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، به کوشـش  .)ق٢٧٥.م(ابن ماجه  :سنن ابن ماجه

محمــد فــواز، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي، 

، .)ق٢٧٥.م(السجسـتاني   :داود ابي سنن؛ ق١٣٩٥

به کوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفکـر،  

 به، .)ق٢٧٩.م( الترمذي :الترمذي سنن؛ ق١٤١٠

؛ ق١٤٠٢ بيـروت، دار الفكـر،   عبدالوهاب، كوشش

بيـروت، دار  ، .)ق٤٥٨.م( البيهقـي  :الكبري السنن

، احيـاء  .)ق٢٥٥.م(الـدارمي   :سنن الدارمي ؛الفكر

ــه ــير ؛ الســنة النبوي ــبالءس ــالم الن ــذهبي  :اع ال

ــي از  .)ق٧٤٨.م( ــش گروه ــه کوش ــان،  ، ب محقق

ابـن   :السـيرة النبويـه  ؛ ق١٤١٣بيروت، الرسـاله،  

، بـــه کوشـــش الســـقاء و .)ق٢١٣- ٨.م(هشـــام 

 :شذرات الذهب؛ ديگران، بيروت، المكتبة العلميه

، بيـروت، دار ابـن   .)ق١٠٨٩.م(عبدالحي بن عماد 

الحديـد   ابي ناب :شرح نهج البالغه ؛ق١٤٠٦کثير، 

، به کوشش محمد ابوالفضل، دار احياء .)ق٦٥٦.م(

ــب العربيــ  ــاري ؛ ق١٣٧٨، هالكت ــحيح البخ  :ص

؛ ق١٤٠١، بيروت، دار الفکـر،  .)ق٢٥٦.م(البخاري 

ابـراهيم بـن محمـد الشـيرازي      :طبقات الفقهـاء 

، به کوشش احسـان عبـاس، بيـروت،    .)ق٤٧٦.م(

، .)ق٢٣٠.م(ابن سـعد   :الطبقات الكبري ؛دار الرائد

ــادر  ــروت، دار ص ــرا ؛ بي ــل الش ــدوق  :عيعل الص

، به کوشش بحر العلوم، نجف، المکتبة .)ق٣٨١.م(

ــه،  ــارات؛ ق١٣٨٥الحيدري ــي   :الغ ــراهيم الثقف اب

، به کوشش المحـدث، بهمـن،   .)ق٢٨٣.م(الكوفي 

، .)ق٢٧٩.م(الـبالذري   :فتوح البلـدان ؛ ش١٣٥٥

به کوشـش محمـد رضـوان، بيـروت، دار الکتـب      

 به، .)ق٣٢٩.م( الكليني :الكافي؛ ق١٣٩٨العلميه، 

 تهــران، دار الكتــب االســالميه، غفــاري، كوشــش

، بـه  .)ق٢٨٧.م(الشيباني  :كتاب السنه؛ ش١٣٧٥

کوشش محمد الباني، بيروت، المکتب االسـالمي،  

ــال ؛ ق١٤١٣ ــز العمـ ــدي   :كنـ ــي الهنـ المتقـ

، بــه کوشــش صــفوة الســقاء، بيــروت، .)ق٩٧٥.م(

ــاله،  ــع الز؛ ق١٤١٣الرس ــدمجم ــي  :وائ الهيثم

؛ ق١٤٠٢، بيروت، دار الکتاب العربـي،  .)ق٨٠٧.م(

، به کوشـش ايلـزه   .)ق٢٤٥.م(حبيب   ابن :المحبر

ــده   ــاق الجدي ــروت، دار اآلف ــتيتر، بي ــتن ش  ؛ليخ

الحاكم النيشـابوري   :المستدرك علي الصحيحين

ــروت، دار  .)ق٤٠٥.م( ــه کوشــش مرعشــلي، بي ، ب

بن علـي   احمد :يعلي ابي مسند؛ ق١٤٠٦المعرفه، 

، به کوشش حسين سـليم،  .)ق٣٠٧.م(بن المثني 

احمـد   :مسند احمـد ؛ دار المأمون للتراث ،بيروت

ــل  ــن حنبـ ــادر.)ق٢٤١.م(بـ ــروت، دار صـ ؛ ، بيـ

، به کوشش ثـروت  .)ق٢٧٦.م(ابن قتيبه  :المعارف

