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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                                                کرده ام عهد که کار نگزینم جز عشق

                                                                               بکاری که مپرسبی تأمل زده ام دست 
«ب صائ»   

 

یک روز از بازار می گذشت ، نزدیک  ابو سعید ابی الخیر،  پنجم هجری شیخ   عارف مشهور قرن

ک ترکی را دید که  نخاس خانهء که مرکز برده فروشی بود رسید ، آواز چنگ شنید نظر کرد و کنیز

: چنگ می نواخت و این دوبیت را زمزمه میکرد  

                                                                                   امروز درین شهر چو من یاری نه

                                                                                   خریداری نه  و  بازار    به آورده 



 

   »2 » : صفحه   

                                                                              بدوروایم نه خریدار ،  که  آنکس 

بدورأی ، خریدارم نه که  وانکس   

                                               :  شیخ همانجا سجادهء خود را گسترد ونشست و بمریدان گفت

                                                                                          ! این کنیزک را نزد من بیاورید

                             .کنیزک را آوردند و شیخ از او خواهش کرد که آنچه زمزمه میکرد باز بخواند

                                                         : او را طلبید و از او پرسیدکنیزک خواند و شیخ مالک 

 این را به چند میفروشی؟

                                                                                                  . به هزار دینار :گفت

. روختمشیخ خریدم و مالک کنیزک هم گفت ف  

                                                                                                      : شیخ از کنیز پرسید

رایت به کیست؟   

                                                                                       ! بفالن شخص  :جواب داد

: دان بر اثر امر شیخ که گفتمری  

                                                         . اورا پیدا کنید رفتند ویرا به خدمت شیخ حاضر نمودند

                . شیخ کنیزک را آزاد کرد و او را به کسی که خودش گفته بود رأیم بدوست تزویج نمود

آواز داد و  را طلب کرد و شیخ یکی از مریدان را که از آنجا میگذشتفروشنده ، از شیخ بهای کنیز 

                                                                                                               : باو گفت

                                                                          ! هزار دینار از واجبات باین شخص بده

. مرید قبول کرد و در ساعت مبلغ مذکور را بفروشنده تسلیم نمود  
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...دسلسله این حکایات جالب و خواندنی ادامه دار  

:ناشر   

ساعت 92سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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