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مقدمه
ش��کی نیست که امت اس��المی در برابر قیام امام حس��ین× مسئولیت خطیری 
داش��تند و بر مسلمانانی که در اطراف امام حس��ین× بودند و صدای او را شنیدند، 
ی��اری ام��ام واجب بود؛ چون ایش��ان برای احی��ای دین جدش قیام ک��رد. مورخین 
در تع��داد اصحاب رس��ول خدا| که در روز عاش��ورا و در کربال هم��راه با امام به 
ش��هادت رس��یدند، اختالف دارند و ما نیز در این نوش��تار، در مقام بیان این اختالف 
آراء نیس��تیم. آن چه اکنون مهم اس��ت، تبیی��ن نقش اصحاب پیامب��ر| در واقعه 
کربالس��ت. به طور کلی اصح��اب پیامبر| در زمان وقوع قیام امام حس��ین× به 

چند دس��ته تقس��یم   می ش��وند:
نخس��ت کس��انی که با ادله واهی می خواس��تند ام��ام را از حرکت به س��وی عراق 
منص��رف کنن��د؛ مثل ابن  عباس، عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب، عب��داهلل بن عمر، عبداهلل بن زبیر، 
ابوس��عید خدری، مس��ور بن مخرمه و تعدادی دیگر. این ها کسانی بودند که در مقابل امام 
ایستادند و او را از رفتن به کربال منع کردند و هر یک احتجاجاتی برای امام می آوردند 
و ام��ام نیز جواب آنها را دادند. اینان کس��انی بودند که ب��ه حضور در کربال برای یاری 

امام حس��ین× توفیق نیافتند.
دس��ته دوم، آنهایی بودند که در کوفه حضور داشتند، اما نه تنها سیدالشهداء× 
را یاری نرس��اندند، بلکه با کمال تأس��ف در مجالس عبی��داهلل بن زیاد، در داراالماره 
ش��رکت کردند. اینان فریاد یاری طلبی امام را ش��نیدند، ولی آن امام مظلوم را اجابت 

نکردن��د. برخ��ی از ای��ن اف��راد عبارتن��د از:
1. زیـد بن ارقم: ش��مس الدین ذهبی درباره او می گوید: »زی��د بن ارقم در کوفه اقامت 
داشت و از اصحاب پیامبر| بود.«1 بیشتر تاریخ نگاران گفته اند که او در روز عاشورا در 
کوفه بود و به یاری امام نرفت و بعد از ش��هادت امام در مجلس عبیداهلل بن زیاد حاضر 

می گشت. به برخی از متون تاریخی که به این قضیه تصریح کرده اند اشاره می کنیم:

نقش اصحاب پیامبر| در واقعۀ کربال
محمدجعفر طبسی
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الف( از ابن قتیبه دینوری )متوفا 282ق( نقل شده که می گوید:
زمانی س��ر )مقدس( امام حس��ین× را نزد ابن  زی��اد آورده و روبه روی او 
نهادند. ابن  زیاد )لعنة الل علیه( با چوب خیزران به لب و دندان )سر مقدس( 
امام حس��ین× می زد؛ در حالی که زید بن ارقم، صحابی رسول خدا| 

در آن مجلس حضور داشت.2

ب( طبری می نویسد: ابومخنف می گوید:
س��لیمان بن ابی   ارش��د قضیه ای را از حمید بن مسلم برای من نقل کرده 
اس��ت. آن جریان این است که حمید بن مسلم می گوید: عمر بن سعد مرا 
نزد خود خواند تا پیغام مهمی را به خانواده اش برس��انم؛ هم مژده پیروزی 
در جنگ و هم خبر س��المتی اش را بش��ارت دهم. من نیز به راه افتادم تا 
خانواده او را پیدا کردم و پیغام عمر سعد را به ایشان رساندم؛ پس حرکت 
کرده و به س��راغ ابن  زی��اد رفتم و جمعی را در حضور او مش��اهده کردم. 
گروه های مختلف مردم پش��ت سر هم وارد مجلس می  شدند و من نیز در 
میان جمعی وارد شده و کناری نشستم. در این لحظه بود که سر )مقدس( 
ام��ام حس��ین× را آوردند و در مقابل ابن  زیاد نهادن��د. او با چوبی که در 
دس��ت داشت، با لب و دندان و سر مقدس��ش بازی می کرد. وقتی زید بن 
ارقم دید که ابن  زیاد از این کار دس��ت  بردار نیس��ت به او گفت: چوبت را از 
این لب و دندان  بردار؛ قس��م به خدایی که خدایی جز او نیست، می دیدم 
که رس��ول خ��دا لبانش را بر روی ای��ن لب و دندان قرار م��ی داد و آن را 

