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له خپل پالر سره حج ته تللی وو او هلته  چې د شیخ شهاب الدین سهروردي زوی عمادالدین محمد نکل کوي :۲۱
شیخ موسی هره ورځ اویازره واره قرآن  چې صفتونه کول. په دې منځ کي یوه ویلخلکو د شیخ موسی سدراني 

دا  چې شریف ختموي. دی وایی زما پالر څه ونه ویل او په دغه وخت کي زما د پالر یوه لوی مرید هم قسم یاد کړ
 طواف ته والړم هلته مي شیخ ولیدی چې زما باور نه راتلی خو کله چې خبره ریشتیا ده. وروسته عمادالدین وایي

قرآن شریف تالوت کاوه او ما یې حرف حرف اورېدی. د کعبې له دروازې څخه تر حجر  په طواف کي یې د چې
 ۵۶۳ -۵۶۲ص  څلور ګامه الرده، قران شریف ختم کړ. هغه کتاب ص چې اسود پوري یې،

ن یو میلیو چې اوس نو که شیخ قرآن شریف په کرامت ختماوه نو دا خو هیڅ عجیبه خبره نه ده. شیخ کوالی سوای
ساعته کیږي.  ۱۱۶۶ځله یې هم ختم کړي. مګر که د حساب خبره سي نو که یې په دقیقه کي یو ځل ختم کړی وي دا 

دلته نو سړی باید یعني د کرامت خبره نه وه. اورېدی. پخپله عمادالدین وایي ما یې حرف حرف  چې خو خبره دا ده
  ي ته پرېږدي.جام موالنا اکت پاته سي. او ټول قضاوت پخپلهس

شیخ مفرح د مصر د صعید اوسېدونکی دی. هغه یو حبشي غالم وو. یوه جذبه ورته ورسېده او شپږ میاشتي یې : ۲۲
 راغلل دی جال وو ځنځیرونه جال چې هیڅ شی ونه خوړ. ویې واهه. هیڅ ګټه یې ونه کړه. په ځنځیرونو یې وتاړه.

خلکو د هغه دا  چې دی له بندیخانۍ څخه دباندي ناست وو. کله راغلل چې راته وه. په بندیخانه کي یې واچاوهپ
 ېچ کرامتونه ولیدل نو څو بریان کړي مرغان یې ورته راوړل او مخي ته یې ورته کښېښودل. شیخ مفرح ږغ کړه

 ۵۸۱والوزی د خدای په اجازه. ټول والوتل. هغه کتاب ص 
وایی د کبرا یوه  چې جامي د شیخ نجم الدین کبرا یوه په زړه پوري مشهوره کیسه راوړي او هغه دا موالنا :۲۳

 مشهور مرید او خلیفه شیخ مجدالدین بغدادي له یوې ډلي دروېشانو سره ناست وو، ُسکر باندي غالب سو او وې ویل
ریاب پر غاړه پاته سو او موږ دریاب موږ د بطي هګۍ وو شیخ چرګه وه؛ موږ یې له هګۍ را وایستلو دی د د چې

په دریاب کي به زېږېدلي وای. شیخ مجدالدین  چې ته ولوېدو. شیخ کبرا دا خبره په خپل کرامت کشف کړه او وې ویل
پر سر یې ونیوی او د شیخ د څپلیو ، دا خبره واورېده او ووېرېدی. د عذر غوښتلو لپاره یې یو طشت له اوره ډک کړ

د دروېشانو په ډول عذر ته راغلې نو ایمان  چې ي ودرېدی. شیخ کبرا ورته وکتل او ورته وې ویلایستلو په ځای ک
او د سردارانو  سو او دین به دي سالمت وي. مګر سر به دي په دریاب کي والړ سي او موږ به هم درسره والړ

سي. شیخ مجدالدین یې پښو ته او عالم به خراب  سرونه به هم درسره والړ سي او د خوارزم پاچهي به والړه سي
 ولوېدی.

