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ویل یې بنده هغه ته د دونه  چې ځای ته ورسېدهابوعبدهللا مغربي د سینا د غره پر سر وینا کوله. خبره دې : ۱۰
نور نو عاجز او بې وسه سي. په دغه وخت کي له غره څخه ډبره وغورځېده. ټوټې  چې نیژدېوالي په لټه کي سي

 ۹۰ټوټې سوه او پر دښت باندي لوېده. هغه کتاب ص 
د هغې له زوره دي  چې نه ده کړېمغربي هیڅ داسي خبره  چې جامي پوهېدی. ځکه موالنا د دې په معنا نو یوازي 

 ره وغورځي او ټوټې ټوټې دي سي.بډ
 
ممشاد دینوري له خپل کور څخه راووت. سپي وغپل. ممشاد ویل ال اله االهللا. سپی ځای پر ځای مړ سو. هغه : ۱۱

 ۹۳کتاب ص 
ه او که دا کلمممشاد یې نوم یاد کړ. نو بیا د هغه د نامه په اورېدلو مړ کیږي ولي؟  چې سپی خو د هغه هللا مخلوق دی

و سپی په دنیا کي ی چې یوازي د سپیو د مرګ لپاره وه نو دا خو په ورځ کي په میلیونونو ځله پر منبر ویل کېده باید
جامي  موالنا په دې خبره یوازي وو؟یوازي د شیخ ممشاد په خوله کي هم ژوندی پاته سوی نه وای او که دا کرامت 

 پوهیږي.
 
من قعد مع الصوفیة و خالفهم فی شٍیء مما یتحققون به نزع هللا نوراالیمان  چې مکیه کي راغلي دي وحاتپه فت: ۱۲

 ۹۵من قبله. هغه کتاب ص 
 ېچ هر څوک له صوفیانو سره په هغه څه کي چې عربي یې سمه وي خو مطلب یې دا دی چې خدای دي وکړي

 ي مخالفت وکړي نو هللا یې له زړه څخه د ایمان نور اخلي. کوهغوی تحقیق پکښی 
 وای ځکه لیکلی َجلَسَ پر ځای باندي یې باید  قَعَدَ او د  معنا نه ورکوي.دلته قبِلِه  وي. لبِهِ څخه یې ښایی مطلب قَ  قَبِلهِ د 
 د خبرو په نیت ناستي ته وایي. «جلس»او عادي ناستي ته وایی  «قعد» چې

ه د له هغوی سر چې شیخ االکبر ابن عربي په فتوحات مکیه کي وایي چې له صوفیانو سره دا امتیاز له کومه سو
اختالف ښکاره کولو په صورت کي حق متعال د سړي له زړه څخه د ایمان نور اخلي. د صوفیانو د خاص شرافت 

و او کړي او یا نورپه باره کي خو نه په قرآن شریف او نه په احادیثو کي څه راغلي دي. بلکه ال یې پخپله کفرونه 
  ځانونو ته منسوب کړي دي.یا خپلو 
یوازي د ماشومانو د سات تېري په درد خوري او حتی که یې هوښیار  چې و په کیسو کي ځیني داسي هم ويد صوفیان

دی یې د دې  چې جامي د ابوعبدهللا القالنسي په نوم یوه صوفي له خولې، موالنا  ماشوم واوري باور نه په کوي.
 طایفې د لویانو څخه بولي، یوه کیسه را اخیستې ده:

 
یو باد راغی او سخت توپان یې جوړ  چې حتونو په جریان کي یو وخت په یوه کښتۍ کي ناست ومد خپلو سیا: ۱۳

 ېچ کړ. په کښتۍ کي سپرو کسانو په دعا او زاریو بناء وکړه اوټولو خیراتونه او نذرونه کښېښودل. ماته یې وویل
ه به څه نذر کښېږدم. دوی ډیر راته زه له دنیا کي څخه مجرد سړی یم ز چې ته باید یو نذر کښېږدې. ما ورته وویل

