
 

                                      

 
 



 سّيد العرب عيل 

 

 يوسف بن الل  ه عبد حدثنا. قال ، المغلس بن محمد بن جعفر حدثنا:  قال ، المفضل أبي عن ، جماعة أخبرنا
 عن ، حميد عن ، الاهتم بن الل  ه عبد بن خاقان حدثنا:  قال ، العزيز عبد بن عمر حدثنا:  قال ، الخيبري

 ولد سيد أنا:  قال. الل  ه رسول يا أنت:  قالوا العرب؟ سيد من:  الل  ه رسول قال:  قال ، مالك بن أنس
 .العرب سيد  وعلي ، آدم

 

 015،ص  اثلقافة دارأمايل الطويس، 

 

 

 عبداهلل األهتمّ  

 عبداهلل اهتم؛ خطيب توانا

 .ووفادات مقامات ذا خطيبا وكان الأهتم، بن الل  ه عبد
 

 682، ص 1، ج  اهلالل امكتبة دارايا  اابتياي،ن، ااظ،،ابل
 

 الأهتم وآل. الخطيب الأهتم بن الل  ه عبد ابن صفوان بن خالد جد   الأهتم، بن الل  ه عبد الأهتم بن عمرو وأخو
 .خطباء

 218، 6، ج احلدیث دار الشعر االشعراء، ابن قتيبة دینوري،



 در کرمان عبداهلل اهتّم والی حکومت امریاملؤمننی 

 
 كرمان الأهتم بن الل  ه عبد .... طالب أبي بن عَلي   وولى

 
 172، ص 6، ج الفكر دار أنساب األرشاف، بالذري،

 
 
 
 
 

 أهتمّ  زیاد بن ابيه و عبداهلل

 
ياد قدم: قال الهذلي بكر أبي عن محارب بن مسلمة عن المدائني الحسن أبو قال ية واليا البصرة ز  بن لمعاو
 الل ه يحمد لم بتراء، خطبة فخطب. فاش ظاهر بالبصرة الفسق و سجستان؛ و خراسان إليه ضم و سفيان أبي

 زدتنا كما اللهم. إكرامه و نعمه من المزيد نسأله و إحسانه، و إفضاله على لل ه الحمد: قال بل غيره قال و فيها؛
 .شكرا فألهمنا نعما

 يشتمل و سفهاؤكم، فيه ما النار، على بأهله الموفي العمى و العمياء، الضلالة و الجهلاء، الجهالة فإن بعد، أما
 و الل ه، كتاب تقرءوا لم كأنكم ال كبير؛ عنها يتحاشى لا و الصغير فيها ينبت العظام، الأمور من حلماؤكم عليه

يم الثواب من الل ه أعد بما تسمعوا لم  الزمن في معصيته، لأهل العظيم العذاب و طاعته، لأهل ال كر
 الفانية اختار و الشهوات، مسامعه سد ت و الدنيا، عينيه طرفت كمن تكونون أ .يزول لا الذي السرمدي

  المواخير هذه تركتكم من إليه، تسبقوا لم الذي الحدث الإسلام في أحدثتم أنكم تذكرون لا و الباقية، على
   دلج عن الغواة تمنع نهاة منكم يكن لم أ. قليل غير العدد و المبصر، النهار في المسلوبة الضعيفة و المنصوبة،

 امرئ كل   المختلس؛ على تغضون و العذر؛ بغير تعتذرون الد ين؛ باعدتم و القرابة، النهار؟قر بتم غارة و الليل



 السفهاء، اتبعتم لقد و بالحلماء، أنتم ما معادا؛ يرجو لا و عاقبة يخاف لا من صنيع سفيهه، عن يذب   منكم
 مكانس في كنوسا وراءكم، أطرقوا ثم الإسلام، حرم انتهكوا حتى دونهم، قيامكم من ترون ما بكم يزل فلم