شیخ مجدالدین په خوارزم کي وعظ کاوه او د سلطان  چې د شیخ له دې خبري څخه چنداني وخت نه وو تېر سوی
ډېره ښکلې وه، د شیخ مجددالیدن وعظ ته به راتله او کله کله به یې کورته هم ورتله.  چې محمد خوارزم شاه مور،

له  مور دي د امام ابوحنیفه په مذهب چې راب چښلي وه د شیخ مخالفینو هغه ته وویلسلطان محمد ش چې یوه ورځ
خوارزم چیري شیخ په دجله کي واچوي. ) چې مجدالدین سره نکاح تړلې ده. سلطان ته قهر ورغی او حکم یې وکړ

 انا هلل و اناالیه چې یل( شیخ یې په دجله کي واچاوه او شیخ نجم الدین ته خبر ورسېدی. هغه وودجله چیري؟ جهاني
راجعون. زما زوی مجدالدین یې په دجله کي واچاوه او مړ سو. نو سر یې پر سجده کړ او ښه ډېر وخت پر سجده 

زما د زوی په  چې یې له سجدې څخه سر راپورته کړ ویل یې له رب العزت څخه مي وغوښتل چې پروت وو. کله
و خدای مي خواست قبول کړ. سلطان ته خبر ورسېدی او هغه ډېر څخه پاچهي واخلي ا خونبها کي له سلطان محمد

او توره او کفن یې ورسره را اخیستي وه  سخت پښېمان سو. شیخ کبرا ته راغی. یو طشت یې له زرو ډک کړی وو
که دي زر په کار دي واخله. که مي قصاصوې نو دا یې توره او دا یې زما سر.  چې او لوڅ سر ودرېدی او وې ویل

د هغه خونبها ستا ملک دی. ستا سر به هم والړ  «کان ذالک فی الکتاب مستوراً. » په جواب کي ورته وویل شیخ
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سي او د ډیرو خلکو سرونه به والړ سي او زکوږ سرونه به هم ړرسره والړ سي. سلطان محمد ناامیده سو او لږ 
 ۴۲۶-۴۲۵هغه کتاب ص ص وسوه.  چې او هغه وسوهوخت وروسته چنګیزخان راغی. 

هغه د بخښني لپاره راځي شیخ کبرا ورته  چې مجدالدین بغدادي به ښایی د شیخ کبرا خوا وربده کړې وي. مګر کله
د دروېش په ډول راغلې نو ستا دین او ایمان وساتل سو خو سر به دي په دریاب کي ډوب سي. مجدالدین  چې وایی

د هغه تش نوم اخیستل او  چې ښاوه. شیخ کبرا دونه مهم ووهغه د ده دین او ایمان ته خطر پې چې څه کفر کړی وو
هم به د مجدالدین هم د شیخ کبرا  چې غیبت کول د سړي د ایمان او دین د ضایع کېدلو سبب کېدی؟ دا دونه ګناه وه

سلطان محمدخوارزمشاه، د مغرضینو د دسیسې په وجه شیخ مجدالدین  چې او هم د نورو سرونه ورسره رغړېدل؟ کله
د سلطان محمدخوارزمشاه څخه پاچهي واخله او خدای  چې ته خواست کوي ایه دجله کي ډوبوي. نو شیخ کبرا خدپ

پاچهي، د ډېرو نورو سرونه او د شیخ خپل سر  د سلطان محمد چې یې سمدستي خواست قبول کړ. دا خو ال پرېږده
سل هاوو زره خلک وژني او ښارونه خرابوي؟  پهبه هم پکښی والړ سي. حق متعال د یوه ظالم یا قاتل پاچا په ګناه 

د سلطان محمد د پاچهی د تباه کېدلو خواست کاوه او په یوه سجده کي یې خواست قبلېدی نو ولي یې د  چې شیخ کبرا
خاوره  رشاوخوا سل کاله یې د مسلمانانو پ چې سل هاوو زرو بې ګناه مسلمانانو د ژغورل کېدلو خواست نه کاوه،

ه د چنګیز خان توپان د قسمت فیصل چې د استبداد حکومت نازل کړ. د شیخ کبرا مریدان به حتماً وایيباندي د کفر 
 دا افسانه د شیخ کبرا له وژل چې وه. مګر د سلطان محمدخوارزمشاه تباه کېدل بیا د شیخ د ښرا له امله بولي. څرنګه