غوښي نه خورم. خلکو ویل  چې ما ویل که له دې توپانه خدای وژغورلم نو زه به په ژوند کي د پیل د ب لټینګ سو
اوس مي له خولې ووتل. ناڅاپه  چې غوښي هم چا خوړلي وي؟ ما ورته وویل چې دا څرنګه نذر دی؟ د پیل د ب

هیڅ شی مو ونه خوړل. په  چې کښتۍ ماته سوه او زه له څو تنو سره یوه ساحل ته ورسېدلم. څو ورځي تیري سوې
ناست وو د پیل یو بچی راغی. دوی هغه ونیوی او مړ یې کړ؛ غوښي یې وخوړلې او ماته یې هم  چې هغه ځای کي

دوی خپل خوراک وکړ او ټول ویده سول. نذر مي ایښی دی.  چې خورم ځکه زه یې نه چې ست وکړ. ما ورته وویل
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هډوکي یې ولیدل. وروسته راغله اوهر  چې مور راغله او بوی یې کښی. د خپل ب چې د پیل د ب چې ویده ول دوی
 واژه یې. د غوښو بوی راتلی هغه یې تر پښو الندي کاوه او چې د دې د ب چې یو تن به یې بویاوه او له هر چا څخه

غوښي نه دي خوړلي. ما ته یې شا راوړوله  چې ما یې د ب چې زما خواته راغله. څو ځله یې بوی کړم او پوه سوه
سم  چې ره راته وکړهاپر سپور سوم بیا یې اش چې . کلههسپور سزما پرشا  چې او په شونډک یې اشاره راته وکړه

وکړ. سهار یې یوه ځای ته ورسولم او هلته خلکو کورته بوتلم کښېنه. زه سم کښېنستلم او دې په ډېره تیزي حرکت 
ته دغه پیل په  چې ته پوهېږې له هغه ځایه څخه چې او د هغوی ترجمان ته مي خپله کیسه بیان کړه. دوی راته وویل

 ۱۱۰-۱۰۹یوه شپه کي را رسولی یې دا د اتو شپو مزل دی. هغه کتاب ص ص 
جامي د اولیاوو په نکلونو  چې ل دی او که د سیف الملوک افسانه ده. خو څرنګهدا د اولیاوو نک چې سړی نه پوهیږي

وله د ناممکناتو مجموعه ده. او جامي ته الزمه نه ټکه نه وي نو  ویې ومنو. چې کي راوړی دی نو موږ مجبور یو
 دا کیسه په خپل کتاب کي راوړله.یې د خپل ټول علمیت او بزرګی سره  چې وه
 
وایی هغه پر یوه کورنګي سپور سو او غزا ته  چې په نوم یوه شیخ کیسه کويبسري جامي د ابوعبید  موالنا :۱۴

په غزا کي د ابوعبید کورنګی غوزار سو او مړ سو. ابوعبید ویل خدایه! دغه کورنګی ماته تر بسري پوري والړ. 
فارغ سو او بسري ته ورسېدی نو  ابوعبید له غزا څخه چې په پور راکړه. کورنګی ځای پر ځای ژوندی سو. کله

کورنګی تود دی او خولې یې کړي  چې له کورنګي څخه زین لیري کړه. زوی یې ورته وویل چې زوی ته یې وویل
یې زین ورڅخه لیري کړ کورنګی مړ  چې دا قرض دی. کله چې دي. ابوعبید ورته وویل زین ورڅخه لیري کړه

 ۱۱۳-۱۱۲سو. هغه کتاب ص ص 
 ېچ یرته ژوندی کېدل، د کایناتو له خلقت څخه تر اوسه پوري چا نه دي لیدلي او جامي ته الزمه نه وهالبته د مړي ب

 د خپل صوفي د کراماتو د ستایلو لپاره دغه کیسه راوړي. یوه بله، نسبتاً ممکنه، کیسه به یې ورته تراشلې وای.
 