ــم، شــريف رضــي،   ــم ؛ ش١٣٧٣عكاشــه، ق معج

، بيـروت، دار  .)ق٦٢٦.م(ياقوت الحمـوي   :البلدان

الطبرانـــي  :المعجـــم الكبيـــر؛ م١٩٩٥صــادر،  

، به کوشش حمـدي عبدالمجيـد، دار   .)ق٣٦٠.م(

الواقـدي   :المغـازي ؛ ق١٤٠٥احياء التراث العربي، 

، به کوشش مارسدن جونس، بيـروت،  .)ق٢٠٧.م(

الصـدوق   :من اليحضره الفقيـه ؛ ق١٤٠٩اعلمـي،  

، به کوشش غفاري، قم، نشر اسـالمي،  .)ق٣٨١.م(

، بــه .)ق٥٩٧.م(ي ابــن جــوز :المنــتظم؛ ق١٤٠٤

کوشش نعيم زرزور، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،    

  .ق١٤١٢

  علي غفراني، معصومه اخالقي

����

امير مکـه،   :ابوعزيز قتادة بن ادريس

  قتاده  از اشراف حسني و سرسلسله آل

مظاعن،  /بن ادريس بن مطاعن قتادةابوعزيز 

واســطه بــه امــام حســن  ۱۵ملقــب بــه نابغــه، بــا 

مــادرش نيــز از  ١.رســاند ينســب مــ 7مجتبــي
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؛ ٣٩، ص٧؛ العقـد الثمـين، ج  ١٠٦، ص٢٢سير اعالم النـبالء، ج . ١

.٥٥١-٥٥٠، ص١غاية المرام، ج
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اشراف حسني از خانـدان هواشـم، طبقـه سـوم     

محل تولـد را قريـه   . ، بود١اشراف حاکم برمکه

وي در کـودکي بـه    ٢.اند علقميه در ينْبع دانسته

در  ٣.حفظ قرآن و آمـوختن حـديث پرداخـت   

منابع از زندگي او تا امارتش بر مکه، گزارشي 

  .در دست نيست

خويشـاوندان خـود، بـا     ابوعزيز بـا همراهـي  

اخراج اشراف حاکم بر ينْبع، شهري در حجـاز  

بر ساحل درياي سرخ، بر اين شهر تسلط يافت 

ــا بيــرون رانــدن يحيــي از وادي   بنــي و ســپس ب

آن  ٤بـدر  در راه مدينـه  کيلومتري ۵۱صفراء در

در گزارشي آمـده   ٥.را نيز بر قلمرو خود افزود

نـان مصـري   که اموال گروهي از بازرگا گاه آن

گـزاران   در مراسم حج به سرقت رفت و به حج

اهانت شد، آنان براي شكايت نزد ابـوعزيز بـه   

سال  شايد از اين رو بود که او در ٦.ينبع آمدند

ســتم  بــه بهانــه برچيــدن بســاط فســاد و. ق۵۹۸

فرزندش عزيز  ، حاکمان مکه،*اشراف هواشم

با پيروزي عزيز بر امير مکـه،  . را به مكه فرستاد

ــهر،    ــروج وي از آن ش ــي و خ ــن عيس ــر ب مكث
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.٢٢٤؛ تاريخ مکه، ص٢٠٧، ص٤سمط النجوم، ج. ١

.٢٠٧، ص٤؛ سمط النجوم، ج١٣٥، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٢

.١٣٢للؤلؤيه، صالعقود ا. ٣

؛ المعالم ٣٦٢؛ الروض المعطار، ص٨٤٤، ص٢مراصد االطالع، ج. ٤

.١٥٩االثيره، ص

؛ ٤٠-٣٩، ص٧؛ العقد الثمـين، ج ١٣٦، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٥

