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 اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید:
د هغه لمسي محمدبن منور د  ابوسعید ابوالخیر په لسمه او یوولسمه میالدي پېړۍ کي ژوند کړی دی او دا کتاب هم

 هد ټولو خلکو، پ چې درلودې یوه داهغه د کراماتو په باره کی لیکلی دی. د ابوسعید والیت او کرامت دوې برخي 
وند ژ چې د ده په باره کي یې فکر یا ګومان کاوه. او دوهمه دا چې تېره بیا هغو کسانو په زړونو او نیتونو خبر وو،

یې ټول په خانقاه، ساز و سروز، له اسرافه ډکو مېلمستیاو او نڅا کي تېر کړ. د شیخ د خانقاه او مېلمستیاوو په باره 
اتو لوړو مقام چې ټولي یې د شته منو کسانو په پیسو جوړولې، مخکي خبري کړي دي. خو مخکي له هغه چې کي مو،

 ېچ ته ورسیږي او د مستقلي خانقاه د جوړولو وس او قدرت پیدا کړي نو په دروېشي کي یې افراط کاوه. ویل کیږي

ل منه وزن یې ش چې ینو له امله دونه دروند سوبه څیري سو نو پینه به یې کړ. د ډیرو پ چې یو کمیس یې درلود، کله
 ۲۷وو. اسرارالتوحید ص 

ویې منو. کنه نو شل منه کمیس به په تاریخ کي هیچا اورېدلی  چې کتاب کیسه ده نو موږ مجبور یو دا د چې څرنګه

 د شیخ خپل وزن به څونه وو؟. نه وي
د عصر او له ده څخه مخکي او وروسته شیخانو هر  د ده چې شیخ ابوسعید یواتیا کاله ژوند وکړ. په داسي حال کي

یوه تر شل ځله زیات حجونه کړي وه، خو شیخ په ژوند کي حج ته نه والړ او حتی خپل مریدان او پیروان به یې هم 

 له حج څخه را ګرځول:
ا الره مکې خدای د هرچ چې او زه اویا ځله سوګند یادوم .خدای پوهیږي»  چې زموږ شیخ یوه ورځ خلکو ته وویل»

خدای داند ــ و این هفتاد بار سوګند است ــ »فارسي متن  «دی ایستلید حق له الري  یېته برابره کړي هغه سړی 

 ۲۸۶هغه کتاب ص  «آن کس را ازطریق حق بیفګنده بود.که هر کس را که خدا راه مکه فراپیش او نهاد، 
د سازاوسروز په وخت کي یې احرام تړلی وو، او لبیک یې وایه او د  چې ،د خپل زوی بوطاهر سره چې یو ځل هم

خرقان او بسطام ته ورسېدی نو حج یې د بایزید بسطامي د قبر په زیارت او د بلحسن  چې کعبې پر خوا روان وو؛

 خرقاني په دیدار بدل کړ او له هغه ځایه بیرته نیشاپور ته ورسېدی. د اسرالتوحید مقدمه ص صد
ه هغ چې ژوند ته یو نطر وکړو نو هغه باید هم د حج کولو فرصت نه وای پیدا کړی ځکه سعید ابولخیروکه د اب

په ساز معتاد سوی وو او یوه شپه یې له ساز او قوالی پرته نه سوای سبا  چې دومره وخت ساز او نڅا ته ورکړی وو

مخکي مو دې خبري ته اشاره دالی سوای. او د حج د سفر په وخت کي د ساز او نڅا امکانات کله موجودې کوالی.
په دغه حال کي هم د ټولو انسانانو  چې حتی لمونځ یې هم په نڅا کي کاوه. خو د ده کمال په دې کي وو چې کړې ده

دا حال ډېرو لږو اولیاوو ته میسر کېدی او کله کله به داسي کرامتونه ورڅخه ظاهر  چې په زړونو داسي خبر وو
 منکر وو هغه به یې مرید سو.څوک ورڅخه  چې سول

 
 لیکلي یې وه یوه ورځ زه له بوسعید قدس هللا ِسره   چې لقاسم جنید بن علی الشرمقاني په خط مي ولیدلاد ابو: » ۱

خدای  چې لقاسمه دا هغه غر دیااې ابو چې د میهنې پر لور د یوه غره څنګ ته روان وم. ما بېچاره ته یې وویلسره 

