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چون نکردی خرابی آبادان ــ بخرابی چه میشوی شادان ؟
» سنائی «

ابراهیم بن ابی دمحم یحیی ابن مبارک یزیدی که یکی از ادبای معاصر مأمون عباسی « ۸۹۱ــ »۸۸۱
بوده از پدر خود یحیی یزیدی نقل کرده است که من در مجلس ابراهیم بن عبدهللا بن حسن مثنی
« مشهور بقتیل » با خمرا که در «  ۸۱ذیعقدهء سال  ۸۴۱هجری» در جنگ با لشکریان ( منصور
عباسی مقتول شده ) نشسته بودم  ،ابراهیم احوال یکی از دوستان خود را که آنروز در مجلس حاضر
نشده بود پرسید و چون حضار اظهار بی اطالعی کردند .

صفحه »1 « :

یکنفر را بخانهء شخص غایب فرستاد تا از حال وی استعالم نماید .
فرستادهء ابراهیم رفت و برگشت و گفت :
او را در حالی ترک نمودم که می خواهد بمیرد ( ترکته یریدان یموت ) حضار مجلس بر آن شخص
خندیدند و برسم اعتراض از او پرسیدند :
آیا کسی در دنیا هست که خودش بخواهد بمیرد؟
ابراهیم وقتی که خندهء حاضران را بر گفتهء آن شخص دید خطاب بایشان گفت:
چرا خنده می کنید و چرا بر او طعنه میزنید ؟ لفظ « یرید » در اینجا بمعنی « یکاد » است  .بنا براین
مقصود او از « میخواهد بمیرد  ،اینست که نزدیکست بمیرد » .
سپس برای اینکه شاهدی بر کالم خود آورده باشد گفت :
« فان هللا تعالی » جدا رآ یریدان ینقض ای ان یکاد  ( ،دیواری را که می خواست بشکند یعنی
نزدیک بود که بشکند ) .
ابو عمر وابن العالء که در آن مجلس حضور داشت خطاب به ابراهیم گفت :
ما همیشه در خیر ونیکی هستیم تا زمانی که دانشمندی مانند تو در میان ما باشد .
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