می بوسید.3 

ج( شیخ مفید )متوفا 430ق( در »ارشاد« می نویسد:
زمانی که سرمقدس امام حسین× همراه با زنان و کودکان و خانواده اش 
به کوفه رس��ید، ابن  زیاد از فردای آن روز برای دیدار با مردم در داراالماره 
می نشست و برای ورود مردم به قصر اجازه عمومی صادر کرد. پس دستور 
داد که سر مقدس امام× را بیاورند و  آن را روبه رویش قرار دهند. ابن  زیاد 
نگاهی به س��ر امام× انداخت و لبخندزن��ان چوب خیزران بر دندان های 
امام× می زد؛ در حالی که در کنار ابن  زیاد، زید بن ارقم، صحابی رس��ول 
خدا| نشس��ته بود و او در آن زمان مرد بس��یار سالخورده ای شده بود. 
وقت��ی ابن  زیاد با چوبش به دندان امام حس��ین× می زد، زید بن ارقم به 

او گفت: چوبت را از این لب و دندان  بردار؛ به خدا س��وگند خود می دیدم 
که رس��ول خدا| دو لبش را بر این لب و دندان می گذاش��ت و آنها را 
می بوسید و این عمل را بارها و بارها از پیامبر مشاهده کرده ام، تا جایی که 
توان ش��مارش آن را ندارم. زید بن ارقم این را گفت و گریست. ابن  زیاد به 
او گفت: خدا چشمانت را همیشه گریان نگه دارد! آیا برای فتحی که خدا 
قس��مت ما کرده، گریه می کنی؟! به خدا قس��م اگر پیرمرد خرفتی نشده 
بودی و عقلت ناقص نبود، گردنت را می زدم. زید بن ارقم از جا برخاس��ت 

و به خانه اش رفت.4
حال پرس��ش ما این اس��ت که چرا این صحابی رس��ول خدا| س��بط پیامبر را 
یاری نکرد؟ آیا صدای امام را نش��نید که می فرمود: آیا کس��ی هست که از حرم رسول 
خدا| حفاظت کند؟ آیا یاری کننده ای هس��ت که مرا یاری کند؟ عجب این جاس��ت 
ک��ه چرا زید بن ارقم در مجلس ظالمی همچون ابن  زیاد حاضر ش��ده؟! آیا برای حضور 
در مجلس عبیداهلل مجبور ش��ده بود؟ این صحابی س��الخورده، در مجلس عبیداهلل، آن 
هم در داراالماره و در روزهای ورود اهل بیت^ به کوفه چه می کرده است؟ آیا خیال 
می کرده مردم در کوفه برای دفاع از امام حسین× گرد آمده اند؟! در این صورت باید 

گفت که او واقعاً خرفت ش��ده بود!
چرا این برخورد حماس��ی او با عبیداهلل بن زیاد، پیش از آن  که کار به جدا کردن س��ر 
امام حس��ین× برسد، انجام نشد؟ چرا آن چه در این مجلس درباره رفتار پیامبر| با 
امام حسین× نقل کرد، پیش از این حوادث ناگوار نقل نکرده بود؟ وقتی در آن روز زید 
بن ارقم از مجلس ابن  زیاد خارج می شد و می گفت: »بدانید به خدا قسم از رسول خدا| 
شنیدم که می فرمود: خدایا من حسینم را به تو می سپارم« پس چگونه حسین× را در 
کربال تنها گذاشتی تا او و اصحابش را سر ببرند و خانواده اش را به اسارت ببرند، در حالی 