تعالی ادریس علیه السالم له دغه ځایه څخه اسمان ته بوت او دا غر د ادریس علیه السالم په عبادتګاه مشهور دی. په 
له شرق او غرب څخه راځي او دلته شپه تېروي او دلته مسجدونه دي او موږ هم  چې دې غره کي داسي کسان وي

ټوټه جال سوې  چې او دلته داسي یوه لوړه ده لکه له غره څخهدلته ډېر راغلي یو. موږ یوه شپه په دې غره کي وو 

زړه یې لوېږي. موږ د دغه سترګي یې تور خوري او وي. که څوک د دې لوړي سرته وخیژي او الندي وګوري 
باید په دوو رکعتونو کي ټول قرآن شریف د حق تعالی په  چې غره پر سر باندي مصلی هواره کړه او دا مو وویل
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پاره مي س یلومړ چې که ویده سوې الندي لوېږې او ټوټې ټوټې به سې. چې کړو. خپل نفس ته مي وویل توفیق ختم
له خوبه راویښ سوم په  چې وویل او سجدې ته والړم خوب غلبه راباندي وکړه. او د غره له څوکي څخه را ولوېدلم.

 ۲۹-۲۸اسرارالتوحید ص ص « ته کړم.هوا وم. خدای تعالی زه له هوا څخه ونیولم او الندي یې مځکي ته راکښ
په دومره  چې سخت دروغجن وو ځکه چې شیخ څومره کرامت کړی دی هغه د ده کار دی خو داسي ښکاري چې دا

قرآن شریف به په  چې ما قول کړی وو چې لنډه کیسه کي یې خپلي لومړۍ خبري بیرته هیري سوي دي. ده وویل

ه باید پنځه لس سپارې وروست چې سجدې ته تللی دی، ې وروستهۍ سپارلومړ تردوه رکعته لمونځ کي ختموم. مګر 
 یې لومړی رکعت پوره کړی وای. 

 

 چې : شیخ وایي ټول ادیان او مذاهب یوشان دي او اختالف یوازي په الروي او د الري په انتخاب کی دي. کله۲
ځیني مشایخ وایی  چې دغه علت دیدت مجرد سي. حمقصد ته ورسیږي نو هلته دویي له منځه والړه سي او ټول و

له هرک چې نو څرګنده سوه« لیس في جبتي سواءهللا » او زموږ شیخ وایی « سبحاني» هغه بل وایی « انا الحق» 

قصد م چې او هرڅوک دی پخپله پیر ته محتاج دی. چې پیري ونه کړي ځکه چې سالک مقصد ته نه وي رسېدلی باید
 ۴۸غه کتاب ص ته ورسېدی نو د پیری الیق سي. ه

دې  چې د شیخ مطلب په اسالم کي دننه مذاهب نه دي بلکه له مذاهبو سره ادیان یادوي. کله چې څرګنده خبره ده

د خدایي دعوه وکړي او اناالحق ووایي او  چې نتیجې ته رسیږي نو ګواکي د ده لومړۍ ادعا پرځای ده. ځکه څوک
زما په چپنه کي له هللا پرته بل څوک نسته د هغوی لپاره په ریشتیا  چې پاکي دي وي مالره او یا ووایي چې یا ووایي

مجرد وحدت ټولو د خدایی دعوه کړې وي. دغه ځای ته زموږ شیخ  چې نه لري ځکه و مذهب او دین وجودباید هم 

 وایي.
 
ر واړاوه به هر څه په زړه کي وروګرځېدل شیخ به هغه ته مخ و چې : او شیخ هره ورځ مجلس جوړاوه او د هرچا۳

هغه پوه کړ. او د نیشاپور خلکو د شیخ خواته مخه کړه او شیخ تکلیفي به یې په رمز، یا بیت او یا حکایت او یا 
 مېلمستیاوي کولې او هره شپه به یې ساز او سروز کاوه او د ټولو فرقو امامان ورسره مخالف ول.

له  چې شیخ څرنګه د خلکو په زړونو خبرېدالی سي ځکه چې حسن مودب وایي ماته هر وخت دا سوال ووجه اخو

هیڅ پیغمبر سره دا معجزه نه وه. د شیخ مجلس ته ورغلم. ښې قېمتي جامې مي اغوستي او طبري بګړۍ مي تړلې 
وه. د مجلس په پای کي شیخ د یوه دروېش لپاره مرسته وغوښته هر چا جامې ورکولې. شیخ د بګړۍ غوښتنه وکړه. 

