېره 

کوي او له یوې بلي سره د خدای په ستایلو کي سیالي کوي چې موږ یې دې خانقاه ته راوستلي یو. دا څرګنده ده چې 

وه یې دا ستایني د روح له عمق څخه راځي. خویندو زه ستاسي څخه هیله کوم چې د خدای ستایه وکړی او چې ی
ستاینه وکړي نو نوري یې هم تعقیبوي. کله چې تاسي سره یوځای یاست نو پرته د خدای له ستنایني څخه بله کومه 

 ۱۱۹ص « خبره خوند درکوي. ځکه چې موږ د هغه د ستایلو لپاره ډېر زیات دالیل لرو.

 کله چې اووم او وروستي قصر ته رسېدلې ده نو لیکي:
خوشاله وي چې پر ما باندي یې رحم کړی دی، چې له هغه سره د وصال لپاره کړېدلې کله چې زموږ خدای په دې » 

او کړیږي او هغه اوس زه د یوې روحاني ناوي په حیث قبوله کړې یم. دی مي خپل دغه قصر ته راولي. دا قصر د 

ه عرش کي د روحاني واده څخه مخکي اووم قصر دی. ځکه چې دی باید په روح کي د اوسېدلو ځای ولري لکه پ
ځان لپاره ځای لري. څرنګه چې هغه دعظمت خاوند پاچا دلته اوسیږي نو دا به دوهم اسمان وبولو. خویندو! دا ډېره 
مهمه ده چې موږ باید روح ته د تیارې په سترګه ونه ګورو. دا په موږ کي اکثرو ته تاریک معلومیږي ځکه چې موږ 

موږ لیدل پکښي کوو بلکه هلته یو بل دننه نور پروت دی نو موږ فکر  په دې نه پوهیږو چې هلته داسي رڼا سته چې
کوو چې زموږ په روح کي دننه تاریکي ده. دا ښه خبره نه ده چې د روح په باره کي داسي فکر وکړو زه به درته 

هغه د ووایم چې دا د عدالت د لمر په مخ کي د حقیقت خبره نه ده. څوک چې په هغه لمر کي دننه اوسیږي او د 

هستې علت دی. مګر لکه ما چې د لومړي قصر د توصیف په برخه کي درته وویل زموږ روح د دغخ نور د کشفولو 
او درک کولو توان نه لري. یو څوک راغی چې دغه د زړه سوي وړ ارواح وویني چې په تاریکه بندیخانه کي بند 

کارونه نه سي کوالی چې خپلو ځانونو ته خیر  دي او په پښو او السونو کي یې ځنځیرونه دي. نو دوی داسي ښه

ورسوي.دوی ړانده او کاڼه دي. موږ باید پر دوی باندي زړه وسوځو. موږ باید په دې پوه سو چې موږ پخپله هم یو 
 ۱۴۷ص « وخت لکه دوی داسي وو او خدای دي پر دوی هم ورحمیږي.
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له سترګو څخه پردې لیري کړي. څو دوی باید مګر په دې قصر کي تفاوت لري. خدای اوس غواړي چې د ارواح »
د هغه له احساناتو څخه د یو څه د لیدلو قابل سي؛ که څه هم دی دا کار په یوه عجیبه طریقه کوي. روح دغه قصر 

ته د یوه منور خوب په وسیله راوستل کیږي. په هغه خوب کي خدای حقیقت په یوه خاصه طریقه ښکاره کوي.مقدس 
نو په شکل څرګندیږي. لومړی روح لګول کیږي او د ستري روښنایي په وسیله تنویریږي. روح دا تثلیث د دریو کسا

درې کسان جال جال ویني او بیا نو د هغه فوق العاده پوهي په وسیله چې ده ته ورکوله کیږي؛ روح دا درې واړه 

ه هغه څه وینو چې دلته یې په وهر، یوه قدرت، یوې پوهي او یوه خدای په شکل ویني. نو موږ هلتجکسان د یوه 
سترګو نه وینو ځکه چې نه د وجود او نه د روح سترګي هغه لیدالی سي ځکه چې دا خیالي خوب نه دی. دله نو 
درې واړه اشخاص له روح سره مکالمه کوي او هغه کلمات ورته روښانوي چې په انجیل کي د خدای په باره کي 

او مقدس روح به د ده په روح کي اوسیږي. چې له خدایه سره مینه لري ویل سوي دي. ورته وایي چې دی ، پالر 
 ۴۹-۱۴۸ص ص « او د ده اوامر عملي کوي.

چې خبري رالنډي کړونو د دغو ارواح آرزوګاني د تسلیت او احسان ار السه کول نه وي ځګه چې دوی پخپله »

ړونو کي اوسیږي. هغه زموږ سره د خدای له ځانونو سره لري او خدای له خپل ټول عظمت سره د هغوی په ز
کمزورو موجوداتو په څېر سلوک کوي که څه هم چې دی موږ ته د ډېر څه راکولو توان لري، په تېره بیا چې دی 
ویني موږ ډېر څه ته ضرورت لرو. دغه ارواح له هر څه را بېل وي او آرزو یې دا وي چې یا یوازي وي او یا 

ته ګټه ورسوي . په دې زړونو کي یوازي زموږ د خدای یاد او یوازي د هغه  داسي څه وکړي چې ځینو نور ارواح
ذات مینه وي نو دا زړونه بل هیڅ نه غواړي بلکه یوازینی آرزو یې دا وي چې د خپل خدای ستاینه وکړي. کله چې 

 ۱۵۸ص « ارواح غفلت وکړي نوخدای پخپله هغوی را ویښوي... 

لعدویه د ژوند په باب موثق معلومات نه لرو او له هغې څخه یوه مستنده لیکنه یا موږ ته البته له یوې خوا د رابعه ا
شعر راپاته نه دی او د ټیریسا په قلم لیکلی کتاب په الس کي لرو. په دې حساب نو له خالق سره د دې دوو ښځو د 

ل ډول بیخي بل ډول مینه ده. ب میني اظهار مقایسه کوالی نه سو. له بلي خوا، د ټیریسا په کتاب کي لیدل کیږي چې دا

احساس دی او له سره ترپایه، د رابعې او نورو صوفیانو په څېر، یوه الپه پکښي نسته. که مینه ده نو هم یوه عاجزانه 
مینه ده او هر ټیریسا ځل وایي چې دا د یوه کمزوري او عاجز بنده په حیث له عیسی مسیح او خدای سره مینه کوي. 

په باره کي هم خپله عقیده څرګندوي او وایی چې هغه په حقیقت « پالر، زوی او روح القدس» ذاتو تثلیث یا د دریو 

کي یو ذات دی. دا مینه نه یوازي د عین القضاة همداني، منصور او بایزید له بلند پروازیو سره ډېر توپیر لري بلکه 
الق سره د میني اظهار، او په تېره بیا هغه اظهار تر هغو یو څه عمیقه او ضمناً د بندګۍ مینه ده. که څه هم چې له خ
 چې ټیریسا یې کوي، د هر مسلمان لپاره ناروا او تشه ګمراهي ده.
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