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حاالفلؤنلحقوفى
الرسولةالدولةتاريخق

فالب

رحىاااطننجرعلىافي

ادسوفممدالض
حا

ةيرتالخاللومداريجىاحدش

أتجلزاصايهبرجماءفىحابغاحمةالراألتومدرس

5ححثحي

الثاذالمجزء

جبمزلهنورالمضذكرلىأوللفنمثةعلىلجه

فاؤكارصصلهبصلم
بم9لى9صخآلث315صضة





جاللؤلؤيةالمقودمنالثافىللجزالمصححطبة

طلمحصرلمحلىاحصمأ
وسافىعلىجدناآثلىانيال3والصالةالمينربثهالحد

والمرصلبنالضبيين

ودالحةمنكتاباالفىالجزالتاريجععثاقهألىأزفأفىوبعد
عىالذىالكتابصموبهالمجنفىليةالرسوالدولةتارفئفىلؤيةاالش

ىاظزرالحسنبئعلىالععيخبتأليفه
حسنةنجذةهذاكتابهصناألولابرابفىالمؤأتجمعوقد
وأبانواألسالمالجاهليةفىوغسانحميرملوكتارخلمخصبهرفيها

ملوكبهرانتسابفىبوأصالحرمبيلوخرابهالسدتثييدفيها
األولالجزءغسانمنالجامليةفىائأ

األصالمفىرصوالفيتارفئجملعينهالبابفىأوضخثم
ولاالالجزفيهبالملثيختقاواأنقبلىالمجةكلأشرافهمومبدأ

6344

يةالمنمرالدولةبهرقيامالكتابالخاخاصنالبابالمولفاشدأئم
الهجرةمنةوسشائالئينسنةهافىالئاباالمنصوراشهواصصتقالل

بنممرالديننوريلنصوراشوهوصرأمحابألوبفيدفى

األولالجزءمنوالخسيئاطاديهالصفحةانظررسول

هادفىحدثتالىاغباتواكاطروبادثدصصثم

المئاةبرظكتابهوضمالهجرةمف308صنةألى6دمصةمة
األولربيعمنعثرالئامنالسبتليلةاألفضلاشاابناألشرف



اللؤلؤيةالحقودصنالثافااجزالمصححخطبةتابمد

لدلمئطظامرمحاصراهذااآلثرفالملكوكانالهجرةمن8ممسنة

سنةمننحومصدهوعاشالمصريةالدياراحببرقوقه

ليهموشالفقهاءحياةتارخذكرفىكثيرمالمؤلفأطنبوقد

عنالتعبيرألىاألحاييقكثيرصنفىوجنحالهالدمضاءامناصمب
يةعاةيماأنهايظهربحياراتاطوادث

النسخةأنامحتابمذاصناألولالجزءخطبةفدبهرتوقد

عليهاقاعتمدفاأئااودنبننالكتبدارفىالمحفوظةاظطية

مفالقيتهماوأبغتصتكولةوالصنقوطةغيزالكتابطغ
فماالمؤلفهعلببهاعولالتىالموادتيسرلحدماألصالخفالصموبات

لمومالهمنضلحأيكناآالفخةالدهتبدلأناالنوأزيدجمع
أالالحكعةنشهرأوفاأللفاظصةكتيرمحرفرلذلكالربية

تبديالالكتابأبدلهأناتقاءمحرفاألصلفىوجدتهماأغيرجميع
علىفرتفينقيجةالقارئأحرمأتأحببلمهذامعولكى
األصليةالنسخةفىالمحرفيحمجوىمجدولتابالتذييل

التاثىالمطبىالتحريفنالطبعيعدعليهعترتماصهـوابويتفمن

الطنيأشاءوالنةطروفصقوطمن
ميدأألىأصارةأفريخيةعرطاالكتابهامتمعهفىوضحتوقد
عربيةحوأرظلجندندارالكحبفىالمحفوظةصليةاالالنسخةصمفحات
يدهبخطسرذمثأليرالتههحمتبهاالشخةصفحاتمبدأألىأصارة

علبيرنىرحممبهرججامةألىوأهداها
ولءولء

صبردبجامحةساقابيةالحراتاإصتاذ



ءاالولهالجزءايولؤطةلحقود

لؤيةاالشالعقودمنكتاباألولاجزءمحتويات

الصقحة

حفالرسولبئالملوكجرانتسابفىاألوللباب

8فيهبالملكواصتقاللهينادخولهمفىالسيبكان

هد44وأصبابهاالمنصحوريةالدولهبهرقيامفيالثاالباب
كونوفوحهاالمظفريةدولةأنجارائللثالىالباب

هعي483الصغرىاألشرصبةالدولةحرقيامفاخالرالباب
93344فيهانوهاالمويديةآخبارالدواةجفىاظاسىالباب

خةيمحمرطك





المافىالحرااللؤلؤبهاصغوداز

ممىاللؤلؤبةالحقورمناالفىالحضءمحوالت

فحةال

1631الجاهديئايزلةأنجلرجمرفىالسلوسالباب

731361قائحيااألفسيةالولةلمبمرففئاءاهـالباب
ك361لممهاامكهرالكبرىاألضريخةايولةمجرفافىنالتاالبب

