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 برخه پنځوسمهیو

 

پنځه لس ورځي یې رېګ وخوړل. هغه  .عطا ُسلمي نکل کوي چې یو وخت ابراهیم ادهم ته نفقه ونه رسېده :۲۰

 ۹۷کتاب ص 
 

ي وایی یوه شپه په مسجد کي وم ډېر ساړه وه او طاقت مي نه کېدی. د دعا لپاره مي یو الس نابوسلیمان دارا :۲1

 چې یا سلیمان! د هغه الس روزي مو درکړه چې ښه آرام سو. هاتف ږغ کړه چې پورته کړ او هغه بل مي پټ کړ،
بیا به په یخ او  چې دي هغه بل الس هم دباندي وای نو د هغه حق مو هم درکاوه. سوګند مي یاد کړ دباندي وو او که

 ۲۰۹ي په یوه الس دعا نه کوم. هغه کتاب ص کګرمي 
 

 ېچ حق تعالی خپلو بنده ګانو ته وویل چې وایی په ازل کي چې شیخ عبدهللا تستري یو له هغو شیخانو څخه دی :۲۲

ما ورته وویل بلې! او د مور په نس کي مي ټول حاالت  چې الست بربکم ) آیا زه ستاسي خدای نه یم؟ ( زما په یاد دي
او عرش یې په خوب لیدی. په دوولس کلني کي داسي سوال  په یاد دي. په درې کلنی کي یې د شپې لمونځونه کول

رلود. د جواب پیدا کولو لپاره بصرې ته والړ. هلته یې هم په ټول ښار کي یې هیڅ عالم جواب نه د چې ورته پیدا سو
 چې چا جواب نه درلود او باالخره یې له حبیب حمزه څخه پوښتنه وکړه او هغه یې جواب ورکړ. البته دی نه وایی

 یوه دوولس کلن هلک ته پیدا سو او په ښارونو کي یې علماوو جواب نه درلود. چې دا سوال څشي وو
یب حمزه له وفات څخه ورسته تستر ته راغلم او دلته مي د یوه درهم اوربشي اخیستلې؛ هغه مي اوړه سهل وایی د حب

په ټوله ورځ او شپه کي، د لسو مثقالویا دیوه پوڼد لسمه  ميکولې او ډوډۍ مي ورڅخه جوړوله. له دې ډوډۍ څخه 
په دریو شپو کي یو ځل  چې ته مي عزم وکړاوړه مي ټول کال بس وه. وروسدرهم په اندازه، یوه ګوله خوړله. د یوه 

او بیا مي شلو ورځو ته ورسوله. تستري وایي وروسته مي په  روژه ماته کړم. بیا پنځه ورځي، وروسته اووه ورځي
په څلوېښتو شواروزو کي مي یوه دانه بادام خوړ.  چې اویا ورځو کي یو ځل روژه ماتوله او داسي وخت به راغی

 ۲۹-۲۲۸ص ص  هغه کتاب لومړی جلد
و د الست برکم سوال ا چې په جهان کي له آدم علیه السالم څخه نیولې بیا هیڅ پیغمبر او هیڅ شیخ دا ادعا نه ده کړې

 کي د شپې لمونځونه کول.جواب یې په یاد دی او یا یې د مور په نس کي ټول حاالت په یاد دي. یا یې په درې کلني 
یا شیخان پخپله په دروغو نه مړېدل او یا شیخ  چې رسولې وي. داسي ښکارياو یا یې کم خوراکي دغي اندازې ته 

جامي په څېر نورو شیخانو د عطار تقلید کړی  موالنا وی دروغ له ځانه جوړ کړي دي او دعطار دا ټول یو تر بل ل
 او خبره یې تر هغه اړولې ده.