 باندي زیاتوالی سوای زیات کړي یې دي.یې هرڅه دروغ ور چې کېدلو څخه وروسته لیکل سوې ده نو مریدانو
جامي د ُسلمي د طبقات الصوفیه په  موالنا ی باندي عجیب او غریب دروغ وایي:شیخان کله کله پر خدای تعال :۲۴

شیخ ابوعبدهللا دینوري د عمر په آخره کي په وادی القری کی یوه مسجد ته ورغی. خلک والړل او  چې حواله لیکي
. په هغه شپه له لوږي مړ سو. سهار خلک راغلل شیخ یې په شی نه درلود د خوړلو لپارهشیخ دی یې مېلمه نه کړ او 

په محراب کي پروت وو او یو کاغذ  چې خلک مسجد ته راغلل کفن یې ولیدی چې کفن کړ او ښخ یې کړ. په بله ورځ
پرون شپه زما له دوستانو څخه یو تن تاسي ته راغی او تاسي  چې هم په کفن کي پروت وو. پر کاغذ باندي لیکلي وه

 ۲۷۰مېلمه نه کړ او هغه مو له لوږي مړ کړ اوس نو ستاسي کفن هم نه غواړو. هغه کتاب ص 
 ولیکي؟سړی به پرداسي دروغو باندي څرنګه تبصره 

وه جمعه ی چې لقب محی الدین کښېښود. ده ورته وویلولي دي خپل  چې له شیخ عبدالقادر څخه یې پوښتنه وکړه: ۲۵
و، ناروغ و چې راروان وم. په الره کي مي یو سړی ولیدی ېله شاوخوا ګرځېدلو او سیاحتونو څخه بغداد ته لڅي پښ
السالم علیکم یا عبدالقادر. ما یې د سالم جواب  چې ږغ وکړ رنګ یې تغییر کړی وو او ډېر کمزوری وو. پر ما یې

 مي کښېناوه نو رنګ چې نیژدې ورغلم ویل یې ما درپورته کړه. کله چې رانیژدې سه. کله چې ورکړ. ماته یې وویل
ما ویل نه.  ؟ما نه پیژنې. چې یې تازه سو او لکه روغ سړی داسي ښکارېدی. زه ورڅخه ووېرېدلم. ماته یې وویل

ویل یې زه د اسالم دین یم. دغسي ناروغ سوی وم او حالت مي خراب وو. زه خدای ستا په خاطر ژوندی کړم. نو 
جومات ته ورغلم یو سړی راغی څپلۍ یې راته  چې مي ستا نوم محی الدین ) د دین ژوندی کوونکی ( کښېښود. کله

ونځ ختم کړ نو له هري خوا خلک راباندي را وګرځېدل او لممي  چې کښېښودلې ویل یې اې شیخ محی الدینه! کله
زما السونه او پښې یې مچولې او زه یې محی الدین بللم او زه تر دغه مخکي هیچا د محی الدین په لقب نه پېژندلم. 

 ۲۰-۵۱۹هغه کتاب ص ص 
ه متفرق سول. شیخ د یوه ورځ شیخ وعظ کاوه. باران پیل سو. ځیني خلک د باران له السه یوې او بلي خوات: ۲۶

 ۵۲۱اسمان خواته وکتل او ویل یې زه یې سرا ټولوم ته یې تیتوې. باران سمدستي ودرېدی. هغه کتاب ص 
زه یې جمع کول ته یې تیتوې. که سړی لږه توجه هم وکړي دا پر حق متعال  چې اسمان ته پورته کتل او ږغ کول

ره لوی سي د حق په مقابل کي د یوه بنده حیثیت لري او بنده هر څوم چې باندي د اعتراض او امر حیثیت لري. بنده
زه یې جمع کوم او ته یې  چې اسمان ته وګوري او د اعتراض په لهجه ووایي چې لره په هیڅ توګه دا جواز نسته

 تیتوې.
د  موږ له شیخ عبدالقادر سره په یوه کور کي مېلمانه سولو. په هغه کورکي چې یو له مشایخو څخه وایي: ۲۷