حيبحرئجخيم









األولهالجزءاللولويةلقود

للطغاخاهحرفالخعليقومامحرفآصالنخةهاكتبمحيحالىارضاد

المنه

3

أل3

33

طرال

9

لمحرفا

هصرظ

نمألا0500عابة
نامألا

بمتا

الشحر

ضارلا

صوألنج

ممترقى

مما

خ

خراعةابو

الحنقاء

عربابفترر

نم

عندوجر

أوءسرير
واتفثوا

على

عرةوممن

فمجح

أب
فاصر

آاالءأعفبه
اإلآم

جمة

ه

الثجر

األصفدر
عهر

بمزثه

مما

رنليم
خزاعةأبو

التغاء

العمريغر

تلم

وحرعد

مريرئوءهن
تهواوايثا

على

طتوكاشت



األوالزءاتيةاؤلغالحقود

الطغاتاحرتوصااططنةللنسغهمحرفاقلتبماصحيحالىاالرضادتابم

الصحيحفلطرلمرفللحنه

الخيسيةيةالحيم
أنعذمدان36ء

ايهاث5339
نفيطئ3

ربهارييا3

جررقكر9ي8

سنهـيهذنيمإل8
المواهالوى861ء

وعبروكر028

6736كم61

3836826ء3

حصرحضر81ء8

ةبلىبد152

جريجركأ1ز5
رجاءتأيحآرظء56ء9
المزقيهالمر6581

يتغدكوقثاشتثقوكأد6503

ىلبخلراالتحاح7561

نمارئكلهرأكالظله2ه
تجاههمجا7ي

وأليحرففوألنس36

برقيحرئ62ء
البابيايالباب7651

هراجألشمدأ2هال
نلحير68ءالحين



األولالجزلزيةاللوالحقود

الطبعئصهـاوباصفلنضاططبةفىماكتبحرناحيحاكاالرصادتاج

المحرفالعرالن

ا3

87

83

38

78

98

م

59

03

3

و8

وه9

عطاريد

المحأ

حرعى

هشور

ارلحرا

عزى

يحزله

اتحه

لتىواعل

ياريجياناج
قورا

راندبر

حسن

بنطة

ته

ألجن

كاوا

تحتالظستحيا

احتطب

رماماالخادمنجحله

بقرش

لقرضىا

فرهوا

عطاريد

المحلى

حركا

هنهور

أزلزا

غربه

بنزله

الين

والفىءحل

رتةو

ياتاصيالخخ
ارنفو

اوتديرلما

حيا

افيحلنى
ألن

ألبخا

واخمه

تجتلىظستجلها

اخنطب

ماطتزمامنجعل

حوزة

بقرعر

صاثا
اموفرأ



االولهالجزءالؤلؤتالحقرد

للطبعثدحرفوصاةاططفدنهقىعرفاضهمصمحيحالىاالرضادبمتا

الصحيحالطرالمحرفالغه

17كاش1ءه

أذممت63
حقدفلمصباطحعاقطء709

الضثاءجمهالضيثالى62
واحمتواحمت16

رمعمعقى118
الةحنجالة3أل31

محآيخما371
وهاكاوهاكه161ءأل

واظلواطل3أل61

كعاسهايهاسيا6181

راخدبهاواخنما2أل91
الفراعةالحراه195

شذفى91171

يوحمهتوصثه88

طبلخافةطلخافة03131

القراماتالقرانأل0398
خمعمائةخائه318

خعمائةخاثة333

باسزبربإلم32103

المحوبالمحارب6أل32

بذىندى26مي
الجوفالحوف529

5ءار8293

نحواغو83



الجزءاالولهةلحقوداللؤلؤ

الطباضدحمرتوماةاططالنهفىمحرماماكتبيحاليداالرتآج

فعجحفلطرالمحرففعةل

تاركباول923

عيفاتجتوسطدأخب936

لسودهاس03

براكهاشش131

رادان331

براشاشش3911

وطىدماس2311

صتمنحصةفى71ك

الصخراتالصحرات317ء

الغواليالحوالى31أل

صشبرامستميرا15م

جبالفافحيآفأخنط1م
السوررىمىالوأل631

وقيالوقتل1ء9ثم

فىشفىوش8

مستجيامستحييا8316

واوصواوجد8317

هواةفوا02كم

ضججميجصعمحيح0191

ماينبغىماءبفبنى3413

بهاات368

عوطلالمامةسلألملم516
ذمرعيصدص3ء1

نشملىاخرمنايعملىناحرمنا801
واخبرظشلاخبرفىلظفى9813

المات557



األولهالجزءولؤلةلالحقود

مالطاثاوملعرفاططيةةانسمحرفافىطيهبعحيحالىاالرصادتجع
اسحيحالمحرفلللىالصفحه

جملرالرطا35131

يقعلمتقمعلم25279
زشد5ءألألرسنيد

خواقيموجحاليخلىخواتيموجمله658
بابنوققهبنوققه81أل65

زفيفيرر9ء701

ترصر8516

الخصررا85181

تخلىقناةيضرفتاةء069

الجبرمنالخبرمنأل6أل06
الجنانالجنا615

النويدرةالنوبدرةء361

هتتتثده171كال

ويربدهويتز7613

وأصتلعهواصتجلفه76139

هزنجلذىيمدمحاهرم035
سنههعهملراسيهميهلرا101ث

ميشلراالرمي111ث

وءه7312

واليبتوألياتر1ي

الحزازالحزار087

الحجلرالحجاز91أل8

لالتياداالضماذ389
ذمارمار39و38911

قمارامرهـ817ء

فعارطر8كعا



األولالجزهالؤلؤلةلقود

الطبمائاحرفومااططيخةفلنفىعرفاكتبماصجحالىاالرظرآج

ححسحالمحرفطرفدالصفت

وككهوبهص7811
المسنىالحذىى1هه

الجنلالمجلى06161

فمارملى9402مم3أل

وضامواوساهوا916أل

جلجهفىجاجةبن6931

اراألنجخبراهناالحبارحبرامن66171
النقضالنقصأل618

نققفقح7916

بثارلرفي3913

ملهتدمتدقفا91هه
ابنوالىبنولمطال1ه

نلكايدممه13هه

وباتومات161

هزسىفيمرمذى0028
حلخط09ال

رمعزمع31ال
ابابكربكرآيى30251

فىالاالف221ء

الحديدايىيد0029

الخرالثجر8039

اظدحجاالمدحجى90231

الجنيدالجند0125
وحلقةوحلقة0928

الحلقةالحلفة09209

التنلبىالنحلي19321



األولىالجزةللؤلؤلمفود

اءالمجعاتتوصااططهالفخةفأماالىالرظتاص حرعرتصحيحت

لدصحيعالمحرتالطرالت

الجتيدالجند333
ارأهـراوأ3137

مابتفيتما26أل3
اضيهاتلحت21أل5

بجماجملجملجم512
زاحمىااء613

جبلةحبلة1ل613
حمقىش633

ءاللى81261

صزيةمخرفي03281

ددىسالالسرودعه1س23

الجوارحالخوارخأل3323
وعنوكا3303ء

المحفلةالمضربة03261
جئتجتى13301

تاليمء53339

القبلةالفبآ823س

الجنيالجند9كألال
ةمدرألهديخة35ء1

روضوضلع1ء3ء3

تسهفايدخلت3239

الشقطعتصخقطعتص33ء2
ضيثاألألضبا22

افةرحمهعليهرحمة571ءال

دارءسارةألأل683

قيابألمبلت76ء



األولالجزلويةوالحقود

الطبعأتالرفوةالنقاططفىماكتجرماسحيحالياالرضادتجع

الصجحالمحرتالطرالعفحة

ئعالمولعوا4ا39ه

الصواخوعاحتالعوالحوعاحبأل21ما
محهالنرعىصالض33

رنجمدغم053
أاخدى0528

الجعةالجعآ5339

دافيكلالدينتملم33ء
تعقهأليفقه5027

كليزلولماليزلهرلم7533
اشتفلاضنحله6529

اضنىه95302

أبوأبى5627

أبوأيا6
للحازبألمغارب6621

مماضدت73

ضافنعافأ7281

اللحم67309
اظتانالحتان3كي

بأقهيتحخباقةثمخ71هه
ودالتورلت3ال8أل

اءخرألاادوألا822

نقلنىآقنى8359

طئرابئالوأن3823
أتالىأباك383

اقتشألسفصوا3823



االولهالجزهالؤلؤيةالحقود9

اططةالنهفىمحرفاضبمسحيحالىاالرضادتابم

المحرفالسرفلصف

مارف82211ء

عزم5823

ملهاتأوو5828

يرونه0822

هلو78371

اليحتوىأل683

اليحتومماألو3626

لثوروا79301

اينوان76211

بغىاماثهس003

النرب61سه

تسهيداىشفئه1033

لتحيوىا5و10321

نصاخ3032
التحيوى033صي

صهفنة3سء

ووطيم233

خيى50351

خيى035

حيهعا79يي

دشرد19361

313ءالفعه

الشرحما39302

الفرحممحوافىأل3136
ثوتأل8يءث

عأاتاحرفاو

الصحيح

لهوأ

وعز

أملهاهـو

يرواحما

الوصد

يوىاليح

اليحيوى

رلستووا

أهـينواءن

البغهءلمل

التزب

حهيدتاىسشصهد

اليحيوى

ضاخ
ليحيوعاا

سهفنة

ولموطييم
حيس

حيى

صباحه

مرح

الفقيه

لثحرعاا

االسلقىممحو

قوت



1االوالالجزءاللورلةلقود

اللطبماثناحرفوماالفاططهفىاعركضطصعحيحالىاداالرتاج

للعفحة

793

523

6

9

كم1

هم

5

8

المحرفالطر

نوأجه

بثرب

بهأل01لتأ
وذا

االضرافاص

الفيه
صا

تيمها

زهع

غير

الزند

صدى

ويز

تانج

تإصم
نةض

جبايةوال

بفرة

القبما

طلع
عنى

اثحف

لطدنل

عتنجااو

حيحل

يوأجه

زببن

قىاآلاقه

األضرافامراه

المقيه

احد

ليمهصات

رمع

الزند

مغدى

هور

انجبت

بةلمازا

تمجهال
سهفنة

والخيا

مضرة

القنة

طالى

نواشه

السلطدن

وابقيصت



األولهالجزءاللولؤبةقودا

الطبرتاحرتوماالحطهالنحةاقمحرهشمعححيحالىاالرضادبع

عجحاالمحرتاللىحتال

الالجحاالجاةالهكلس

الخيئالحغء3ء3
هبأبانجه33ء5

هرهرصلح36ء5

القتلىعدةتتلىعدتور3ه

كليءتحبرتجه9

تخاخئصي153

نودى0005لحالربؤذىلرطحمء15
المزيةالصرمة31ه35

فارعةرضةظ3533

الفامالقاء753

ليفخألفيف533
شواالضوله81يث

أيرةاض9يث1
عميهةعلمليهة21ثال9

لباخكيركلالحا6ثم3

ةحصوحميحة2أل7ثي3

وابطالوأبال239

تجيجبرة6ثمس

المرحمهالمريهه39سي

رواثههرواش59

والجركتلنوالحركتانه9هي

ضرظضرظ59

ندبذ1ء083

نجذىاتبس383



39ألولالجزاةالمولؤلحقود

الطبماثاحرفوطالهطيةالنتمحرفاقماسجحالىاالرصادآبع

الصحيحفالمحىالوايصفحة

المجاضنكيراخدصعيأل83
فزوفر3م68

شخووسحنوو7836

يأليهإنجه98311

خذبجلبممال0935

ولهبمدلدوبحدسء14

ينةرهينة9351أل

احانااحتاسس3

حمصةزتجةوحمبحةرصبثحة6331ء

المواءالحوىهص5

ويجبزاومجسر31هعم
لمحطةيالحطة39ءأل

فضلففتلفت3ء3

كهعه

راوبدأألو821

خدافا14الهمذافى90461

الفقهالفقيه39ء

نلريفاطريقا0171

عدةومدحهعدومدحه33

رأليهألوابة8أل
والخضرميهاوالحضرصانه511

قنقالتحقال17ء9

بهفنةبئهقنةألء87

قصرداودفىصصرحاودفي2ر02

غالةبحالة30ء30

افكفكنما3ء2



األودالجزءللؤلوبةلحعود

الطماتوملحرفاططهرالنسخهمحرفاماحمتبسحيحانياالرسادقاج

لحجحفلطرالمحرفةفلص

كيوانبهوان1عء92
أبخاوبناوا8ي

األحنفاألخنف23ء17

لحضف23ءورلخنف

ونحدىالالضنحدىالغزله381ء

لحجةلححة25ء11

أتنبيهواوالنبيه8226

المزيئبهالمض037

حذابئبنجلى13431
فنةفنةض6ءك

اجسطىالخطى35ء10

بقيهةلحىبقينانلخى35ء15
البارقىأبازقىاثمء6

تجرسنجر31ء

التجرةالشحرة79ز

ومميداومحبدا28ء1

مينلخخرواجملخراو01ز2

حىجمىحهـط

اطؤلؤقيالحقودكهاألولالجزفىرفالحمحجى3



افىالجشءالولؤلةالحقود

صحجحألىأرضاد

الطرالصفت

36

331

56

63

65

83

218

51أل6

8169

33

33

32

62

62

33

03

الطغأتاحرفوطاططهالنمحرماقماحمحه

الصحيحالمحرف

طحصاوملحبا

الفيفالصيف

نجا01اا

فمباتهلحلت

وعقدلالهيروعقداألهير

اخباللهمؤافأدالجااللهملواظ
زينديخه

تسليمياتلييمهما

المدرصةالمدرصية

وحيرعرين

الخرةالثحرت

نجلدفي

وجددوتجف

اببوبوضاب

أرخاربحين
راصتعاذتحاذتظرواشطتحنرتأص

يمالعنهلمعينهتمللم

حمزةحمرة

المحالرالخابى

خىحتس

الزبالمحدزبئالضبالمنربة

الضيتالضت

لحجلجح
غتومبالجكومو

الحواهـفالوارس



النافىالجزهاللؤلؤيةلقود

ةضاصاللفخةعرفااحمتبصححااالرصادتاج

المحرللطرفلعت

للسبارف37ء1

جتى827

عموموو826

حملى1أل2

ينأرانو36أل

وقدا81كم

قىوخرج5

بهالمخدز5361

بحز01

أجدحم

فغضه31

قروا11ء

لهيقويةلفرا3ء

لحكر111ء3

مدحج3281

مدحج2ز

وعدنيحزو59ز

ألصجاله6ز

وحدث6ء3

وبوضهأل6ء

رحمة671

تادر21ء3

يىاوو361

ارلر05811

ائى153

للطبحانناحرفوط

الصححع

رقالتا

حير

عدوو

ينارلوا

وقد

قىاخرجو

لزبةاد

احد

صهـذ

افئ

قبولهيةلقرا

التحكر

مزحج

مذحج

عدنيفزو

جاألس

وجعبه

وضقه

فبدسو

ةواكو

زالحزا

وأش



ييالجزءالثافىلمقودالؤلؤلة

اطلطعاتفوماصاططةهالنفمحرفأماكتبسحجحالهاداالربم

85

86

37

ص

66

69

321

321

الطر

38

02

8

3

81

أل9

3

ه

89

3

المحرف

التسائى

جيا

وثمانين

مواسه

توا

فآظمحباجربنيوح

بةالمغار

عثرةاتمن

محح

بربق

ألزرع
أى

نمايةاو

وخيميبتبم
ضد

ثقلة

ة4بدفا

الحج
تقرث

ائنافى

مويه

رنمافي

تقتوا

فأمرحباجربنبرطس

للربة

ئرعالثامن

بة

3قهر

رحزأل
الى

جمةوأ

ونمايخة
أحمد

3يبثيو

ثق

بمفاية

لحج



افىاالجزءايؤلؤيةلضود

اططيهللنخةمحرخاقماصجحالىاالرضادبم

المحرفالطرف

ومجترف3102

ننحو61ء2

حناجرأل5313

القرضشة95ء8

محالف0515

صيةلرماا05909

أعبما0539

حنبر81ه

حضاجرأل65

عصونالهباتيضع85151
اتجه

ةالحرا0659

لجرار061711

السياسية5692

170ءقبيله

وىد16

طحن7159ء

طت3818

اشيرأ86ء
االنجد06171

ماوظو303

والحريهة5أل

الفوز6996

القيما1

فغ903

خللىاحرهاتماو

لمحيح

قتويخز

نحوانها

حببر

القرضية

لخالعه

يةلزماا

آعيتما

حباجر

حباجر

الحناءصغلم
الضضهوضع
فعةالفرا

لجرازا

السياسة

قيله

ىد

ه

علت

امير

األمجا
حافأودء

ينلحيروا

راخئيرا
ييافه

السبح



المافىالجزءاللولؤيةلحقود

الطبماثاوملحرفافسخقاططيماامحرفآقلتبماسحيحفيااالرصادبمتا

حالصجالمحرفالطرالصف

الزبرالمالككلبلثهلحا4الزبرعباس3025

المعروفالعرف3036

فقتلوافقتل5123

رللشالقوز69303

النهرهنالممنالهرالعمنا3338

صلحراكلنانهساحراأنه341ك
اووااءوؤا83203

الثؤرالفوز2كم

ومفىقدئهعرمفىنقدمه869س
هعزيةمغربة35ك

اخداماأحدمحا38ء

تررالثهالقوز127

الذيخاالذى371أل

صلنالمناس3303

بعنةة2391ء2

األشرفيةفيةخيم7238

يعدوبخخفخبمتحجزيصو4525
تغدىيفدى5538

حظيرةخصيرة96381

جهزنجهز19ثال

ىاألسلىالصارى869

لحوتأللحوفي9كي

خىالنطمماحىال3

مرسار351ث

الهلغالهائم231س



النافىالحزءاللؤلؤفيلحقود

الطغاقاوماحرفاططيةفالفسخةمحرفاقماصحيسحالىاالرصدقاج

العجحللطرالمحرفالصفه

مدينةمدية61س8

يخقاوضيقواعليهيفاوصيفواعليه1ء083

آامامظ1821

حزببحزبحربمجرب3836

والتالدبالطريفرباليالدالطريق3828

ياتلحااحبإت3833

دخولهدخولحا229كله

لمرنللرن89311

ىدهافىدا29صي89

وصاسوساص381أل9

وراضتوأرضى1كم

جمثىسه

الؤلؤاالحقودمنالتافىالجزهفىالحرفعيح3







هقمافيؤبةللىلحفو

دللرصللبب

باالواخباربهرني

واليهبحسنافهتوالهالباسبناساعلابوالباساالشرفقاله

اجمادامامقداغافيماثاطصدرحمهالمؤيدالملكالسلطانموالناكن

الثماثلحسةاوضيحميآالقاالكريملقسصريفالهمةعالياها

شمائللمجوالجارولالصاووللرياحيخهللثى

مناهلومالتلجاودواالدجالمغا9ملعفانيهو

سديدلفراسةاعااسياسةأحسئالريكةاالوصاشليهممعلوعن

الهلكةسديداطركا

هكثهالملكفيلباهداشالسلطانقاعداسحقرثلماالمجيدعبدابنقال

يالهيرالىلطةاصايإةؤؤضىبضوبنجابوعحفعنالداالميرجمالعزل

ثمقبلوكانالسكراتابئههنصووجصلجمفصممربنينالىثحاع

ددرفيمثسرقرئبنلكلهبوكالمؤيديةولةللدكنيالواوينشادذ

بمرواوالمعضليوصفاوهاخيهيولىعتدايومفلثننينا
وحصلبمضرهاوقرثالممنشورينربكتابةوأطبلخانةلهاوحملهالمائز

االضفبالملثمحمدنالىاالصحرجماللالملثانجاممهنويالسلطانبين

صيابالفيهجقههنايهالسلطاننارسلاوعردامانأنتمضىعرأصلة

الديخاشهابوالطوثيالسلطانوهوهعلماظفارياارحمنعبدنالد
جمهاالعرالملكارصلثمااليمانمجبكالحلفالسلطاقلمجلفاصالح
االيمافىبلهنحلفلمجلفصسلطاناوثاححمدنجاالدينافقعجمالاوهو

تمدكبرهناألسلنياكبه



المإهديهالدولةاخبارفياالدسلباب

وكتاللطافىهنصورمنعنيوصصفبنممراألهيراتمكنولما

ممففيهوكانالدملوةتلفيتقلينالمحخالصفيسىعشدهمزلهم

المظفريازدصربنأحمدالديننجماالميرالمؤيدالملثالسلطاناعقله

ازدسربناحمدالدينرنجمواالمصرازدبنعمدحنالدربداالميرواخؤ

دارالحيفةخاذامرأطبناالدينواالميرضطفريارسالظارالحازلد33

يدلهموفدكاتتحمزةبنقاسمالمثرانجاواخوهداودوالعثريقان
االبعنالجثابنيحقوببنحفيبننالداالصيرحالوطرديلةطو

وحملتأباباعلىيوصفممربنوغلبمشؤمبانهعدالسلطاقعليهوتكلم
هاتهدوارصالاذىءكهوكافىعظيماصطآاباباوضبطاتالطدله

المحلكةبتدبيرعرفهداوا

يومولهشوكافىالحصنمنالسلطافىنزلوعشريناثنتينهصوفي

جهافاحاماشرةرطقسارالىالحرممنافالثكل7ه

زسوالارسالرةالثدارالىالمجامنأنزوالاارادلماانهروىوت

فياجدوةلهمجارانياصزالفلثاعلىفييومئذالجصدربنلحضالى

فلاليهمايخألاجدرمئافاختارواقامهوالصفرالهيحينولماليعمذالث

والململماارجمهففزحاختيرلهقدللشالوزضالؤيلمجالحصنمنالسلطان
اخالوهمةخالسلطاوراخارممةقهاهالبائفسألتافيفلثفيالسلطان

انطتماوددتةفقالصوأكاحمدلهاخارهماعهم4أفقالوابهنزلالذي

اليرجعنهامكروموربماالحصوقتصننالفالوقضالذيوهناالنزولمراد73

جمتيوصفبنممرلدين1مخاعاالهيرددثمهحكممةصالةفيلايه



ثانيافيءاللؤلق4لضود

رسلبقضعهفاشاالحرشيئاالمفهنالسلطادقابهنياوغهنصور

ممرالفقيهبةشالىالناعربذالئحبأعلمافلقبضهجماعةالدينإعاالميرصب
اكربةاهنوفبضؤالمذكورالتربةاليالجاعةفتبصهعقيببذيسبدبن

أصصالحشرافيذلكوكانتحزالىبهرجعواثمالجمارحقراعرالم
فبنتبمتحزامرالسلطافىالىبهصلواافالمذكهرةالشةصعفرمنمن

اصرالسلطانثماالوليجمادىلخعالىاطصننيمحهحمائزنانامصنفي

اللطانكانخاالىتيربهفارصةميوارسالعدنبخنالىبه

وفيايامافهافآقامولاالصهرربيعغرةفيالجدالىنقدمقدالثهرحمه
هنحضوجماعةقضاةقاضيالظفاريالىحنىعبدالفقثهبنذاةخالل

ريجعشهراتافيالدملؤةاليتوجهثماياماخبحدأفامتعزفقها

كاكهبمثيئاحدعلىيحمولمزلوواققدخزانظإماائيهافأفاميالول
يالربحاءيوالىيخهاقامنطشفاالىوئقدماللحلؤةمننزلفالةالحادجرت

نهالنصفالىالمجيدعبدناوتالاالخرىجمادىشهرمنايامه

لمحهد7دولشهفسادفيابراصمسىوقدنهالحكرتافرةوظهبأعراؤهمضج
بخهيوضهالمظفرالملكالسلطاننجاالمصمورايوبالملثعدقاعدةوفرصؤ

ابماصوقصدواوالمماليكاالمراةاتجمحتاأرادللذيسحهمفالكلممر
المجساذيبناحيةفيكنيكاقنصورنجايوعمفممربنجاعدارا

الهامعليبنعداالهيربدرالدينصهرهمحهوقلواحتعزفقنهمديمن

بفحمدوالخالقضافاضيالظفاريالرحمنبمدالفقيههمهمانوك



المجاهاخبارموفيلسادسلبل

اليايفنآفورهصايضايخرجواهمافقحمجمسمنالحشيعثان
المفربةفيلوتعدةالليلةشهفيوخحههنالثانةالساطفلزواثحبات

جعورالمالملكاليورتجراالسلطانصوالناالىينتيممنولباذيب

ثالثةالحفظتحتعدفأقاماصيراالجاهدالثاايالسلطانليلتهم7خر
الرجايومكننماالمغلظةااليمانلهالحسكرنحلنوايشجلفوهوايام373

بالسلطانوطلعالسلطانوزيلسكةناموسفيوراطصنالمالملثهطلع
االعزارواالكراماالمارةدرينجعلهاطفظغتهعهالمجاهدالمثه

اعتترولماوحريمرلبوطحاميمامجتاءهـلشهيععنيومايهصيؤقي

تلقاالمجداليوصدصرفالانالملئهيخهاالبنارضلالحصنفينصورالمللثالم

يالسدبنحسنالدينبدراالهيروعقدعدنالمهجهاليولفطحةبالطبلخانة

الكملالملئهلولديهعقدثمحرضواقطحهالطبخانةلهورغااللرية

لكلوجحلالطبخانةلهاصرخالديخهثهصاوافهوالملثهالدينبامور
الدورةالىالظاهراسدالديئالملكولدهوأرسلهاجيدلفطاعاواحدنيما

شالدغاحاالهيرالىالسلطةنيابةوفؤضالتشيياقوتخدتهسني
الريةيالصاءورينببهنحصلتايامافاقامالثمهاببالدنجاعالعربخا

بنيوسفالدينألهيرجمالنههجعلياتهعنالسلطانفصرفههنافرة

السلطانوأتااالبكلاهرايهونوضىلحصيباالمعروفادبخالبييصقوب23ور
رمضانشهرهىالسادصالسبتليكالىسلطتهالمصعورتيالملله
تحومنلبنديروايةوعلىيومانثهاشلبيدعدابنورايةوذلئه



الجزءالثافيهلشوداللولؤ

عنيارخارجاالفسبمالةمننحوالمالمنفيهاافرفيومآتسعين

والملبوعىوبالمرحم

رحمةالمجاهداشهغالنعضنقدمانوقمرهدالهقضاكاشعنثم
شرالذهابىمقدمهكلنمنهمهووجملكةواتفئالربيينبالدلى1عليهاطه

باتفاققفاههندطصنطلوععيههالفواربنصايحلهيقالرجالوعامال

كانوارصالرءواطلعوهمالجاللممفاذلياالثربخاناعدمنجمات
لةالشربخاعيدمهمثوروا13ارادواالحصنصاروعههنينجالربعين

5اصعهالصباحالمحاقكدفامسمالمنقولحادثقحتىاتحداللموقللوا
الذممههوالحكرالثريخاناتعب3فالأطصنابوأببمفاتغاطادموؤل
المفاتغوقبضواضربحبأيامهملجهخرجوامالمقاحالحادمبنزلحلمعهم
فقبضوههقاسىالتكطيمجلسههعلدظوأمورحىالمالملكدشربهمولم
جؤيبتىوارتبةالحصنواليوكافىالمجاهدالثاايريدونوحرجيات

اميرنباهدتائلبشحاروناكوااطصناهلعليهماسرفنالالمصبدار
صرويهبنمربهالمئالمديةودرتجتقنلءحتىاشديدقتاالللحص

وابوابهمملفهلهميتهأفلماطصنأهمفلألىووصلواالحععكرهعهكئيرهن
عثااقلهاباصووقاراالملكالىللبحريةاءصائريالعىوركبعةمف

همكفاجععصبالملكاوليفأثىلرمبضىاوملهلبصورماالملثه
فاةدالىطريقايريدونورجالخالالمديةوالمجثفلككل

شجمبعاجمواماوعلمدباهدكذفهالملىالصلطافىراتمنالوصوا
والهثثعطهحشةليالدييذكرمنمؤالنيمادفه3بجالوظلهم



المجلعهيهالدوخباراذكرئالسادسلباب

تعزاهليايقولصوتهبأكلالحصنأعلىمنحيصصاثحااصثميهاحمال

تخعايعتهماليوالمليكاالمراءفرجحتحالللمعوريةالميوت673
االالنهارضفضفمعظمايووكانظماالتالسوادوغشيهمالنهب

عمثهباتانولديياواعلحئئقولصالحجهةوالدتهايهيهبىوقد

حصرفيصارواكدبايةلهميبقلمونهبماميهواالملوكنساءوساش

بيوتهنلجئاأخذشمنالخاسفيحيصصاصطفاقاهماارسوالمددالمسا
ديةوولدهالناصرالملكفقبضالملوكلوالدبقبضاهرفليردهالملى

المنصورفكنصالملثبنالدينبامورالكعلالمحثهوقبضاالعمالم
وحدهسوأالملوككارأحد

وبيهةليةوحصالثانةةصىالثهرحمهالجاهدالمثهالسدطانواستولي

فيبذلكلهمونادىوالوفاهءباالهاقذراعةميهبوخحمصودالميليئه
اصرونوهاراكالملثإلمطالفاصىأللهقالاياموندالناحصمجاخوفياالصواف
الدينالأالميرالثايةصلطةفيوستابوراالملكبنالدين

ولدهالىبهابااييهبانالجصوهـالملكممهنوطابحسننوربن

خهزحاتسليمةمننعواميمشلفلمنلثلهفكتباللطوةالظاهربتسايمهـك
الشيئالدينعالبنرةالديناالميرثحاعمههضعسكزالهالسلطان
جاعةوخاهرالفسيبكرابيبنممروالثياصباخااعرانبناصد

الىيقضيطريتاكرالسلطانبعمفساروأاالشحوبالظاهرمناشهعلى
وكاقررقالحربوطالتالفريقينقيفكثرالقتلصهرينمننحواالدملوة

اظاهراخادحمماالصيطالالمحافرفداارضمنجاناجةفيذلكمحظم



هازالجزهقوداللؤلؤ

االسهنهـبهكثونالحغهالمحطةعنارنفعهاالالعنسيابناعمإدن

وثخلهماموالمنيخيراركراواهياولرنفعلةلحتفاخهزت
حههسردأطجرينعدممربناططابابوالعقيهنختنالشةهذهوفي

السمكزفيلمأكنثمالخلياعلاصدلفيههبدافينغقهفاضالفقيماوكان
حىالعكرفياليهمجيفوجملصاعالمقيهعلىدرسأهيامنبسوال

كلفاقامالقريةفيفااضياجعلهالتضاءاالديبإبنوليوألفراءةس
افصففياقاليلحطابةيياطالتدرعاحاوبقيانفصلثمنحوعحنةفللر

تالىالئهرحمهالمذكورةالسنةمنصمبانمن

بخالفضلبنصيمانبنسالمبنمجيىبنابراهيمالفقيهثنيوفيها
اباحةاعليهغبتحبرافقيهاوكانبهنديماالشهاييألمحةعبدبنحد

علىلئاحضوبدالحومايةفيارحمنعبدنمححدابنبمدمدرساواتهر

انالىافضىفيالهمةعاليوكانيجى4الفةاوالدوهواجوديسالدر

تعالىلدةرحمهالمذكورةالشةهنشهررمقمانفيتوفي

المرأدياحمدتصعيدإقبمرايبالتعظنالفاضلالفقيهتوفياوف

نفقهالطعامواطحامالهعةوعلواففعىثرفبامثورفاضالفقيقاوكان
فيالمرضيالطريقعلىوفاتهوكانتاشرقبذيوئفقهاالدالليالثهعبدابي
تصالياللةرحمهالمذكورةأمةامنالمحرمغ

بناحمدبئعيدافقهابئالرحمتعدالفاضلالفقيهتوفيارف

سنةهولدوكانارحيهاضمبنعياننجهمسموبنالثهعببنمسحود
بنيقبلمنزيدفيعديةالقضاووليوغيرهبابيهنفقهوصتمائةعتيئثالث



الحاهديةولةاخبارابهرقسلالمب

اغرفحهميعيرعلىق6والجنديفالشيهاعدةنالئهممرفافاإتدمحه922

زيدجؤهتدبرالينولمرياصيهلباببوسبحماثةلعصةضلوا
تمرفالتيبزييدولمحااالجيةالمدرصيةاشرمدرسابغمدةبهاامشوط

المذكورةالسنهمناالولىجماحشهلننتوئانالىالمبردعينبمدرت
تحالىاللهرحمه

ءنابراهيمبنعليهمصدبنبندعبداالصاعالفقيماتوىوفجها
بنعرممهطريقةثاووصمائهوخسيىشصةصفرمنثانيمولده

بابراهيمونفعهلهوتجهيالحلماالصالوالبادةءمالصحامالقياممنسمد
ئاءعمهقريةغريهواثدقريةيكنحمانممهأصاباعدالمارني

دريةوالصآلحبالدينمشيوراكانحمصلةدالو7خراالممةوفثلثة
قصدوبيحهنلمحتحوزياذومئغإتمأهناتقريتهكانتايخليضرب

تحالىافهرحصهالمذكورةالسةمنشوالنصفاكفيتوفنجهللزاش

لاحماالؤيحابامااللناحصدابوالصباسالصاعالفمهتوفيوفها
صثهورالفقهبفروععارفافاضالخمهاوكانبايهنفققرميالحمحمدابن

مقامضرواالذيهفالفهاجملةهنوهووالفتوىااقدريفطالبركا

المثروكانببكرنجاعييواصيهلابيقضيةنظرفيلليدالموالملئهالعلطان
بالنظرالسلطانيهواشاراوسبحائةعنرةكأصهالجدرفينحللث

السلطانمقامامادلهمويقاليقبلفلمغيرهالثاروايفحالفلمفيها
يالعينفااللمجهأبنبقضاءوهواالئارةمنهمكانماكالانفقماحتى

احعالنيه3السلطااععلىاتببالدهمالىالفتهاورجعبهركا



ك9اللؤؤإةوده

كانتالمهجمعاملافبهلهفيعلدينلقضاءجزيالالمذكورماال
تعالى1قةرحمةالمذكورةالشهصفرمنمةتيهاليامالفصيةوفاات

تمجيىبنصداالباسابوانماأضلىالفيهاخيهابربدهوئزفي

نالهـمالدلدياومححدبىئفقمالليقااءمتيوكانالحضرتنحمدبناسمايمل
المذكورةخةلهناالولرشبرفيوظوءانتالحيهجمبئعد
تالياللةصةر