ۍ لس دیناره قېمت لري او له آمل ړدا خپله بګړۍ ورکړم مګر ما ویل دا بګ چې په زړه کي تېره سوهدوه ځله مي 

 څخه یو چا په سوغات کي راته راوړې ده.
 ویلده ورته و ؟شیخه حق تعالی له چا سره خبري کوي. چې په دغه وخت کي یوه شیخ له ابوسعید څخه پوښتنه وکړه

سړی ووایي دا طبري بګړۍ ده، لس دیناره  چې ه زیاتي خبري نه ورسره کوي.د طبري بګړۍ لپاره تر دوه ځل چې

یې ارزښت دی او له آمل څخه یې په سوغات کي راته راوړې ده نو زه یې څرنګه ورکړم. زه یې پښو ته ولوېدلم او 
 ۶۳-۶۲بګړۍ او جامې مي ورکړې. هغه کتاب ص ص 

 

وبه زموږ د شیخ زیارت ته راغی. شیخ ، لکه سلطان، په څلورو یوه ورځ شیخ بوعبدهللا باکپه همدغه وخت کي : » ۴
یخ دی ته دا څرنګه ش چې پیدا سو ورته وکتل په زړه کي سوال ورته چې بالښتونو کي تکیه وهلې وه. شیخ بوعبدهللا

ی او خو ته د خلکو څلورو بالښتونو ته مه ګوره بلکه چې یې ناستي ته وګوره. شیخ مخ ور واړاوه او ورته وې ویل

د سړي باطن اهمیت لري نه ظاهر. انَّ هللا ال یُنظر الی صورکم وال اعمالکم و  چې خلق ته یې وګوره. شیخ وویل
 ۸۶-۸۵. هغه کتاب ص ص « ر الی قلوبکم. او د شیخ بوعبدهللا له زړه څخه شک لیري سوظلکن ین

را  ،ده ډېره مینه ورسره درلوده چې کي،شیخ ریشتیا هم لکه سلطان پر تخت کښېنستی او یوازي به د نڅا په وخت  

و یشیخ بوعبدهللا ته په عربي ژبه  چې والړېدی. شیخ یا د هغه سوانح لیکونکو په دغه وخت کي یو بل جعل کړی دی
 کالم دی؛ ځکه تعالی دا د خدای چې عوام دا عبارت واوري فکر کوي چې عبارت وایي او ترجمه کوي یې نه. کله

دا متن له کومه ځایه راغلی دی. شیخ نه یوازي دغه فریبکاري  چې وع کیږي. خلک به څه پوه سيپه اِنَّ هللا شر چې

هللا متعال ستاسي شکلونو او  چې کوي بلکه حق متعال ته غلطه خبره منسوبوي. شیخ په عربي عبارت کي وایي
 اعمالو ته نه ګوري بلکه ستاسي زړونو ته ګوري.

ول اوامر او نواهي پر اعمالو والړ دي. د بدو عملونو سزا دوږخ او د نیکو ټشریف  د قرآن چې په داسي حال کي

او په مقابل کي لمونځ، روژه، صدقات، حج، له  اعمالو عوض جنت دی. قتل، غال، شراب، قمار، زنا، غیبت...
عمل  چې ا ویلدا ټول اعمال دي. له بنده ګانو سره د همدغو اعمالو پر سر حساب کیږي. چ ګاونډیو سره احسان او...

اعتراض ورباندي سوی وای مګر  چې نه دی مهم او زړه مهم دی؟ که شیخ دا خبره په فارسي کړې وای نو ښایي

 یو ناروا قاچاق یې په زړه کي وو. چې ځکه یې عربي ویلې ده
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ود موج ریره څخه یو نقل سوی مرفوع حدیث) له پیغمبر څخه نقل سوی(هُ د ابي  د شیخ د دې عربي کالم په ارتباط
په هغه کي یې د عمل په برخه کي صراحت کړی دی مګر شیخ په سپینو سترګو په هغه حدیث کي الس  چې دی

 ده ته متوجه کېدله ورڅخه غورځولې ده: چې وهلی او د عمل برخه یې،
 ان هللا ال ینظر الی اجسامکم و ال الی صورکم و لکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم.