دسترخوان له هوارېدلو سره دوو تنو یولوی سرپوښلی زنبېل هم راووړ او په ګوښه کي یې کښېښود. شیخ عبدالقادر 
هغه زنبېل راوړی. په زنبېل کی یو هلک  چې د ډوډۍ تر خوړلو مخکي سر کښته کړ او یو ګړی وروسته یې وویل

د خدای په  چې ته یې اشاره وکړه او وې ویل لهم فلج وو او هم په سترګو ړوند وو. شیخ دعا وکړه او زنبې چې وو
 اجازه روغ جوړ پورته سه. هغه هلک سمدستي را پورته سو او دواړي سترګي یې هم جوړي وې. شیخ وایي کله

ادر د خدای په اجازه مړي هم ژوندي شیخ عبدالق چې مو دا کیسه شیخ ابوسعید قیلوي ته وکړه نو هغه وویل چې
 ۵۲۰هغه کتاب ص  کوالی سي.

امي ج موالنا سړی د  چې په نفحات االنس کي یوه له عقله لیري او د نه منلو کیسه د یوه شیخ د ډېر خوراک ده: ۲۸
وستي لدا مشهور کتابونه یې نه دي  چې هغه لوستونکي چې د معقولیت په باب شکمن کیږي. دا کیسې زه ځکه راوړم

دې لویو لویو نومونو په دې پنډو او مشهورو کتابونو کي څه په  چې او یوازي یې نومونه اورېدلي دي په دې پوه سي
یو عجیب لېونی وو. کله به یې  چې لیکل او څه یې را پرې ایښي دي. دا کیسه د شیخ ابراهیم مجذوب په باره کي ده

 . یو سړی وایي:سل منه وخوړهڅو ورځي هیڅ نه خوړل او کله به یې په یوه ځل 
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راسه یو مجلس سره وکړو. ده  چې له هغه سره صحبت وکړم. یوه ورځ مي ورته وویل چې ما ډېره ارزو درلوده» 
نن شپه به حتما راسره ځې او  چې نه منله؛ خو یوه ورځ مي په بازار کي ولیدی او د ژمي وخت وو. ما ورته وویل

طعام درته راوړم؟ ده  چې مسجد ته سره والړو نو ما ورته وویل چې وکړو.کلهد بازار په مسجد کي به مجلس سره 
له مسجد څخه والړل او زه او شیخ ابراهیم سره یوازي سولو  خلک چې ویل زه موړ یم خو زه ورته ټینګ سوم. کله

دا څو دیناره  چې لماته یو څه ډوډۍ راوړه. واوره اورېدله او هوا ډېره سړه وه. ما ورته ووی چې نو ده راته وویل
به درکړم تر سبا پوري ګوزاره وکړه او سبا به ځانته د خوړلو یو څه واخلې. دینارونه یې واخیستل خو یو ساعت 

شته من خلک ول. هغوی  چې زه وږی یم. له مسجد سره نیژدې زما د خپلوانو کوروو چې وروسته یې بیا راته وویل
اورېدلي مي وه شیخ ډېر زیات خوراک کوي. هغوی خپلو نوکرانو ته مجمعې که ځته ورغلم ما ویل زه مېلمانه لرم. 

پر سر ورکړې. په ځینو کي اومې وریجي، په ځینو اومه باغلي، په ځینو کي پنیر، په ځینو کي نخود او غنم او په 
ه ت چې وویلنځوس منه کېدل. شیخ ته مي پله ځان سره اټکل وکړ دا ټول شیان  چې ځینو کي د پسه دمبه او... ما

زه یې درته پاخه کړم. شیخ ویل زه یې همداسي اومه خورم. دا ټول شیان یې همداسي اومه وخوړل.  چې صبر وکړه
څه یې درلودل هغه یې ټوله ورڅخه واخیستل  چې یو ګړی وروسته له الري څخه د یوه ګدا آواز راغی ده ور وځغستل