افقبابفاحدإفمهانجاابراهيمامحقابواصالحمااوفهاقوفي

افىلماصصدبنبعيانفقهقامحهحمانوخمداطخرضبناسنماعيل

كورالمذخةالىمناالولصشحررفيوفاتوكانتعاجابخامحمدلرلد
لىتافهرحمه

الفقيهبثاحمدالفعيمابنابراهيمامحقابوالصاعالفقيهتومنيوفها

وافامجدلفلمالزمهخيرححاحايمقيهاوكاناطخريعمدبناصييهل
المذكورةالةهنصفرفيوذأةنتوصةعنترينهننحوااص

لىتهألتةرحمحماايامثمايةنجوحهالتج

حمهنبنخصدبنابراهيمإفرطابابراطالصاعالفقيهتوفيوفيها

تحاقطوإتسدةوآقاموسمائةإتوعثرخسشةيالدوكاقليالن
وكانذكرهوارنفعابراجممجمفطبأخوهرآسفالإاقراءةمنيءإ

دنيعاحبوكاتبهوئفقهايخهعلىفقرأحينئذطنممرأصترمن

جدالمنىيا3ربراعللبةأمناعةاايكانكثيرايحجصعةت
إكأاشواالضيفصلةوفيهيدرسدةفيمافامأضورةواجرباالقرتهفي

3زرفياللو



يهاجاهاالولهرجمراتفيالسادساالب01م

ةامنإالولرسهرفيتوهوكانتآخرءمرهفيباهمواصكا

لىاللةارحمهالمذكؤة

الحيهابضمبتيالسرةبنخمتاطةعالوإخاصهااغقيهانؤثونيسا

جنالىإضمالحريقلهاتقاالستاصالصنةريةاليتةفاراءوفتعلمةالمه

االيقاالهورختواحممنقريةحخمكأقنناضوف تصتهـاهكالم

بارغارجالاثويمناعلةوزنقاورةمونوءافواصبهمتجاعمة
واكراماتحوايالحجرمثهوراافطريتاسلىأثخاء5زاهداورعا

مصاطفيحرتنهاتحصلهنحاارابقيفحفىرححعيهحمانالظامرةفلللص

طابفيريخةلةالهمةعاليالفىشريفكاتأحهاإوارديخااطحمنيو
كاجةاطعسحرذيفياوو4اآحواخبمفيرهنظعنارفتخزلماا
تحالىاطهرححهالمذكورةةا

أليةلخادمهنديآلحااعبوكاقالاواصاالفاكأقرياصاشفيوقي
انجاكلهنفقهاتاتقواءداعاروكانلدورجماجدهصهتوتايضااتجالله

عدثمنهذااتجالخرتعدنمافرشدهوأعرنصاحبالجزاري

الىهافارتحلوالتهامأبحضعسنصعليماضلالمهتممديةكنااي
الىتالثهرحمهالمذكوكأةادصةوفاحتوعبهاذصويتحز

بتالمباركبنعسربنمومحااتاحمؤأحأصااالممخاشثيويخش
عارفابانقوذاسآصنوعلىإتعمرفيصمحدبنصالمنمسحرد

ابصعوالدهودفئاللهرحمهلمدبههرةةالشةمنصسجانخفيشفي
عإتبدثماوموحدومحلخةبهمزةبارياطفيمجيىبنصحثنيعمه



11ألالنافيالجزءيهايؤلىود

اعلموافثههض
أوجماابينىتمحمدتهـارحماعبدالناضال4الفةنىنيبويها
واتهرإطعاعاؤفقيهآحأنووسمائةوصبحينانكأسههالدهوكاق

نشرالمنالصففيالمرخياطريقاعوتهئيةأكرارسةدفيهدرسا

تحالياللهرحمهالمذكورةةلة

الدباالميربدراظاهرالىاالمالثكتبوعثرينثالثسخةوفي

فجمعفيووصلهحاذالىفاجمابهخهخدالىمتدجمهياالصدبنحة

7هاألحديوآاخذهاحتىالجدعاللحطجزيالنحوالجندوجهزهصهءإالنجهزه

يؤءذالجاهتجلكانحهاوكأاالولحشهررمننوافىلثاق

82تببمواداودبنثالمظفرالمثنجاابوبمرالدينفيايخهائن
االسسدابنالىاوصاالمالكتلخاصالريةالمماللشاهاوجماضةبهر

الجدهنفسرىنفعهلىالديخاقطبلخاثلهاهرخافراالظلمحلثموحا

االصدناوبيريئدعةموتزعهشكرالىبتبمابراورجعتزفيعفا
منرجرارعسكفيتعزنحوتيثمقالئلاياهاالجندفااالسداممنواقام
الدميةناحيةهفثمبافى11بالفياثووأجههكيرثاافىااال

فايمهفلئاخاللالظاهرفيلمالثالىاوصلفدالثميافىانجااخياثاوممن

حصمنىحميااتتزالىأتقدمباهاصجزيلبمالاهوبواعظة

منهزمااالصدابنارئفعالساحايومممنظاايامصبحةالمحطةتزفافامت

أهلمنفلهنجملةوكاننفرمانةمناكثراجهمااهنقتلافىبحد

رجمالغراثنىتزنحومن



المجاهديةولةااخباربهرئاللدسليابء39

الجدنحوتوجهذكرفاتحزكاحصاعناالصدبنمحطةارنفحتولما

وهوالظاهردلىالجدمنوساروادرستاذخمينتنحرصاثالمماإلمنوئقدم

عنهمانقبضبذلثهالسلطافى3ظانفعسهموطباليهملمحاحسنةالدعكإ73
ههمبهيرلااالصمعدييوطالعبوافةحاءصمهمالعدلمقيطولم

فلماواالفالقبيحهمموتالكرربالقجعالساعالنوااهسفيحابهضةوعدته

الحسنمنالصاخصاحاالخرىىجماتشهرمنالرابمافييومكان
اىاعالأاواساصوواصراقتاللكالمطباباحةاللهرحمةالسلطانريا

واصرثعرالوطرقاابخدطريفومجفظواةاعسالكرفييخرحانأكعيم
زيموفخهامةهطريومجفظواعحكرالجلفييخوجانشكرأيفمابنابراهب

وواحدالمدنفينفرخمةمنهمفغفلهنجولهمعالالمالثهوخرجتفصدوادجص

ننفرمنهمهـفيللطالتلمحاصناطجماعقفاطلموأمنهموومايط1عدحمام

ضهر11مفالسابعاالحمديومفلماكانخسةخروشقوااالسكيما

منههاتينعشرشقأراجصنيقااليوموفيحيناايضامهمالمذكورث
شلمماريئخرجضوعشررحمالسةنهالحندعهموصنقنمهةتحعف
يهاواكانزبيدغوتوجهواثماايافيهافافاهعاالحخيسقريةالىرساروا0831

اميابحضبمساعدةزيدفادخلوااعيانهماحدوصطرنطايبنحديوهعذ

عليهاواسترلواالظاهرفلثوماالمذكورةصةامنرجبضغرةفيفللث

الىفطلعالءةالحهقريةجؤبئذازدمرتاحمدنالدجرنجماالوكان
إنةاالطدااربضطان11ولتزباليسيدبانلهوئفلىانالسلحا

والمثدارعيممحهملوشلراوعممائةفارسخمائةمتغواوجؤمحه
ضرغيرعناالصلحمدافي



39عافيالاالجزءبألفهلةلتود

وزبيداقرشبيافماالمنصوريةبستانفيوحييابهمفنزلرااالدابئ

افترقوتيخفلغمنحالمصورملىاليوقصدوهمزبيدهنيثالماظرجت

عرازبفاحدوممنارجمماخهزمهنبئومنسكرالهفاخهزمجمعهم

وسلمثمظقنلاصسكرامنحمافىالحادابنوثبتبباشرالرمةلمغائا

خذفاالحقصةعنغائباكانصرازدبناحمدنالدنجميراالواقبالاالقوفى

وافامرجبمتاصامنااالثينيوماراقحةفتودزبهفدظوااصيرا

83كورةالمذالسنةمةآخرشمبانتوفاانالىزبيدفياسيراالدنجانجماالهير

الدويداربنممرخالفجمورةاإالشةمنالمذكورشرشعانوفيم
اخذهاحتىيوماعترعنمننحوافاصرطعدنوسارالينوالحجفي

ثهثمعحندخولهوكانهرللظفيهاوخطبغمفالمرتينبحضىبمساعدت
الدينبدريوهئؤيالميرعدقاميروعنالمذكورةالنةهنبقيناليام

بمثوالظاهرالىبهوبحثالدويددرابئ4عافقبفىالحليعليبخاحسن
الدملؤةهصاالنفبنجعفرلوشضاللثنجسالدانالىالظاسبه

عألةاالىطلعثمشولىالحمتريعنالى3عدفيمعهقامويددرتدلابنالى
وبركثيرجدةنةصنهزأ

ربداالميرتدمه5عسكراالجدجيزالظاهرللىالقعدةشهرذيوفي

كاقصريماالمجريةمنحماعةولوابالديالثعالءبخاممربنالدينءصد

أهلصمنحارالقحدةذىهنالساجيوافيوصعكنوغيرهاوطصشر
فيوكانجهافاقاهماالربةقريةالىخائبينفحادوااسديداحرالجد

383هنجاميهةيأخذكاقحسينابنلهيقالوأكرالغدركثيروالالجند



عاهديةاواةااخبارذكرئلسادسالباب1ء

حاالالوالةاصواءكاوكافىاهجهبولهالظاهرهنيمةوجمالباهد

كرأكاالجدعنطةالمارتكحتذالوألصلمجنللهةيخاوبهثروتحرفا

باخاحهخرةاعظجااذناحمثاونواابخداطاتاجن13جمرر11الواليفرق
معهقوعبهاسالثاءآفآتعزصحنالهثجازياطبابناالطانفزله

تيفصسإبنامصونيخضوأخاساببوتتيتغلوفىشفاقي

اصملطاناموالتابنايوبالمنصورالمالمثالسلطانقيالسنةهذهفي

ثافيءاالرثيوموحافوكانترحمولإتجمابنممربنبوضهالمظفرالمالث
فيفاودالةخزحصنفياالمارةارفيالمدكورةأصنةامةصمهرصفر

خالمالثهرحمهاظفريةباروفةالىتحزمدنهفيولملدهمدرصة

اصلطافىاموالنابنتاالخالفةتاجالمسحودالمالثمرالناتوفيويخهاثخال2

فيوفافوكانتعولربنعابربخاةيوصفأرريناشمسالمظفرالملك
ألثشهررشةاولرمااشهرتوالمحرينلثاظايوممديقميعى

تعالىاللةرحمةالمذحورةةانوئةوسبطوعنترين

جمدبنبنلتة1عبدنرابيبخاسفبالفاغلالمقيهتومىوفها

تثااهلودائعغالبوكانأصبرقوامحروكاباالمافاصالفقتهاحمانمجبى

صعسةوأرررداصالفرائضىشفيعارفانولعدهتكونانمااالحية

إلىتاللةرحمهالمذكورةالةتفيونؤفيوصتائةوتمانيئ

الىنصبةالمجدائيعيايهربنالهنحمداطهعبدبو1افقحهاقوفيويخيا

يالبحلعاافطمهملةودالالمجيمبكرايهصلهيقالالجثةمنصحغ
نأعنافباريايرفاكانهالوآخرمافتوحمةغتمنتاة



51نياالجشءؤلويةالحقود

كافىارالالمدبهورعرأأمرياعنواخذوضابةالغثيعنثمواززاك

منصغرفيوفاتهكأكاعةاخذوالنرونحهالقزءاتخمفيامرد
تعالىالثهرحمهةاتكوالشة

امباالمقهحمديالجميبنعلينأابوصكالةالفيهيتويهاو

وكانبعففقهاثهافئفقهزيدالمىرطخمجيدامائفةاحمداالصبهيبنعلي
ولالمذكورالسنةجؤحهاترقنتالىزبيدمدينهفييسكنفاكعلى

اعلموالحةمابعد
وعنننبررصلىنجاحمداللةابوعبدالبأرعاعقحهااشيوفي

فقيهاكانوستماةوصتينالثشههناالولربغشهرفيدهجما
ابىباالعامثمبكراالصبيابيإتحمدالفمهبخالهبدايفمينمقهخقدا

تحزكابةاءبفقهـثميممرافيبنبصالجكأااالمبحتياحسدلنتءفياطص
أحمدالعباسابابراركفاعرنالىارتحلثمونميرالخويإتواالمحني

روفالمالتاجرواخذشعهصافاخذجماإقزوااإلسوابارازثاطابخاءلي

ساللهةالمنالمحرمخماوفاتهنتبلدهالىعادثمالالكريئحمؤلمببالت

13واتمهخالىللهرحمهتجياالتية11ساطجةثنوقيلالمدبههرة
عببخهارحتعدإتعدالجدرعا11الفقيهتوفيالسةهذهوفي

سةيالدهوكانيالفارسجلوهرحلرالىكورةنسبةالجلوفيواب

الحاويكأفيهابعارفافقهانزفارسيبلدفيوسمائةتببواثمان
ابهرباخوالهضالفخمنهاعرفحومندديخنقدملمقامةهعرفة

عثرسبعةسفيالحجازطريتهنتزاوفدآاويالفتبحرسماهنه



جلصتاثايولةلراخبذكرئالسادسالباب61م

نممرئذيواتاضيابةفاتجحنافيوفاغرضهيكنولمائةو

قيفوالوقوفعلىوالؤانصقهكرمهفاعدينةذيفيبمرالحرافابي
المؤلجيهالىللدريىلزددوعاردارالفعنجهدريةبيالمؤالمدرصة

لالدبن1وبينبرلجهلحصثمبريلبنأباجمفاستنطابحففغ

خطاضنياكاوكاناعدائهمحبهةالمىهونكلهااصابهكافزلهوحشة
اتقطاعهطالولمابالكالماالدبابندافهاسبابهكلهباعادتهالسلطاقمن

ابنيساعدهفماصبابهكلهبالودخطاالمجاهدهالمالالسلطانناخوج
وفيفالمدبهورةالستهناآلخررءضصهرفيعدنالىقساراالديب

تحالىتةارحمهالطريقهفي

تسباالبهدمحيهاحازصبنافهعدبنممرحفصهابوالفقيهتوفيوفيها

بايىنفقهعقنقريباوسمائةصبمينصنةمولدهكانايلدوالحتعي

آإماكاقالبريممربنوبصحا2بكرابابهتمحمدحيواالصحالقسم
تحالىتةارحمهيلدبهورةالسنةفياققوفيالىفيرقذبنحسنمدرسة

اصماجملبخهمحمدبخهطراامحمداللهابوعبدالفاضيهالفعهتيفيوفيها

ةألوتساثخيهةصةرصضحانمنبقيهةالربحندهصيقحماصسحبخهفغثا

وبغيرهاجييارحمنبحبدتققهاللكرةمتجابصمالحاجمافه

مدةبطالفييعودرسالفقهمجودةصرونامحانالماتهعدبنيهوصف

المرضياالهـيقعلىتهوتكاتجيدااتفاعابهاواكفعكخبهمونظرفي



9ثيافياالجزهاللؤلؤتلفود

تالىاللهرحمهللذكورةالسنةمنالقصدةمسظهفي

الفقيهبنيحمهبنيوسفبناحدبناحدلهالفاالمقيهتوفيويخها

بالحىواتحنبالمقهومرفةوديخهفضلذامحاددلشهورالهيتمبنعمر
ةالمذكوهالنةمتحيانشهرصفىالفسادأهلوملهعمرهخرفآا

تحالىاللهرحمه

ابيبنلليهةبنمحمدبناحمدابوالمباص2الصاالمقيهوفيوفها

جادىسهرمنعرالثاكاالحدليلةميالدهبهدتمدافيالسحود

نيبصيرةزقوعربخأ2صابالفقيهتققهوصآئةتمازسنةمنخرةاال

عصرهأهلبلبلدهاهلأصارإليهوالدينفيوتويقاياالدفيوزهداالم
وفضلهخيرهتدلتحصىاللهكراماتويدبرونوالصالحالديهةفي

بابوأرفهاءوءالحلورهيزكاقالحبادةمعكالبالفقهاستغالهوغالب
اتاليالطعامآواطاالورعيرءجمبهجمونونهازفيالدولة

للذكورةةالسمنسهرصوالمناظميسيوآالطريققلرضيةووتوفي
تمالىلهارحعه

عدبنصمالحالدينضهابابوالسعوداالجملالطواضيتوفيوفيها

آوكاذزمانفىوكرآرئاصةفايضظاصازماخادماوممقالموبديتةا

االترففمابهالمجاهدفهرتهالمالولدهآالزمائأجلهثمالمؤيدالملك

الشةكهرمضانضهركهوالحثرينالئانييوآزأتهووكانتالحصمجهة

الملقاالجوءاللؤريةفلعقو



المبدهدبةذكراخبارالدولةفيسالبابللسدا

الىتالثهرحمهالمدبهورة

وكاقطميريالحسنبنمومىابوعرانالفاضيهالفقيهتوفيوفيها

المدبهورةالسنةفيوفاتهوكاتوورحعملهيةعاعيادةذاظضالفقها
تالىتهاحعالرحمهه

بهةأسحدالفقيهبنحسانماسمابواصرفللديخهضيطاتوفيويها383
فييوسفبنعراالثرفاشهوزيرالرافيموصىنجامحمدالفقيه

هووبمهوفيصةور3فضالزمانهأعيانأحدوكاذرصولنجهجمه

صعهرقدماتثهودالمصادرةمنعليهموجرىالمؤيديةالدولةفواهله
عليهتهارحمةللويدلطتاالسلطاقتوفىانالىخولفييئولموبهر

عطفيباهديشاالسلطاقولدهالسلطنةاسقولىفاليجعحينوعلهم

توفيانالىصفيةجراياتعيهمواجرىمساكهيالىواعادمعلهم
السنةنفرصسحهرعترمتالحادييوآوفاتهوكاتتللذحمورالقاضي

تالىالثهرحمهالمذحمورة

همالذعنوالشفاليتيطصناجناداقئتلهوعرينارجسنةوفي

مضاضةاضكاالجنادمنحمتروكاتوااطسفقياالمرحسينابنمع
أيضاصبرباهلهيةالمرأهلواصتحاربةهـاكباهلاالجنادفاستحازت

برصهليةالموأهلهعقواحدهايئحفالحفيصالثفايتمجان

الذينالميليثهالىزتبحأهلحمبفنمعبالحروقطاولتواحدةيعا



9افيالجزءلضوداللؤلؤ

مأاثماليكمزجتللدينةهلالحعكرينناطربيانيخبرهملدز
83الشةمفاالولريعسهرنافاثتزيومفوصيلواتزاليلدو

يخارأحدعلىمنميحصلولموالسالةاالبخادبينماطواالمدبهور
الملكابناالماشاشاوأضلمفضلالملئاظاالريخهذاوني

محهايخةشهاتنحووتوبهواممربخهيوصفبئدودبنالمظوحسن

والجامحيةاالقطاحمصاتقطمالماالمجاهدالملتهالسلطانسهمامخاضبين

يومفدماكاقمحلهابخهالمميمالدتالعاانتقلواثمالسالمقربةنيفافاموا

ارالدويدهاببالتابنعمرقدمإلولصحهرريعمننوالحثريطادياالحد

الحالالمدرستيهةموضعفييببلعلىنححشديدانهبايبندنهبأقبحدتزللى

بعضفاطلمواابخنيتهيطلعوورمنالىأرسلفدكاناالفضليةالمجاهدية
بهلواوصفدماالرجمالرتابعلىالبرفيبعضاومورخالىالمجرفاخشا

بخنيقيميألمناليفارسلواصيثايؤثرفمأجارعدةبهورصوابهوه
يافوتإلفتخارصحبةبهالظاهرلهمتخرفارسله
583هيسترماكاذحسينابخهمنالسلطاقلموالتاراالرخهذاوني

تجهالخياثكاقحمالاجااخالحىمنجهفاخوالخفاقالمكرمن

منوخرجالسلطاقنخاخعندهبمانةكاقاطصتفيالسلطاقنورمع
نصدرهمجتدتاصحانهلهنحلعهالدملؤةنيالظاهرالىونقدآأيضااطصن