.٢٢٨، ٢٢٥تاريخ مكه، ص

.٤٢٢، ص١تحفة االزهار، ج. ٦

ابوعزيز، خود، وارد مكه شد و با کشتن محمد 

هواشـم در آن شـهر    بن مكثر بـه حكومـت آل   

برخي آغـاز حکمرانـي ابـوعزيز بـر      ٧.پايان داد

  ٩.اند دانسته. ق۵۹۹يا  ۵۹۷٨مکه را در 

ابــوعزيز پــس از تثبيــت مــوقعيتش در مکــه،  

امـا  . ه فرستادفرزندش عزيز را براي تصرف مدين

 ١٠.امير مدينه، قاسم بن مهنا، حمله او را دفع کرد

هـاي بعـد نيـز     حمالت ابوعزيز به مدينه در سـال 

تکرار شد؛ اما وي نتوانسـت بـر آن شـهر تسـلط     

پس از چنـدي طـائف، نجـد و برخـي از      ١١.يابد

نواحي يمـن نيـز بـه قلمـرو حکومـت او افـزوده       

ــد ــه    ١٢.ش ــيان را ب ــزون وي عباس ــدرت روزاف ق

او در پـي دعـوت   . پذيرش حکومتش واداشـت 

، ، ناصـر يـا پـدرش مستنصـر    کتبي خليفه عباسي

به عراق سفر کرد و تا نجف  ١٣براي ديدار با وي

ولي با ديدن مردم کوفـه کـه شـيري    . پيش رفت

را در زنجير به استقبالش آورده بودند، آن را بـه  

ــت و در      ــاز بازگش ــه حج ــت و ب ــد گرف ــال ب ف

ــه خلي ســروده ــت انصــراف اي خطــاب ب ــه، عل   ف

وي شأن خـويش را برتـر از    ١٤.خود را بيان کرد
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.١٢٥عمدة الطالب، ص. ٧

.٥٥١، ص١؛ غاية المرام، ج١٢٧عمدة الطالب، ص .٨

.٢٧٤، ص١السلوک، ج .٩

.٢٢٥تاريخ مکه، ص. ١٠

.٤٧٠-٤٦٥؛ تاريخ امراء مكه، ص٢٠٥، ص١٥الكامل، ج. ١١

.٧٤٢، ص٢؛ تحصيل المرام، ج١٧٣، ص١العقد الثمين، ج. ١٢

.١٧، ص٣اتحاف الوري، ج. ١٣

.١٢٨-١٢٧عمدة الطالب، ص .١٤
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اهللا عباسي بـراي    و خود را از الناصرلدين ١خليفه

ــت شايســته ــي خالف ــر م ــت ت او در دوران  ٢.دانس

امارتش براي آباداني شهر مكـه خـدماتي انجـام    

ها تا چندي پـيش بـاقي    داد كه آثار برخي از آن

طـراف  وي حصـاري از سـنگ و گـل در ا   . بود

در گزارشي ديگر آمده است که او . مکه کشيد

در شمال مكه بـراي پاسـداري از شـهر ديـواري     

، حسين بـن   *کشيد و به بازسازي مزار شهيد فخ

   ٣.علي، پرداخت

ــا  ابــوعزيز  ــر مکــه، ب در ابتــداي حكــومتش ب

داشت و عدالت را به کار نيك حاجيان رفتاري 

ــردم و شــدت  . بســت مــي ــت او در چشــم م هيب

اما بعـدها   ٤.ردش با فسادگران مشهور استبرخو

او  کـه  چنـان رفتارش با آنان به خشونت گراييد؛ 

او �٥.انـد  را به سنگدلي و ستمگري وصف كـرده 

 ٦.را برقرار کـرد ) ماليات(ديگر بار رسم مکوس 

بـه  . ق۶۰۸برخي ترور نافرجام او در منا به سـال  

دست يكي از اسـماعيليان را سـبب تغييـر رفتـار     

در اين زمان، اسماعيليان با آمدن  ٧.اند ستهوي دان

حسن نو مسلمان بر سر کار، بـا خالفـت عباسـي    
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.١٣٥، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج .١

