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شادان ؟ یشویچه م یبخرابــ   آبادان یخراب ینکرد چون  

یسنائ »  » 

 

« ۸۸۱ــ ۸۹۱ »  یمعاصر مأمون عباس یاز ادبا یکیکه  یدیزیابن مبارک  ییحیدمحم  یبن اب میابراه

  یحسن مثن بن   بن عبدهللا  میدر مجلس ابراه  من  که  است  نقل کرده یدیزی ییحیبوده از پدر خود 

منصور )  انیدر جنگ با لشکر « یهجر ۸۴۱سال  عقدهءیذ  ۸۱ »با خمرا که در  «  لیمشهور بقت» 

از دوستان خود را که آنروز در مجلس حاضر  یکیاحوال  میابراه،  نشسته بودم ( شده  مقتول یعباس

. کردند یاطالع یو چون حضار اظهار ب دینشده بود پرس  
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. دیاستعالم نما یفرستاد تا از حال و بیرا بخانهء شخص غا کنفری  

 

: رفت و برگشت و گفت میابراه فرستادهء  

حضار مجلس بر آن شخص (  موتی دانیریترکته )  ردیخواهد بم یکه م ترک نمودم  یرا در حال او

: دندیو برسم اعتراض از او پرس دندیخند  

 

رد؟یهست که خودش بخواهد بم ایدر دن یکس ایآ  

 

:گفت شانیباخطاب  دیکه خندهء حاضران را بر گفتهء آن شخص د یوقت میابراه  

 

 نیبنا برا. است «  کادی»  یبمعن نجایدر ا«  دیری» لفظ   ؟ دیزنیو چرا بر او طعنه م دیکن یخنده م چرا

.«  ردیبم کستیکه نزد نستی، ا ردیبم خواهدیم» مقصود او از   

: بر کالم خود آورده باشد گفت یشاهد نکهیا یبرا سپس  

   

 یعنیخواست بشکند  یرا که م یوارید) ،  کادیان  یا  نقضی دانیریرآ  جدا«  یفان هللا تعال» 

( . بود که بشکند کینزد  

 

: گفت میعمر وابن العالء که در آن مجلس حضور داشت خطاب به ابراه ابو  

. ما باشد انیمانند تو در م یکه دانشمند یانتا زم میهست یکیون ریدر خ شهیهم ما  

 

**** 

... دسلسه این حکایات آموزنده ادامه دار  

:ناشر   

ساعت 32سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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