التهلهأنجثلىيدألمااالجتهادمنلهفكانايخنيقاهرسحبةفا



المجاهديةهولةاراخبافياالدسالباب3

يريفكاقتوجبهسابقةواللهالصببالذممطالبلغبالقيحالسلطانبلظ

رجالباربيئيومفيحملالحصخالى

منصوربنلهاعدبنحسينوحدفيرجياظفحسنبنعلىقال

ضرمهنوقلهماتقالجماريةعنبعالقنىموبنحسنحدكأقال

جهةموايناجوأريمنتانيتتاءبعدهاموحدةوباءساكنةجممةوضاء

قاقاالحصارايامالحصنادممنسةوكاالمجاهدالملكوالددالسلطانصالح

اللةرحمهالجاءهـالمكاانسلطانموالناوكانئذيوالحصارعيالقداشت

وفدالحشاياهفعثيةادبرولقدهواضحعدةالىويتهيومهفيتلينة683

الحصنهنموغعفيعندهونحئوفرخفوخاهورهالسلفانلموالناقربنا

غاانثفدناطجمررمنمجدارواظموضصعفيواقفةمنةبالقربووالدته

موالناعلىهخابهاهظهاخرالىدبوفةولةالخلقةتامغالمنةنخرج

الىفيهقأعداالذيعنالموضعخلكمابسرعةوحملهفاعتنقةالسلطك

الذيالموضعكاوضحةفلمارأيحاهساعقونوطارتجميماخرففزعنااهوضحعثعى
قاعدايهكانالذيالموضحفيابخنيقححارةمنحجروغفيهةوض

موالناتالهواتلفهالموخحظثهفيالحجروغفألواليثياليماعينهتمللم

فقالعاجابثهالثهنالذيمأييااشهماارجماللذلمةالسلطان
وبهنينةفالألجاريةواييدداودالمؤوابوكوالثهوابىحعتهةاخوكواقةانا

رأيتولماترىحرتكاحتىلجن1هعفربتيابطةنأحذت



12البانيالجزلعقوداللولؤله

عليكوشفقةلثاعبةالموضحلئهعنحماتهمحالةالاطجرضاتلكهذاان

جؤهعكنقاتلانبصيصرصماحباطصناناانفقتقدانياخييا2وأ
نصركمتريدماصنبغفاناالوملذلكلخههنفاجمعالفالنييوما

783والدتهاقبلتثمنهخرجدلذيالموضعفيفدظاؤضىدفهواشودعثه
ابهافألوصلىعلىالحقلطائرةوصاعلاللةرحمةعالحجهةموايا

ثمتالبماناخبرهانهكانومااوجملذالعنتستخبرهعدهجملستايه

اثرشهحتىالبيكحاهالكاتولقدواالةحدقفقللتالجاريةصألهاص

يئلمخهاحفيأنهامنولدحاسحوقداالياكايرصاهفاارالدةعلى

عالوهدكتمدةذللةبحدوعاخهذلثهبحداشلحااليظهرممالط

للقتالوخرجوااعابهالسطاتجمعبنصرتهيخهوعدةياايومممن

قرملقآلأالهوؤالمدووكثرةتلتهمعلىظاهرااأشفيهمفأشوا

13واللةخرينا
أجهائماولوشالهطةبرغالمايئههمشوالالحاشرمىيومكانوا

بالكافقارأالرأيعليهموفتحجهمفاحخللدويدارذلئمابنقحبمن
حكواقامواصوااللفديارفاالففاعطاهمجمايمة

3هافطاعوكانتواخربوهااشمةبةازالىفصدتالتاريخهذاوثي

جماتهعهلوشلقىابخرااخبربلضفلماةحمربن3قابنداوديفالشر

النايىوابتنىاالحمةوتراجعتطائفةازبةافقنلواشمفيرينألماليثمن



الجاهديةالدولةاخباريهرفيسالعلالبلب3

مساكنهموافيهافاممبو

واالكرادصحدةأمحابنالحساكرفيإكأعيماتجلهاالتماريخاهذاو
الخالفاشافوأعالءاالسدوبنيوبنيرخابنينذصارباص

لطقدشطرنطايأبصوكانالخابفيعيداالضسفحيدواالسليماني

الزعيمبوصولالماليئهعمناللططةعلىالسنلىواستنابخسالى
دلقالاايامافياالشرافوافمامالكدرافياتجهامحهالحساكرالتي

جاحفاسالواديفيالممايلثنلقيهمالكلوانحتوجهؤغ

الفمصنحواممومنيالضزفكانتالمثهورجماحفيومف

يالياممنيوماوكافىسديذاقناالفاقعالراجملالفمنوغعافارسئةوق

انبحدشيحةهزيمةالماليكواخهزبمطانفةطالمفةمنصنيهنقنلالمشهورة

وقوالمويسبنعليثاتوالاالشرافصفوتضضحاشديدقئااللواقا983
ذياالخيرمنهاجؤالواقمةوكاشهالمهربايخهالىلالضاف

ازبثاوالسرلجهايبهالمايثهاعيانمهفقنلالمدبهورةالسنةسالحجة

نولصرميتهالمامناخعنانافيويقالالحموديولطيناالصاري
منالمصريوكانالرياجماوأبنةيلمبةوالصارمالقصرياعياحمم

المريففغءةبقتلهاالصرافأصرويومحذفرسهبهفوقففيصاخههايضا
مثألرجالعشرونامحابهفيولوكاقيقنلالهذاثلوقالمؤسبنطب

اصديدقئاالقاتلفانهالحرديواماواحدةساعةموجوفيماقنا

علىحرجاللزيمةتونلالحركةشنبطلتبفوبةافييدهيايبصهكيالفا8
ظاالربقبيالمئكلجؤقدقنلوكانبلدالمغاربةقيفوغوجهه



33نياولفيااللؤلؤلضود

قنلوةسفؤ

بوداثعصريأالشرلفاطلقالحزيمةبحدزييدالىالمايثهرجعال
كمقزالىالحبربلغولمازصدنيحشوةفدالممالئهكانالدصنابنءاله

ئؤدالدويدارفلممحطهفيطائفههنهمن3واضهفيالمالكبهرجمه

بعدمتراراليعنشفلمالدويددرابناوشلحطةمنقرارارئفحوالم
قالحثريلةجميطدرتفاحمموعن7خريلتهفيفارنفعبالمماليكمستأنساوع
المذكورةالةمنالحجةذيمامن

بنالغياثهنهمالسلطانالىجماعةتزرجععنلدطةارتفعتفا
بهافاقاملحجالىمعهدلدويدارؤوساربنبالقبولالسلطاننورفقابله

وغيرهالظاهرمنكرهعلىسنفسهيريدها3بحدالحساكرعاياها
الملئهالسلطانابسةالمااءثرريمةالجهةتؤالشةهذهوفي

شارراأصدنتمهاوا8رصولبنووبنممربنبيصفصالدينالمظفرشمس

فقةالجمناعخيرةاخيراطواكاوكاترسوالبنلجابناطسنبنمحد
ايتيالمدرسةللذكراألاراقبحةهالهانوغيراهلهاالىاالحسان

جطتالواثقاشهايخهاتليعقةمبالواثقيةالمعروفةزبيدمديةفي

163نيقر3وطبةوصدرصاعزناإلممايغلموفىواومطاوقيماآومودناامافها

فريةفيوفاتهاوكانتبمفايتهميقومماامالكهامنعاجهووقفتاللم
السنةمنصعبانمنالسادسيومهعروفةزيدواديفرىهنفريةةالرد

نابرعيهمافهالهماررحمةعيىئجالالثميخعدهودالمذكورة
هـعحررناوحمنعدبنحمدبنارحمنعبدالفاضلالغعهوفها

ؤتتحنبارابنوهويدزقدموكاناصاياالحضريحافىابا



المجاهديةالدولةاخبرفيااالدسابابا2

عفواخذاسبإتاابنفادركالمشرفةمكهسافرالىثمحسيهةاياتقي
وكانيساوصنفالعووالحويتويصوفالفييدلهوكانتاح

اياالانوجمماعهضياطاسماعلاءتيهاحباعابدازاهدورعا

المذحمورةسةاخافاتهتوكاذلئهعلىوتوفيلمجيلوانجاحيططبنتتالت

ذهنبحروالوالحمعتغيرلهلمسنةئة01حمرهصاوزانلحدهعيالثهةرحم
وفاتوكانمرةيى5بمدايهبعدالولدبهرفوريخاوولدبتتعدعننيو

كابدهلوفيهنااالالدكورمنلهيكنولموسبحمائةوعنحرممنجعسةفي
تالىاللهرحمهدجمر

سليمانبنحمدبنضليبنررابنحاسماعالفالضلفقيهايىوفيها

المعجصةالخاءبفحبخلهرفربقرةالىةبلداناطنينشاالمسلى

ثمبحمهاوالتكقهتفتاميارغآفقوءننتاخاهااصحتيالالموتثديد
بابتثماألصباحمدبنعليجماألصامخميبكراالابيمةبمحمد
رجماثفيالتيالجبالتالثقيولهىممروغيرهبنصاطشواخلىارصال

لشراالتنيئيرموفاتوكانتفيهـهوالحقيقافقهبامصوففقيهالجند

نفالىاطةرحمهالمذكورةاشةامنثمبانمنبقيهة

ارصولابراجممبخابكلابىبناحمدحهأبوالهاالمامهالفقوفيهاشفي

ياءنصبالميمبىاخرهاراكيوورخجمةالىالخاومحونالميمبفتحالخفف
صتصمنةفيمولدهنوىكندةمنبطاودفازههلهميقالقرمالىبةف

تفاضذالضحىالىارتحلثمبزريبع4بدارفيوتفقهخمائةووتالئيئ

ابصحرفةلامملوهوالنفقهاكلكليهفيالحضرحمدتهـاساجمحاالمام



53النافطالجزه4زاللوقودل

بفمومىبناحمدادفقيهعناخذانهيالوتدالتلفيوغزرةافته

كه7عهاعذالتدريمىمباركازاهدالفسيروأطديثبالفقهعارطوكانجميله

عربنوصالحاالصبحياحمدمنيراالمامنهمشتىنواحكثيرمنجمع

اطلياححدمنواصطبهلنيالصعدبنلميانوصلمقاظهحبهدابربا
وهاتاالحورىعليبنوحمدوولدمسلمةاباحمدبئوحمدالحرفصوحمد

وحمداخعجرياالسبتىاحمدنوعدوستمائةوتسعيهةتعسنةطابا
رأكاكهاالهؤالهنؤوغرتهمديأبيخهمنطجخيحضببخا

ظاهرةكراماتولهبينهفييقرىءوكانخرممرهافيبالحىواهخحنودرس

وعهتحالىأدتةرحمهالمذكورةالسنةمنيخاسصالهاالفىيرمفاكان

بمرابويىوئةصطوععشةدفيحمدوابوبمروتفقهاوتوفيحمدصلداهعذا
تحالىالثهشاءانذكرماالكائةوسبطترينضستفييعدايه

عربنالحسيئعليابوالفاضلالغقيمانوفيرةالمذكالسنةهذهنن

توفيبمافطاتورعاعارفافقيهانوحسينبنعثمانبالفقيمايبنا
تصالىافهرححهالمذكورالةمنشهرؤضتفي

فىالىطجالدويددرهنسارابنوسبمائةوعثرينحمىصنهوفي

حصارانحاصراهلهاالمدكوؤالسنة7خرتهرعفرمنالهاي4خروكان

لباهدالملئاالسلطاقمنباشارةذلئهوكانبالصلحودعاشديد
هصانعظاهرلمجوحاعهيحيرلهوكافىصراالصليىابنوهوعنوالىألى

وصرأحهالصلجالىالدوبدارابننىفاصكيرهمالحصىوالجالنيبنيالر

اريدانيللمالىقالاالبخارجالصلحوتمصطلحعاافلماجهمالضدرايضا

ثيافيلكأةالضوداللؤلؤ



عهرك

ثي3

مي

الجاهدمةالواخبارذكرقاالدلبلبثالر

تدخلانالمصلةوكنبدكابلدموالنايااللهفقالالمليةالىالدخول

فىجماعفدضالناساعتثويتىمنهمجصلالممنالمقالههنجماعةجؤ

نشدماطدخلاصبجفالخماصهنىبثربواهىفاهىابهامن
دلجاهدأوالظاهراللدةهذاخذتياموالناامحابهيعحىلهفقالنحلحهفي

الماحلهيقالجماناالرئذحينحنوكانرأسهفهزالسؤالبمررعليجبهفلم
خللثتضقلننبسميهاثيروهويلباهدالظاموومدامذالنفاصنهمتد
تلهثموقدهفاصكهمعلواصصفهمنجماعةليالنجحعاواليااليال

الحكرئةفيلدطةخومنيآءناالولرييعسمهرهةاساجاقغايموكا
ولخهطنهارمنهااطهانخرجبقنلهالمحطشبامللصائهالىفصاحللدححا

فهلئهتمبطنةفاختفالئللممايخمامافابهالمحروفبماهدالدهاخؤبا

لجهفقابضهاغاليكرادالصليحيابنجهزابالدويداركادبهرناقلال
الفخرانجهواركنبابوهيبدفايدلطاهريداكئجاداالدوأأخاافى

بنطالصيحيبننخرجمردععالرعازحاليبهمموصوالرجليليلهنوجماعة

لواقحتىفقاتالوباعوالجحافلالحكرنخذلموغعرهماوهامحههحنممبعتر
ثماياهاالسالمةفريةفيآموااذكزأكاالمحطةهنالمماليككأبئولما
ينهعليهولمجصوامحرىاببتقصمعاالمديةأخصدفالزالىتوجهوا

زيدفانتعنتخوجفقالواحاعميهةياكأحمونهاوتالورجباضهمارتاما

اللىوالييكوناضابأانأظاهرالمداالسلطانناموالرصموقداقطاعصاحب
الصقرىوكانالمثديهتصثدالعمقريوبهادرمثدهاالهممافيوطريطة

مالعوصلفلماالقصرىللتاليأحمماركبلمبوصوعلممحينزيعدفيمعئذ
السعفقالاالحظمافالواللهللقصرىوفالومميماضموعابهمرحب



كيمافيافيلضودالؤلؤ

العصريااصتدىذللثجمهمافرقفالوالحروجالبضواوصدموالطاعة

اخهمدلحارعلىالفاةارعلبمبنومدهمريداهلمننأرالباعبافى
حمزبن3قابخهداودوالثريفوالهمدافىهابىوالالمقرىلهيلزموا

هبوحرحواونركوايخيمأنعسهمفاتحواعاليهماليففصدوهم
3ثميحماءنهالجعةويالافيييمالمايئهيوتالوارس

العصريلتوضدواعهمالحواريناجتمحالمجةمكاقفال
ديارالفاأربحةبهوعدمالذيالمالوطبمات

فقاياوالسنليحمزبخهقاصمبادأودحينئذالثربفعندوص
مطرئمائرالحععكروابناوبوتئاويمنخهبحفدهامؤالءهابمني

واحدتءصحححةعلبصاحوأمنهفلثحمفلماووبحمومددممصريا

فاظقناجةكلمناطارةمحهمنوعلىعلوامطيهاتلحولواودا

ضامندتالعلربهثمنهارمنساعةغألنهوقاتيمكوكممتهباب

سالحهمفواطوكانهامحابههحهوبههصانهربههبهماحسفلما
مهبضدبالقحاآلفالالانبدهاريمنالسبارقلبابفاعدبنوحرجوا
جزفىالبوكانصريايتالعواربن

الناسليماقالافهرحمهوالبوحدثنياطزرجياطسةبنعيهقال
عياوالمجهالهارينمةجاعةقبلاذابزيدالجاءمسجدنيالجحةص
0593وثحاخهماطنهمثمنوكاقالعمموصلهبقاالثخصمفوكالىالمنبر
بهنااسنامااططيبلهفقالالمجاهدثااخطبفقيهياللخطيبفقال

عهلاغبرهنااحدقاللئنبمثوافهفياطربةهذاليوانلىفقدقالاحد



المجاهديةاسولةاخبارذكرئالسالسلباب82

المجهيسمحوفىالمبرعدوامحابههوووقففيهبةاطههذهألجطة

عشرارءاالجحةيهمخثهوكانالجاهدالملتهالسلطان3باخطبصتى

طاللظاهرذلكبحديخطبنمالمذكورةالشةمناالولشهرربغمى
مشابرتهاهةمنمنبر

فطبالفائزواخوالمفضلهالملثاالديئثهعىوصلهالتاريخهذاوفيهـهال

هددبالمثهعالهارتلمازيدفدخاللمجيلبنالفقبمةمنالدين

جثىخاحؤانجكرالادضةزيدمنالمايثهخرجتولماتاتاحا

يومئذبوكاناالضفالثاابنحمدالناصوالملئاالىاعيانهموئقدم
انفسهمنووعدوبالملثاياماعلىالزموهيهاجتمموافالالسالهةقرية

سرربيععثرمنالساجدلمزيدالىمهمفسارعىماكلبالطاعة

فارصاسبينمنكرحمموالشبارقلجبميهرقهالثيخاليشانمحيااالول693

الياباصراتقلصهارغمنصاعةشديدتالزبيداكلوبيهةلنهتجرى

الديخاعالهابنايهووصلاموألهاشهريجىمنغوانيهاناتامالتريبةترية

لدوقصدزعسكرهنجمعالطاعةعلىلهنحلاالمرأهعنلهنهيرهااالصدابن
خالئاأفاقتالالحسكرالىمنوجاعةالمنضلالدينشمسايعهتحرج

زيدالىصارالناصرثمامحابهمنجاعةوقلالمغضلالدبخاشىمفلنيض

تاالنقاتلهالهوارصنايهزبيدتخرجاليزحفثمالتريةتريةنينحط

عشويخاةغوآمغمأفقتعليهماعطفثمالمعكرساعةفاصعتجرماشديد
السلطاكهالىزبيداهليمبفثالالىممهاباصروسورجعرجال
حسينالمديتوعسكرانارليحفظواياهمايرسلاقلؤوسالباهدللل
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بنالفياثفيهمناسبعدالحسكرنامماهنوارعملاالحسينبنعليبن
حفاخفيروزبنابرايموطحشروييدؤالسودىبخهالنينوزوعد

فارسماءنمانحوهنزيدفي

763لباهدالملكالسلطانموالناالىالصقرىخيثارهظوني
أل9ولالسلطافىموالناعلىفقدمماماباليفأجبشاهلةذهةمنهطلبأفهر

احمالكةالسلطانلهنوزوحمليتفياآلخرفاؤلخرثمهرريعافي
حيىهدنةوانفحهاورموخسةظيلخانة

اوهعظتمااحراقاالسالهةقربةخراحرقتااليعضهررصلخوني
الدوأبأصافعنخارجمااالحمبينمنففسانخسنحومنيقاطهـفي

وفيفيهااالساموالهعنموكلنيخصرالمااالموالمنفيهوذهب
صةمددمارالىبالحههنالسوعابنقدمأالولىجاكهنالحعثرمنم

لهودرسلخيثلمجاللطافىهنجماءهثمثالئةدوفهايوهينقاءالجند

فكماهالسلطانعالودظابلقائهالحسكراناجماوأصالجداليوةبم

عقاحالارلالخرىىجمامنالحاصالجحةملهوحملثانيةوك
المذكوؤالجحةهرمالصالبمدلسلطانخرجثماعالمءواربحةطبلخانة

863الشهرسادسالسبتيمالجوةفدضالالىجملهافيصنوجمعالمجةيريد
امالعكرخهبالجؤهناللطافىرجوعونيهيدانهانيوالضبكورالمذ