کتابونو  په دې چې د صوفیانو دغه کتابونه یې لوستي نه وي، پوه سي چې يلوستونک ههغ چې دا کیسې زه ځکه راوړم
کي څه لیکلي دي. دې وروستی کیسې ته سړی یوه توجه وکړي. آیا له خالق سره څوک دونه بې ادبي کوي؟ خالق له 

 ولي دي یو الس دباندي او بل دي له یخنیه په بغل کي نیولی دی. چې خپل بنده سره دا حساب کوي
نه  زه یې توصیف چې مي حوره ولیده راته خندل یې او روښنایي یې په دې اندازه وه شپهان دارایي وایی یوه ابوسلیم

ایي او دا روښن چې زه یې ښایست په کلماتو بیانوالی نه سم. پوښتنه مي ورڅخه وکړه چې سم کوالی. دونه ښکلې وه
ي تویي کړې. په هغو اوښکو یې زما مخ را وه شپه دي یو څو څاڅکي اوښکیجمال دي له کومه راووړ ویل یې 

 پرېمینځی اوستا د اوښکو له سوروالي څخه د جنت د حورو ُسرخي ده. هغه کتاب هغه مخ.
 حسن البصري او رابعه العدویه:

د حسن البصري نوم د صوفیانو په ټولو کتابونو کي یاد سوی او ټولو هغه د تصوف د الري پېشوا بللی دی. ځکه نو 
د حس پالر پیروز نومېدی او په عراق کي د میسان په جنګ کي ونیول . باره کي لنډ معلومات ضروري ديد هغه په 
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سو. هغه مدینې ته، د یوه غالم په حیث، راوستل سو او ډېر ژر آزاد کړه سو. په مدینه کي یې واده وکړ او حسن هم 
صفین په جنګونو کي برخه درلوده او له  حسن، په لومړۍ ځواني کي، د(  ۷۲۸ -۶۴۲ ) په دغه ښار کي وزېږېدی.

په همدغه ښار کي پاته سو. ټول عمر په پرهېزګاري مشهور هغه وروسته د بصرې ښار ته والړ او تر وفات پوري 
وو، پر شته منو به یې هر وخت انتقادونه کول او په ژوند کي یې هیڅ حکومتي منصب قبول نه کړ. له حسن بصري 

 طبو یو څو برخي پاته دي او د افکارو او عقایدو په باب یې یوازي دونه ویل کېدالی سيڅخه یوازي د هغه د څو خ
هغوی ته به په قیامت کي سختي سزاوي ورکولي  چې ګناه کاران یې د خپلو اعمالو مسوول بلل او ویل به یې چې

 کیږي. 
باندي له انتقاد کولو څخه نه حسن بصري یو بې پروا خطیب وو او هیڅ وخت پر پاچاهانو او مستبدو واکمنانو 

 ونه کول. البته ددچا یې له ویري سپوڼ نه سو وهالی، بې پروا انتقا چې وېرېدی. هغه پر ُحجاج بن یوسف باندي،
هغه د تعقیب له امله څه موده پټ سو او د ُحجاج تر مرګه پوري په بصره کي را څرګند نه سو. حسن بصري د دنیا 

دا دنیا د آخرت لپاره یو پُل دی. حسن له شته منو  چې ولو تبلیغ کاوه او تل به یې ویلله شته منیو څخه د پرهېز ک
د خپلي لور لپاره یې د یوه شته من سړي مرکه د هغه د دنیا او دولت له امله رد کړه؛  چې سره دومره مخالف وو

 Encyclopediaof Islam ي.شته مني او دولت له غبن او خیانت څخه پرته نه ډیریږ چې دې عقیده ووځکه دی پ
 د حسن بصري څخه د تصوف په باب نه یوه کلمه چا اورېدلې او نه یې کومه لیکنه راپاته ده. شیخ فریدالدین عطار،

ې د تذکرة االولیاء ټول کتاب ید اسالم په تاریخ کي یې چنداني سواد نه درلود، او  چې له لیکنو څخه یې ښکاري چې
او وروسته د حسن بصري او رابعه العدویه یا رابعه بصري په باره کي خپلي حسن بصري له افسانو څخه ډک دی، د 
 کیسې جوړي کړي دي. 