، ٤ريخ ابــن خلــدون، ج ؛ تــا٣٦٠؛ ص٤٤تــاريخ االســالم، ج . ٢

.١٣٦-١٣٥ص

. ٨، ص٣؛ اتحاف الوري، ج٦١، ص٧العقد الثمين، ج .٣

.٢٥٠، ص٦الزاهره، ج النجوم ؛٥٣، ص٧العقد الثمين، ج. ٤

.١٢٨-١٢٧؛ عمدة الطالب، ص٥٤، ص٧العقد الثمين، ج. ٥

.٤٠١، ص١٢الکامل، ج .٦

.٢٩٧، ص١٢الکامل، ج. ٧

بـر پايـه   . برقـرار کـرده بودنـد   نزديـك  اي  رابطه

گزارشي، يکي از عموزادگان ابوعزيز که شـبيه  

ايـن امـر   . او بود، به دست اسماعيليان تـرور شـد  

و قتــل عــام و  ٨بــدگماني وي بــه خليفــه عباســي

ان عـراق در منـا و مکـه را در پـي     غـارت حاجيـ  

گروهي از آنـان بـا پيوسـتن بـه کـاروان      . داشت

حاجيان شام و پناه بردن به ربيعه خاتون، خـواهر  

 ٩.عادل ايوبي، و وساطت او نجـات يافتنـد  ملك 

در گزارشي آمده که مکيان براي صدور اجـازه  

دينـار از   ۰۰۰/۳۰ورود به مکـه و انجـام طـواف    

سـپس ابـوعزيز بـا     ١٠.ندندسـتا  حاجيان عراقي مي

فرستادن فرزندش راجح و گروهي به بغـداد، بـه   

. سبب كشتار حاجيان از خليفه عذرخواهي كـرد 

پـوش و بـا شمشـيرهاي کشـيده نـزد       اينان کفـن 

خليفــه حضـــور يافتنــد و او عـــذر ابـــوعزيز را   

از ديگر رويدادهاي دوران حکومت  ١١.پذيرفت

توان بـه غـارت حاجيـان يمنـي در سـال       وي مي

در همـين سـال، از کشــته    ١٢.اشـاره کـرد  . ق۶۰۷

شدن فردي به نام بالل ياد شـده کـه از بزرگـان    

قتاده بود و بدين سبب، اين سـال بـه سـال بـالل     

خليفـه همـراه بـا    . ق۶۰۹در سـال   ١٣.معروف شد
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.٤٨-٤٧، ص٧، ج؛ العقد الثمين٢٩٧، ص١٢الكامل، ج. ٨

.٣٥، ص٤٣تاريخ االسالم، ج .٩

.٣٩٧، ص٢شفاء الغرام، ج. ١٠

.٣٩٧، ص٢شفاء الغرام، ج. ١١

.٣٩٦، ص٢شفاء الغرام، ج. ١٢

.٣٩٤، ص٢شفاء الغرام، ج .١٣
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کــاروان عراقــي ، بــراي ابــوعزيز مــال و خلعــت 

فرستاد و از قتل و غارت حاجيان ذکري به ميـان  

عـادل،  ملـك  عيسي بن . ق۶۱۱سال در  ١.نياورد

حاکم ايوبيان شام، به حج رفت و ابـوعزيز او را  

اما چون ماننـد حـاکم مدينـه او را    . خدمت کرد

تکريم نکرد، حاکم ايوبي لشـکرياني در اختيـار   

در  ٢.حاکم مدينه قرار داد تا بـا ابـوعزيز بجنگـد   

هـا در مکـه بـه نـام ابـوبکر بـن ايـوب،         اين سـال 

  ٣.شد خطبه خوانده ميحاکم مصر و شام 

دانشمندان معاصـر ابـوعزيز وي را سـتوده و    

ــفاتي   ــه، اديـــب و داراي صـ ــلي گرانمايـ فاضـ

ــي   ــجاعت و زيرکــ ــون شــ ــنديده همچــ پســ

هـايي در مـدح    او صـاحب قصـيده  . انـد  خوانده

ــه ــت 3حضــرت فاطم ــدان و  ٤.اس ــه فرزن او ب

خاندان خـويش سـفارش کـرد تـا بـا حاجيـان       

دکه عزت ايشان مدارا کنند و بدانان يادآور ش

  ٥.در گرو مجاورت کعبه است

. ق۶۱۷حجـه سـال    سرانجام ابـوعزيز در ذي 

سـال   ۲۰سـالگي پـس از حـدود     ۹۰در حدود 

بـه دسـت فرزنـدش حسـن      ٦حکمراني بر مکـه 
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.٣٩٦، ص٢شفاء الغرام، ج .١