وكلنللظاهرعبوفىاخهمالحلطانبلغقدوكافىمسلمةابقريةفريعى

المذكورالشهرمنالسابماالصجممزالسلظاندضل

دباهدالمثهالسلطانزيدألياهلمنجاعةوعالاالرينيهناوفي



حعال
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اهدلةا4واخبلوابهرفىالسلدلبلب03

انهوعرفؤزبيدمدينةالىيهماليلانصألوهقدميهوقبميهفدخيا
فالبالدينللمفىطايطاعةبالسصعاالأحمدالقيفالزيدلئىافى

يومربيدالىئقدههفكلفتهانزولعلىفزمللظاهروالله

ئالمغلىدبعلىطريضوكانتالمذكورالشهرمنالحاصراالربحا

المذكورهرعشرالثصادىالخيمىجممصحالععالهةفدخلنخلةاك

مىفيهاكقغابىفوطهاالسلكفةباالهافىاحمنفورمنفأص
الجععلىفأذمنوزوغيرمابنحسيتبنونوزالجيلعدض1لجدكبلس

والشهاببالسنلىاالعخهتاخرولمدزبالىركابالسميدتحتوئقدمؤ

ثمطيبةنعةعنلهاففسحالمعئرفةهكةالىلمججافافيانسأالهأخهما
الثهرالمذكورعشرمةاالفيالجحةيومزبيدالىدخولةفكلثازبيدسسارالى

4لدوالمراصلةتةالموصحلتليقهائطكالمشهيرالثرقياليستاثفينحط

ومزريغهمحلنيالمكرحميااالصرالملثهعنالحسكراجمافىوبين

ابداالحصامنينزلالالسلطافىانظنهموفيغفيرروجمجمع
اسلطاتاضدمالمذكورةالسةهنعشرالحاصسأالثينورمفالكان

الثالثاءمماصبجالقلقلمحالقيافهرحمهفلسىخرالنهارادزمنلخرج
فيلهالحبرفوقفمالهيحققوقرسالافاصرالملكفارسلافخالالىسائرا

محطتهمالىعاحواوتحققوهعرفوافلاالثحاردنليحلروالطربقاشا

وارئفحتكهموافتؤتعزاممهمفاغلتبذلثهوامحابهاالصرواخبروا

المالئهمنكدطرنطاىوابنالواثقندرفماالثالناصرفتقدممحطتهم

الاالرللىفيماظالخلالىالسلحالفىوصلولماالسالمةقريةالى
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ءةوالدممنعالءبنرلدذتيعألفئاكةاالهبرعزالدبنووعملالظير

نصلمالفقالواطرنطاىوابناناصرعنوصالهمالسلطانعليمفأذمالحسكر
نعليالفقيمافوعلةزيدالىورجعلنرالسلطانزيهبتوجهوااين
ميالاتجانوحبنعليالفتمحهووصلتالسالهةشصاحبيبمرالزيلايا

اخيهولداللطافىلجهزالالمةنريةاباصرفياناطبراعوبالسلطان

يمصبجالسالهةفقصدواالنرسهنالعسكروجماعةهنقطعةبالمفضل

بالفقيهيدتلالمففودضفيهاتبيتباطوأعشرفاالثامنالحيعى

وخرطرنطااىنوااليافتبنواالشرفاالشوفالناصربنفقفىجماعة

خزنحوبهماعاحيقريامنصاصوائالحيىالمدبهورالىالخيىيومجهم
تنالحنترالسبتيومتزجمفدضلالهمنهحهارفيئ

اوباثهمنفتزاهلوتلقاالجيلمنقيدوأوفدالمذكورالثهر

فالطاىطرابنعلىالتواعهمالمفضلمدافحةولرالويؤذوخهمبوحمميس

12سعبنفيطرنطاىناوجحلالىمادبرجفيممهالناصروابنتعزجعلبهماتيا
عئؤالخيىقيتوفيأتالىالمجناالصرنيالمفافاقامالحامة

ثرفةاالالمدرصةنيوالدههءالخيوقبريومالمذكورالشةهنسعهررجب

وكمالخلاليهونقدزبيدالىتعزهنالسلطافىولشوفيتعزهعزيةتي
تحالىاقةرحمهيمااالصيبمنصورحمدممنالدجمالالفقهيتولالمذكوربن

اللقاحالجوخيهةفيمجنراعدبهلوكارض

وصاحعلمالاذاوقباسؤعلهالبرقوقةي

يقولويخيا



المجلمهيةولةااخبارذكرئاالدسالبابك

اوماحضموناطرافبالموتهـتاغفىفئتالقيخالما

صدمتردالصفاحكلرياألهامحبولبايا

خضرالطاحبينكالماروعريظاحداينبنفوسسالت

بالمالحلىمتصبحمزاثحواكايلأراتكو

فاحوالدالمسئهإجاجهايمايسةخضرادتجبت

ردلرويداظامثيثيااائقاتححالسبقحههءص
الهباءاالععفاحالثكحنفسهاحتانباليئ

متاححصففيهوصلورمثوصاثمهثاليصالحها

القدربهذااالاصفرمنهامطويلةقصيدةوي

بوصموالالسلطانالىالمبشروثهوصلايارجشمذاوفيالجديتال

حمايدزمديخةنيالثهرحمةضتنسالسلطانيةحمىألىالديارعنايهأخارةا

ششررجهعثرمناالبماالحديومزيدوصولهموكانعليهواف
والمولاءاصاربمةنيمراحلةوالفتارسافيااوكاخمصؤالمذصتاا

لجالفىنالدواالهيمارجمالهجبرحهالديخااالهيرصيفوهمانهماميرينعلى
طااضفواافوادواعددممالمججملالفوعثرونهاثخاندمقو

ظاصحهءوظععكرهفيالفوزالبهيرالملقاحممفيالسلطانخرجالمدية
صاعةصتهفيارويديهيناالرفىوقباللهشجالمنهوحهممجا
اليهاإصإوأوععالوهااليفالواخالكخيصةضربواانالفراصئوااصؤدا

صندوقافاخرجوممالسلطاقودخلهفدخدوهاالحيمةلى1فساروام
جمحهمركبماغمةوالطالخلحةنالبسناخزكبحدتيتعيعةنيه3



آلكالنانيالجزهاللؤلؤلةلحفود

الثبارقبابلىحىحتىخدهظفيجميماوصاروأوكالسلطان

تعؤالىالسلطانئدمثمقالئلاايافافاهواالشرقيةاخاجةاهنالمدينة

ةداصاراناقاالطرداالياذالمصرياصسكرابعفىعسكوهمحظمفي
الشهرمتنواخشرساطاجممتزالسلطانلدضفكلندا

الطثهوصحلواافتؤاليينمتوجمزبيدعنرالمحريأافيوخرجالمذكور
الثرقيةيبهةمنجهاونواالجدالي1وانتنترنواحيهاوفيفهاايزعا

طعاماجدوناليوكانواهمالقكناجةؤنحديرالننالجهةمنبلنماو

يهافعدمحتىالنهاحيهذهيهةبيوتافيانتهبواافنيبخساخذاال
اهياعلىالالدحروضافتاوارئغالبدناالابهالوصاراطاما

عديدااالضربتحتقنلوحقااللسمنكئيرااوخرشديداضميقا

3اررعجمعأوقطاوقيقباعكاوباعوهمجماحروصبىاعقافةقريةالحنهبى

الىهخهمحماعةارصلواتمزفياههماقمدةوجؤزاحيهاتحزمدينةني

لماخرجانهيخقالايامتمايةمننحواعدهفافاحالؤةالدالظاهرصاحب
كلوحرضهمبهيراذهاواعطاملباهدمناصلحانهلهبتهناشرقدك

اقعظيمالنفسههصووعدهمفلكالىفاصابوهالمجاهدالملكقبض

حممبابمووقعواجماجمعهدااثبرةفوصلوابههماصماكلبعزهواشالىرجعرا
وخرجلحامفيبانهمواجهتهمافاحتترشطهنواذاواستاسلطانابابكل

بلغفدانهقدمهمألىيهبفورههناطصئوطلعالربابمن
وأيملمثمبالحاانقضابوصوليئيبإلدجخطناوهذاشكركا

هنغوامنهماهياوتنلوانتاتالمجمالفىناجةهنتصدواصبربلبثما

مألالجز5لمولقةالضود
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ثمومحبرووسطوالصقريافقضالهكسورينورجحوارجمالاربعين

ثالثةالىنوروافامواتالنياثقبضواثمالوعدسوقفياثلةعلىعلق

فراجعهممحفتحصؤربنأيخاثبااللسفروصاروتجهزواشعبانفيايام

طريئهمورجمافيمحفلمفيلهلفرضجزيالهاالوبذلفيهالسلطان
وبيننهبملحيلوصلوازيدولماشنيحاخهباامةفنهبهايصاجماكراالذي

كانحمداطريرينالدنجمصبهليومئذاهيرهاوكافىخارجهالحطوادخولها
ولماالمجنوايداعه4بلؤفاصحسينبنخيانةتحققلماوالهقدالسلطان

اهقيدبهقدساروانوروكانوابنأيخاثاوسطماحرضفىالحسكالمصريصار

كنجؤيسحىاناكعيمماكتداللهرحمهالعلطانوكانالسهعتهفي

الزعيمقبحيمثالخطينصفولوالمصربينايديهننوربنالغياث

وسصحتىبهاغراوانههالكهفيالسببكانانةفيقالفيألتبهم

المصرجماالحسكزسارثمالساعالنمنالقربالمرتبةفييزاحمهلئالوذلثا
الثامالىمتوجهين

السلطانخرجذكرنافانثاولهتعزهنالعسكرالمصمريمصلال

قاعهطفيلحطاطوبانمنثقدمثموباناطفيالجدءطريدمسيرهمبعد

ناصربناحمهافوصللجنياجحتىسائرازلولمهيةالرفيسارناتثم

ئةاوفارصبمائتيالدويداربخاطبآفاالزعازعئقدمثمفارصبماكانالد

ثذوكانالجحافلمنجماعةوعلىالمزبنوعلىالسلطانعليهظلعراجمل

وصلىالسلطاقحضرهعيمللصالةإسإاايهعفالشحبانهنالصفللة
العسكرئرساهعهوخرجيريدعدنيلاخرركبالجاءثمفيالناصء

قطغيرمناالسلكال1
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فزحواعدفىاهلعلىبالىحفاسرالحسكرثميوهيصالمباهحدفيلحط

فافيامنثالثةفقنل1بالذييكنعسكرلمعدنمنفخرجوقات
فيهواههـانهموربمايخصحوالماكعنهسالعسكرالواصلمنالسلطانفششوثيه
بالمعزالملقبدارواستاذاخيهوابنوابخهالدويداربنمبكفاصبسؤ

السلطانقبضثممواالحفاظبحقيبدواصبيوتبابنآخريعرف

رامنوهرفريبهافهكلواستهلىعزفاسارالدويدابنحصن

طيالفيلحطاالجةالىانقلثمايامشحةعدنبابعلىاخحلةفيالسلطاقافام

ء6السلطانفارتحالاضطراباخطةفيحصلثمايامثمانيةفهافاقامالستافى

ابفتغريقاصالخارةالسلطانبلغاالساحلطريقعلىزبيديريد

رهضاقصثهراثناشفيزبيدالسلصاادخولوكانهنالكفغرقتركوت

الحيدلةالتعزفاشالىزيدحصيرمنالطواشيوطلعزبيدفيفاستقر

السلطانهنبرسوموطلعجيدةبحزانةصتفيحواوعرانةايطجمد
المدبهورجؤشهررمضانعشرمنالسابماالربعاءيومطرنطايابنفشق

يوماليهنالئهمثرفالينفلمللسلطانعاحراكانيمعطتهموضع
ولمابالهماكتانبدوقبرانزلثمهنهنالحتنراالنياالتين

صهالفيالمغازبةلجديريدزييدمنخرجزيدالفطرفيعذالسلطافىءيي
منهموئلشديدانهبابالدهمالمسكرونهبعليهاوليواسواحرقهالخربها

المدنينخلفيداراستاذالمحزوهاتفشالفيالدويدارابنجماوهاتجماعة
لماكثرفسادالخلبقطعاعىوقدناكطوومئذطوالسلطان

االصفياكأ1
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المجاهديةولةااخبارذكرقاالدسالبابثأل

فشالفىنرأجههالثاهيةالجهاتمناوعيموصلاياريخهذاوفي

راجاالحلحاقدخلولمازيدالىخدتفسارفيالمعازبةبالدمنراجا

اسزئيلايخهوابنياهأئيلبنبمراباتجضةازالىبالدهن

صهرنيإلئلبنابوبكرفتهنياالعنقالتحتصتجهبهمونقدمويوصف

ضكربناقطعزيدلىالسلطافىاسنقزولماالمدبهورةالشةمةالقدةذكب
صاثرالىوهويالكدراصىئماايهاافمقدممدالمفضملهاثاقطعوحيى

وضربهالسلطافىباصصيحةففحةفقبضةاليهاوكانحسيئانجالتيالمجيم
كاكالمنالذدببانواعيصذبهلينفلمالمهجمحتهالىنقدمثمامبرضريا
بهولجفرأصهوظعفوسطاصربهخلةبحدمباالسيفحل

دفيفيرةسهنهعصرنابانجثفيتحمهوالفارأيتالجنديماقانا

الحيالقاضيمدمالقحدةخيههعثرمتالخاميهيومولماعنودنيا

المجوفيمسيرهانسنيةبهديةالمصريةالديارلدمؤمننحمدنالد

فريثاطساكلالىالبرفيبنقسههوئنابناريدزصصاكلمن

لبالتهوكلنذكرناكاالسلطاقلدوصاللزعيمولماوصاروانالثهمن

الشاميةالجهاتفيصماوالالسلطاناعركل

يئةالردثالحمنعدةفيهاأحدثاتالغةمدثنيالجقال
النتهاءصحاتمصالمليكصدتاتوابطلالمالثهرفئفيهاوتصرف

سانمنكيروكئرسالحلايهوبتيالحفريالمناصببهنيوأرباب
واذاالمووفعنربالمبهروالاالالذنوباعظموصةعليهاقةفير
والهندونهمنلموهالهصردنالصوكاقوملدئهلراد

حموصحمدجمنناهـابومحمدالفاضلالغقبهنعنيالشةهذوني
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وجمائةوبحينسغصنةهنخرةيالحماشفيمولدةوكانكريالما
المجدنواحينيالنقهةمحرفيثارايهمزياهلالسيرةحسنفقتهاوكلن

انعقلاالهامتوفيفلمااالصبعياحمدبنعليالمحسنابيباالمامصهبدافينفقه
الجدخطابةووليممربن4صاافمهاعلىهائفقههفاتمذيمالالسفالالي

الالتاءاومكوةوفاتوكانتاهياباصتدعاءاشرقيفيمدةودرس

تحالىالهرحمهالمدبهورةالسنةمناالولشهرربيععشرمنالحاب
الياشييميارشأبنحمدالثهعبدحمدابوالفاضلهالفييهوفيها

42هريمةمصواصلعياشاحمهلهجمدالينبةالمحجةوالشينايخاةيا

الىارتحلثماهيمأصبئمجيىالفقيهعلىابمديةفياوالنفقهاالشابط

فياميدجحلثمتحزفقهاءمتوغيرهاالصنيابئالعراففئفقمإبنبعز

ابمدرسمةالىعهاانئقلثمتعزدالريبفاحيةفيالمظفريهسةالمد

ازالىئنثقلاحوالهكألولمالفهاءاخيرهنوكانمهاعزلثمنجل

تحالىاقةرحمهالمذكورةالشةمنرجبمنوالحثريناخاكافيتوفي

هولدهوكانالمازفىاحمدهالفقاقابوبمرالفاضلالفقيهتوفيوفيها
ضالةفقيهاقوئةوسطينوصسخصفرشةمىكاكالجحةيوم

باديةفيوالمثالمزمجقعنالفرائفىاخذةجباابفنفقهعارفافوضيا

هالثافافامجبلةمديةفينةهقاضياجحلابراهيمممهتوفيولمازبيد

وهمعزلهعثرةاربمصنةبكرابىبنحدالقاضىلخهفالصنيهةعد
كفايتوتهلىهاشيراعببديتعزولحقمنهارباظرجبمصادرته
لبلقوفيانالىذلكعلىليهفولمرصولبنكلبنالحسنبنحمدواعاته
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ثحالىاتةرحمهالمذكورةالسنةمةصهرربغمنالحامىبحاءاالر
الفقيهإنااخيابنوهوسحيدبنفريدابوبمراصالحاالفقيهنيؤيها

سغسنةصوالمنمضيتلخىهولدكانداحبدالرحمنعد
خقبةبنرانئفقهفنعكاورعاضيفاعارفافقيهاوكانوسمائةوسبميهة

فاخذوصاباليوارتحلابراهحمنجاوحمدداعبدهوجلىاهلمن

وكانتطويالءبمرضواتحتالبلدهدفغيهوقنهفيوكاناليثيجهاعت

رحمةالمذكورةالسنةمناالوليجمادىشهرمنعنترالثامنيموفاته
نالىانه

عه

شاعراكانمحانبخاىعيبننصورالبارعاالدبتوفياوف
المجودينالشرالفصعايخمنالمهجدالشئهحسناعمداصابيضماجما
منوعدةاالشرافاقدوعنالحرانتيصاالسزفبيدمغؤالتوفي

فيفتلهوكانالمختارةالقصائدمدحهمفيولهالملوكاوالعربوصاء

تالىاطةرالمذكورةةالسمنالحجةخفيآوالقحدةذيمه

الخياابراهحمممرتبنمفبنابوبكرالصالحالفقيهتوقيوفها
بخالهثمابراهيمبنعليبجدهبداتهفيئفقهمحققافاضالعارفاققهاكا

إلمشارهووكانالخزرجمااالحمرجمدبناثهببدوابراصمعيابنابئابراهيم
السنهفيوقاتهكانتوالصالخىوالدرييالفقهينالخيمناليه

تالىافهرحمهاكصر

بناحمدبنابوبمررضيالقاضيالحتيقالمشههرابوالفقيهتوفيوفيها
ا3بهاوستمالةوستىاحمدىصنةسلد3كااالدبعر



4افيءالجزأكلؤلؤلتود

أصثاابيبنبحمرتغقهطفماواالصولواطديثبالنقهعارفابارعا

هدةفافامبلددطثمجميلبنيبعضعنفأضذتهاهةالياتقلوبمشقرثم

فقهاهأجمدزصسقابنبوكةصافراليثمنسكالطريقعلىطويلة

بينطعدفىقضاوولوممرفبعهبنبوحمدبهعلماطجهنعادتعزفلمما
علىمشراعنضلوابيناعفاستابئةوصبطارجصةفيوذلثا

يسير1تلرمؤبلاحهصممريسيرعلىبةبنوحمديزكهنمبهاالمضا

وافامعدفىعنتسهفعزلفضاقذلكوارهولهاوضعمميرعلى

مجسنفلمونمضبنبهسفالقاضيعدنفيلكرعوفأبينقضاكل
صنةاليلكولمبحمانةصىسةفياالدبابنصدواففصلرنهس

قضاهفاشراةاتهرفاضيثمقضاءعرنءكلئةوسبطعثرةست

الملثهالعلطافىنحنيانالياالكبرالعضاءاعلىهوواقامأبوعمكلزبيد
الهاالكبرالمضاءاواهرجمؤففضلهأهدابالملكالسلطادواتهرموالناالمؤيد

فييالديبأبنلفارالظفارىارحمنعدبناحمدبنارحمنعبالفقنه

السلطانرفالماوعالفيمزلهورنمونصبمائةوعثرائينصةصفرهنصلخ

ارحمنعبدالماضياوقلالسلطةفيالمصحرالملكتمرممهواالجاهدالملك

هنصمهرسبانفيفطلعالمدبهوراالديببابئرر14الملكالظفارصاستدى
المضورالملكايامبقيةاالكبرفافامالقضاففأهرهوعثريناثنينشه
جاالديبإنابوجمانقاضىاصتأذبئالسلطةفىالمجاهدالماثهعلفال

