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عرب که به بی انصافی منسوب بود اتفاقًا به زیارت آمد و نماز و دعا  ملوكبودم در جامع دمشق که یکی از  معتکف(ع) بالین تربت یحیی پیغامبربر 
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 وان بشکستخطاست پنجه مسکین نات      به بازوان توانا و قوت سر دست 
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 ندهی داد روز دادي هستوگر تو می   رون آر و داد خلق بده ب پنبهز گوش  
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                                                                               تعالی بسمه

گفت، همه براي شد. مردم دور او جمع شدند و هر کسی چیزي می بیهوشگذشت، ناگهان بر زمین افتاد و می عطرفروشانمردي از بازار  روزي
آورد تا لباس او را در می یکی گرفت،مالید، یکی کاه ِگلِ تر جلو بینی او میگرفت، یکی دستش را میاو را می نبض کردند. یکیدرمان او تالش می

. اما این درمانها هیچ سودي نداشت. مردم سوزاندمیو عنبر عود گر پاشید و یکی دیمیبیهوش حالش بهتر شود. دیگري گالب بر صورت آن مرد 
اش او بیهوش افتاده بود. همه درمانده بودند. تا اینکه خانواده ظهرشد و تا حال مرد بدتر و بدتر می.گفتهمچنان جمع بودند. هرکسی چیزي می

دانم، و زیرکی داشت او فهمید که چرا برادرش در بازار عطاران بیهوش شده است، با خود گفت: من درد او را می دانا باخبر شدند، آن مرد برادر
هاي مغزش پر از بوي سرگین و است و کارش پاك کردن پوست حیوانات از مدفوع و کثافات است. او به بوي بد عادت کرده و الیه دباغبرادرم 

نشست و سرش را  شبه بازار آمد. مردم را کنار زد، و کنار برادربا عجله برداشت و در آستینش پنهان کرد و  سرگین بدبوي سگ کمیمدفوع است. 
گرفت.  برادرش بگوید. و با زیرکی طوري که مردم نبینند آن مدفوع بد بوي را جلو بینی برادرخواهد رازي با اي که میگونهه کنار گوش او آورد ب

است. در گوش این  جادوگرهوش آمد. مردم تعجب کردند وگفتند این مرد ه همین بود. چند لحظه گذشت و مرد دباغ بزیرا داروي مغز بدبوي او 
 .خواند و او را درمان کرد افسونیمریض 
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