 .إحراقا و هدما بالأرض أسويها حتى الشراب و الطعام علي   حرام الر يب؛
 إني و عنف، غير في شدة و ضعف، غير في لين:  أوله، به صلح بما إلا يصلح لا الأمر هذا آخر رأيت إني

 الرجل يلقى حتى بالسقيم؛ الصحيح و بالمدبر، المقبل و بالظاعن، المقيم و بالمولى، الولي   لآخذن   بالل ه أقسم
 تعلقتم فإذا مشهورة بلقاء الأمير كذبة إن  . قناتكم لي تستقيم و أ!سعيد هلك فقد سعد انج فيقول أخاه منكم
 فإني الليل، دلج و فإياي له؛ ذهب لما ضامن فأنا عليه منكم نقب من. معصيتي ل كم حلت فقد بكذبة علي  

 و إياي و إليكم؛ يرجع و ال كوفة الخبر يأتي ما بقدر ذلك في أج لتكم قد و دمه، سفكت إلا بمدلج أوتي لا
 أحدثنا قد و تكن لم أحداثا أحدثتم قد و. لسانه قطعت إلا بها دعا أحدا أجد لا فإني الجاهلية، دعوى

 من و قلبه، عن نقبنا بيتا نقب من و أحرقناه، قوما أحرق من و غر قناه، قوما غر ق فمن عقوبة، ذنب لكل
 منكم أحد من يظهرن   لا و لساني؛ و يدي أكف   أيديكم، و ألسنتكم عني فكفوا. حيا فيه دفن اه قبرا نبش
 و أذني دبر ذلك فجعلت  إحن قوم بين و بيني كانت قد و. عنقه ضربت إلا عام تكم عليه ما بخلاف ريبة

 أن علمت لو إني إساءته؛ عن فلينزع مسيئا كان من و في إحسانه، فليزدد محسنا كان فمن قدمي؛ تحت
 فعل فإن. صفحته لي يبدي حتى سترا له أهتك لم و قناعا له أكشف لم بغضي من السل   قتله قد أحدكم
 بقدومنا مسرور و سيسر ؛ بقدومنا مبتئس فرب أنفسكم؛ على استعينوا و أموركم، فاستأنفوا أنظره؛ لم ذلك

 .سيبتئس
 الل ه ء بقي عنكم نذود و أعطانا، الذي الل ه بسلطان نسوسكم ذادة؛ عنكم و ساسة، ل كم أصبحنا إنا: الناس أيها

 فيئنا و عدلنا فاستوجبوا ولينا؛ فيما العدل علينا ل كم و أحببنا؛ فيما الطاعة و السمع عليكم فلنا خو لنا؛ الذي
 أتاني لو و حاجة طالب عن محتجبا لست: ثلاث عن أقصر فلن عنه أقص ر مهما أني اعلموا و لنا؛ بمناصحتكم

 فإنهم لأئمتكم؛ بالصلاح الل ه فادعوا بعثا؛ ل كم مجم را لا و إب انه، عن رزقا لا و عطاء حابسا لا و بلبل، طارقا
 بغضهم؛ قلوبكم تشربوا لا و تصلحوا؛ يصلحوا متى و تأوون؛ إليه الذي كهفكم و ل كم، المؤد بون ساستكم

 شرا لكان فيهم ل كم استجيب لو أنه مع حاجتكم؛ له تدركوا لا و حزنكم، له يطول و أسفكم، لذلك فيشتد



 لي إن الل ه ايم و ،  أذلاله على فأنفذوه أمرا فيكم أنفذ رأيتموني إذا و. كل على كلا يعين أن الل ه أسأل.ل كم
 .نزل ثم. صرعاي من يكون أن منكم امرئ كل فليحذر كثيرة، لصرعى فيكم
: له قال!الخطاب فصل و الحكمة أوتيت لقد الأمير، أيها أشهد: فقال الأهتم، بن الل ه عبد إليه فقام

 .سلم و عليه الل ه صل ى داود ذاك!كذبت
 

 