به  چې د حسن مور د حضرت رسول اکرم ص د مېرمني اُم سلمه له آزادو کړو کنیزو څخه وه. کله چې عطار لیکي
یوه ورځ حسن د اُم  چې ورکولې. ویل کیږي د حسن مور په کار لګیا وه او حین به ژړل نو اُم سلمه به خپلي شیدې

 ېچ آنحضرت صلعم پوښتنه وکړه چې سلمه په کور کي د حضرت رسول اکرم ص له کوزې څخه اوبه وچښلې. کله
حسن چښلي دي. آنحضرت صلعم وویل هر څونه  چې د هغه له کوزې څخه چا اوبه چښلي دي نو دوی ورته وویل

 ۳۴عطار جلد اول ص  برخه ورکوله کیږي.یې چښلي وي زما له علم څخه به په هغه اندازه  چې اوبه
زېږېدلی  ۶۴۲میالدي څخه لس کاله وروسته  ۶۳۲حسن بصري د سرورکاینات له وفات  چې عطار په دې نه وو خبر

باید ځان په پوه کړی عطار  چې یا کوم بل چا جوړه کړې دهدروغ ده،  له سره ترپایه پوري چې دی. او دا کیسه،
 په تاریخ کي یې سواد هم ډېر کم وو. د اسالم وای او که عطار پخپله جوړه کړي وي نو 

وایی یوه ورځ د حسن  چې عطار د حسن بصري په باره کي عجیبي اوغریبي افسانې لري. له هغو څخه یې یوه دا ده
دت خانې بام ته وخوت او هلته پر ان د عبد عبادت ګاه له دروازې سره یو سړی ناست وو. په دغه وخت کي حس

اوښکي یې ناوې ته والړې او د هغه سړي پر کالیو باندي یې څاڅکي  چې سجده سو. په سجده کي یې دونه وژړل
دا اوبه پاکي وې او که زه خپلي جامې پرې مینځم. حسن  چې په دروازه کي ناست وو. سړي ږغ کړل چې ولګېدل

 ۳۹دا د یوه ګناه کار اوښکي دي. هغه کتاب ص  چې امې پرې مینځه ځکهج چې له بام څخه ور زږغ کړل
هغه پر بام باندي وبهیږي، ناوې ته دي والړي سي او په  چې د سړي په وجود کي دومره اوښکي جوړېدالی سي

 کوڅه کي دي د ناست سړي پر کالیو څاڅکي وکړي؟
 یوازي د چې زاهدانه اړیکو په باب یو څو افسانې لیکيعطار وروسته د حسن بصري او رابعه العدویه تر منځ د 

رابعه پخپله یو ډول افسانوي  چې لومړی باید ووایوعطار د کتاب د ښه ترا معرفي کولو لپاره یې راوړل الزم دي. 
د هغې له خولې او یا له قلم څخه هیڅ شی پاته نه دي. ورپسې که د هغې وجود ومنو نو د هغې د  چې موجود دی

ګڼل سوی دی. یعني رابعه باید  ۸۷۴پوري ښودل سوي دي او د وفات کال یې  ۷1۸څخه تر  ۷1۴لو کلونه له زېږېد
کالو په عمر وفات سو، د لسو څخه تر څوارلسو کالو پوري عمر  ۸۶د  چې ، ۷۲۸د حسن بصري د وفات په کال 

کي د حسن بصري سره د هغې هر ولري. رابعه په ځواني کي ال کنیزه وه او وروسته آزاده سوه. په دې صورت 
 ډول اړیکي ناممکن دي.

یوه شپه حسن او د هغه دوه درې یاران د رابعې کورته ورغلل. رابعې څراغ نه  چې ویل کیږي» عطار لیکي: 
درلود. حسن او د هغه یارانو روښنایی ته ضرورت درلود. رابعې پر خپله ګوته باندي پُف کړل او په هغه شپه تر 

 ۷۰هغه کتاب ص « وته لګېده او دوی یې رڼا ته ناست وهسهاره پوري ګ
دا کیسه فقط جادوګری ته پاتیږي. رابعه بې له شکه ولی وه. مګر د ګوتي څخه څراغ یا شمع جوړولو ته څه حاجت 

تر سهاره پوري ګوته د شمعی په څېر پورته نیول هم دې ته تکلیف وو او هم یې مجلس مختالوه. نو  چې وو. ځکه
 په خپل کرامت یې یوه یا څو دانې شمعي راوړي او لګولي وای. چې و به دا وایبهتره خ
نکاح خو له  چې که دي خوښه وي زما سره نکاح وکړه. رابعې ورته وویل چې حسن رابعې ته وویل چې نقل کا

د  وې یم اووجود سره تړله کیږي. دلته وجود نسته؛ ټول تللی دی. زه له ځانه څخه نېست سوې یم او په هغه هست س
 هغه په حکم کي یم. خطبه باید له هغه څخه وغوښتل سي نه زما څخه. هغه مخ
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 له ځانه نېست کېدل او د حق متعال په وجود کي هست کېدل د اسالمي عقایدو سره په هیڅ توګه نه جوړیږي. څرنګه
په دغه اړه یې باید یوه کیسه عطار پخپله هم د مولوي، جامي او نورو په څېر وحدةالوجود ته عقیده درلوده نو  چې

 جوړه کړې وای.