که تو ابن  زیاد را سرزنش می کنی؟!
آیا این موضع گیری دیرهنگام، مصیبت های شدیدی را که بر اسالم وارد شد را جبران 
می کند؟ اگر افرادی چون زید بن ارقم، این اقدامات و س��خنان را پیش از ش��هادت امام 
حس��ین× انجام می دادند، برای خودشان ش��رافت مندانه تر نبود؟ آیا برای امت اسالمی 
نافع تر نبود؟ حتی اگر ش��اید پس از واقعه کربال س��یره ظلم س��تیزی امام حسین× را 
پیش می گرفتند، شاید عذری بر کوتاهی شان می گشت و ذکر خیری در آینده از کارشان 
می ش��د؛ ولی وقتی اصحاب پیامبر| که مخاطبان مس��تقیم ایش��ان در امر به حفظ 
امانت��ش بودند، خودش��ان این امان��ت را ضایع کردند، دیگر چه انتظ��اری از دورترین از 
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تابعین است؟ چون تابعین همان کسانی اند که خود را عامل به سنت صحابه می دانند.5
2. انس بن مالک: صحابی معروفی که در کوفه زندگی می کرد و فرزند رسول خدا| 
و ام��ام زمان��ش را یاری نکرد؛ بلک��ه در مجلس عبیداهلل بن زیاد حاضر ش��د؛ آن هم در 
هنگامی که آن ملعون با چوب بر لب و دندان امام حس��ین× می زد! ابن  عس��اکر )متوفا 
571ق( در کتاب معروفش »تاریخ دمشق« با استناد از سلیمان بن حرب و او از حماد بن 

زید و او از هشام و او از محمد و او از انس نقل می کند که انس می گوید:
زمانی که س��ر مقدس امام حسین× آورده ش��د، ابن   زیاد با چوب بر سر 
مقدس امام می زد. به ابن  زیاد گفتم: آیا نمی دانی که این چهره، شبیه ترین 

چهره ها به چهره رسول خداست؟!
همچنین ابن عساکر در روایتی دیگر از حفصه، دختر سیرین نقل می کند که می گوید:

انس بن مالک برای من روایت کرده اس��ت که من در نزد ابن  زیاد بودم که 
سر مقدس امام حسین× را وارد مجلس کردند. ابن  زیاد با چوب به بینی 
و سر مقدس می زد و می گفت: من بینی به این زیبایی هرگز ندیده ام. انس 
می گوید: به او گفتم: آیا نمی دانی این چهره، شبیه ترین چهره از میان اهل 

بیت به رسول خدا| است؟!6
اصح��اب پیامبر| در آن دوران ای��ن فجایع عظیم را دیدن��د، ولی دوری اصحاب 
پیامب��ر| از متن حوادثی که رخ می داد، تا اندازه ای بود که آنان را به ورطه بی تفاوتی 
انداخت و از پیوس��تن به قافله عش��ق و یاری س��بط پیامبر| محروم ساخت که این 
محاس��به الهی سختی خواهد داش��ت. جالب این  است که این اصحاب حوادث را به طور 

دقیق روایت کرده اند؛ همان گونه که گذشت.
دسـته سـوم، برخی از صحابه رس��ول خدا× بودند ک��ه مردم را به جن��گ با امام 
حس��ین× تش��ویق می کردند! مورخان نقل می کنند که برخ��ی از اصحاب پیامبر| 
که در کوفه بودند، مردم را به جنگ با س��رور جوانان اهل بهش��ت تشویق می کردند! ابن 
ابی الحدید می گوید: س��مرة بن جندب که یکی از رؤس��ای ُشرطه های کوفه بود، مردم را به 

جنگ با موالیمان حسین× تشویق می کرد.7
دسته چهارم، برخی از صحابه ساکن کوفه، تعدادی دیگر از صحابه را تسلیم عبیداهلل 
ب��ن زی��اد کردند. مرح��وم مامقانی نقل می کند که عبی��داهلل بن حارث بن نوف��ل همدانی که 
رس��ول خدا| را درک کرده و در جبهه امیرمؤمنان علی× در صفین جنگیده بود و 
از مدافعان مس��لم بن عقیل در کوفه بود، توس��ط کثیر بن ش��هاب )از صحابه و از دشمنان 
امیرمومنان×( دس��تگیر ش��د و به فرمان عبیداهلل بن زیاد او را در زندان حبس نمود و 

بعد از شهادت حضرت مسلم، او را احضار کرده و دستور داد تا گردنش را بزنند.8 این  گونه 
حوادث، از جانب صحابه بسیار اتفاق می افتاد.9