وكانتتوفىلنألىفيهافاقمبالحهاليفسارلهفأذنبالسالييلىجوع
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رحمهالمذكوزاخةااألولىجماحمنوالحشرينالحاكنىاصأوفاته

ألىلهالله

نفالمحرمشهرفيتعزالمأسلطانائقدآريهتوعثصةصنةوفي

وطلعجدعكرالمذصورالثهرمنريخامالحنتافافيومزدخوله

دارفيالهااهلهونزلالثجرةتأنفيالسلطانمحطعشيهالزعيممحه

يدبهودنهافييرأخنتاياهاعثيةاكعيمنخرجايامتحةمننحوارةا
سقطهظهرحصانهعةأزعمأخرفسقعلاوفارسهوماصطلىاذفرسهعلى

هبغلةعلىددرهالىحملاناقفالنهارهنساعةمجهاحسغابشتيصةء9

الزعيمدارمنقربالىأخهاراالفيافيناصملطظامربهبعليهايشدهمن

ثماعلموالثهخرآؤفيزارهأنةتالوررهولمورجعزيارتهخريد
فرنكثرالراجاالحمديومالهانتىوكأنالجداثالسلطاننقدم

فيهاويقفةاالىيتقدمانمجرتامرانمتاويؤايوفيهافاقام

دالجمنجهخرفءزعدقالىالسلطانونقدمكامةالىالجدمةققدم

الىمهابرثمالرجايةفيخطالشهرالمدحمىهنعننراصعإاالجعةم
الخشصحالمفبتفرحمنوالسنترينألثاابرماالجةفوعلعدنلمحالط

الميافيكاقالخشيرمالمياهغزانداافهرالمذصرمنوالعثرينالخاص

الصكرفأخهزمعظيمحرباسكرينابيننحصلهرالؤأقبلصةعسعر

صيحيرجآلقيهممنغوعطيةقتكمنهموقتلهصيحةهزيمةاهريالعأ

هنمهمالصكرالظاهرياخهزمأصكروفىاهغاصحولمهذاالسوقىممرءت



كلافيءالجزؤلؤلقووا

ةأرالعكرالمجاهديهنوتلاياهفينوتتاعدندخيالالظلعرمئ

01االجةنيالسلطافىاقامثمحمزةبنابوبكرلهيقاليالبالاوشثهمنفرا
ابنولىنمفارصانلطافىعصكرالهنفقلخراحربحصلثصايامصتة

علمولماحديدجبلالىاصلطاناموالناعكرواخهزموعاابخهأخى
وممنيئناغيراالكرادأنظظعلىغلبابنالسوحاخىابنملزملمطانالى
مفنحواجهافاقاماالجةاليالسلطاووعادثصبذللةاتحدفداناحاا

حربئذلحععكرعدنحديدنخرججبلالىغزأئمعمهرنضه
الماللمضلوضهعنصحموظهرعظيئقتاليتالثفاوقاتلتصديدة

احومأرجماباهنوجماعةصاعبنواالسدصعهلهبنممربنرد
االحيةالياالطاقدوطقيحاشماالغزتاوثبالطبثفايتللعدداهال

بريداالصدالبنهكشبخرقبكهاالشهرريغمنالثامنمكفال

هطهرتبنمحمدواالمامهوواعلانهبهاوأذاعنهكتبةوقبضتعدفى

االكرادمحطةميمااللططةراصلفاضطربتعشرافهواثنىفارسالف

ء11يننامحكيرانملهوظهرعكوأصاهلهوغالسدطانالمكرفائدمعغوهم
للجدعبحتزفوصلونقدمفركبالعةءاللطانثىاالكرادعاال

ءاثالمتعذلعدثماالخرويعصعهرمننوعشريخهايخعىيوم

الىضدآثمايامابهاوأقامالتجرةفينحطاالولىجيدىمقاظامى

هيعادئمجاتمضوثلالشيرمئعراالمئاالربعاالعواحربوآيالد

فدااالولىجيدىفيامةمنضاكروابنالعائئللالوقدأتزالى

الجزمثيلالالضوداللؤلقلة
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الشهر3خرفيتزدخالئمصيآخرابافأخرباهاالستافىبنههبلدكل
وصورخاتطاعيسالىحصرشابخةعلثمإامااالمذحمورطئاما
وخرجلجحالىعدقمنالظاهرخرجاالخرىجادىصهروق

وصارالباقوتلخيتطريتههوفسارابهانممهمنكانجمغ

مدآضحبانصهروفييهواتامالسمداقالظاهرنطلعقاهياطر

تالدجميمحصدشيخهموقبضيالواربنفأوخزبيدالىالسلطان

يومذلئهوكانيالسيفالمخرينوكطايمةمتهمفثنقهمتهميخيرة

أخاهالديهةقطباتيتدنرالمذضعبانوضريخهثامنالعالثاء
زيدعقمنفساراليهالطاعهعنخرجقدانهعةفيلغهحوضمدينة

حتىبهينلطفيزلولمشوالمنالحشلنالسبتيوميهاسيرء

بهرناحرضىحممايريدزيدمنالسلطانخرجالحرضمنزعهال

االصداحمديومثذثيصحيخزبيدكانوقصدواالحواؤفمنمةطااتجمع

منوالحثريخاالحامنللةالمدينةفدخلوااوالالمدبهورللدعيسيلخو

تجهبالرحمنللروفلثمخربخأالرحمهعديومئذجياالواالوكاقسوال

رأضحودطكلهمالمدينةاهلانوظنيباتبةحلةزيدالىصنفهربللعله

المغسدينطلبقيباحمحهموساروامديفيدلدينةاهلهفاجتحيذلتا

داحضيخهدحموااالميروامسبابكلوصنقودممنهمجاتكوافامس

فثتقامرهمخولىإلميررجعحتىحبسوهمتخرينطائفةفياالصد



ء3النافيهالجزءالوئثالحفود

زبيدالىالسدطانورجعأخرىمحالطالفةمنهمطائفة
مالكالديارمنمؤننبنالديخأعمدجماالالقاضيقدآربئانهذاوني

12االثيهةوآقدومهوعالمماليثهمنفاوسائالثيهةمننحوصهوالمصرية

مديةفياالفحىعيدالسلطانكليدالقحدةذيمنويلحثريناقاسع

باالفيةتحالىالمحةهنثمتزفطلعكلثهبضعليهوحصلدزل

بمرابىبناحمدابوالحباسالماضلاالفقيهتوفيالسنةهذهوفي

مشهوريهرلهادياعارفافصمجانوحراراهلهمنفىلماوفالمر

والسثااردبنالآواكراالوافدينآاطصاعلىصبوراعقصدبهوربهرآ
كلعندالقوليقولوألبميدةالرببةاالماكهالىاالس6جصوقفاءفي

تعالىاللةرحمهللذكورةالسنةنىتهوكانتأحمد

طلوعهقوالحكرحصنالسلطانطلعوعرينصبعصنةوفي

الىارعيمتقدمائائهاوفيالممأفيهفاقاالمحرآصنالخامىاالحديوآ

منصورةاخذتلىاالضادىالثافإعثرمنالسيتيوآ4وفيصهامة

القاضأوطلعالسلطانبهةعالحمرصننحهاجحلمرتعهابمساععةالدملؤة
يمداقالمروفييلهخحنيحمللجيلةالىمؤمنبنمحمدالديخهالج

دلهالسوحابنوصمالاقصدوذددورجلفيكرجيدبصموطدع

واحسنعيموخلعجيدةمقابلةالسلطاقلهماضكرابنومحهزت
السلطاذمنفطلبواوأمجاضهممدحجمثاخمنجاعمعهمووصلاليهم



الجاهولةااخباوذكرفيلبابماالدسى

يوموطلوااجيدماالالسلطانلهمفبذلهالجلقنحىلهميبذلمال

بخهمحعالدينجالالقاضيتحطلةجالىاالخرىجماحىمنالعساج
هوادفيالزعيموحطأبفيمهللسوحابخهوحطجلةفيمؤمن

يويدونمافيهلهميتمفماطربفيهوفتحوابداجبلهولمجصدحغضمبااءء

تالثوااهلوطلعغيرذلثهقيلهلهملفيجماالوفاءعدآسببهفقيلحمقكمال
محتباليجوىممربنبمرمحصدابىالفمهولدنبماتهبدانهللى

خبروافنرابوحهكلالسلطانمنالظاهروقدكاقالمثاالىأيفاكتبا
امات

51

عمدالديخاجيلهالقاضينظبهرتايببلحممافغيتفقاللم

ضيابرادىمحطتمنوالزعيمابمنالسوحوابنحيةمنمؤمنابن

صتوبهاخرجثمضلقرشهوالىتزفيالسلطانآوأفاالسلطانبطلجمن

باالحبةحطحتىرمضانشهرمنوالحشرينالسادسالجمحةيرمعدنالى

مشكورالدييرحسنبهانالحكراتابثهيومئذوهوالزعيممحهونزلي
العمعكروذلدمنالحاجةويأتوعشيةبكرةماطإنومكليلناءيث

ينزووعدملمطاقالىيظموجودهوقلهالطحامقيهقدعتوقتفي

وظمسجالهملاطربكاتورجليلععكرمنهايهاوتخرج
باللساقوسقهدبسوءواوالدتعزالماليدمنوجاتلرلددمن

صهردضاتالىطةالمحفىمؤننبنمحمدالدينصطلاثعانجيهأقا3



54النافيالجزاللولؤلةلعفود

ققدآبهاوالااللجايةمعضلابخاومحيهامةفقلمثمةي

توبهواثماالرةفياالضحيعيدفعدواالحمكرمنطييلمةفيالمدبهور

دزيالي

احمدالفمهبنابراهيماحقابواالرعالمقيهوقيالسنةهذهوني

بهمجتمعقداالكزالمجبورعادينايغكقجميلهبخهمومعىابخه

المقيهعنووالنهايعنفقهوأخذاليهالواصمليناالسمناحد

للذكورالسنةفيوفاتهكانديجمشرجاهالمنللعثيخبنممر
تالىامهرحص

جامعبخااحمدبنمحمدهاعبدابواظطيبالمقيهتوفىوفيها

كاناحمدلوالدهضغلىاتسيةوللباكىالمجيابخاالمررفللباركى
فكامرضهمنيخااالسلهودعاتحيضامازلرسصيرسلمن

فمهارجآلفاضالمحمدهذاولدهعقامحابهاليهونسبلذلكمباكا

لهاظرابيبناحمدللدرصإنكالمقهاعيانمنجماعةعنأخذصويخاثاف

مرئاللتهوكانتمحهكرمخلقةسنمروعةفيهكاقوأمثاله
ضطيااسترللرقائفيوصمنفكتاباوالمتصوفينالعقهاءمنالمنقطحين

الوللثمهررعثرمنالرأبميوآتوفيانالىطويلةمدذزلمديةفي
تطداقهرحمهالمذكورةالسنةمن

احمدهالمقهبنلهيداعلىالميهبنلمحمدابويطنالمقيهتوئوفا



مبةالمجاالدولةاخبارذكرفيلسلدسلباب6

ثمهـ

وخسيفصبعسنةمنفرعفمولدهكاقالمجنيدمنصوربنابن

المدرسةنيامحيداصترهذاالمديهوراالريخفيوالدهتوفيولمالةع
وكلعليهممرايحيوىبنمحمدبنابويهرالفقيهوحدتبتعزاالسذية

ولرقمحتعوقرأاعريتهآايافىللؤيدالملالههوأصدالصحيةمياعايخوته
آالعصوفصدىولهفصيحاشاعرانحوياأصموليافغيهاوكاقعندههمنز

منلىاالجمادىمنعشرالعافىاالحذآوتوفىرافاوشعرعرضى

تالىالثهرحمهللذكورةللسنة

ممربنحمدبنبكرابىمحمدبنالثهابوعدالبارعالفقيهقعنطوفها

بحينوصاربعسنةمصاطجةذيدتنرمنالسابمفيمولدهوعدطالمجيىى

كقيامفقاموصباثةعثمراربعسنةفياالصةضاءلىووبوفقهوصمائة
أخضاشربفالحمةعاليوكاالمكرعنأخابالمووفرااللىايه

جمالمترجيالايامهفيومملعنهيرمالماهلمنباصنقطعينيقم
عديشةبذياللةالمدرسةالماواطبغهرممنوالاهلهاصدمن

ةالسصهرصفرمئقيالشافىيرعلىصبراصقتوالوئوقمدةالمطعدنبعد
ناليافهرحمهالمذكور

قريهمكنيوكاقلخضرىلحدبنحمدابوالفاضلالفقيهتوفيوفيها

والورجبالدينهدكوراوكافىللعروفالطائرباسمرحمةلحايقاليافعجبلفي
وصبعائةنوعثرائينشهيدبموتعلىوالبمادوارهدوالصالح

ئلفهزحمهالمذكهؤوعثرممنصبعصهفيوئوفي



7ءالنأليالحزه4اللززلني

هيهـكثااطفعرىاحمدبنحمدةابومسالصا4الفقيهنوفيوفيها

ايراهيمبخاعلىوكلهارسولهابنعلىبأبينتفقهوكلنبيمانطرلةالقرية
ولعنناسابنمتهباوتديرهالحجقدمثماطرفيموأبرأهالتهاى

رحمهالمذكورالسنةمنصفهرصنرفيتوفيانالىرالبرلحبادف
ئحالىاثه

نحومفضلبنحمدالدينجالالقاضينقدموعثرينثمانصخةني

منضلابنايهرجعانالىزيدمدينةفيمزهنابنواتاماثاميةالجهات
افهرحمهالسلطانلبنمجزيالهاآلمنهافاقالشاهيةهالجباهرأل

حبوهوطعدنكلالمحطةصائرالعسكرفىفيوارعيمباألحبهمحطنهفي
كريئماوفحلاموأضفيأالصياءوضعمنطريقاحسنعلىوعاباب

يدكلناالملىةرتبةباعالمذكورةالسنةصنرمناوائلنيوعق
جهتمالحالكراماالحروممايايناكعزيرنغادراالالمنصمورةهونيمن

لعدتعزبمالسرعامنصؤجليقبضهاجوارضوافىينالدصنهاالطواشىبارسال

فيهامبنرلهناتهكنحتيوبذلالطفهلواصمنطاطلعوضاح
ء6نوربومعذناثوممنوبماوىكيرالحلعدينارطكةألفاصتة
عزاالميرالسلطانلهمفأرسلبمصوربنتالظاهروورالهلهوولدعنالد

تحتبهمفارايهأنزلواالمنصورةوصنلمافعيمااختبنةالدممن
ارجمالالمذكوروقيداطمتمناالمارةدارقيتزنجعلواحصنالىالحفأ

كيهحهخرثعيرصفراكانالعدقبابعلىهفىلومدوالسلطانهذامنهم

العلطاشوقزرلهلدياعمنعدنبنىمنبحضخرجالمذءورهالةمئ



المجاهديئولةاخياراذكرفيلسادسالبابر88

ر31

همالمه

فلماكافىيالالعكرجهةمنجمهموطلحالثفاليتمنجمعاماوأخذ
عدقعلىاسلطانازحفالمذكورصفرمنوالمشريناالثيىايوم

ورائهممصالمجاهدىعكرالصعليهملخرجعادتهمعلىلحربهاهيالخرج

يمافدضلالمديهبابوفتحعدداهلففشلالسلطانباسموصاحما
نجاتلجحةظيمنالحثاءبحدالصملطاىووصلالظهررربالممضلوالملك

نزلالثهرالمدبهورمنوالحثرينالرفيالجصةيومصجعاصبحفلماايحكرفي
يمكاثفالاللربطريغهعالالخضرأهالخكروسارالمهنملطافىاا

فىوهويةالظاالثغاليتهنوجماعةأصثهالمامنلمجهاعةاصدىالسبت

الثفايتمنوجاعةالمماللثمنعةفأصربقللبحممفطلواءضراط
للىهاينواالظربالرأللىونزلرالثهابانحواواطصدالسرلىاحمهوهولدنيوالحر

لموفقبظمحمدمحطواباظرالمسىابئهابنالوالىوكانحديدمنسلسلةفي

ولماثهيرحجارجمانخركحل11فىشلىالذيارضىبنالمحزوالد
واتايجئهابنأصربثنقاالولصمهررءعثرمنالحاديايمكاق
نالعشريومألىالعلطانوافامارمغرىبافىالجرهنهمثمايةوغرثالموفق

دىجكرةفيفدءياالدملؤيريدعدنهنخرحثماألولىجمادىهن
الجدللىارثملالىمنهازلسهرثمتحونصففيهافافاماآلخرة

االميرووصلالثحهرالمذكورمنوالحشريقاالفىالالثايرمآخفلهافد
واعالمجيدععكرفيصمهررجهغرةايخمىيرمناحىنجاالحمنعزالد

عصروضرتالطانااموالناعلىدضلتدومهوساعةاياهابتاموطلخانة

اينسالخشيهـةتاالكاتالسالمبداليهانخرجالبلدخارجيخةله



ءءالتافيالجزهلضوداللؤفىمه

شحباثرشومىقدرلهوقاشماليخضهمنالمدبهورسرقالشهرعن

وفىجادفيفيهالللطانهداياماروسبتهذهناالسدبنحنوصل

819صصبانشهرنالتامنىوقبالخةإراثثمايةطهلهنظيرلهالفرسجملها

بنيموأمىفيهالذيناطداماخرجغزحصتفىالديناالهيمارعزضالف
مماواعذرالسلطاتكاتجثموارصيديةمؤمنامنولتاكعحملمجة

الثريغاالبزماميومئذوهوجوهرالرضوانىضىالايهفئقدمصغ

ووصلعسبناالصدولدهووصلبزلكيخبرالطواثىفعادهةتفسأل
ورأساقهعبدممربننجاعدبهاآوالحاتحزالمدرسونفهاءهةجماعةمصه
باطفورلمفاذنالسلطاقبابفقدوأجبريلبنبمرابوذيؤالفقها

الدينلالهيرعشةالفتهاءبئالسلطانعرحنتابلةآحنوقابلههالسلطان

جيدةبخزانةعدنمنموئنبنحدالدينجمالالقاضىووصلصاع

السادعهيعماللطافىالىصاعاديناعضاالهيرووصلوعرضاألقد
لبانااليلسلطاناعلىفدخلىااافقامحبةووصلالمذكورلثهراعثرما

يثدمانممفورويرانالطماصىعلىاللطاناطضوراصفلكخاللوفى

مىلوصاالصاهةمنجاتفىلفوؤفنقدمتعزصننجضىا

612وعاعالفقهاهوخرجنفسهطبةواوجمدعتابحاصلهماللطان
ببوتمنيتفيصالحوسكنتعزالىالفقهاونقدمالسلطانعدهن
جماعةفيالسلطانخرجالمذكورشبانمنالصثرينيومكلنفالايخدا

صالحفطلباقايىالىصرأعاظرجؤالحسكرباطروجممفةاصوعلىقيال

مةوجماتلدصهخرجكيررأضوهوخرجثمفنقاعاخاساجملةمنوولد

مألىلجز31اللؤلؤتألحفو



المحدهدفيمولةاخبارفياالصهبا5

ودعامماارعيمالبرزالجدانطرففيوافيعالجوتفظافايتأصامن
اشارقدلصحابةمنجاتفىالميدلنوطالىابمدبثمثاورمماانهعلى

االيتابغيهمنصاعنزلفاوالضرباطنباإحوومماوالزمايالممافقطال

الللاليخافىاعاورووايلقسايوحممابقةثافلفنلتمصاعةفقاتلابخهوأ
فدفنايدفنهمااصئموجوههماكليخامبهولللهنصفالىالثايةوالليلة

الشجرةبستانفىتعزلحطالسلطالماليئغدموالضتريخاالثالثيهمولماكان

المذكورالشهرمننوالحثرالسادسيومالحصئاللطافىوطلع
الحصفاخذنيرابنكلصبراهلبحضىحافهشهررمضانوف

