د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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بآ موختن گر ببندی میان
زدانش روی بر سپهر روان
« فردوسی »

قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن اسعد کوفی انصاری متولد در سنه « یکصدو
سیزده » و متوفی بسال « یکصدو هشتادو دو » حکایت کرده است که من درکودکی یتیم شیدم
ومادرم بعلت تهیدستی مرا نزد یکنفر گازر بشاگردی گذاشت .
من هر روز در راهی که بدکان گازر منتهی می شد به مجلس درس امام ابو حنیفه (رح) حاضر می
شدم از سخنان او محظوظ می گردیدم و مادرم که در مصارف یومیهء خود و من در مانده بود
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بمدرسه می آمد و مرا کشان کشان نزد گازر می برد  ،اما من بروز دیگر همان روش خود را ادامه
می دادم تا اینکه مادرم به ستوه آمد و یکروز نزد امام آمده گفت:
من زنی فقیرم و پسر من باید حرفه ای بیاموزد و تو او را از کار باز می داری.
او را با فقه وحدیث چکار است ؟
امام از روی مزاح گفت:
ای ابا یوسف ازین پالوده بخور که همه وقت به آسانی یافت نمی شود  ،از روغن پسته ساخته باشند
یاد می گیرد !
مادرم متآثر شد و باحالی خشمناک راه خانه را در پیش گرفت و من پیوسته بدرس امام حاضر می
شدم تا اینکه به توفیق خدا درهای دانش بروی من باز شد و به منصف قضا نائل شدم و راز دار و
همنشین خلیفه هارون الرشید گردیدم.
یک روز بر سفرهء خلیفه پالوده ای نهادند و خلیفه بمن گفت:
ای ابا یوسف ازین پالوده بخور که همه وقت به آسانی یافت نمی شود.
من پرسیدم :
امتیاز آن از سائر انواع شیرین ها بچه چیز است ؟
خلیفه گفت :
این پالوده را با روغن پسته پخته اند و بسیار خوش مزه است.
در آن وقت مرا سخن ابو حنیفه (رح) بیاد آمد و خنده کردم.
خلیفه سبب خندهء مرا جویا شد و من قصهء مادر خود را با جوابی که امام باو داده بود حکایت کردم.
خلیفه متعجب شد و بر روان امام رحمت فرستاد و گفت :
او بچشم باطن می دید آن چه را که ما بچشم ظاهر می بینیم !
سلسله این حکایات ادامه دارد
ناشر :
سایت وزین  32ساعت
موسس و مسوول :
دمحم مهدی « بشیر »
www.24sahat.com
 www.said-afghani.orgـــ بازگشت به صفحه اصلی
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