 نفحات االنس من حضرات القدس:
له سره ترپایه د صوفیانو د کراماتو له کیسو څخه  چې عبدالرحمن جامي، یو قطور او مشهور، کتاب دی موالنا دا د

ډک دی. د دې کتاب کیسې به هم سړی، د تذکراةاالولیاء په څېر، لولي او باور به په کوي؛ خو ځیني اکثري داسي 
جامي  موالنا چې سړی یې چنداني په هدف نه پوهیږي او دې نتیجې ته رسیږي چې کیسې پکښي درج سوي دي

 یکي او کتاب باید یو څه غټ وي.غوښتل یو کتاب ول
المرید یطلب والمراد  چې مرید څوک دی او مراد څوک دی؟ هغه ورته وویل چې له ذوالنون څخه یې پوښتنه وکړه: 1

مرید له سلو زرو غوښتنو سره طلب  چې یهرب. یعني مرید طلب کوي او مراد ور څخه تښتي. شیخ االسالم وویل
 سره ورڅخه تښتي. کوي او مراد له سلو زرو نازونو

سپین وېښتان یې زما په پښو پوري موښل احمد چشتي وو. یوه ورځ له ابوسعید معلم  چې هغه سړیذوالنون وویل 
زه  چې مرید ښه دی که مراد؟ کله چې سره، په بازار کي، زما سره مخامخ سو. دوی پر دې خبري باندي بحث کاوه

نه مرید سته نه مراد، نه خبر سته نه پوښتنه، نه حد  چې ته وویلور ورسېدلم دوی ویل هغه دی حاکم راغی. ما ور
ابوسعید خپله خرقه پر سر باندي را کش کړه. یو څو چیغي یې بلکه هغه کل دی په کل سره. سته او نه الر او آیین. 

 ۳۴ ص نفحات االنسوکړې او والړ. چشتي زما پښو ته ولوېدی او خپل سپین وېښتان یې زما په پښو پوري موښل. 
مرید  چې لومړی خو د دې سوال هدف څه ووجامي هدف څه وو؟  موالنا له دې کیسې څخه د  چې سړی نه پوهیږي
یو پیر خرقه پر سر کش کړي  چې دا مجهول او بې معنا جواب په دغه ارزي؟د ذوالنون مصري او  .ښه دی که مراد

 او چیغي وکړي او هغه بل پیر د چا پښو ته ولوېږي؟
او له مصر څخه جدې ته تللم. زموږ سره په کښتۍ  یو وخت له څو تنو سره په کښتۍ کي سپور وم: ذوالنون وویل ۲

 چې خبري ورسره وکړم مګر د هغه هیبت اجازه نه راکوله چې کي یو خرقه پوش ځوان راسره وو. زما زړه غوښت
ځ له یوه چا څخه د سرو زرو او جواهرو یوه خبري ورسره وکړم. هغه هیڅ وخت له عبادته نه بېغمه کېدی. یوه ور
 آزار ورکړي. ما له خلکو څخه وغوښتل چې همیانی ورکه سوه. د همیانی څښتن دغه ځوان ونیوی او غوښتل یې

 تاسي غرض مه ورسره کوی زه به پوښتنه ورڅخه وکړم. زه هغه ځوان ته ورغلم او په کراره مي ورته وویل چې
هغه اسمان  ټولو شک کړی دی او غواړي تاته آزار درکړي. څه باید وسي؟پهمیانی د  دغو خلکو پر تا باندي د چې

ته وکتل او یو څه یې وویل. له دریاب څخه ماهیان راپورته سول او هر یوه په خوله کي یوه قېمتي مرغلره نیولې وه. 
ان د اوبو پر سر روان او ځوان د یوه ماهي له خولې څخه مرغلره واخیسته او د همیانۍ څښتن ته یې ورکړه. ځو

