د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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هر آنکس که در دست فرمان او
زمام خالئق نهد کردگار
همان به که کوشد بنام نکو
که آن ماند از خسروان یادگار
« رشید وطواط »

در شرح حال ابن ابی الطیب ( علی بن عبدهللا بن احمد نیشابوری زاهد و مفسر معروف قرن پنجم
هجری که در هشتم شوال سال  ۸۵۴هجری وفات یافته است ) نوشته اند که وی را درسال ۸۱۸
هجری نزد سلطان محمود غزنوی بردند .

صفحه »1 « :

وی بدون اجازت  ،در حضور سلطان بروایت حدیثی پرداخت .
سلطان  ،غالمی را که آنجا حاضر بود امر کرد تا بر سراو مشت بزند.
غالم بفرمو ده عمل کرد و مشت محکم بر فرق ابن ابی الطیب نواخت که از اثر آن قوهء شنوائی وی
نقصان یافت .
چندی بعد  ،سلطان از مراتب علم و ورع و تقوای او اطالع یافت و از او عذر خواهی کرد و چیزی
برسم انعام بوی بخشید .
ابن ابی الطیب قبول نکرد و گفت :
اگرمیخواهی که خشنود شوم چیزی راکه خداوند بمن بخشیده بود وتو آنرا از من گرفته ای بمن باز
گردان و آن قوهء سامعهء من است !
سلطان گفت :
ای مرد  ،حکومت بدون سیاست نمیشود  ،چون تو از رعایت کار واجب خود داری کردی الجرم در
میان من تو گذشت آنچه اکنون خوبست که راهی برای جبران آن پیدا کنی .
ابن ابی الطیب جواب داد :
خداوند  ،در میان من وتو بحق حکم میکند  ،تو مرا خواسته بودی که وعظ وحدیث و خبر از من
بشنوی واین کار ها محتاج اجازت نبود وتو این سیاست را بدون مرود در بارهء من اجرا کردی.
سلطان بار دیگر از او معذرت خواست و او را در بغل گرفت و رخصت باز گشت داد.
****
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صفحه »2 « :