 األندليس، هرب   عبد ابن، الفريد العقد
 651-111، ص 4،ج  العلماية الكتب دار 

 
 

 در خدمت چاپلوسیاهتّم  بيان قوی عبداهلل

 كيف يدروا فلم البصرة أهل إليه فدخل الخارجي، فديك أبي من أسيد بن خالد بن الل  ه عبد بن أمية فر  
 له الناس فاستشرف الأهتم بن الل  ه عبد دخل حتى يعز ونه، أم القول يهنئونه من به يلقونه ما ولا يكل مونه،

 ينظر ولم عليك لنا نظر الذي لل  ه والحمد المخذول، بالصابر مرحبا: وقال فسل م لمنهزم؟ يقول أن عسى ما: وقالوا
 بخذلان لهم فأبقاك إليك، الإسلام أهل حاجة علم الل  ه ول كن   جهدك، للشهادة تعر ضت فقد علينا، لك
 .معك من

 .غيرك نفسي عن أخبرني أحدا وجدت ما: أمية فقال
 

 180ص  4، ج صادر دار ابتذکرة احلمداناية، ابن محدا ،
 
 
 
 
 



 ةمنزلت عبداهلل نزد بنی اميّ 

 أمية بنى عند منزلة له وكانت عليها الأهتم بن الل  ه بعبد حمدان واستعان
 

 50، ص 4ج  للمطبواعت األعليم مؤسسةتاريخ ابن خدلا ، 

 

 

یص و بخیل  عبدالله اهتم ؛ حر

ثَنِي ، حَد َّ َ  عَنْ  الْمَدَائِنِي ُّ ِ  عَبْد   مَرَِض : " قَالَ  اْلحَكَمِ، بْنِ  عَوَانَة ه  اْلحَسَنِ  َأْصحَابِ  مِنْ  رَج لانِ  فََأتَاه   الَأهْتَمِ، بْن   الل َّ
ا يَع وِدَانِهِ، الْبَصْرِي ِ  ِ  َأخَذَنِي: قَالَ  مَعْمَرٍ؟ َأبَا يَا َتجِد كَ  َكيَْف : قَالا عَلَيْهِ، دَخَلا َأنْ  فَلَم َّ ه نِي، وَمَا وََجٌع، وَالل َّ ن ُّ  َأظ 

ِمَا ِإلا بِي ل . 
ِ  فِي تَق ولانِ  مَا وَل َِكنْ  نْد وقِ  فِي دِْرهَمٍ  َألْفِ  مِائَة  ثَكَلَتْكَ : لَه   فَقَالا رَِحمٌ؟ ت وَصلْ  وَلَمْ  زَكَاةٌ، مِْنهَا ت ؤَد َّ  لَمْ  الص ُّ
َك، م ُّ ِمَنْ  أُّ ِ  ك نْت  : قَالَ  تَجْمَع هَا؟ ك نْتَ  ل ه ِ  َأْجمَع هَا وَالل َّ مَاِن، لِرَْوعَة ِ  الز َّ لْطَاِن، وََجْفوَة ِ  الس ُّ ِ  وَم كَابَرَة  .الْعَِشيرَة

 
 51، ص  بكار بن الزبري، املوفقايات األخبار

 
 
 
 
 
 
 



 باالترین حرست!

 
 وتعرض الاهوال ومباشرة شديد بكد عظيما مالا جمع رجل حسرة هذا من واعظم:   الصادق وقال

 يرى لا ذلك مع وهو وصلوات، عبادات في وقوته شبابه وافنى ومبراث بصدقات ماله افنى ثم الاخطار،
 عشر بعشر ولا بعشره لا من ان ويرى محله سلامإال من له يعرف ولا حقه  طالب ابى بن لعلى