ــه، ج  .٢ ــة و النهاي ــرام، ج ٨٠، ص١٣البداي ــفاء الغ ؛ ٣٩٧، ص٢؛ ش

.٢١١، ص١النجوم الزاهره، ج

.٣٩٧، ص٢شفاء الغرام، ج. ٣

.١٤٢االحتجاج، ص. ٤

.١٥-١٤، ص٣؛ اتحاف الوري، ج٥١-٥٠، ص٧العقد الثمين، ج. ٥

؛ تاريخ ١٠٦، ص١١؛ سير اعالم النبالء، ج٦١٨، ص١٢الکامل، ج .٦

.٣٥٩، ص٤٤االسالم، ج

امــا برخــي ايــن گــزارش را نقــد   ٧.کشــته شــد

ابوعزيز به امام زيديان يمـن، عبـداهللا    ٨.اند کرده

تي براي او بن حمزه، بسيار گرايش داشت و ح

از قبايل حجازي بيعت گرفت و بر پايـه عقايـد   

خيـر   حي علي«شيعيان و از جمله زيديه، گفتن 

او  از ايـن رو،  ٩.را در اذان رسمي کـرد » العمل

به نام خليفـه   ؛ هر چند گاه١٠اند را زيدي دانسته

او خانـه   ١١.خواند عباسي و ايوبيان نيز خطبه مي

حـي  « روز بـه خود را که در پايين مکه بود و ام

فقـراي متأهـل    شـود، وقـف   شناخته مي» مسفله

ــورت     ــه در ص ــود ک ــرط نم ــرد و ش ــرب ک ع

به مسـاکين و فقيـران و    انقراض آنان، آن خانه

وکيـل  . ماندگان مسلمان اختصاص يابـد  در راه

  ١٢.او در اين وقف، ربيع بن عبداهللا مارديني بود
 ١٣.در شمار فرزندان ابوعزيز اخـتالف اسـت  

سطه نُه تـن از فرزنـدانش حسـن و    نسل او به وا
كه برخي از ايشان بـر مكـه    ١٤راجح ادامه يافت
شـهرت  » قتـاده  آل «اينـان بـه    .حکمراني يافتند

دارند و از طبقـه چهـارم اشـراف حسـني مکـه      
  .شوند شمرده مي
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ــل، ج. ٧ ــد الثمــين، ج٤٠٢، ص١٢الكام ؛ اتحــاف ١٧١، ص٤؛ العق

.٢٧، ص٣الوري، ج

.٦٥، ص١تاريخ االشراف، ج االشراف علي. ٨

.٢٥٠- ٢٤٩، ص٦؛ النجوم الزاهره، ج٣٦٠، ص٤٤تاريخ االسالم، ج.٩

.١١، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج .١٠

.٢٣٠؛ تاريخ مکه، ص٥٣، ص٧العقد الثمين، ج. ١١

.٥٤٦، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ١٢

.١٩٩، ص٢؛ النجوم الزاهره، ج١٤٣-١٤٢عمدة الطالب، ص. ١٣

.١٢٨صعمدة الطالب، . ١٤
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، به کوشش .)ق٨٨٥.م(عمر بن فهد  :اتحاف الوري