صهرمصوالحثرينالحاسيوموفشريفببنىيصفونقوميدمنء03

فسادمكروعذقدهوزحجهةئممولباألالمفضلاطثااوخالمذكيرؤضا
منهموقشلصيحةهزيمةفهرصهداالمفضالاطثاليهمخرجموزحوقصدوا

المؤضصديداذآلذلثاررفذلوارووصهموجزنفرمائةمنغوا
الخامىيوموخرجالسلطانلموالناالشرفحصتقبضىمنروالصثالسادس

ثمايامايخهاقامالسادسجممفدخلهرفالثحصتيريدتحزمنالصمن

الحامنىالسبتيومتهامةالىئقدمثماياماتاثفاقامتحزالىرجع
الشة7خرالىفيهاواقامعحدةاذىمنوالصعويخا
ممربنحمدتنظنجهحمدالفاضلالفعهكاالسنةهذوفى

مدرصةائمدرالنفرفقحاثويفقيلهاعلىقوههفريدوكافىرا

فاقاماانجةاليالمدرصةعادالمؤيديةفيشتوالدهبصدالسلطانم1

تاثافهرحهالمذكورةاصضةافتوئانالىنصسزمهم



ألهافياالجزهولؤلضودا

اخيمارمنكاندافعبنممربنبكرأبوالصا4الفقيهتوفيوفها
لرزيرناجةفىالتىرصةالملىلىهدرساولكزلمابالثتاللهالمثايخأوالد
المذكروالسنةفىنىلالصحابروأنعوفضلأخالقمكارمفهوكان
تالىاثهرحمه

نبةالجيهيىجمابرنجهمحمدبنعلىبنمحمدالفاضلالفقيهقوفىوفها

وستينثماتشةولدامتقفاضالفقيهاكانبهرهالمقدمإلدالد

وحجوهفخهاالبلدمدزصوأافيوبالفقيهعسلمابابنونفقهوصماثة
لىظاطهصرحمهيقظافالماللجدلطراتئققوفىوجطيئوعشرحنةلما

الفقيبفالجيلبنالىحمنعبدأبوالفرجالقافللفقيتوظوفيها

ولىهدرصافاضالفقيهاكاقبهربابنابراهيمنمحمدبئالرحمنعبد
صاجهحسينبنحمدبنابراهيمبنبحلىونفقهةوصقاوصتينسنةلالث

بالموتواحضىعصميافريقاخرىالىانمقلثمبالدهفيزكاهدوغية
افمتحالىرحمنتالمذكورلسانىصهررضهـافتونجهافيلثويرأءالانايقلأص

عبدنجاارحمنعدالفرجابواكلمدالورعالصالميهافاتوفيوميها
ابنة17أةافيزيهـوكانعالماعالحاافقيكاناسعدةايىبنالرحمن

اليلثهرحمهالمذكيرةالشةنيلرسواوتهق

ضبالحجازواخبرواالمجاجوصلوصبعمائةبنكثرتعسةوفي
ملولنصوؤأهلصضهنفرحصلوفىلبمةكافتالقفةوافى

يينووأالمصرواهليبوتغالبانهبراالشعوبجمدتنادخالكاعي

نةويطبعلهالمنععوفئخبنىبرونهاظاهراكاتبعاثمهعهميخاعيوالم
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والرجمالطندةلالوانهخلكبمراهةجوابهفرجعوارجالجمالمالالممادة
لباهداطةالسلطانالىبذالخهالحمبلعافالمصورةبيوتغابفاخربوأ

فىاظفالرىارجوهصنالدصنىسىالجزدزيدمديةجممثذئانوكا

هربوااالشحوببهمعلمفالالشآيصقدحمعوكافارساؤإلثينرجملماثة
وطعاليهاالثايوطلعاهيفنالداميهةاطواشاافقبفلجعررةامى

نالسلطاتووصلتدشالىوارجمهبالجلالجابمنجوهرالطواصى

نجافاقامجدرىبهعلققدصريضاىاقرصعثرهنالخاسىيومتهاهة
اآلخرربجعسهرفيبحايختاطةخرومنأاولدخدولهوتيتىالجمااطصا
نااصديولمجمانجهصمةارجمالوطلبوالرصافيامباستففاسر

ثمالشجزالىالحصننالسلطاقكألاالولىجماحدرلومنييريد

صودرذلكخاللوفيرجههنرينالحثالىجهافأقامغوعدنئقدم

منفىالسلطاطلعثمينالدواوثماذىاابنواتهرجزيليمالهوهنابن
بصدقةطضدقهرجنالنوالصثرلساجاليلةفىبوحضزدآبيهاالىعدن

ثماياماجهاوآقامعدنالىعادااليعليلةفياكتيبأيامانقضتفالحليه

عيدالفطهـاعضىاانالىالحصحنفيفاقامصبانصاءاقؤفيةحمرالىطلع
تزوجاالكهنجااالشرفوهوالبنمنممهابنأخرافاضهاشالق

الشهرخرافيبهالهودشؤالهنالثامنفيالياكابنتكريمتهعلىالسلطان

فغزاالهجراهلهفقضهاعدقمئقافلةطلحتذالةلظسالمذكعو

يخهافاقامالدمألةطلعثمعدةهمموقنلالقحدةضهردنيراجفىالسلطافى
خرجالحجةشراننصفالاالضعيدفعيدفيهاابئنزلثمهد



افياالجزاللولقلحقود

مهعسعالالسلطللييوعسكراخهزمواياهااصريدقئالصلشعوجأالعللطانها
ورجلفيلصكراوجماعقمفيبنظاهروقرآالحسالفقهرلثانعثر

اخىللثالجرلمبمبنهخمورالحيرايىيالمامنوفيالمحخةهذهوفه

الؤناعالموآحدباإلدنيتلطدهشعايخحموهوعاهآلعالمافقيهاوكن

اطدث3انتشروعخهماواالنتانالضطبرةصرالدههوموصوناوممت
عممرةثالثسنةحاوايىسنتالمويدألمحثااطافىاعليهطعو

النةمناالولريععئرخمامىأثالثاءمفىمحالهوعنتثةبطوس
تعالياتهرحعهالمذكور

وكاثاطوالنيصلمممربئجمنهدوالفاضلالققيمامحنياحو
لمثالثةكندةمجيهاعنةرمفمافىمنصهرعنشرلبحقاليلةمولة

غالحات7بالقرااوحماوعبدعلىفاشضلالىحمنوعبداثهوعبدأوراخعى
السلطاقاخربولمايجاءنفقيهماوكاقبالفقهوهندوهأئهعدواشضل

الىرجعندونفقهفاللجدعنالمدبهيرهربضالنالمؤنيالئاا
خمىنةفيهخاكتعنهاوالىقذسنواحىفيأفهعدأخوهوصمكنبالده

اللورجعبالدالىاشقلثحجاجرهدةأطقريةفىوسكتىئةوصوطعرينوع
شهرمنالساجسمندروتوئخبروانقطعقابلرحمئواساعد
تعالىأفهرحمهالمذكورالسنةهنهرمضان

عرفاعفربنجمنحدبنالحسنحمدابوالفاضلىاتوفىوفها

وقدممصرملوكالحيدبيناحدوزيرمختارالولةوكانلةدلدجمخار

اجماتمئكاورحالممهلهيصفىالمؤيلفلمالمئايامالمحافيابوعد
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فاثضوالخولفلواواواالصوليالحعاعاؤاوكانمصرلواصليهعنلقضاتاا

شزفسافرعنوتهدبمعلهيصففلمهدةتؤيرماإتأبلةوالجبروا
عادثملداطارنفحتحقالتهائمفيفاقاموسمائةوعثرينصنقارجقح

بةالشعدنالسلطاننزلالفزاكراالنشاجمالكاتانماايافاقااليها

قيمفلعسعلىلينولمخؤصهحملةمننجحلهضلهوعرفلجهفطاحرصابه
تحالىافهالمذكورضحمهالشةمنرمضاتصثهرسلخفيتوفىاناليالحال

ريالحيصبرهبخهاحمدبخاصليمانجفاحمدالفاضلالفقيهتوفىوقيها

مصتارمنريةفهوصمائةوخميفتماننةؤلدعودآافةوكان

طاهرعلهالنرائضوترآاالجمىمحمدئااخذواحصسرعةنانورصصن

بنلهولمفيروبىمدارحابحضفىؤسدوالجامعاماموكانمدةاتضاءاولى
تحالىاللهالمدبهورقرحمهةالنشهرشوالفىتوئاناليالاحسئ

الزيلىحمدبنبمرايىبنعلىابوالحسنالصاجالفقيهتوفيوفيها
نخلةواحمنةالسالفريةصاحبطالبهاكأعقيلالىنبةلىالصب

الريلىنجولهميقالولذلثاالحبشةقرىهنقريةبطةبلداصلكان

أبوحفظهرلهبهاهلقاهدجمدالمةاقريةنهمهقدمهنرلوكان

ومصمااواخوهالمذكورعلىلهأصقيليقفظهرااهلهأقمنباصبكرابوتأهله3

كثيرالحاماتوكانكثيراطماماناصبكرفقاييبنعلىوكانوعمصالحلت
الشةمنخرسهرالحجةالمثرفةمجةوتوفيوالىكانحطلثهالحج

تاليافهرحمهالمذكورة

تثالتمنصينحصناخذالسلفافىثةوسبهسنةلالثينوفي



هر5افيهابئلقتالشود

ناعوبأصديدحصارآمدةحاصزانهـرالزجمميدكلقهراالسنافى
اعلىثيلرمفىالظاهوالسلطانبيىحااحصلثمخردتاجةالىالشافى
اكالابحدانباشديدخرالسناقاابناخياثكالسيوخرلمجبالبااقهرذخرالسلطان

3وفىجرالظفارىوهوالياصىايايميهاحصنفىوولمواالفىولى

أيربهاالسحرمنفقئلابوهقئلالنطاهرنأماطهبنطاهرصامعحصن
بااليمانلهوتوثقالزعيميدعلىالسنافىبناتالضاصاحالسنةوفعت

اليالسلطانئقدمثمباسرهابالدهوسلمالئريفاالباليفوعلالمفلظة
الركعتاطلعنخارخاالفاعشرجحةفىوقلعثرالفااثنىزفا

بنالثرفإومئذارإذاتكنوغهرهمصافواالوالحرجياالكراد

وجمدتزفىلطان11اصتقرفالاقباىءارهخاوناميرعيملكواتابحباج

الصنغالشتمالرضوخرقاطالفهنعليهماكانوأانجثتزعلىاهل
الصكرالساصاتطلبالشهرالمذكورهنالحشرينداالللةفالكاق

جبلههنناجةالصعكراليمنقطعةفىمقدمووجمهكلرهإتالمةشث

وطلعطريقكلالحسكرهنوغثهمنالعدةمناطربعيهمواصير
صآرألريحيننحومنتدعارعدهحتىالموادميصلفلموشهالجلاطانالى

2ءمتتبلينلمهنهمطائفةطربقهوشنغاالحصنيريدكزعساوصارفي

ذيافآلشديداحتيعهمرويجزطريقكلتثمييالكلتى
افضهفىهنالثهتونانالىفيهافافاماطتاالىنيراباكهمعرب

صائحاالسلطاناصالوقعةيممنيوماعشرخسةوبحدخراالجماىهن

زلولماالسالحمجملالعنعبراهلفوفعلىالثاملةةبالدى
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ريعثهرمنالرابمايومنلماعنثباتجمؤصبرأناممنالسلطان
الجندالىصاراآلخر

السلطانألىداودبنحسنبخوصفاشهالممصلهناريخحصلهذوفي
وصلافلهالجندالىاللطانفطبهاطاضةاعنقصدمالحروجوانثيرألكالصص

وحمسينئالثصةالىمصناذتجامتحزحصتالييهالواروقيررلزه

يالقاضهأصكراوصالالمذكورريعصهرمنافتاساليومفىوسبحمانة

جمومىالمجنفاودحمماوالديحضحهوالمجيرىممربنحمدبنابراميم
مستوياوكانفهجبنعدالخعالمذكروقدمالهرئعثرلثان

االمرزلءوقائهفىالصكرلبلمرجالتغكروحافظاحصتعلى
دوالالحصةيلمبانابئاليخطهعثراطلقارجامكانفلماالزجمم53

الخاصالخيسلكالحصنفقضبارحالطوائىبهفطلعالسلطاننائبالى
عساكزفىئقدمهالصمةااللثيومالكانالمدبهورالشهرمنعثمر

الدهلؤةنصورةمىعطتهوءشهاصلدالطافروفرمتالىبلدالىالمصورة

هيخوكانالبابصاحبيوئذمومننجهحمدالدنجمالالقاضىوكان

االعببلذللوليساماالحاصكلهاقدالضضاءمنالزعيمينو

السلطاققابفىنمؤابنفاوغالسلطانعندلثقدمالرياخكلاالفس

الميلهعلىالشافىبنهووالخياثانفقانهأخبرهانهوذلثهمنهشهاها

حباجرصديقااتكاجاجروبنالثرفقيلهفىوأيدفداالظاهرالى

وصدقعماعظيماصذللةمناللطانقابئفوفعمزمنالبن

عهويروىالزيلىووبنحمدأصاعاالفقيماتوفىالشةهذىو



كافيافيلحفوداللؤلقت

باصاعيلتفغهورغااطماهعقناافقوكنثريفحسينىانهتولكانانه

حروناوعنممرالروصوغيرهعنواضاطسينىلحطبنوبلىاطفرى

فىوفاتهكانامفيدشرحمااللمعوشرحوىالفواصابةاحلصلبالفق
المذحورةةا

وكلفجميلبنميصىبناحمدبكربنابوالصالحانفقيهويهاشد
طثكالددبنعلىبخالهئقهوكانناصعامالعالمآجاداورغانبيالكافف

وءعالوءالوورغافتهاخوتداجيوكانالصريدح
خالياظهرحمهوسبمائةاثالثيئرأسثتوئىافيتال

هحلثابنووبقاكداباسابواالجويرالصالحافقيماانوفىؤيخهأ

ونجالوجوداأزمانكرهاوفضالاأعينهنكانوجعاحبايافدى
واعانهاالطابوماوصلهالففلعيهلهوكاناالقطااحدمحبما

وبالفقهاكرمباعيةيثنيادريىالشريفحمعتالجننقال
وتوفرهاخفمثلهاظنوالثلهتلةفىفىاظنمابهتويقول

تعالىاطهرحمهالمذكورالسشةخرمنااليعشهررمنمضتاليام
انجهاوصلمابالزعيمالمحدالمنارقعائةوتؤإلكةاعدىصشةولى
ويشهيدنهماياسودالسلطانتاصعحقةتالساطانقلبئهوش

اطدفىسمااللطعامصاحبالزعيمنونلكهنبشىءللزعيمعلموال

639اهلكالزخهقدالعلطانوممنمماطامملانفائفقينقطعيكالفانه

كافةللصكرصيطآمملانهوعزةالىعيمبهفاتجمعالهفلثمطران
فىالسلطةفاجمابهاقيتلكمهميمثىوانلمطاحضوراالسلطانمقوصأل

ألثافيالجزلعهؤلقتلالتو
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أعنعلمويهافىياضةاالياطنيمفيوسىرضهالىفرجعذلكالى
االصرةممااتوعرقاهحباجروابنهوالططانالىبادربذلكموئئ

ذللقىالسلطانضكتالظاطريةولةبالدعياماالسلطانهعلىالقبن

فدخاالمنممورضايدملؤةلى1فورهمةقهضفبهفىاوقعاقدمانقتمء

شظعفغئلاصربقلهوصلفلمافررهمنالزحميمواصتدالمغربصالهبعد

يخهاجمالالعاضيايالخاصهمنلميولموقيدهمابهاماجماتولزمرأسه
هداراموهوعلوصفيمادقهيؤصذالرعيمكانكافحسانبنحمدمكال

عرضىتزاليوعادمطرانالسلطانهواضذدبهرناكاازميماقلولما
فاسضياافصادااركانمنكنوانهافىالةبندثالغبيذكرمنشبن1

اثبألمنىتوثئقدرجملصذاؤاليريدماالىاجماكاالسلطانء33
ولكةقعادقطعةانهاشئهوالنضىكللهعقدتماقضاوالالمؤكدة

احضرناطالاخاتلانهايحيويالرحمابمدادىعيااذاوكناننهتد

رابنواصذلكفيالديخهوجيهالعاضىاالىمؤصنابنفاصارضرعاله

وحضراالبهرعبدعاضياوهواالضةفاضيالسلطانوطلبالشائي
ظلمااخاهقتلالغياشانهعلىاشناجيهوادىالدولةووجههالفقهاءاجمان

الدينوجيهللقاضى3اطفقالاهدهنذللةالعنافىابنفايمراناوعد
اسلطاتاللىالدينوجيهفالتفتالثرعيةاأليمااشانهواالذةالاقم

عدىصاالسلطافقألهااحااريدسهاحهعندلىلالسلطاهوالتياوقال

فقالاخيئبقلفيهيخبرفىكشاتاالىولكخهيهبالوالشياد

هنخلكمقاههنيفامرالسلطانحضوراليهابدريدالسلظانهوالنابا



لكهاالنيالجزدمززبهلهثو

ابئأشافىاابناعترفاطاضريخاعلىالكتابفرعظاالكتاباضر

النئهعليكالحمتجهقداط3لهفقالباثحرالمتلبمرنوجمرافىخطه
ء83فسألتلهزانكالكتابفىافررتوقدالكتابكتابكهذااقاعترفت

بتسيمهرالسلطانفاكريمهمنمجنانالسلطانمةينأهـاوجيهالقاضي

ئفقنلالجيمليةالىواخرجساعةهنعبهمورفقبضهيهافسلميها
يسيرةبمدةالزعيمقتلبحدقلهكنالسلف

ولاناحيةفيممرهاالتيالمدرتبانثااصرالسلطانالنةهذوفي

عكالحاطواماافهاورتلعةوظوجماهعامدرسةوجعالقزةهـمن

لماوالحدثيقزوفىوطلبةثأومحذالنقهترؤقزصصاوطبةدهاووةومزذنا

عيهاوقفنللواردلمماوطوفقرأونيباوشجاالعرمنايتطعونايتاما

منمابربمنابةيقومجداوقفا
إبنصابناحمدبناطمنمحموابولالرعالفقيهتوفىالةهذهوفى

وكانةوستماوثمانسبععنةشبانفى5هووكافىااللهالمنممران
الديخاجالالفقيهعنفاخذجاالىممرودرتحلبنصالحبالغقيهئفقه

تعآلتنسخاوىالوالمنهاجوحصلغيايهالنبودقللبافعثمان
لوحدوكانعيالثيرازىعقاالبىالمهذببعضاشهروحفأربمة

الوصففىرجمةالولمابالصالحءهشوراوورطوفضآلعلماوممالزهانه
تحالىاثهرحمهالمذكورةنةالعفىونافوحلمنعتاالعىئناتلهايةط

ايىبندطينبنعدبنللحسينامهابوعبدحااالفقيهتيقوني
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لمنوعورعازاهدافاضالفقيهاجيداكانالفرأوىالهمدانيالسود

ثالثصشةخرمناالثحرربيعهنيخاوالحثرالحاسىناالزيخايوموثما
رحمهالمذكورةالشةفىوفائهوكاتتبايخهتفقيهوكانئةوسظمولى

شالياظة

الخالتالىالحساكرالسلطانجردوبعائةثنوألاثنتيهةسنةوفى

مناتحداذيفيحتحصنفقضىناحيةماصعليهداطربؤخح
المذكورالسة

احدشتووحمدبخبنعثمانهمربىابوالخطابالفقيماوفيهاتوفىككالص

الننيهوقوأالكريمرالقماتتاصصظورعاصالحافقيهاوكانيركدطالحباللى

بارعآوكانغيرعلىالمسماتبعضصنةخفهاعلىعتتةفرا
تعالىاقةرحمهرةالمذكوالسنةمنالةبذيثتوفى