 غيه في تماديا الا فيأبى والاخبار بالايات عليه ويحتج يتأملها فلا الحجج على يواقف منه، افضل معشاره
يأتى حسرة كل من اعظم فذاك  داته وعبا وصلواته نهشه الافاعى مثال في له ممثلة وصدقاته القيامة يوم و
بانية مثال في له ممثلة يلتا يا يقول. دعا جهنم الى تدعه حتى تدفعه الز  من اك الم ؟ المصلين من اك الم و

 ما شقى يا: له فيقال ؟ دهيت بما دهيت ذا فلما ؟ المتغفين من ونسائهم الناس اموال عن كأ لمأ ؟ المزكين
 واله، عليه الل  ه صلى محمد بنبوة والايمان الل  ه توحيد بعد الفروض اعظم ضعيت وقد عملت ما ينفعك

 بدل لك كان فلو والل  ه بعد الايتمام من عليك والتزمت الل  ه ولى على حق معرفة من الزمتك ما وضيعت
 رضأال بملأ بل الدنيا، اموال بكل الصدقة صدقاتك وبدل آخره الى اوله من الدهر عبادة هذه عمالكأ

 االاقرب سخطه ومن بعدا الا الل  ه، من ذلك ازدادك لما ذهبا
 

 ،ابن فهد ظل   عدة ادلايع اجناح السايع، 
 154ص ،لكتاب اإلساليما دار 

 
 

 فََأنَْت فِيهِ خَازٌِن لِغَيْرِِك.: يَا ابَْن آدَمَ مَا َكسَبَْت فَوَْق ق وتَِك، و قال 
 اى فرزند آدم! هرچه بيش از مقدار خوراکت به دست آورى خزانه دار دیگران خواهى بود.

 291 نهج ابلالغة، ظكمت
 
 



  ماجرای غالم امریاملؤمننی

 
 مولى إن: قال  الل  ه عبد أبي عن أصحابه، بعض عن يونس، عن عيسى، بن محمد عن إبراهيم، بن علي

ية إلى وخرج أكتفي لا: فقال هو، فأقاسمك عطائي يخرج: فقال مالا سأله  المؤمنين لأمير  فوصله معاو
 في ما فإن بعد أما:  أميرالمؤمنين إليه فكتب .المال من أصاب بما يخبره  المؤمنين أمير إلى فكتب

 نفسك فآثر لنفسك مهدت ما منه لك وإنما بعدك أهله إلى صائر وهو قبلك أهل له كان قد المال من يدك
 رجل وإما شقيت بما فسعد الل  ه بطاعة فيه عمل رجل إما: رجلين لاحد جامع أنت فإنما ولدك صلاح على

 على له تبرد ولا نفسك على تؤثره أن بأهل أحد هذين من وليس له جمعت بما فشقي الل  ه بمعصية فيه عمل
 .الل  ه برزق بقي لم وثق الل  ه رحمة مضى لمن فارج ظهرك،

 
 76، ص 8ج  الاکيف، ط اإلسالماية،

 

 

 عقيل بن أيب طالب

 

 عقيل و علم انساب

 

  .مساويهم يعد كَانَ لأن َّه إليهم، مبغًضا كان ول كنه بأيامها، وأعلمهم بالنسب، قريش أعلم }عقيل{ وكان
 

 21، ص 4أسد الغابة، ابن اثري اجلزري، ج 
 



 به عقيل   ت رسول خداحمبّ 

قال: حدثنا أبي، عن جعفر بن محمد بن مالك، قال حدثني محمد بن الحسين بن  ،أحمد بن إدريس حدثنا الحسين بن
ياد بن المنذر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:  ياد، قال: حدثنا ز زيد، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن ز

يا رسول الل  ه، إنك لتحب عقيلا؟ قال: إي والل  ه إني لاحبه حبين: حبا له، وحبا :  لرسول الل  ه  قال علي 
لحب أبي طالب له، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، فتدمع عليه عيون المؤمنين، وتصلي عليه الملائكة المقربون. ثم 