زه او پالر مي او د ښار د امامانو  چې وله وایيشیخ جامي تر دې هم عجایبه کوي او د عین القضاة همداني له ق :۱۵

 چې یوه ډله د یوه صوفي په کور کي حاضر وو. موږ رقص کاوه او بوسعید ترمذي سندره ویله. پالر مي وویل
بوسعید زموږ سره یې رقص کاوه او داسي او هغسي جامې یې اغوستي وې.  چې خواجه احمد غزالي مي ولیدی
ه وویل مړ سه. هغه ځای پر ځای بې هوښه سو او مړ سو. په دغه وخت کي د ښار مفتي وویل غواړم مړ سم. ما ورت
مړی څوک دی.  چې سړی وژالی سې مړی هم ژوندی کوالی سې؟ ما ورته وویل چې حاضر ووږ ماته یې وویل

 ۴۱۵مفتي وویل فقیه محمود. ما ویل خدایه فقیه محمود ژوندی کړه او هغه سمدستي ژوندی سو. هغه کتاب ص 
جامي خو یو مسلمان عالم جامي او نور صوفیان د دغه راز کیسو په لیکلو څرنګه نه شرمېدل؟  چې سړی نه پوهیږي

هر انسان مرګ لري او بیرته  چې و. دی په دې نه پوهېدی. که نور هیڅ نه وي نو قرآن شریف خو یې لوستی ووو
 ژوندی کېدل تر قیامته پوري نسته؟ 

س، ډېر زیات لوستونکي به د نفحات االن چې پر ځینو لوستونکو به دغه راز کیسې درنې تمامي سي مګر زه یقین لرم
لو ی او که یې پیدا کړي ښایی د لوستکشف المحجوب، تذکرةاالولیاء، اسرارالتوحید او نور کتابونه نه سي پیدا کوال

د جامي د شعر او علمیت کیسې اورېدلي وي  چې حوصله یې ونه لري نو ځکه یې د ځینو کیسو راوړل الزم بولم. چا
دا لیکنه ولولي او د دغو کتابونو  چې د هغه په نفحات االنس کي به څه لیکل سوي وي. ښه دی چې نو فکر به کوي

  ت ورته پیدا سي.په باب یو عمومي ذهنی
 
 د نوي کېدلو چې داسي میاشت نه ده راغلې چې د شیخ عبدالقادر زوی شیخ سیف الدین عبدالوهاب نکل کوي :۱۶

 ېاو د راتلونکي میاشتي د پیښو په باره کي به یې اطالع ورکړ لی نه ويڅخه مخکي به زما پالر ته یو څوک راغ
کېدلې نو یو څوک به له بدي قیافې سره ورته راغی او که به ښې پیښي . که به په هغه میاشت کي بدي پیښي نه وي 

کال د جمادی االخری د جمعې ورځ وه څو  ۵۶۰کېدلې نو بیا به یو ښکلی ځوان له ورین تندي سره ورته راغی. د 
اته و تتنه شیخان ناست ول او یو ښکلی ځوان ورته راغی ویل یې السالم علیک یا ولی هللا زه د رجب میاشت یم ا

 په ما کي به هیڅ بدي نه وي. په هغه میاشت کي مو پرته له خیر او نېکی څخه بل څه ونه لیدل. کله چې مبارکي وایم
قیافه سړی راغی او زما پالرته یې وویل زه د د د یکشنبې ورځ راغله او د رجب میاشت پای ته ورسېده نو یو ب چې

ه بغداد کي به ډېر زیات خلک مړه سي، په حجاز کي به ډېره قېمتي پ چې شعبان میاشت یم او تاته تعزیت وایم ځکه
ویل سوي وه هغسي وسوه.  چې هغه میاشت را ورسېده هرڅه چې کلهقتل او اړودوړ وي. به وي او په خراسان کي 