دسـته پنجم، برخی از اصحاب پیامبر| بودند که امام حسین× را یاری نکردند، 
ولی بعد پشیمان شدند و »قیام توابین« را شکل دادند که رئیس این گروه سلیمان بن صرد 

خزاعی بود. ذهبی درباره او می گوید:
وی کوف��ی و از صحابی رس��ول خدا| بود ... از کس��انی ب��ود که با امام 
حسین× مکاتبه نمود تا مردم کوفه با او بیعت نمایند، ولی وقتی به موقع 
به یاری امام نرفت، پشیمان شد و به مبارزه با ابن  زیاد پرداخت ... او متدین 
و عابد بود و وارد بر قومی شد که در قصور و تقصیرشان نسبت به امام توبه 

کردند و خونخواه حسین× شدند و به سپاه توابین معروف شدند.10

دسـته ششم، کس��انی بودند که در مجلس یزید در شام حضور داشتند. البته زید بن 
ارق��م، صحابی معروف یکی از این صحابه ب��ود، به این مقدار هم اکتفا نکرد و در مجلس 
بی ش��رمانه یزید بن معاویه در شام نیز شرکت کرد. از ابن ابی  جوزی در کتابش »رّد علی 
المعتصب الغیر« نقل ش��ده اس��ت که زید بن ارقم می گوید: »من در نزد یزید بن معاویه 

بودم که سر )مقدس( امام حسین× به مجلس آورده شد«.11

• اصح��اب پیامب��ر| در آن دوران ای��ن فجایع عظی��م را دیدند، ول��ی دوری اصحاب 
پیامبر| از متن حوادثی که رخ می داد، تا اندازه ای بود که آنان را به ورطه بی تفاوتی 
انداخت و از پیوس��تن به قافله عش��ق و یاری س��بط پیامبر| محروم ساخت که این 

محاسبه الهی سختی خواهد داشت. 

• مورخان نقل می کنند که برخی از اصحاب پیامبر| که در کوفه بودند، مردم را به 
جنگ با سرور جوانان اهل بهشت تشویق می کردند! ابن ابی الحدید می گوید: سمرة 
بن جندب که یکی از رؤس��ای ُش��رطه های کوف��ه بود، مردم را به جن��گ با موالیمان 

حسین× تشویق می کرد
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قطب  الدین راوندی می نویسد:
زید بن ارقم داخل بر یزید شد و سر مقدس امام حسین× را در تشت دید، 
در حالی که یزید با چوب به دندان های امام× می زد. او بر یزید اعتراض کرد 

و یزید در پاسخ به او گفت: اگر پیرمردی خرفت نبودی، تو را می کشتم.12

از دیگر اصحاب رسول خدا| که در مجلس یزید حضور داشت، نعمان بن بشیر است. 
ذهبی درباره او می گوید: 

او از اصحاب رس��ول خدا| و یکی از امرای منصوب معاویه بود و مدتی 
والی کوفه ش��د. پس منصب قضاوت را در دمش��ق بر عهده گرفت و بعد از 

مدتی والی حمص گردید و در اواخر سال 64 ق کشته شد.13
ابن ابی  الحدید معتزلی درباره او می گوید:

نعمان بن بش��یر از خط علی× جدا ش��د و دش��من او گشت. او در کنار 
معاوی��ه خون های زیادی ریخت و یک��ی از امرای فرزندش یزید بود تا این 

که بر همان عقیده اش کشته شد.14
از خوارزمی از عکرمة بن خالد نقل شده است که عکرمه گفت:

س��ر )مقدس( امام حس��ین× برای یزید بن معاویه در دمشق آورده شد. 
یزید گفت: نعمان بن بش��یر را فراخوانید. زمانی که نعمان آمد، یزید از او 
پرس��ید: نظرت درباره آنچه عبیداهلل بن زیاد انجام داده چیس��ت؟ نعمان 

گفت: جنگ، خود یک بازی است.15
برخی از مورخان از ش��دت زشتی رفتار و گفتار این افراد، سعی بر پوشاندن این 
جرای��م کرده اند و ب��ه گفتن »رجل« به جای نام این صحاب��ه اکتفا کرده اند و چنین 

تعبی��ر آورده ان��د: »فق��ال ل��ه رج��ل عن��ده«.16
یکی دیگر از صحابه ای که در مجلس یزید در ش��ام حضور داشت، ابو برزه اسلمی بود. 

