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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د
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                                                                                           موختن گر ببندی میان بآ

                                                                                             زدانش روی بر سپهر روان

«فردوسی »   

 

یکصدو »  متولد در سنه  یانصار یاسعد کوف  بن بیحب  بن میابراه  بن  عقوبی وسفیابو  یقاض 

دم یش  میتی یکه من درکودک  کرده است تیحکا « یکصدو هشتادو دو »  بسال یو متوف « سیزده 

. گذاشت یگازر بشاگرد کنفریمرا نزد   یدستیبعلت ته ومادرم   

 یحاضر م( رح) فهیشد به مجلس درس امام ابو حن یم یگازر منتهکان دب  که یهر روز در راه من

بود  و من در مانده  خود  هءیومی  و مادرم که در مصارف دمیگرد یم  او محظوظ  شدم  از سخنان



 

   »2 » : صفحه   

روش خود را ادامه  همان گریبرد ، اما من بروز د یآمد و مرا کشان کشان نزد گازر م یبمدرسه م

:نزد امام آمده گفت کروزیبه ستوه آمد و   مادرم نکهیتا ا ادمد یم  

.یدار یرا از کار باز م تو او و اموزدیب  یحرفه ا دیو پسر من با  رمیفق یزن من  

چکار است ؟ ثیرا با فقه وحد او  

:مزاح گفت یاز رو امام  

شود ، از روغن پسته ساخته باشند  ینم افتی یبخور که همه وقت به آسان پالوده  نیاز وسفیابا  یا

! ردیگ یم ادی  

 یحاضر م بدرس امام   وستهیگرفت و من پ شیخشمناک راه خانه را در پ یمتآثر شد و باحال مادرم

ار و من باز شد و به منصف قضا نائل شدم و راز د یبرو  دانش یهاخدا در  قیبه توف نکهیتا ا  شدم

.دمیگرد دیهارون الرش فهیخل نیهمنش  

:بمن گفت فهینهادند و خل یپالوده ا فهیروز بر سفرهء خل کی  

                                     .شود ینم افتی یپالوده بخور که همه وقت به آسان نیاز وسفیابا  یا

                                                                                                             : دمیپرس من

    است ؟ زیها بچه چ نیریآن از سائر انواع ش زایامت

: گفت فهیخل  

                                               .خوش مزه است اریپالوده را با روغن پسته پخته اند و بس نیا

.آمد و خنده کردم ادیب( رح) فهیآن وقت مرا سخن ابو حن در  

.کردم تیکه امام باو داده بود حکا یشد و من قصهء مادر خود را با جواب ایسبب خندهء مرا جو فهیخل  

: متعجب شد و بر روان امام رحمت فرستاد و گفت فهیخل  

! مینیب یآن چه را که ما بچشم ظاهر م دید یبچشم باطن م وا  

ادامه دارد اتیحکا نیا سلسله  

:ناشر   

ساعت 32سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   

 

www.24sahat.com 

 

بازگشت به صفحه اصلیـــ       www.said-afghani.org 

http://www.24sahat.com/
http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