شیخ پخپله ناروغ سو او د روژې په نهه ویشتمه مشایخ ورسره ناست وه او هغه سړی په ډېر وقار ورته راغی او 
زما او ستا به دا وروستي لیدل وي. شیخ د بل کال د ربیع االول په  چې زه باید تاته عذر وکړم چې شیخ ته یې وویل

 ۵۱۳-۵۱۲میاشت کي وفات سو او د روژې میاشت یې ونه لیده. هغه کتاب ص ص 
ول ټعال، په خپل حق مت چې شیخ به پر خدای تعالی باندي ډېر ګران وو. مګر دا ممکنه ده چې تهسپه دې کي شک ن

عظمت، د هري میاشتي په پای کي د راتلونکي میاشتي د ښو او یا بدو پیښو په باره کي شیخ ته احوال ورکړي. او 
دا احوال هم د الهام په شکل نه بلکه د خلکو په مخ کي د یوه ښکلي او یا بد شکله سړي په خوله ورکړي؟ د حضرت 
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میاشتي، یا هفتې او حتی ورځي د پیښو په د لرو؟ هغه ته حق متعال یا رسول اکرم ص په باره کي دغه ډول احوال 
دا کیسه شرک دی. له حق متعال سره په پاچهي او د  چې جامي په دې نه پوهیږي باره کي کله احوال ورکړی دی؟

 کایناتو په اداره کي شریک پیدا کوي. 
د راتلونکو پیښو احوال، د قبر حال، د چا په زړه او نیت خبرېدل دا ټول غیب دي او د غیب علم یوازي د حق متعال 

 هوهللا الذی ال الهاو بخښونکی او مهربان دی.  پرته له هللا بل هللا نسته او هغه په غیب او ښکاره خبر دیسره دی. 
 چې حق متعال رسول اکرم ص ته هدایت ورکوي ۲۲آیة  ۵۹سورة  م.یعالم الغیب والشهادة و هوالرحمن الرح هواال

مګر د جامي شیخان هم په غیب  ۵۰آیة  ۶زما سره نه خزانې سته او نه په غیب خبر یم... سورة  چې خلکو ته ووایه
یوازي په حق متعال پوري اړه لري او د  چې خبر دي او هم مړي ژوندي کوالی سي او دا دواړه هغه کارونه دي

 ه په وس او قدرت کي دي.هغ
 
شیخ عبدالقادر یوه ورځ وعظ کاوه او شیخ علي هیأتي د شیخ په مخ کي ناست وو او خوب ورغی. شیخ په : ۱۷

ه مخ پهیأتي علي ټول چوپ سی او پخپله له منبر څخه راکښته سو او د شیخ  چې مجلس کي حاضرو کسانو ته وویل
حضرت رسول اکرم  چې غه وخت کي را ویښ سو او شیخ ورته وویلکي ودرېدی او هغه ته یې کتل. شیخ علي په د

زه د هغه لپاره په ادب والړ وم. تاته یې د څشي  چې ص دي په خوب کي ولیدی؟ هغه ویل بلې. شیخ ورته وویل
زه د هغه په احترام  چې ستا د خدمت کولو توصیه یې راته وکړه. شیخ ورته وویل چې وصیت وکړ. هغه ورته وویل

ما په خوب کي لیدل شیخ عبدالقادر په ویښه لیدل. هغه کتاب ص  چې څهه مخکي والړ وم. شیخ علي ویل هغه ستا پ
۵۱۳ 

یا د خلکو په زړه او نیت خبر دی او یا د چا په  چې دا د منلو ده؟ حضرت رسول اکرم ص یو وخت دا ادعا کړې ده
اسالم په دین مشرف سوي دي، په ټول عجز، خلکو  شیخ او نور مسلمانان د هغه له برکته د چې خوب خبر دی؟ هغه،

ه زه رسول یم او مات چې زه هم ستاسي په څېر یو بنده یم او ستاسي سره زما توپیر فقط په دې کی دی چې ته ویل
 وحی راځي.