 ن بعديحتى جرت دموعه على صدره، ثم قال: إلى الل  ه أشكو ما تلقى عترتي م بكى رسول الل  ه 
 

 111، ص ابلعثة مؤسسة أمايل الصداق،
 
 
 

 با عقيل  گفتگوی امریاملؤمننی

 فإذا العشاء حضر فلما ، أرديته من ورداء قميصه من قميصا فكساه ، عمك اكس:  للحسن فقال عقيل عليه وقدم
 به اقضي ما اعطني فقال كثيرا الحمد فله الل  ه نعمة من هذا أوليس فقال أرى ما ليس عقيل فقال وملح خبز هو

 عندي هي ما والل  ه قال ، درهم ألف مائة قال ؟ يزيد أبا يا دينك فكم قال ، عنك ارحل حتى سراحي وعجل ديني
:  عقيل فقال ، كله لأعطيتك شئ من للعيال لابد أنه ولولا فأواسيكه عطاي يخرج حتى اصبر ول كن امل كها ولا

 وأنت انا ما:  فقال ، كله أعطيتنيه وله يكون عسى وما عطاؤك وكم عطائك إلى تسوفني وأنت يدك في المال بيت
 علي له فقال السوق أهل صناديق على مشرفين الامارة قصر فوق يتكلمان وكانا المسلمين من رجل بمنزلة إلا فيه

 هذه في وما فقال ، فيه ما وخذ اقفاله فاكسر الصناديق هذه بعض إلى فأنزل أقول ما يزيد أبا يا أبيت إن
 ، أموالهم فيها وجعلوا الل  ه على توكلوا قد قوم صناديق اكسر ان أتأمرني قال ، التجار أموال فيها قال ؟ الصناديق

 شئت وان عليها واقفلوا الل  ه على توكلوا وقد أموالهم فأعطيك المسلمين المال بيت افتح ان أتأمرني المؤمنين أمير فقال
 فقال ،ماله فأخذنا بعضهم على فدخلنا مياسير تجارا بها فان الحيرة إلى جميعا وخرجنا سيفي واخذت سيفك اخذت



 إلى اخرج ان لي أفتأذن له قال ، جميعا المسلمين من تسرق أن من خير واحد من تسرق قال!  جئت سارق أو
ية  ...درهم أربعمائة عمك اعط حسن يا قال ، هذا سفري على فأعني قال ، لك أذنت قد له فقال معاو

 

 املناقب، ابن شهر آشوب، 
 572 ص 1ج املكتبة احلايدرية،

 
 

 
ابن عقدة، قال: حد ثنا أحمد بن القاسم أبو جعفر الأكفاني من أصل كتابه، قال: حد ثنا عب اد بن يعقوب، 

ياد بن رستم بياع الأدم قال: قلت: يا أبا  عن عبد الصمد، عن جعفر بن محم د   قال: حد ثنا أبو معاذ ز
جالسا في صحن  عبد الل ه، حد ثنا حديث عقيل. قال: نعم، جاء عقيل إليكم بال كوفة، و كان علي  

 .المسجد، و عليه قميص سنبلاني، قال: فسأله، فقال: أكتب لك إلى ينبع
فقال: اشتر لعم ك ثوبين، فاشترى له،  قال: ليس غير هذا. قال: لا. فبينما هو كذلك إذ أقبل الحسين 

فجلس، فجعل  قال: يا بن أخي ما هذا؟ قال: هذه كسوة أمير المؤمنين، ثم  أقبل حت ى انتهى إلى علي  
 .يضرب يده على الثوبين و جعل يقول: ما ألين هذا الثوب يا أبا يزيد! قال: يا حسن، أخدم عم ك

قال: فمر له ببعض ثيابك. قال: فكساه بعض ثيابه. قال: ثم  قال: قال: و الل ه ما أملك صفراء و لا بيضاء. 
 .يا محم د، أخدم عم ك. قال: و الل ه لا أملك درهما و لا دينارا. قال: فاكسه بعض ثيابك