زما لپاره دي ډېر  چې ول وخوړل. ماته یې وویلټه کېدل. هغه یې او هغه یې مسجد ته راوړل. زما په اټکل لس منه ب
زیار وګالی والړ سه د مسجد په یوه ګوښه کي ویده سه مګر که دي حرکت وکړ وژنم دي. زه د مسجد یوې ګوښې 

ستله یته والړم او له ویري مي حرکت نه سو کوالی. د مسجد په کونج کي یوه لویه ډبره پرته وه دا ډبره به یې را واخ
په دې ډبره یې مړ کړم کنه. بیا به یې  چې ماته به نیژدې راغی. ډبره به یې پورته کړه او له ځان سره به یې وویل

دا خو ناروا کار دی د بېچاره پالر سپین ږیری سړی دی ډېر غم او غوسه به وکړي. ډبره به  چې له ځان سره ویل
وت بام ته وخ ده وکړ او ماته له ویري خوب نه راتلی.... د مسجای کښېښودله. دا کار یې څو ځلځیې بیرته پر خپل 

دی سهار والړی او زه هغې کوټې ته  چې ډېر زیات کتابونه پکښی پراته ول. کله چې او پر بام باندي یوه کوټه وه
 ۴۷۹ -۴۷۷د ټولو کتابونو پوښونه یې خوړلي وه. هغه کتاب ص ص  چې ور پورته سوم. ومي لیدل

جامي یې په لیکلو څرنګه نه  موالنا مسړی یې په لوستلو شرمیږي او نه پوهیږ چې دومره چټي ده البته دا کیسه
 شرمېدی.

هند د دروېشانو په کیسو او افسانو کي له منځني  چې دا کیسه په هند کي د یوه دروېش په باره کي راغلې ده او څرنګه
 ېچ لېونی یوسف یو دروېش وو» هندوستان وي. د نکل اصلي منبع به  چې ختیځ څخه مخکي وو نو زه فکر کوم

 نفس یې تر یوه ساعت پوري بندوالی سوای. د هغه له مخلصانو څخه یوه تن د کتاب لیکونکي ته په کشمیر کي وویل
د خوړلو لپاره ځې؟ ما  چې هغه یو څه وخت هیڅ شی ونه خوړ. یوه شپه چۍ زه ورڅخه روانېدلم ماته یې وویل چې

زما د خوړلو تر عهده  چې تا هم یو څه خوړلي وای. راته وې ویل چې هو. خو څومره به ښه وای چې ورته وویل
لرې راته رایې وړه. زه کورته  چې ځه! هر څه چې وتالی سم. نو راته وې ویل چې نه سې وتالی. ما ورته وویل

و د لسو کسان چې ن مي ورته راوړلیه مجمع خوراکي شیان او یوه لویه کاسه مستې او یو څه نور شیاوالړم او یوه لو
خوراک وو. هغه یې وخوړل او ویل یې نور راوړه. کورته والړم او د شلو کسانو خوراک مي ورته راووړ. هغه یې 

څه نیم پاخه سوي شیان مي درلودل هغه مي ورته اوړل. ټول  چې والړم او ټول وخوړل ویل یې نور راوړه. کورته
زما د خوړو تر عهده  چې ما نه درته ویل ه. زه یې پښو ته ولوېدلم او ده راته وویلیې وخوړل او ویل یې نور راوړ

ور په ک چې یوسف وایی حق تعالی مي د انسان په شکل ولیدی چې نه سې وتالی؟ د یوسف له مریدانو څخه یوه ویل
 ۶۶-۳۶۵دبستان مذاهب ص ص « کي ناست وو

په هرات او وروسته په شاوخوا کي په  چې احمد النامقي الجامي ده مشیخ االسالپه اسرارالتوحید کي یوه کیسه د : ۲۹
نهه دېرش یې زامن او درې یې لوڼي  چې حق تعالی هغه ته دوه څلوېښت اوالدونه ورکړي وهژنده پیل مشهور سو. 