 :دا کیسه تر مخکنیو کیسو هم په زړه پوري دهاو 
سوه دیناره مال مي اخیستی دی. شیخ  اووه یو تاجر شیخ حماد ته راغی ویل یې قافله مي برابره کړې او شام ته ځم.

که په دغه کال کي والړ سې مال به دې غله درڅخه یوسي او تا به قتل کړي. تاجر خواشینی  چې حماد ورته وویل
ورغی. هغه ته یې خپله قصه تېره کړه. حضرت شیخ ورته  سو او دباندي را ووت. په الره کي شیخ عبدالقادر په مخه

وویل ځه والړ سه. صحي سالم به بیرته را ستون سي او ګټه به هم وکړې ضامن دي زه یم. تاجر شام ته والړی مال 
یې په زر دیناره خرڅ کړ. یوه ورځ د قضای حاجت لپاره یوه ځای ته ننووت او هغه زر دیناره یې پر طاق باندي 

غلو قافله  چې خپل ځای ته راغی نو خوب ورغی. په خوب کي یې لیدل چې . کلهسولدل او هلته یې هېر کښېښو
ووهله او د قافلې سره ملګري خلک یې قتل کړل او پر ده باندي یې هم واری وکړ او مړ یې کړ. له وېري له خوبه 

کي یې د هغه واري درد احساس کړ. په دغه  را کښېنستی او پر غاړه باندي یې د وینو اثر هم ولیدی او په ټول وجود
هغه ځای ته ورغی زر دیناره یې پراته  چې زر دیناره یې هېر کړي دي . چې ګړي کي یې په زړه کي وروګرځېدل

هغه مشر دی او بیا به  چې اول به شیخ حماد وینم چې وه او را وایې خیستل او بغداد ته راغی. له ځان سره یې وویل
اول والړ سیه شیخ عبدالقادر  چې ه ورسم. ناڅاپه یې شیخ حماد په مخه ورغی او هغه ورته وویلشیخ عبدالقادر ت

په ویښه ټاکل  چې ستا قتل چې د هغه خبره ریشتیا سوې ده. هغه اووه لس ځله له خدایه څخه غوښتي دي چې ووینه
ه هېره کي تېر کړ. تاجر شیخ باید ټول تاوان سوی وای هغه یې پ چې سوی وو په خوب کي تېر کړي او ستا مال

 د معبود په عزت مي دي قسم وي چې عبدالقادر ته ورغی او د شیخ حماد کیسه یې ورته تېره کړه. شیخ ورته وویل
ه درت چې خبره هغسي سوه لکه شیخ حماد چې اووه لس ځله بیا اووه لس ځله تر اویا ځلو پوري مو خواست وکړ چې

 وویل. 
زه یقین لرم ده غریب به هم له کوم بل شیخ څخه اورېدلې وي.  چې دي، که څه هم جامي اپالتي موالنا دا کیسه ټوله د

په الره کي وژل کیږي او مال یې لوټیږي. تاجر ته ته  له دمشق څخه بغدادتاجر  چې شیخ حماد په قضا خبر دی؛
د قضا  چې ر خو مجبور وودمشق ته مه ځه. که د تاجر مرګ د دمشق په الره کي ټاکل سوی وو نو تاج چې وایي

ارادې پرته، حرکت وکړي او ځان د اجل مقام ته ورسوي. شیخ عبدالقادر نه یوازي په قضا خبر خپلي سره سم، له 
تاجر ته په ویښه  چې یل ته یې ویلي ديئدی بلکه د قضا او اجل شکل له ویښي څخه خوب ته اړوي. ګواکي عزرا

 ورځه په خوب کي ورسه. مه 
په  .قضا سره مقاومت کوي او غواړي مسیر ته یې تغییر ورکړي. شیخ عبدالقادر قضا ته تغییر ورکوي شیخ حماد له
مو اجل راسي نه یې څوک یو  چې وایی کله چې دا د قرآن شریف له آیة سره صریح مخالفت دی چې داسي حال کي

 ساعت ځنډوالی او نه یې یو ساعت مخته کوالی سي. 
 