ية. قال: في حل  محل ل، ية، ذلك بلغ و نحوه، فانطلق قال عقيل: يا أميرالمؤمنين، ائذن لي إلى معاو  معاو
ية أبرز و نحوكم، أقبل قد عقيلا فإن   ثيابكم، أحسن من البسوا و دوابكم، أفره اركبوا: فقال  سريره، معاو

ية قال عقيل، إليه انتهى فلم ا ها من الدنيا طلب: قال بك؟ نزع ما يزيد، أبا يا بك مرحبا: معاو  :قال. مظان 
 مررت اللذين العسكرين عن أخبرني: قال ثم  . ألف المائة فأعطاه ألف، بمائة لك أمرنا قد أصبت، و وف قت
: قال. الجماعة في بل لا: قال الوحدة؟ في أو أخبرك، الجماعة في: قال.   علي   عسكر و عسكري بهما،

 ليس  الل ه رسول أن   إل ا  النبي   كنهار نهار و ، النبي   كليل ليل فإذا ، علي   عسكر على مررت



 الل ه برسول المنفرين و المنافقين من طائفة و الأعور أبو استقبلني من أو ل فإذا عسكرك على مررت و فيهم،
 فيهم ليس سفيان أبا أن   إل ا... 

 
 45ديللنا، ص  ط ، ابن عقدة،املؤمن،ن أمري فضائل 

 
 

 عقيل و معاویه

ية يوما و عنده عمرو بن العاص و قد أقبل عقيل: لاضحكن ك من  و ذكر أبو عمرو بن العلاء قال: قال معاو
ية: مرحبا برجل عم ه أبو لهب  .عقيل. فلم ا سل م قال له معاو

ية و هي ام  جميل  فقال له عقيل: أهلا برجل عم ته حم الة الحطب في جيدها حبل من مسد و هي عم ة معاو
ية إذا دخلت الن ار  ية: يا أبا يزيد ما ظن ك بأبي لهب؟ قال: يا معاو بنت حرب امرأة أبي لهب. قال معاو

قال: كلاهما سواء  -سارك تجده مفترشا عم تك حم الة الحطب، أ فناكح في الن ار خير أم منكوح؟فخذ على ي
ه  . شر  و الل َّ

 
 005، ص 6الغارات، إبراهايم بن حممد ثقيف، ط احلدیثة، ج

 
ية على سريره ثم قال له ية و قد كف بصره، فأجلسه معاو  :و دخل عقيل على معاو

 أبصاركم!قال: و أنتم معشر بني أمية تصابون في بصائركم!أنتم معشر بني هاشم تصابون في 
 

 األندليس، هرب   عبد ابن، الفريد العقد
 11، ص 4،ج  العلماية الكتب دار 

 
 



 نامه صعصعه به عقيل

حمن الل ه بسم:  إليه فكتب بَصعَْصعَة عَقِيل كلام فات َّصل ِ  ، أكبر   الل ه ذكْر   ؛ الر َّحيم الر َّ  يَستَفتِح   وبِه
نيا مفاتيح وأنتم ، الم ستَفتِحونَ  ا ؛ والآخرة الد ُّ ِ  كلام كَ  مولاكَ  بلغ فقد ، بعد   أم َّ ِ  الل ه لِعدو   ، رسوله وعدو 

رجة إلى بك يفيء أن وسألته ، ذلك على الل ه فحمْدت    ، الأْسوَد والعمود ، الأحمر والقضيب ، العليا الد َّ
ية إلى نفسك بك نزعَتْ  ولئن ، الأزهر الد ِين فارق فارقه مَن عمودٌ  فإن َّه  علم لذو إن َّك ، له لما طلبا معاو

ة عن فيضل ك نار ه، بِكَ  تعلق أن فاحذر ، خصاله بجميع  .الحج َّ
 

 57، ص 5مراج اذلهب، مسعودي،املكتبة العرصية، ج 
 
 
 