 وې. 
زره کسانو د ده پر الس توبه کړې ده.  ۱۸۰۰۰۰تر دوه شپېته کلنۍ پوري  چې جامي د ژنده پیل له قوله وایی موالنا

تر دوه ویشت کلنۍ پوري یې له یارانو سره شرابخوري او فسق کاوه او په دغه عمر  چې ترژنده پیل پخپله کیسه کوي
ل ریاضت رسېدنورو شیخانو ته په څلوېښت کاله  چې کي توبې ته متوجه سو. په زړه پوري خبره دا ده هغه حاالت

و یارانو ته یې مېلمستیا کړې وه او د هغوی لپاره یې ی چې ژنده پیل ته په یوه توبه ترالسه سوه. دی پخپله کیسه کوي
کرار کرار ځه ته  چې خره ته موږ ویلي دي چې په الره کي هاتف ږغ ورباندي وکړ چې خر په شرابو بار کړی وو

چټک  چې یارانو پوري خجالت کېږم خره ته ووایه زه تر چې تف ته وویلیې هسي بېځایه په لښتو وهې. ژنده پیل ها
 سي...

په زړه پوري  حق متعال په هرو څلور سوو کلونو کي د ده په څېر یو شیخ پیدا کوي. چې شیخ االسالم ادعا کوي
شیخ په غرونو کي ګرځي؛ د خدای عبادت او ریاضت کوي او ال هم په کورکي څلوېښت خمونه له  چې خبره دا ده

کشکي مي د شرابو ډک خمونه خرڅ کړي او د عیال نفقه مي برابره  چې شرابو ډک لري او په زړه کي یې ورګرځي
ه الري برابر نه کړې. شیخ ته باید د اوالد رزق د شرابو د خرڅولو ل چې کړې وای. البته هاتف ږغ ورباندي وکړ

احمد له غره څخه راغلی  چې وایی کورته راغلم او د شرابو د خمونو په ماتولو مي بنا وکړه. کوټوال ته خبر ورسېدی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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
 

څخه  ۳۵۷. هغه کتاب له و زه یې له آسونو سره بندي کړم..دی؛ لېونی سوی دی او خمونه ماتوي. کوټوال راغی ا
 مخ پوري. ۳۶۱تر 

 د هرات په ښار کي، د مسلمانانو په حکومت کي، د شرابو د خمونو ماتول څه بد کار وو؟ چې مه نه سوهدا نو معلو
 کوټوال شیخ له آسونو سره بندي کړ.  چې

چنګ، طنبور، ربابونه  ۱۲۰۰زره د شرابو خمونه او لس  چې په حواله لیکيد کتاب کیایي نژاد د مقامات ژنده پیل 
شیخ په اتیا کلنی کي یوه  چې شیخ په امر مات سول. په مقامات ژنده پیل کي راغلي دياو د موسیقی نور آالت د 

 څوارلس کلنه نجلۍ، د هغې د مور او پالر د خوښي په خالف په نکاح کړه. 
و یخدای ماته له هغې څخه  چې د نجلۍ له ورکولو څخه انکار وکړ او شیخ ویلته د نجلۍ مور او پالر شیخ  چې کله

ی دی نو شیخ مجبور سو او له کرامت څخه یې کار واخیست. پر نجلۍ باندي یې خونه را ونړول. کړمت زوی په قس
 د نجلۍ مور او پالر یې په سرو اوښکو کښېنول او په دغه وخت کي یې بیا هم مرکه ورته وکړه. هغوی ورته وویل

 !هو چې راکوی؟ هغوی ورته وویل که مي ژوندۍ را وایسته بیا یې ماته چې نجلۍ مړه سوه. شیخ ورته وویل چې
 په ال چې وایې خله ستا مینځه ده. شیخ خپلو سړیو ته یومان په الس ورکړل او نجلي یې له خوني څخه را وایستله؛

 ۱۶۱-۱۶۰خواږه خوب ویده وه. سیرعرفان ص ص 
ټکل کوالی سي، اوالدونه لري او له دې څخه سړی د هغه د ښځو د شمېر په باب ا ۴۲ چې شیخ، په داسي حال کي

 په اتیا کلنۍ کي د څوارلس کلني نجلۍ شوق کوي. دې ته وایی د دنیا له نعمتونو څخه بېزاري. 
 

 نوربیا

 اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید:
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