 اجسامو او شکلونو ته نه ګوري بلکه ستاسي زړونو او اعمالو ته ګوري() حق متعال ستاسو 

ل حسن بلفضشیخ بوسعید په دغه وخت کي ډېر لوی کرامتونه کول. له میهنې څخه تر سرخس پوري به خپل پیر : ۵
یخ ږ شته په هوا ورغی او هدایت به یې ورڅخه واخیستی. د شیخ بلفضل یو مرید وو احمد نومېدی، یوه ورځ یې زمو

د اسمان او مځکي  چې بوسعید میهني مي ولیدی چې په هوا روان وو. احمد خپل پیر بلفضل ته وویل چې ولیدی

ه سترګو پ چې تاولیدی؟ احمد ویل بلې. شیخ بلفضل ورته وویل ترهغو پوري چې ترمنځ روان وو. بلفضل ورته وویل
 ۳۲هغه کتاب ص  احمد د عمرپه وروستیو شپو ورځو کي په دواړو سترګو ړوند سو. ړوند نه سې مړ به نه سې.

 بې عقل او ساده سړی چې د شیخ ابوسعید سوانح یې لیکلې ده، د شیخ لمسی وو. داسي ښکاري چې محمد بن منور،

 لیکي:وو ځکه په یوه ځای کي یو حکایت کوي او د خپل نیکه د کراماتو ټوله ټګي یې رسوا کړې ده. دی 
یو سړی ورته راغی او شیخ ته یې سالم وکړ او ویل یې زه غریب زموږ شیخ په نیشاپور کي وو چې هغه وخت» : ۶

کرامات لري. ماته اوس له  چې وایي دلته یو سړی دی چې سړی یم دې ښار ته راغلی یم. په توله ښار کي آوازه ده

ه سره. یو سړی ورت ابه آمل کي وو د شیخ بوالعباس قصموږ شیخ ورته وویل: موږ پزخپلو کراماتو څخه یو وښیه. 
دا  چې راغی او همدغه ستا سوال یې وکړ او له هغه څخه یې د کرامت غوښتنه وکړه. شیخ بوالعباس ورته وویل

ګورې د قصاب زوی وو. له پالر څخه یې قصابي زده کړه. یو څه یې ورښکاره  چې کرامت نه دی نو څشی دی؟ دلته

یووړ. بغدا د ته یې بوت. له پیر شبلي سره یې اشنا کړ. له بغداد څخه مکې ته والړ. له مکې څخه  او دی یې هکړ
خضر ته قبول سو او له هغه  چې مدینې ته والړ. له مدینې څخه بیت المقدس ته والړ. خضر یې ور څرګند کړ تر څو

ه ل چې له خرابات څخه خلک راته راځي. سره یې صحبت وکړ. او بیرته یې دلته راووړ. عالمونه زما خواته راغلل.

ظلم څخه الس واخلي دلته توبه کوي او نعمتونه قرباني کوي او د عالم له هره کونجه سوختګان راته راځي او له ما 
شیخه داسي کرامت راښکاره  چې هغه سړي بیا ورته وویلغوښتنه کوي. نو کرامت بل څه ته وایي؟  )او( څخه د هغه

زوی د لویانو په  بد وزو د قصا چې زه یې ووینم. شیخ بوالعباس قصاب ورته وویل دا د هغه کرم نه دی چې کړه

په مځکه نه ننوزي او دا دېوال نه ورباندي را نړیږي او دا چت یې پر سر نه رالویږي. بې هغوی سر کي کښیني او 
او په خلکو یې خوري. دا کرامت نه دی څه دی؟  جایداده او ماله والیت لري. بې سامانه او بې کسبه روزي پیدا کوي

ی نکل د لکه د شیخ بوالعباس او د هغه سوال کوونکي اې ځوانه زما او ستا قصه چې زموږ شیخ هغه سایل ته وویل

. هغه سوال کوونکي زموږ شیخ ته وویل یا شیخه! زه ستا څخه د کراماتو پوښتنه کوم ته د شیخ بوالعباس بیان راته 
ټول د کریم سي نو ټول حرکات یې کرامات سي. نو ویې مسل او هغه سړی یې  چې وویل هر څوککوې. شیخ 

 رخصت کړ. 