زما د زوی ستا سره ډېره عالقه  چې ه راغله او زوی یې ورسره وو. شیخ ته یې وویلځښ شیخ عبدالقادر ته یوه: ۱۸

ده نو زه خپل زوی، د خدای تعالی په رضا، تاته سپارم. شیخ قبول کړ او هغه هلک ته یې د مجاهدې او ریاضت 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

هدایتونه ورکړل. څو ورځي وروسته هغه ښځه د خپل زوی د لیدلو لپاره ورغله. زوی یې اوربشینه ډوډۍ خوړله او 
سوی وو. ښځه له هغه ځایه د شیخ پر خوا روانه سوه؛ که یې کتل د شیخ مخي ته له کم خوراکی څخه ژړ او ډنګر 

ته د چرګ غوښي  چې شیخ خوړلی وو. ښځي شیخ ته وویل چې یوه خوانچه پرته ده او د چرګ هډوکي پراته دي
ته رپو چې خورې او زما زوی ته اوربشینه ډوډۍ ورکوې؟ شیخ خپل الس د چرګ پر هډوکو کښېښود او ږغ یې کړه

ستا زوی دغه درجې ته  چې سه د خدای په اجازه! هغه چرګ ژوندی سو او آذان یې وکړ. شیخ ښځي ته وویل
 ۵۲۱-۵۲۰زړه یې غواړي هغه به خوري. هغه کتاب ص ص  چې ورسیږي

شیخ عبدالقادر به لوی سړی وو؛ مګر د خوړل سوي چرګ بیرته ژوندی کول یوازي د  چې په دې کي شک نسته
وس پوره دی. که چرګ زیروح وي نو روح خو یوازي د حق متعال په قدرت کي دی او موږ پر دې  حق متعال په

په قدرت کي روح زما د رب  چې ورته ووایه ۸۵آیة  ۱۷سورة « قُل الروح من امِر رب ِی»  چې آیة باندي ایمان لرو
 ه ذات پوري اړه لري.دی. ګواکي پخپله د روح کیفیت او له چا څخه روح اخیستل او ورکول ټول په هغ

نفحات االنس کتاب د شیخ عبدالقادر جیالني له وفات  چې دا ادعا به شیخ عبدالقادر نه وي کړې ځکه چې زه یقین لرم
جامي ته د شیخ عبدالقادر ګیالني نوم هم سم نه  موالنا او  څخه زیات و کم څلور سوه کاله وروسته لیکل سوی دی.

 او ګیالني پر ځای عبدالقادر جیلي ورته لیکي. وو معلوم او تر پایه د جیالني
ښایي د بل هیڅ شیخ په باره کي نه وي سوي او دا  چې په باره کي دونه مبالغې سوي ديعبدالقادر ګیالني د شیخ 

 .ټولي کیسې د هغه له وفات څخه وروسته د هغه زامنو او لمسیانو د خپلو لنګرونو د تودولو لپاره جوړي کړي دي
په  .وګوري په ټول کتاب کي د کرامت یوه خبره نسته« جال الخاطر» شیخ عبدالقادر جیالني خپل کتاب که څوک د 

ټول کتاب کي یې د خپلو ادعاوو د ثبوت لپاره زیات و کم سل ځله په قرآن شریف استناد کړی دی او حتی یو ځل یې 
سړی  چې او د ُکفر بوی ورڅخه راځي چې استناد نه دی کړی. هغه ته داسي کیسې منسوبي سوي ديهم په حدیث 