 رابومنصـو  :االحتجـاج  ؛شلتوت، دار المدني، جده

باقر،  محمد سيد كوشش به، .)ق٥٢٠.م( الطبرسي

ــان، ــاريخ  ؛ ق١٣٨٦ دار النعم ــي ت ــراف عل االش

عاتق بـن غيـث، بيـروت، دار النفـائس،      :االشراف

، .)ق٧٧٤.م( كثيـر  ابن :و النهايه البداية ؛ق١٤٢٣

شيري، بيروت، دار احيـاء التـراث    علي كوشش به

 خلـدون  ابـن  :خلدون ابن تاريخ؛ ق١٤٠٨ العربي،

شحاده، بيروت، دار  خليل كوشش به، .)ق٨٠٨.م(

 :المشاهير وفيات و االسالم تاريخ؛ ق١٤٠٨الفکر، 

عبدالسـالم،   عمـر  كوشش به، .)ق٧٤٨.م( الذهبي

تاريخ امـراء  ؛ ق١٤١٠ بيروت، دار الکتاب العربي،

عارف عبدالغني، دمشق، دار البشائر،  :مکة المکرمه

ــه  ؛ق١٤١٣ ــاريخ مکـ ــباعي   :تـ ــد السـ احمـ

ــافي،  .)ق١٤٠٤.م( ــة الثقـ ــادي مکـ  ؛ق١٤٠٤، نـ

ــرام  ــيل الم ــد  :تحص ــن احم ــد ب ــباغ محم  الص

ــه کوشــش .)ق١٣٢١.م( ــن، ب ــه،  اب ــيش، مک ده

ضـامن بـن    :تحفة االزهار و زالل االنهار ؛ق١٤٢٤

، بـــه کوشـــش .)ق١٠٩٠.م(شـــدقم الحســـيني 

 :المعطار روضال ؛ق١٤٢٠الجبوري، تهران، ميراث، 

ــد ــن محم ــدالمنعم ب ــري عب ، ).ق٩٠٠.م( الحمي

 لمعرفـة  السـلوك ؛ م١٩٨٤بيروت، مکتبة لبنان، 

 كوشـش  بـه ، .)ق٨٤٥.م( المقريزي :الملوك دول

 عبــدالقادر، بيــروت، دار الکتــب العلميــه، محمــد

عبـدالملک بـن    :سمط النجوم العـوالي ؛ ق١٤١٨

، قــاهره، المکتبــة .)ق١١١١.م( العصــاميحســين 

 به، .)ق٧٤٨.م( الذهبي :النبالء اعالم سير ؛السلفيه

 محققــان، بيــروت، الرســاله، از گروهــي شــشكو

، .)ق٨٣٢.م( محمد الفأسي :الغرام شفاء؛ ق١٤١٣

، هالحديث النهضة ،همك محمد، مصطفي كوشش به

 :االمـين  البلـد  تـاريخ  في الثمين العقد ؛م١٩٩٩

سـير،   فـؤاد  كوشش به.) ق٨٣٢.م( الفأسي محمد

به کوشش  :العقود اللؤلؤيه؛ ق١٤٠٦ مصر، الرساله،

عمـدة   ؛ق١٤١٥قاهره، مکتبة مدبولي،  الحسني،

ــب ــه   :الطالــ ــن عنبــ ــم، .)ق٨٢٨.م(ابــ ، قــ

باخبار سلطنة البلد  غاية المرام ؛ق١٤١٧انصاريان،

، بـه  .)ق٩٢٠.م(عبدالعزيز بن فهد المکـي   :الحرام

ــري،     ــة الق ــعوديه، جامع ــلتوت، الس ــش ش كوش

 بـن  علـي  اثيـر  ابـن  :التاريخ في الكامل؛ ق١٤٠٩

 ،، بيــروت، دار صــادر.)ق٦٣٠.م( الجــزري محمــد

 عبدالمؤمن الدين صفي :االطالع مراصد؛ ق١٣٨٥

؛ ق١٤١٢، بيروت، دار الجيـل،  .)ق٧٣٩.م( بغدادي

شــراب،  حســن محمــد محمــد :االثيــره المعــالم

 المكرمة مكة موسوعة؛ ق١٤١١ بيروت، دار القلم،

 مؤسسـة  يمـاني،  زكـي  احمـد  :المنوره و المدينة

ابن تغري بردي  :النجوم الزاهره؛ ق١٤٢٩ الفرقان،

، مصر، وزارة الثقافة و االرشـاد  .)ق٨٧٤.م(االتابکي 

  .القومي

  سيد محمود ساماني

����

اميـر الحـاج    :ابوعلي عمر الشـريف 

بـه   حجراالسـود عراقيان، واسطه بازگرداندن 

  کعبه

کـه   ١ابوعلي عمر بن يحيي بن حسـين علـوي  

و لقــبش را  ٢برخــي نــام او را محمــد بــن يحيــي

اند، نسبش از طريق زيـد شـهيد    آورده ٣»شريف«
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  .٢٧٥-٢٧٤؛ عمدة الطالب، ص٣٧٨، ص١٣المنتظم، ج. ١

.٢٦٤، ص٣؛ النجوم الزاهره، ج١٨٩، ص١١البداية و النهايه، ج. ٢

  .٢٧٥؛ عمدة الطالب، ص١٨٩، ص١البداية و النهايه، ج. ٣


