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 گر زبان گوید ز اسرار نهان

 آتش افروزد بسوزد این جهان

 « موالنا جالل الدین »

 

 

 معاصر وی بود، یکروز که یکی از بزرگان علماء   از ابوبکر بن عیا س  ابو جعفر منصور عبا سی

: پرسید  

خلیفه   گفتهء و  چشم را بلغت عربی عین میگویند ) دیگر را کور کرد؟  چشم است که چشم   کدام آن

اشخاصی   بود که ابن عبا س مقصود منصور این و (  اخبر نی عن عین فقات عینا: چنین است  اصآل

ه را که اول اسم او نیز عین بوده از میان برداشت را که اول اسم آنها عین است و هرکدام آنان شخصی

او که به امر او صورت گرفته بود،  که مردم راجع بقتل عبدهللا بن علی عم  شود  اند نام ببرد تا معلوم

می گویند یا نه ؟ چیزی  
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: ابن عبا س گفت  

  و عبدهللا  نمود  مقتول  ملجم  را عبدالرحمن ابن امیر مؤمنان ، علی بن ابی طالب کرم هللا وجهه  ای

 عم خود عمرو بن سعید را کشت وپسر نیز عبدالملکو عبدالملک بن مروان بقتل رسانید زبیر را   بن

. عبدهللا منصور از میان برداشته شد ابن علی در عهد امیرالمؤمنین  عبدهللا  

: منصور ازین جواب بسیار خندید و از روی تجاهل گفت  

اتفاق افتاده است ؟وای بر تو ، آیا چه وقت این واقعه   

( خراسانی بر او  بن علی عم منصور بود که بر او خروج نموده بود و منصور بکمک ابومسلم عبدهللا

گذاشته   نمک  اساس آنرا از تخته های خانه ای که و اکرام بسیار نمود  دست یافت و ویرا امان داد و

خانه اقامت داشت ، یک روز بنا  آنکه عبدهللا چندی در آن بودند برای سکونت او تعیین نمود وپس از

 اطراف خانه جاری نمودند و نمک ها در آب حل شد وخانه بر سر عبدهللا فرود آمد بامر منصور آب در

. ( و هالک گردید  

 سلسله این حکایات جالب ادامه دارد
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