 
 

 عيل بن یقطنی

 
 

 عن ر،یعم یأب بن محمد عن ، یسیع بن محمد یحدثن قال ر،ینص بن محمد یحدثن قال مسعود، بن محمد
 له الدعاء أسألک برسالة کیإل یأرسلن نیقطی بن یعل إن  الحسن یلأب قلت قال ، الحجاج بن عبدالرحمن

 النار تمسه ألا نیقطی بن یلعل ضمنت قال ثم ، صدره یعل دهی فوضع قال ، نعم قلت الآخرة أمر یف فقال ،
 .أبدا

 451، ص 1ج ،ابلايت آل مؤسسة،الكيش راال بـ املعراف الراال معرفة ختايارا
 
 



 یحدثن قال ، یسیع بن محمد حدثنا أحمد،قالا بن لیوجبر  رینص بن محمد یحدثن قال مسعود، بن محمد
 عنه وصاحبه یمض نیقطی بن یعل إن أما قولی یالخراسان الحسن أبا ،سمعت قال ، نیقطی بن عقوبی

  الحسن أبا یعنی، راض
 

 451، ص 1ج ،ابلايت آل مؤسسة،الكيش راال بـ املعراف الراال معرفة ختايارا
 

 عن ، یسیع بن محمد حدثنا ،قالوا میابراه و هیحمدو  یوحدثن. رینص بن محمد یحدثن قال مسعود، بن محمد
 ،کنت قال ،یالکاهل ییحی بن الل  ه عبد عن ، درست عن ، الل  ه عبد بن الل  ه دیعب

 یری أن سره من فقال ، أصحابه یإل  الحسن أبو ،فالتفت نیقطی بن یعل أقبل إذ  میابراه یأب عند
 الجنة أهل من إذن هو القوم من رجل له فقال هذاالمقبل یإل نظریفل  الل  ه رسول أصحاب من رجلا
 .الجنة أهل من أنه أنافأشهد أما  الحسن أبو فقال

 
 451 -456، ص1ج ،ابلايت آل مؤسسة،الكيش راال بـ املعراف الراال معرفة ختايارا

 
 حکونی یتیب أهل خیمشا ،سمعت قال ، یسیع بن محمد عن أحمد، بن لیجبر  یحدثن قال مسعود، بن محمد

 ا،یعل کان و نیالذؤابت صاحب یمن قربوا فقال  الل  ه عبد یأب یعل ادخلا نیقطی یابن دایوعب ایعل أن
 .ریبخ له ودعا هیإل فضمه منه، فقرب

 
 456، ص1ج ،ابلايت آل مؤسسة،الكيش راال بـ املعراف الراال معرفة ختايارا

 
 



 محمد عن ، لیإسماع بن محمد حدثنا قال ، خلف یأب بن الل  ه عبد بن سعد حدثنا قال ، هیقولو  بن محمد قال
 یف ماعرض مبتدئا فقال النحر، ومی  الحسن یأب یعل ،دخلت قال یالرق داود عن د،یسع بن عمرو بن
 . أفضت یحت یمافارقن و یمع مازال ،فإنه نیقطی بن یعل إلا الموقف یعل أنا و أحد یقلب
 

 456، ص 6ج ،ابلايت آل مؤسسة،الكيش راال بـ املعراف الراال معرفة ختايارا
 
 

  جعفر بن یموس میابراه أبو لماقدم أنه ، أصحابنا بعض عن مرار، بن لیإسماع عن لیإسماع بن محمد
 الظلمة اءیأول مع اءیأول یتعال لل  ه إن یعل ای فقال هیف أنا ما و یحال یماتر أ نیقطی بن یعل قال ، العراق

 . یعل ای منهم أنت و ، ائهیأول عن بهم دفعیل
 
 

 455، ص1ج ،ابلايت آل مؤسسة،الكيش راال بـ املعراف الراال معرفة ختايارا
 