 ۳۵-۳۴هغه کتاب ص ص  نیهام سو. د کښتۍ خلکو ډېره پښېماني وکړه.
هغه د ذوالنون له پیرانو څخه دی. د مغرب وو او  چې : اسرافیل رحمه هللا له مقدمانو څخه دی. شیخ االسالم وویل۳

 مصر ته راغلی وو. هغه ته ډیري خبري منسوبي دي او په زهد او تکل کي ډېر مشهور وو.
فتح شخرف د یوه سوال د جواب لپاره شپږ سوه فرسخه ) اته لس سوه میله جهاني ( سفر کړی  چې شیخ االسالم وویل

اید ب چې هل تعذب االشرار و قبل الضرر) چې ه اسرافیل څخه یې پوښتنه وکړهوو او مصر ته یې ځان رسولی وو. ل
 ( یعني اشرار ته د تاوان رسولو څخه مخکي عذاب ورکول کېدالی سي. اسرافیل وویل هانیمن قبل الضرر وي ج

که له عمل څخه مخکي  چې ماته درې ورځي وخت راکړه. څلورمه ورځ راغی ویل یې ماته یې جواب راکړ چې
ثواب منظورېدالی سي نو له خطا څخه مخکي عذاب هم ورکول کېدالی سي. دا یې وویل او یوه چیغه یې تر خوله 

او وښورېدی. له هغه څخه وروسته درې ورځي ژوندی وو او وروسته وفات سو. شیخ االسالم وویل دا درې  ووتله
نو په هغه ګړي یې هم جواب ورکوالی رځي یې پاته وې. کنه ودغه نوري  چې ورځي وخت یې د دې لپاره وغوښت

 ۳۶-۳۵سوای. هغه کتاب ص 
لومړی خو شیخ شخرف د یوه عادي سوال د جواب د ترالسه کولو لپاره اته لس سوه میله الر ولي وهي؟ دا په هغه 

ب اد شپږو میاشتو مزل وو. بیا نو هوښیار شیخ اسرافیل د جولږترلږه رودونو او دښتونو کي  ،زمانه کي، په غرونو
د چیغي  شیخ اسرافیل ورکړی دی چې جواب ورکړي نو دا عادي جواب چې لپاره درې ورځي وخت غواړي او

 وفات سي. !!! وروسته، د جواب له زوره، وهلو ارزښت لري؟ او بیا دي نو شیخ درې ورځي
ستاسي یې په مخه  چې : ابواالسود راعي هم له مشایخو څخه وو. یوه ورځ یې په دښت کي خپلي کورنۍ ته وویل۴
 چې زه والړم. خور یې مطهره ) ګډوه، آفتابه، د اودس تازه کولو لپاره د اوبولوښی( له شیدو ورډکه کړه. کله هښ

اودس تازه کړي. له ګډوې څخه شیدې راتوی سوې. شیخ بیرته خپلي کورنۍ ته ورغی ویل یې زما  چې شیخ غوښتل
و به یې اودس کاوه ن چې توی کړې او اوبه یې پکښي واچولې. په الره کيالزمي دي. شیدې یې  بهیدو اوشلپاره تر 

  ۳۶له ګډوې څخه به اوبه راغلې او که به وږی یا تږی سو نو شیدې به ورڅخه راتوی سوې. ص 
ما یو  چې زه ځکه صوفي سوم او عبادت ته مي مخه کړه چې : ابوعثمان مغربي یو لوی شیخ وو. هغه نکل کوي۵

په هغې کي مي شیدې اچولې. یوه ورځ  چې ه د لرګیو کاسه مي درلودهدرلود او تل به ښکار ته تلم. یو سپی او یو آس
شیدي وچښم. سپي مي راته وغپل او حمله یې راباندي وکړه او د شیدو خوړلو ته یې پرې نه ښودلم.  چې مي وغوښتل
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ه مي کاسه را واخیست چې ښودلم. دریم ځل یو ګړی وروسته مي بیا د شیدو د چښلو عزم وکړ سپي مي بیا هم پرې نه
ته  مار کاسې چې سپي مي سر په کاسه دننه کړ او شیدې یې وخوړې. سمدستي وپړسېدی او مړ سو. سپي لیدلي وه