 
بنده پاک کړي او له هغه څخه خپله خودي جوړه کړي، نو د هغه حرکات او سکنات او  چې نو زموږ شیخ وویل: کله

 ۲۸۲-۲۸۱هغه کتاب ص ص  قالب او د هغه بنده حالت ټول کرامات وي.

شیخ په هوا ځي. شیخ کرامات لري او شیخ د خلکو په زړونو خبر دی. که له شیخ سره  چې چاره اورېدلي وههغه بې
په ریشتیا هم دا کرامات موجود وه نو هیڅ خبره نه وه دغه غریب ته به یې د هغه د زړه له حاالتو او خبرو څخه یوه 

به ټول سوالونه حل سوي وای. دونه اوږدو د هغه شیخ هره ورځ او هرساعت کرامات کول.  چې ځکهکړې وای. 

پل خکیسو ته به څه حاجت وای. په دې کیسه کي د شیخ ابو سعید ټوله ټګي رسوا کیږي او د دې زیاتره علت یې د 
 لمسي محمدبن منور سادګي ده.

 

سړی له خندا پرته بل هیڅ ډول عکس العمل نه سي ښکاره  چې : د شیخ الپي کله کله داسي سرحد ته ورسیږي۷
: د سلطان طغرل وزیر خواجه بومنصور ورقاني شیخ ابوسعید او امام بلقسم قشیري ته، د خپلي وروستی کوالی

ما خو تاسي ته ډیري زیاتي پیسې درکړي دي نو اوس یو حاجت لرم او هغه  چې ناروغی په وخت کي، وصیت کوي

 زما د قبر سوال او جواب ختم سوی نه چې ړه به زما جنازې ته راځی او تر هغه وخته به پاتیږیتاسي دوا چې دا
وي. دواړه شیخان د بومنصور جنازې ته ورغلل. هغه یې ښخ کړ. نور کسان والړل او شیخ ابوسعید هلته پاته سو. 

ریت خی چې عید ورته وویلد بومنصور وصیت څرنګه سو؟ ابوس چې قشیري د خلکو په مخ کي ابوسعید ته وویل

لپاره  . د سوال او جوابزه د قبر سر ته کښېنستلم تاسي حرکت وکړ چې سو. قشیري ویل څرنګه؟ ابوسعید ویل کله
نه ګورې د قبر سر ته یې څوک ناست دی؟ دا یې  چې فرشتې ورته راغلې. یوې سوال وکړ او هغي بلي ورته وویل

 ۱۱۶-۱۱۵وویل او دواړي والړې. هغه کتاب ص ص 

 به کوي؟ څهکه دې کیسې ته سړی ونه خاندي نو
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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 

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

په نیشاپور کي وو او هره شپه به ساز او سروز ته  شیخ ابوسعید چې : دا نکل ډېر اوږد دی خو خالصه یې داده۸
ناست وو او هره شپه به یې رقصونه کول او خلکو ته یې بریان کړي چرګان، بقالوې او حلواوي ورکولې. په دغه 

زما سره چهله وباسه. شیخ ویل ښه  چې شیخ وآزمېیی. شیخ ته یې وویل چې څوک راغی او غوښتل یېوخت کي یو 
دی. شیخ به هره ورځ مېلمنو ته ښه خوراکونه تیارول او خپل ساز او نڅاوي یې کولې. شیخ هره ورځ تر بلي تازه 

ا راسه د چې نو شیخ ورته وویل چهله تېره سوه چې کېدی او حریف یې هره ورځ تر بلي ژړېدی او ډنګرېدی. کله

ځل به سرچپه کار وکړو. تېر ځل مو هیڅ نه خوړل او قضای حاجت ته تللو. دا ځل به هر څه خورو او قضای حاجت 
 دا کار د شیخ لپاره نا ممکن دی.  چې ته به نه ځو. حریف یې ویل سمه ده؛ ځکه هغه فکر کاوه

د څلوېښتو ورځو شپو وږی وو، په خوراک پیل  چې خ حریف،یې رنګ رنګ خوراکونه ورته راوړل. د شی چې کله

وکړ. دوه ساعته وروسته یې طاقت ونه سو او قضای حاجت ته والړ. زموږ شیخ څلوېښت ورځي له مېلمنو سره ښه 
خوراکونه وکړل. ساز او سروز یې وکړ، نڅاوي یې کولې او یو ځل هم قضای حاجت ته نه والړ. حریف یې تسلیم 