حافظ مزی در کتابش »تهذیب الکمال« می نویسد:
جعبه ای را برای یزید آوردند که س��ر مقدس امام حس��ین× در آن بود؛ 
پس سر مقدس روبه روی یزید نهاده شد در حالی که نزد او ابوبرزه سلمی 
نشسته بود. یزید شروع به زدن چوب بر دهان امام× کرد و چنین بیتی 
می خواند: »می ش��کافیم س��رهایی را از مردانی که بر ما عزت می فروختند 
و در حال��ی که خود آنه��ا بودند که ظالم تر بودند و ما را غضبناک کردند.« 
ابوبرزه به او گفت: چوبت را بردار؛ به خدا قسم چه بسیار مواقعی می دیدم 

که رسول خدا| لبانش را بر لب او می گذاشت و آن را می بوسید.17
به گفته خوارزمی ، سمرة بن جندب از دیگر صحابه ای است که در مجلس یزید بن معاویه 

در شام حضور داشت. 

دسته هفتم، کسانی بودند که در این رویارویی حق و باطل، طرف حق را گرفتند. این 
طایفه از اصحاب رس��ول خدا| سعادتمند ش��دند و در کنار امام حسین× به درجه 
ش��هادت نائل آمدند. تاریخ اسامی این صحابه پیامبر| را در شمار شهدای کربال ثبت 
کرده اس��ت. تعداد آنان در منابع تاریخی، متفاوت نقل ش��ده و ما در این جا به اس��امی 
کس��انی اش��اره می کنیم که اواٌل صحابی بودنشان به اثبات رس��یده و ثانیاً شهادتشان در 

کربال مسلم است.

1. انس بن حارث کاهلی
در این که او از اصحاب نبی  اکرم| بوده، ش��کی نیس��ت. او راوی حدیث معروفی 
اس��ت که در آن رسول خدا| فرمود: »به درستی که فرزندم حسین× در زمینی که 
به آن کربال می گویند کشته خواهد شد؛ پس هر کس از شما در آن روز در آن جا حاضر 

بود، باید به او کمک کند«.18
انس بن حارث نیر در روز عاشورا در کربال حاضر شد و برای جنگ با دشمنان از امام اجازه 

• مامقان��ی نقل می کند که عبیداهلل بن حارث بن نوفل همدانی که رس��ول خدا| 
را درک ک��رده و در جبهه  امیرمؤمنان علی× در صفی��ن جنگیده بود و از مدافعان 
مس��لم بن عقی��ل در کوفه بود، توس��ط کثی��ر بن ش��هاب )از صحابه و از دش��منان 

امیرمومنان×( دستگیر شد

• سر )مقدس( ام��ام حسین× برای یزید بن معاویه در دمشق آورده شد. یزید گفت: 
نعمان بن بشیر را فراخوانید. زمانی که نعمان آمد، یزید از او پرسید: نظرت درباره آنچه 

عبیداهلل بن زیاد انجام داده چیست؟ نعمان گفت: جنگ، خود یک بازی است.
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میدان گرفت. امام به او نگاهی کرد و گریست و فرمود: »ای بزرگمرد! خدا را به خاطر وجود تو 
شکر می کنیم.« انس به میدان رفت و هجده تن از افراد دشمن را به درک واصل کرد و سپس 

خود به شهادت رسید.19

2. عمار بن أبی  سالمه داالنی
ابن  حجر عسقالنی درباره او می گوید:

او رسول خدا| را درک کرد. )و از صحابه پیامبر بود( و بعد از پیامبر| در 
جنگ ها همراه علی× بود و در کربال نیز در کنار حسین بن علی کشته شد.20

3. حبیب بن مظاهر )یا مظهر( اسدی
 از صحابه رس��ول خدا| بود و بعد از ایش��ان نیز در تمامی میدان ها در کنار امام 
علی× بود و نیز از کسانی بود که از مردم کوفه برای امام حسین× بیعت گرفت و در 

روز عاشورا به شهادت رسید.21

4. مسلم بن عوسجه
ابن  حجر عس��قالنی در »اصابه« و ابن  اثیر در »أس��د الغابه« نام او را در ش��مار اصحاب 
رسول خدا| ذکر کرده اند.22 زمانی که امام حسین× در شب عاشورا اصحابش را بین 
رفتن و ماندن مخیر فرمود، مسلم بن عوسجه از جای برخاست و در مقابل امام سخنانی 
گفت که در تاریخ جاودانه ماند. او به امام عرض کرد: »آیا ما تو را تنها بگذاریم و برویم؟! 