 دا د شیخ خبري نه دي. چې د شیخ علمیت ته وګوري په یقین سره ویالی سي
 
د جمعې په ورځ له شیخ سره مسجد ته تللی وم. هیچا شیخ ته توجه نه  چې د شیخ له مریدانو څخه یوه تن ویل: ۱۹

هره جمعه به موږ مسجد ته راغلو  چې به خبره دهدا عج چې کوله او سالم یې نه ورته کاوه. له ځان سره مي وویل
په ډېر زحمت به مسجد ته رسېدلو. زما ال په زړه کي دا خبره را  چې پر شیخ باندي به دونه خلک را ټول سول

 هجوم راووړ. خلک دونه زیات سولشیخ زما خواته وکتل او راته ویې مسل. او خلکو د شیخ پر خوا  چې ګرځېدله
تر دې خو هغه پخوانی حال ښه  چې په منځ کي ودرېدل او ما شیخ نه لیدی. په زړه کي مي وویلزما او د شیخ  چې

د خلکو زړونه  چې دا حال خو تا غوښتی او په دې نه پوهېدلې چې وو. شیخ زما خواته توجه وکړه او راته وې ویل
غواړم خپلي خواته یې را ګرځوالی زما په الس دي. که زه غواړم د خلکو زړونه له خپل ځان څخه اړوالی سم او که 

 ۵۲۱سم. هغه کتاب ص 
د زړونو مالک خدای دی او هیڅ وخت یې،  چې شیخ تر هر چا په قرآن شریف ښه پوهېدی او په دې هم ښه پوهېدی

 د زړونو د ملکیت په ادعا سره، د خدایي دعوه نه کوله.
یخي ب چې جامي د شیخ االکبر ابن عربي د فتوحات مکیه په نوم مشهور کتاب په حواله یوه کیسه راوړي موالنا :۲۰

باندي عقیده سسته جامي  موالنا او هم پر د شیخ االکبر پر شیخی او پوهي د سړي هم  د تبصرې ارزښت نه لري او
وکتل هغه د نزع یا زکندن  چې ه راووست. شیخجامي وایی د یوه پاچا لور ناروغه وه او یو شیخ یې ورت موالنا سي. 

د پاچا د لور د روح د  چې پر حال باندي وه. شیخ د هغې عالج وکړ او هغه روغه رمټه سوه. مخ یې عزراییل ته،
ته خو د پاچا د لور په روح پسي راغلی وې او تش الس نه  چې اخیستلو لپاره راغلی وو، واړاوه او هغه ته یې وویل

 ۵۵۱ګراني لور روح واخله او د پاچا لور پرېږده او عزراییل هم د شیخ په خوله وکړه. هغه کتاب ص  ځې نو زما د
شیخ د پاچا د لور مرګ وځنډاوه. دا د قرآن شریف د آیة څرګند مخالفت نه دی؟ شیخ د  چې په کیسه کي راغلي دي

ی په الس کي وو که د شیخ؟ د کیسې معنا دا پاچا د لور په بدل کي خپله لور ورکړه. د انسانانو مرګ او ژوند د خدا
چا د پا چې دونه پهلوان وو نو باید چې شیخ د حق متعال په حکم او د ازل په فیصله کي الس وهلی دی. شیخ چې ده

 رخصت کړی وای.تش الس او عزراییل یې  لور او خپله لور یې دواړي ژغورلي وای
 یا سترشیخجامي خپلي خبري وای سړي به د هغه په حساب کي شمېرلي وای. خو دا د شیخ االکبر  موالنا که دا د 

د کفر څرګن چې دومره نا خبره وو . که شیخ االکبر، له خپل ټول شهرت او د څه باندي سلو تاءلیفاتو سره،خبري دي
 ویلي دي حق یې درلود. هر څه اپالتي چې یې کاوه نو سړی له نورو شیخانو څخه څه ګیله وکړي. هغوی

 

 نوربیا

 ...چې د شیخ شهاب الدین سهروردي زوی عمادالدین محمد نکل کوي :۲۱
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