 دا پېښه ولیده نو توبه مي وایسته او عبادت ته مي مخه کړه. چې سر دننه کړی وو او ځان یې تر ما قربان کړ. ما
ه مړ ز چې په هغه ورځ چې وایی شیخ عثمان ورته ویلي وه چې ابوالحسین کاشاني له قوله لیکيشیخ االسالم د : ۶

زه د ابوعثمان مغربي د وفات په ورځ حاضر وم او داسي دوړي  چې لحسین وویلاسم فرشتې به خاوري سي؟؟؟ ابو
 ۸۸انسانانو د ګرد او غبار له السه یو بل سره لیدالی نه سوای. ص  چې سوې

 چې مار زهر لري او چې په دې پوهېدی چې نو سړی د دې کیسې سره څه کوي؟ دا څونه هوښیار سپی وو اوس به
کاسې ته یې سر دننه کړ نو په شیدو کي یې زهر اچولي دي او د مار زهر سړی وژني. سپی باالخره شیدي چښي او 

دو تر چښلو د کاسې چپه کول اسانه دونه هوښیار وو نو د هغه لپاره خو د شی چې خپل صاحب ته نجات ورکوي. سپی
هرشي  چې لومړی خو د مار خوله له زهرو ډکه نه ده چې وه. دا خو ال په هر صورت. شیخ جامي په دې نه پوهېدی

ته ور نیژدې سي په هغه کي زهر واچوي. هغه خپل زهر د نېښ یا غاښ له الري تولیدوي. او که چیري مار احیاناً 
او سړی له هغې کاسې څخه شیدې وچښي؛ نو سړی نه وژني. زهر باید د مار د غاښونو په کاسه کي زهر اچولي وي 

له الري د انسان وجود ته تزریق سی او سړی مړ کړي. په هر صورت سړی به له شیخ جامي سره څه ووایي. او 
 ېچ مبالغه ده د مړیني له کبله فرشتې خاوري سوې او په نیشاپور کي دوړي وې دا خو داسي د عثمان مغربي چې دا

 که وسپړل سي خدای مه کړه شیخ جامي کفر ته ونه رسیږي. چې موږ د ویلو څه نه لرو. دا دونه جاهالنه نکل دی
د بسطام یو سړی به تل د بایزید مجلس ته ورتلی. یوه ورځ یې بایزید ته وویل: استاده!  چې ابن جوزي وایی نقل کا: ۷

شپې ویښ یم طاعت او عبادت کوم او له شهواتو څخه مي ځان ساتلی دی؛  روژه یم او د چې زه دا دېرش کاله کیږي
که درې سوه کاله روژه  چې ته وایې زه یې په خپل زړه کي نه سم پیدا کوالی. بایزید ورته وویل چې مګر هغه څه

زه دي وینم باقي  چې ونیسې او د شپې ویښ یې او د زړه له ټولو غوښتنو څخه الس واخلې او پر دغه اوسني حال
یې ته به له دغه علم څخه هیڅ ترالسه نه کړې. هغه سړي پوښتنه ورڅخه وکړه ولي؟ بایزید وویل: الره سته مګر 

زه یې کوم. بایزید ورته وویل همدااوس هر څه وغواړې  چې وایې زه یې منم او چې ته یې نه منې. سړي وویل هر څه
واغونده او دباندي راووزه. د چهارمغزو یوه ډکه بوجی غاړي ته واچوه  والړ سه ږیره او سر وخریه او یوه ګودړۍ

ما یوه څپېړه ووهي زه یوه دانه چهارمغز  چې هر ماشوم چې ته مشهور یې ماشومانو ته ووایه چې او په هغه محله کي
دي  چې سبحان هللاورکوم. سړي وویل سبحان هللا دا کار زه څرنګه وکړم زما له شان سره نه ښایي. بایزید وویل دا 

بایزید وویل دا دي فقط د خپل نفس د تعظیم په خاطر وویل یعني زما نفس  ؟وویل دا هم شرک دی. سړي ویل څرنګه
تا راته وویل دا نه سم کوالی. بایزید  چې یوه بله الره راوښیه ځکه دا کارونه چې ي ورته وویلسړپاک دی. هغه 

