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                                                                                             و نانی  قلیه  بند  در   تو  تا

 کی رسی در بهشت رحمانی

 « اوحدی  »

  

مسلمه بن عبدالملک ، در  مطبخ که خرج  دادند  و اطالع  با( رض)مأمورن مخفی عمر بی عبدالعزیز 

! بر یک هزار درهم است هر روز بالغ   

که طعام چاشت را با   فرستاد که فردا نزد من بیا  خلیفه را ازین خبر تعجب دست داد و به مسلمه پیام

.یکدیگر صرف کنیم  
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از  که   آشی از  یک مقدار کافی  بود که اول ولی خلیفه سفارش کرده   مسلمه بخدمت آمد دیگر  روز

که ترتیب  خوردنی ها   از نواع  بودند بیاورند و بعد از چند د قیقه  عدس و پیاز و روغن زیتون پخته

بروی غلبه نمود و سپاس   بحرف گرفت که گرسنگی مسلمه را آنقدر ضمنآ  . داده بودند حاضر نمایند

.عدس بود حاضر کردند که همان آش  باشارهء وی طعام را  

گنجایش  دیگر  بطوریکه  میتوانست از آن آش خورد بود تا حدی که   چون بسیار گرسنه شده مسلمه

کردند ولی مسلمه که اشتها نداشت  در آنوقت انواع و اقسام خوردنیها را حاضر. ر باقی نماندطعام دیگ

.از خوردن امتناع نمود  

: خلیفه پرسید  

 ای مسلمه چرا غذا نمیخوری؟

:مسلمه پاسخ داد  

!من سیر شده ام  

:خلیفه گفت  

میشوند ، اینطور  ه نفر سیرهم بمصرف مصالح آن برسد د که اگر یک در  هللا ، تو از این آشی سبحان

چرا هر روز   نمانده است ، پس  در تو باقی  نفیس  طعامهای باین  رغبت و اشتها   که  سیر شده ای

 یکهزار در هم صرف مطبح میکنی ؟ 

 صرف در آشپزخانه   مسرفان داخل مکن و مالی را که در زمرهء بترس و خود را   ای مسلمه از خدا

!نزدیکتر است کن ، در این صورت برضای باری تعالیمینمائید به محتاجان و گرسنگان عطا   

!مسلمه متنبه شد ، عهد کرد که از آنوقت ببعد فرمان خلیفه را بکار برد و از اسراف خود داری نماید  

*** 

...دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

 

:ناشر   

ساعت 02سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   

www.24sahat.com 
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