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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 »سعيد افغانی –سعيدی «  امين الدين داکترالحاج 
  ٢٠١۵ جون ٢٨

  

  ميزآداستانی پند 
 حضرت علی کرم هللا وجھه باشخصی فقير

 
 التميمی الحنظلی از أصبغ بن نباته ) البداية و النھاية ( ر جھان است در کتاب خويش امام حافظ بن کثير مفسر شھي

ِالمجاشعي   :نويسد   طی روايتی میُ

منين  من ضرورتی ؤای امير الم:   آمد و گفتکرم هللا وجھه     فقيری نزد حضرت علیشخص :در يکی از روز ھا 

گويم و از تو تشکر  گر نيازم را بر آورده کردی که خدا را سپاس میخواھم، ا دارم که قبل از تو آن را از خداوند می

  . دانم گويم و تو را معذور می کنم ، در غير اينصورت خدا را سپاس می می

ی ئگداّدانم که  ذلت  خواھش و نياز خود را بر روی زمين بنويس چرا که من بد می: حضرت علی کرم هللا وجھه  گفت

  .مات مشاھده کن را در چھره

من محتاج « آن شخصی   مطابق ھدايت حضرت علی کرم هللا وجھه ضرورت و مايحتاج  خويش را فقط در يک جمله 

  .بر روی زمين نوشت »  ونيازمند ھستم 

آن لباسم را بياوريد، لباس را آوردند و علی رضی هللا عنه لباس را به او داد، شخص : حضرت علی کرم هللا وجھه گفت

 :ی  را حضور حضرت علی کرم هللا وجھه زمزمه نمودئبعد از پوشيدن لباس اعطا شده   شعر زيبالباس را گرفت و 

 ُکسوتنی حلة تبلی محاسنھا

 إن نلت حسن ثنائى نلت مکرمة

 إن الثنا ليحيی ذکر صاحبه

 ال تزھد الدھر فی خير تواقعه

 فسوف أکسوک من حسن الثنا حلال

 ولست أبغى بما قد قلته بدال

 السھل والجبال يحيی نداه کالغيث

 فکل عبد سيجزی بالذی عمال

 شود اش کھنه می به من لباس پوشيدی که با گذشت زمان زيبايی« 

 زودی تو را با ستايشھای نيکو خواھم پوشانده اما من ب

 برسی اگر با تعريف و مدح من به ارزش و احترامی 
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 خواھم من در برابر آنچه گفتم عوضی نمی

 .دارد يد مدح، نام مدح شنونده را زنده نگه میبدون ترد

 کند مانند باران که شبنم آن دشت و کوه را زنده می

 انجام دادی فراموش نخواھد کرد ھرگز زمانه خيری که 

 »انجام داده، خواھد ديد  و ھر کس به زودی پاداش عملی را که 

  . نمايد أديهفھوم ھدايت داد تا  صد دينارنيز به شخص تحضرت علی کرم هللا وجھه  بعد از استماع  اين شعر زيبا وپر م

هللا صلی هللا عليه و سلم   چون از رسول! بلی: دھی؟ گفت لباس خوب و صد دينار می! منين ؤای امير الم:  أصبغ گفت

 اين ارزش و مقام شخصيت آنان رفتار کنيد، و  جايگاه ومقام ۀبا مردم به انداز: (»ّانزلوا الناس منازلھم«: ام فرمود شنيده

سيره أميرالمؤمنين علی بن أبی طالب رضی هللا عنه و (به نقل از ) .٨/٩البداية و النھاية .)  (اين مرد در نزد من است

  )دکترعلی محمد محمد صالبی : شخصيت و عصر او، تأليف

 

   جرمنی- ل مرکز فرھنگی دحق الره  ومسؤ  افغان ومرکز مطالعات ستراتيژيکمـديـر 

 

 

 