 ۱۲۶-۱۲۵مرید سو. هغه کتاب ص ص  سو او د شیخ

له چا څخه په قبر کي د هغه له ویري مالیکو  چې شیخ څونه کرامتونه درلودل هغه خو ټولو ته ثابته ده ځکه چې دا
هغه له  چې د سوال او جواب زور نه درلود او وتښتېدلې. مګر شیخ په چهله کي هم ساز او نڅا قضا نه کړه!! ځکه

 چې ند نه سو کوالی. هغه هره شپه مېلمنو ته بریان کړي چرګان او حلواوي ورکولې. داساز اونڅا څخه پرته ژو

پیسې یې له کومه کولې په دې باره کي مخکي ږغېدلي یو خو هر وخت به یې پر دنیادارو باندي لعنتونه ویل او بیا 
 به یې له هغوی څخه پیسې هم اخیستلې.

 

 اهل دنیا از مهین و تا کهین
 هم اجمعینلعنة هللا علی

 

 ېچ شیخ له شته منو څخه پیسې په رضا او خوښي او که نه وو نو بیا په زور اخیستلې. شیخ دونه کمزوری هم نه وو
 دي ورسره برابر وای او له ده سره یې بې ادبي کړې وای او غوښتني یې نه وای منلي. زورد هر چا 

 

وو. یو وخت شیخ پوروړی سو او خپل مرید حسن مودب : امیر مسعود بنجر له ډیرو لویو سالطینو او امراوو څخه ۹
و په پای ا . وعدې یې کولې او پر ځای کولې یې نه.خبره نن او سبا ته کوله دیې د پیسو لپاره ور واستاوه. امیر مسعو

 شیخ خبر سو نو هغه ته یې دا بیت ولیکی: چې کي یې حسن مودب هم جواب کړ او هم یې سپک کړ. کله

 
 اي به پایان نبري ګر آنچ تو ګفته

 ګر شیر شوي ز دست ما جان نبري

 
امیر مسعود ته نور هم قهر ورغی او د شیخ په اخطار کي یې ری ونه واهه. یوه شپه خپلو خروړو سپیو، ورباندي 

 ۱۸۱نوکران یې مرستي ته ور رسېدل امیر مسعود یې وژلی وو. هغه کتاب ص  چې حمله کړه او تر څو

عطاده. حق متعال نعوذباهلل د حق متعال  ، خپلو نازولو بنده ګانو ته،د قدرت کار نه دی. داکرامت او معجزه د بنده 
د یوه سړي د هري شپې ساز، مستیو او نڅاوو  چې خپل یوه بنده ته له دې امله سزا ورکړي چې دونه ظالم نه دی

 ی.عدالت باندي تهمت ویلی د لپاره یې پیسې نه دي ورکړي. شیخ په دې کیسه کي، په حقیقت کي، د حق متعال پر

 
وره ابوسعید به هره شپه له ک چې البته شیخ دا ټول کرامتونه وړیا هم نه وه ترالسه کړي. د شخ پالر کیسه کوي: ۱۰

. تعقیب کړمي یوه شپه  زما په زړه کي راز راز خبري را ګرځېدلې اوووت او سهار وختي به بیرته کورته راغی. 

یوه مسجد ته ننووت. د هغه مسجد په څاه کي یې ځان سرچپه وځړاوه او تر سهاره پوري  ابوسعید، له ښار څخه بهر،
 ۳۱-۳۰یې ټول قرآن ختم کړ او ما پخپله واورېدی. هغه کتاب ص ص 

ناممکن ته نیژدې کار دی، په ورځ  چې شیخ به هره شپه ځان سرچپه ځړاوه. تر سهاره به یې قرآن شریف ختماوه،

کي به یې جوماتونه جارو کول. د دروېشانو خدمت به یې کاوه او حتی د هغوی مبرزونه به یې پاکول. هغه کتاب ص 
۳۱  

  خوب یې څه وخت کاوه؟ درک یې نه دی معلوم.

 
 نور بیا

 وو. البته شیخ د دونه خواریو او ریاضتونو په بدل کي د ډیرو لویو کراماتو څښتن سوی: ۱۱
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