در پیش��گاه خدا چه عذری بیاوریم که حقوقت را رعایت نکردیم؟! نه، به خدا قسم تا 
زمانی که نیزه ام را در سینه دشمن بشکنم و با شمشیرم بر آنان ضربه بزنم و تا زمانی که 
شمش��یر در دستانم است، از تو جدا نمی شوم، و اگر سالح نداشته باشم، با پرتاب سنگ 

با آنان می جنگم و از تو جدا نمی شوم تا در جوار تو بمیرم«.23

مرحوم شیخ مفید می گوید:
در روز عاش��ورا عمر بن حجاج به همراه کس��ی از یزیدیان از سمت فرات 
به اردوگاه امام هجوم بردند و لحظاتی را در تالطم جنگ بودند، تا این که 
مس��لم بن عوسجه اس��دی )رحمة الل علیه( با سرعت به سوی آنان رفت و 
عم��ر و افرادش را از آن جا دور کرد. هنگامی که غبار میدان فرونشس��ت، 
مسلم بن عوسجه را غرقه به خون در حال احتضار دیدند. امام حسین× 
پیاده به سوی او رفت. از او رمق اندکی مانده بود. امام به او فرمود: »خداوند 
تو را رحمت کند« و س��پس این  آیه را قرائت فرم��ود: } َفِمْنُهْم َمْن َقَضی 
{.24 س��پس حبیب به بالین مسلم  لُوا تَْبِدیالً نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یْنَتِظُر َوَما بَدَّ
آمد و گفت: ای مس��لم! دیدنت در این وضع بر من بس��یار گران است. من 
تو را به بهش��ت بشارت می دهم. مسلم بن عوسجه با صدایی ضعیف گفت: 
خداوند تو را به خیر بشارت دهد. حبیب به او گفت: به خدا قسم اگر چنین 
نبود که می دانستم کمی بعد از تو به تو ملحق می شوم، دوست داشتم که 

مرا به همه آنچه برایت مهم است وصیت می کردی.25

5. عبدالرحمن بن عبدرّب انصاری
وی از اصحاب جلیل القدر رس��ول خدا| بود و در منطقه غدیر خم و در مراس��م 
پایان��ی حجة الوداع، در اعالن امامت امیرالمؤمنین علی× حضور داش��ت و ش��نید که 
رس��ول خدا| فرمود: »من کنت مواله، فهذا علّی مواله، الّلهم وال من وااله و عاد من 

عاداه، و أحب من أحبه و أبغض من أبغضه و أعین من أعانه«.26

عبدالرحمن از کس��انی بود که همراه با امام حسین× از مکه خارج شد. در کتاب 
»الحدائق الوردیه« نقل ش��ده اس��ت که علی بن ابی طالب ش��خصاً به عبدالرحمن تعلیم 
قرآن نمود و او را تحت تربیت خویش قرار داد.27 عبدالرحمن در کربال در همان حمله 

اول به دش��من،   به ش��هادت رس��ید.28

• عبدالرحمن از کس��انی بود که همراه با امام حس��ین× از مکه خارج شد. در کتاب 
»الحدائق الوردیه«  نقل شده است که علی بن ابی طالب شخصًا به عبدالرحمن تعلیم 

قرآن نمود و او را تحت تربیت خویش قرار داد.

 • از صحابه رسول خدا| بود و بعد از ایشان نیز در تمامی میدان ها در کنار امام 
علی× بود و نیز از کسانی بود که از مردم کوفه برای امام حسین× بیعت گرفت 

و در روز عاشورا به شهادت رسید.
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این پنج تن از اصحاب رس��ول خدا| بودند که در کربال همراه با امام حس��ین× 
به ش��هادت رس��یدند؛ ولی برخی دیگر از اصحاب پیامبر| نیز بودند که پیش از واقعه 
عاشورا و در کوفه به شهادت رسیدند؛ مانند: هانی بن عروه مرادی و عبداهلل بن یقطر حمیری.29
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