. لومړی باید ستا خیالي آبرو توی سي او نفس دي خوار سي بیا به نو زه درته ومي ویل چې وویل د کار پیل دغه دی
 بله الره نسته.ویل ستا لپاره څشي ښه دي. سړي ویل دا نه سم کوالی بایزید  چې درته ووایم

تلبیس  خپل ځان خوار کړي. چې وایي مومن حق نه لري چې ابن جوزي وایي له پیغمیر ص څخه روایت لرو: ۸
 ۳۴۰ابلیس ص 

بنده باید حق ته د نیژدې کېدلو لپاره یو ځل خپل ځان د  چې دا په کوم کتاب کي راغلي دي چې اوس نو سوال دا دی
...  »خلکو په نظر خوار او مسخره کړي او په دې توګه خپل نفس ووژني. حق متعال په قرآن شریف کي ویلي دي: 

) د حق متعال په نزد په تاسي کي تر ټولو بهتر هغه  1۳سورة  ۴۹اِنَّ اکرمُکم عندهللا اتقکم اّن هللا علیم خبیر.ط آیه 
  هللا علیم او په هر څه خبر دی. ( چې متقي وي. بېله شکه ټولو تر چې څوک دی

دېرش کاله روژه نیولې وي، شپې شپې یې طاعتونه کړي او پر ټولو نفساني  چې که دا کیسه ریشتیا وي نو یوه سړي
هغه علیم اوپه هر څه خبر دی. نو  چې نور به نو متقي څوک وي؟ او حق متعال وایيخواهشاتو یې پښه ایښې وي، 

د دغه سړي عبادات یې لیدلي او د زړه حال یې ورته معلوم دی. له هغه سره به حساب خپل خالق کوي. په دې کي 
 سړي ته یوه د نه منلو الره ښیي؟  چې بایزید څوک دی

اوس باید څه وکړې. خدای  چې زه درته ووایم چې ه دي وکړل بیا نو راسهدا ټول کارون چې بایزید سړي ته وایي
 ېچ د بایزید غوښتني ځکه نه پوره کېدلې چې د بایزید به ال نور څه ورته په زړه کي وه. یقیني خبره ده چې عالم دی

 ه خبره خو ال دا دهولو بدټسړي ته یې ښودلی او یا یې ورکړی وای. تر  چې هغه پخپله هیڅ حال او کرامت نه درلود
دا دي فقط د خپل نفس د تعظیم په خاطر وویل.  چې سړی غریب وایي سبحان هللا؛ بایزید وایي دا شرک دی. ځکه چې

 ؟.شرک خو کفر دی او مسلمان ته د کافر خطاب کول سړی پخپله کافر کوي. بایزید د سړي په زړه څه خبر وو
 ویده سو نو حق تعالی یې په خوب ولیدی. چې نه وو بیده سوی. کلهشیخ االسالم وایي شاه شجاع څلوېښت کاله : ۹

 را ویښ سو نو دا بیت یې ووایه: چې
 

 رایتک فی المنام سرور عیني
 فاحببت التعیش والمناما

 په خوب کي مي ولیدې زما د سترګو نوره. له خوب او آرام سره مي مینه پیدا سوه.
 ۸۶ویده سي. نفحات االنس ص  چې او یا به یې غوښتل شاه شجاع به له هغه څخه وروسته یا ویده وو
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حق تعالی یې په خوب ولیدی نو بیا به تمامه ورځ او شپه  چې څلوېښت کاله څوک ویښ پاتېدالی سي؟ او ته دا وګوره
 ویده وو. خدای تعالی ورځ د کار او عبادت لپاره پیدا کړې او شپه یې خوب ته پیدا کړې ده. که حق متعال غوښتالی

شاه شجاع ته خپل دیدار ورښکاره کړي، د شپې په عادي خوب کي یې هم ورښکاره کوالی سوای. نه په ویښه  ېچ
 تر حد تېري ته.  کي افراط ته ضرورت وو او نه په خوب او ټنبلي کي

 
 نور بیا

 ابوعبدهللا مغربي د سینا د غره پر سر وینا کوله.: 1۰
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