حدبنعيىممربنالخطلبابواالحيبالفاضلالفقيتوئوفها

وصكون1لمهملةلمحين1بفألالقمسكنهانوصالمرىالمنثمصلمانابن
جدمشاكةوله1يخيرصصيماالثعرمنويروىمتاخبافقهاوكانانقاف

المذكورهةالىمىتوتوكاقبلدهكتالكلمةهقبرلالحليمكثيرمنفى
تحالىافهرحمه

اذعتاطدقجةلرلطحونسياصاطاناقبفىوثالشثالثصنةوفي

لصالطاعةئالخدلفونودخللمكةافىاسقتوصهاطوعائلالقب632

لهاوجعلذلثاتيعسورةتكنلمصورثباتبيرةاقةرحمهالسلطان
الملكامحابوهربواصتقرالملكوحفظةحراصاالبواب1علىورتبابوابا



6افياالجزةلتودالولؤ

المئافكمببهونيلوامالايحددلماالعسبهملماضاقنهالظاص
جاجربنينايرضرواالموهنبنحمدالدينجالالقاضىالظاهرالي

نهحههنلىعيهشاملةخمةلهويطلبوالصنعالصلحئلهعىيبافى
الدينجمالالقاضىوأرسلذلكألىالسلطانهوالنافاجابوغلمانهأهله

تمافىلصلهايهبالقدمجاجربنالدياواالميرصرفنمؤهجمنعد

امحةفوصالالنتريفةبالنحةالسمداناليايهفتقدها

بنمجيىالففبنابوبمرابوالعحيقالفاضلالفقيهتعفىالسنةهذهوفي

فيجبلةالفتوىبجودةمررفاورغاديتاسشهورافاضفقيهاوكافىالرصااي

المشهورالمشارهووكانأبيهإتفقهوصمائةستينسبعصةولدونياحييم
تعالىدهارحمهالمدبهورةالسنةفىتوفىانالىالفقهبجوحتوتهثايه

برعلىالسعدانمنالظاهرالملثهنزلةومبحازؤالدرخعنةوفي

الديخاواالميرشرفهؤهنبنحمدارريناجمالالمدضيمحبةالشاهلةالذهة

مواالممزازلالاالمارةءالارحويالحصبتطعةاصلطاثافاسر

يءونىمىالمذكورةةالكااألخريعصهرراليبهفافامجاجرمماهوسى

يومئذنزبمديخةاطاععلىأصاسلطانااليموتهعلمفلمابختعالىاطهرحمه
مجدوافلماعضاعهاتفقدوغسلهوفتيثاهدوهانبهاالفهاءاعاقوصيهس
الملوكتربةفىوقبرعلوصلىكفنفضمالنفهخفاتوانمااثرافي

القبليةالناحيةهنعديةلجامعمالصقةالىوبةالولهابحدينة
ةابواجهاوصارخمدإوربهتثصباتسورعاؤكلتالستهذهوفى

ومطمااوخطوهودنااهامافيورتبالما4أوواجرىمعهاوممريةص



الجدهداخبارالعوبهرفيالسدسالبدب26

اطهصلىاثهرصولحمديثيقريءوعدئااكريمعرانايتطصرفىاماواة

منهملبعيمفايةيقهمجيداوضاعليهمالسلطانووقفلموعليه
بناحمدبئبمرابالفقيهبنعرابوحفسالفاضلالفقهتوقوفيها

زبيدلدارتحلثمالمضادنبلداوالئتمقهبمرالساابىبنعلىالفقيه
أهاانثالتىئلمدرستفىرصيهوكمروغالحكعىصبمانبنباحمدفتفقه

بشرتصحروفاوالفروعاالصولفيشافيةمحرفةذافاضالفقيهاوكانزيدفي

تحالمافهرحمهالملىبهورةالشةفاوفاتوكانتحلوالحمةءالتى

صنالدجمالبالقاضىالسلطافىاوغوعحبائةومالنيهةكىشهوف
موئنحمدبن

تمامةبنعيهبخااسماعيالالفقهواخبرفىالخزرحىالحسنبنكلقال

صبعشهفيقضينهالدينكانتحالالقاضىاالنجارانلثلةمنوكافى

والشاعلموثالطبئ
يترىاليرالهاالقدارحسودالذوىرجملمومةابئوعنقالواالك

هنكشيربسعايتهلخاكهمحىعالئههننةالمبذوىالسلطاق3
ممراليحيوىحمدبنبنعلىبناطهعدالدينوحئالقاضىوعناالس

قللجسةوورياسةوصباءفصاحةزمانهدرحداللصاجهوالدههـوفالى

ملهوغرلممثيرااحسدمجسدموهنابنوعدبمثلهالزهانيأتيافى

صدصرةبهويويهفيهيغالسلطانعدقدرمنمجطفكنللرياصة

عنيفاشصيمافرصمعليهابنهؤمنيدعلىصرةصودرثمارارصضعوخرىاه



36االنياالجزهدفوإللزربة

باكلىمبمؤمنالبخهوحمههالكهعصدايقاشدبضعليهوضعق

بهصلملمشديدأنىنالدموفقالقاضىنوبلنهوعثاصيدلهيقال
اةداحضارتفأليخهمؤمنانجاصرادكالالقبفاطلصهمؤمنابن

بمبوقالجوزقثزضففىدواةفأحضرلهاشماليؤاوقرطاس

انالغارةارةالةموالاليانييقوللطماالعلطافىكتاباالىصاشمومو
3ء3ذتثهوبموئنإبةيدوالالسلطوالنايافيدكالمبيدافلصوحيمة

اجمتخممرىمنديقهخراعلىنافىحرفىناالمالالرضحمنوان
يهابهعلىالسلطافىوقففالصشتمنالىالبيداقلويضافمؤمن
وحإوايدهمنوقىعومؤشأبنللتفجوايةالجاندارمئجماتارسل

شبهعنهفضمنجانداراهينالىالسلطانفاضاتاثريفاباباالىبه

الديخاهوفقالقافافكلذلكيعصههنواطلئديارإلفبحشرةاهله

موفقالماضىثرعفواحدةيدلىحساقبنجمدالديهةجالامالضيوا

حستاخطأيخطموهنبنوعنمومنابنخطمجررعلىيومعذنالدين

فلماهمىعافىكاوطبحرفحرظاتقهحتىخطهعلىمجرريزلفم

ةصهعونهيرهموالهافىبحالفىاصحابهنالمبائلاللىكفةنجبطهصالقة

ويدبماطصوتعنيمكنانهنهمويطلىوبسيرتهيخالسلطانيترح

راقااالواسقظتواجمالعاجالبونهيحهاخيروبحمغبكلنفسههن

38كااليلحملوففمنعلهاورففوغيرهمالسبارمناالسفالتقطهاالطرقني

ضيءهنهنفسهنىفيغلنهاظهعليهاماصكاوفففلنهاصبىالسلطان



04داهثلدولةاراتدبمتاالدسابلإل6

جماعةوأطأانهزهاالفرصايمتهلمانالدجمالاقاضىادنثمعظيم
فااغبيحةاوافحالههؤعنإتأذكروايمثرانالسلطاناصوضرفاهاطهن

بيتفىييههاواسوذاطارالىنهاشمارحتىقيذكرتبملاالفهيابم
بهيرةوجومنهوئنابنخيانةلللظانالدينومقالقاحىحقق

حتىالعانبخالفكلياأتجاالعليهاتيبهالفحئهعاللطانالخزمفلما

صشمرالثذقبلوكانشفاهارزاركدهوياشارنهاالااصيقطعال
وكاتاعالمواربةطبلخانةاحمالدربحةةاواالقضيةإقضفي

بيدهكهاالبانوارزارامرفيوخدثهقطعافاضحيا

المزيةيوكاناخيطباثعباتالىطئبةالججمبمكانملما
فبضتعزبابمنثمباتدخلفلماالجحةصالةصدتزفطلعمديةصن

صاعةمنالسلطانماصتضبابوحزفيعنيفآممرسماعلمورخالد
مؤمئابنيتبهجمويركببانحوهرالرضيافىالدينصقالطؤشىكال3ء

وتجفىاآلنبةجمغوقبحابيتولجمفركبفيهىهاجمغويقض
ارطاثجاياصايخهفاقامنجخاتجارحثموجواريهوفرضهدوابه

وفصثهورمنالئوفبرهالبعبمافيمروفثهنافقتلكرالىالىاللطاربه

بةحمدبااطهعبدابوحمداالرعاالمامالفقهتوفالةهذهوفي

تفتاعانبارعفقيهاكاننصارىاالاناعدىالخزرحىاالحمرفهنجاممركعتنالص
فقائهامنجماعةبهاواخذخنهزلدهديهىمددرسمالقثامحققا

لمطانطبهرييد1لصبرعلى1وؤضعوالالحلمفييهايثارمزاثلانو

اولتحزفكلنمديةفىأنتنأهاالمدرسقالتىنييىدرالتزفيلباهدالملك



مالثالجرءالدنيهاللؤرطل

رفىللدريماتحزأيالىطلبثمدزالىوعادعنهاعزلثمايدرسمن
الشةائاءفىناتوفىانالىآمدرفيهافأقاملباهدبةالمدرسة
شالىالثهرحمهالمذكورة

لةالرالحصوفىبهععلىالسلطلنفبضوثالثينشسنةصنى
فىالساظاصبرزواارياحىالجديدرالىظهرالمدبهيرةالةهذس

يدالجدرهماهناإالااطراممالجمعفىالتجارالرجمةهنعذالان
وانمصيويةوالمظفريةالمؤيديةللولةفىاالدةوممتارجمةبهفحررت

الرئحمعلىالضلةفىلثرئيمنعيهمتوماأرجمةهنيطابهافى
اطجةذىارلعفىقدالسنةتلكنىمراكنالماضىاطجةذى

الدرمهذاظهرريأءانحطاطاالصرابأيامفىواغطعظاارتفأعا
احعالهموانكعمفتعظيماضرراالىعيةبهفصررتلرياصالجديد

ئللىعيةجمتالشةأدمضتفالعبرمنوفهمهنهمطائفةعرب
53جمزواتليلااليعرنهممابالداكاوننرتوئاطرثزيدوادى

لملهمالحرثعن

بكلمازيدتعزالىهناللطاننزلوصبعائةوثالثينصغصةؤ
فالعليهمحشفقاللرجمةمحاافهرحمهوكلنللرجمةافراقارادىخراب

هثكهالىالمظالمكثفبالهانللريمةوائحاصعاحتزبيدخروتاشقرئ
مىجيمةهراللطادفبهزاعىالشريفاالبالىفوصلياكعها

واليهابالحجابوايزراءاالعياوحعرتننرلحمرنههاربصةكبرائهم

الموضعزمعذاللروالصعينطىاالصوهوسدصيرلطنخةكذاال

رمجةوجدشاللكتجدنفاالممعيهذااعثرواتقكيرناخرتطعوضعوللرالص
هوابزيالشودلؤلق



ةالمجليدرلةدانجلربهرفيأالدسلباب66

افجسهومارعيتاعزفللوزيرالسلطانفقالعظياحضراوكان

هوهاارعيةهؤالءياللريمةالوزيرفقالهمعنزيلهحىمنايثكونه

بالحعمارةونزكمهربمسبوماالسلطانهوالنامىثكونهتالذى
خكطسعرمننشكووانماضيئااصلطاناموالنامنكونثماوطةفقالرا

السلطافىهوالنايافقالواالحجةصرنحهرومااللطانفقالالحجة

بالصروتخهئمضلكلمنالسحيدناديوعياتوجمهبمانطلبصرنا63

ارتناعوقتالماضصيهالشةسعرنايطبونولكنهمورخمهامالطهورتت
يتبملنطيخيهةأمدأدبدةاالالمدتحلقفالالطعاموعدماالسصار

وقتفىثمنهاوازحوعاهاعينمنهوطصامانمادالسيللديوانعين
نجاوشاضرنجاالذىالسببفهذاالمجه

الدواةطقثمهربتماخاعليملوموالبينظمواطههذاالسلطانفقال
فألثجلىانفضضوراطمجلمىئةالدوطبقاذاانهعادتهمنوكان

ودطاجهالوزيرااليبتىولمباجعحهمالحاضروئهخرججرناكاةلدو11ابق

باجراءالوأصفبمتبفشورالدرجيأمريهابانرارزيرساطاافأص
اتوهوالملوكمناحديهايشقهلمهشيوخلثباالئمارعيةبر
سعزنضهركلففيهونالسيديوانالصحرصهرأنجحنصففىكليأخذ

لسلمخمرهووصعرعشرآخرالحامىاليفبهبوماولوهومنصولمشهد
فدستوفىانالىفلثهعلىفيالواولم6خرالشهر1لىعثرسالسايوممنكىء

المشهورةحسناتمةالفعلةهذنتفصزافه

رصلباهدالملكالسلطانولمانؤفىالخزرحىدلحسنإثووفالككال



مالالدفيالبزاللؤربهلعود

الينهايشقهلمحسناتثالثانفيهحسناتلهتحددويمةحمحثاقة

اختالفكلاامأأفىالجهاتجميعفىيادزيادةاحداهناحر
الضماصفىاجراااليةالملوكمناعدةلماكهذالييسبقهولمفطائها

الجياتجمغقىاريعإلاجرأءيخةاكأحد4ابقماياولماالتهائمكاجهات

الحمالسملجهاللهصليقالوقد7خرممرفاحالثةاهذهوكات
ثراهارحمةجمابلوبلمثوأهاللهفرحمباطواتيم

رطقوأقامجبلةذىالىاطاناصبعمائةوثالثيونثماسنةوفي

فارصئةبارفىقراجماالمينتزهـاالميرمحةفمارالحساكرالىوجردالسالم

اخنوهاحتىذهارعليلحطوامخيقاامحهمركلوأحمدعثرأامامن
ذىفىفلكوكانقهرأاخذهـحتىهرأتحخاعلىحطوانمقهرا

832جهاواليآقراطالديخازيناسزأالميرالمذكوزالشةهنالحجة

مماثبخاسالمبناحمدبنممراضلالةالفقيهتوفىالشةهذوفى

ةوصظدصقسرسبحينمةضانرمسحهلفىيالدهكانالهلىهالمب

غابىوكانزيدممهاءلىبهاوتفقهكامهأليثمالجبالباهلهوئفق

وعىاطضريافهعدلنمحمداطهابىاالمامالفقيماعنفيهاخذا
بهاتوفىحتىزلجىفىلينولمحمقاعارفاعاصالعالمافاضاالمدكورفق

شالىافهرحمهالمذكورالسخةاتاهفى

عنقزجابزاللىزيناالميرانفععلوشمانةنوثالتعسنةوفى
االكرادعليهالفولمجرتهت4فسااطجازىابئواتهرفيهاذماروالية

فاغئاظالالدفاتوقدالسلطانبابالىنزلهثمآياماهزانفىوحصرو



المعدهدالدولةبلراخالدسهحألبب

دوابهوقبضىكبارالفبمائةوعادرهعظياغضاوغضبالسلطانهعليهكعال7صلى

جمالوسنينالمعورةالحيلجادمنرلساارصين

وخادنهابعاجمياوعارةزببدصهرجدلدالسلطارباعىالشةهذهوفى

وكاننخاربنعثمانبخاممرالدترثاعااليومئذاالرةمظوكاق

لربعينعنةالىبهاالمارةفاشعرتوناظرهاومثدهااصيرهايوممذهو

وجمائة

عددئهبنممردنبنصالمبناحمدالحياسابوالصاعالفعيماتوفوفيها
بن4تالىنسبهافيالموصةاالوسكوقالجمبضمجبرانابن

الحبادةوكاىبهيريهالالصسووفقهعادةصاحبوكالتخوالفى

االسعناعتزلرمضانشهرضاذاكنانسعنوالزلةالووا

وكاتلهشبيعحرهيوجدئموراللياواليممنبثىءوالييهم

ايسنةمنعحدةاىسلخفىونوخوصماثةوخسينخسةسقىيالحه
نالىافهرحمهالمدكور

كةفىالتىالمدرصصةبانشاءالسلطاقاهوصصبمائةلرجماشةواث

لىكةاليأمالكهاوقفاجيداسعلووقفلجباهديةالمروفةللشر

موضعزييدوادىعنمواضعثالتةوقنهاقللبيعيةفيوميق
احتياطالمحرتيننظراأوسطهئوهوضعاصفلهفاوهوضعاعالهف

المقبلالحامليسنتهدبهونيتتمامرغفيبمونتضيرموضعانخوفالحم93
كبرخبؤرليبفظزأحسنماعيهألثهفرحمة



96االقاالجزالؤالولةلنود

وجمددتزيدسورعارةالمضتئةوجطواربعيناحدىعمهفي

الراهركابخمكانتحقايحهاثزروزخرفتايةااالبواب

الثم7صلطاتالفنشديداافسادالمضارتجبالتهائجافسدالشةهذوفى
يدضلولمالمناربةبالدرالىاطحيسعارفىفالعادتئعؤجمارىمن

وقلأعولهمنفقطعالمدبىنخلبقطعاعىدببالعكرئط
سالباقوغرقيمهمالفيلفلحجخرينأوأهسئهمشالعدهبةالمغارمن

إنالحاطفلهايتالهنهمأاصعيهمضيئانمرمخرااثمعنابرفى
بحدبأسرهمالمناربةوئقودنأزةاوالحرمندابةجمبتفصاها
الحظيمواطغيافىالشديدالفساد

جبريلبنابوبمرأبوالحتيئعالحاااالمامالفعيماتوفىالسةهذهوفى
ادباحراصاطائيهاوكلنلتيناودلدالسالحبفتحعلياااوساماءن
بجماعةتفقههوخيروكانديناهلهالسوددنالدسواهلهالنضحهصريفئيا

الديفووبيهالتشارحالمحامرىعلىبناحمدنالدجمالمنهم

اىمدلعبخاعلىنابواطودالمامالمريدحاحمدبنعلى

ودرستعزالىالمذكوراتقليالصصصنابواطاالماءتوفولماالمحين

ديىعليهوحملهالدرببىباركوممنالشعةفىدرسثمةباالتايم
توفىافىاليالجةااالمدرصةفودرشزبيداليبيهكثيرفانتقال

تاليافهرحمهأادرةالةكهصهرفى

حجيريدالمرفةهكةالىالسلطانصافرواربميناتنتينسشةوفى

الرعفحدعيزيدماوالعساكرالجيشهقركابهوصارفىالحراماقةليت



لهالجلعولةااخباربهرفيالعالسلبلب07

شالسادساظشيومصحتزالمحروسةمنزئقدنفورجاليخالء
المذكورصمالعشرصاحالالثاءيومزيدودخلالمذكورةالشةمنالص

تباالظتحرننافغبارالحيونسزجمفلفى

دافىقريبالبيدلهمظنرصاللدالبيدحماجمى

زبيدمننقدمهوكانلبيقبحائطالمعروفاراحةبستافىنحط85هـ

ممنالدرعزاالمالخطيرالثريفومحةصوالعشرمنبمالىالجمةيوم
ثجمالهخولهوكانكابهبةييرمكةصاحبئايبنزيةابن

ثاثالىفيهافاقامؤرالمذالثهرمنوالحشريناالهنالجحيومصني

يومضوببنصلىدخولهقالمذكورفاريخاافىارتحالمنهاثمذصالقحده

ارتحلهخمعثرةايتاتيومالىاففاقامالقحدةخعشرمنالحامىاالحمد

ىصلخاالثيهةوميلملدىاحوصرلهنالمذكورفالعارثشهاف
قيهاوطرحهاوهلئتمنصبتاالحواضهاصاطانافأهرالقعد

الصضيرضهطضربفاصالوسبلهاتحالىاقةشاماوالكرالسويقمة

االحراموافيابالدرامنعظيمةدقةاالسىوتصدقوالبهير

ووصالمجةصاحصيحئذوهوفىاببنرميثيوئذايتريخووصل

كالفتصدفأسلطاقاعنطاحضراكلءكةواكابرسائراالشزمصه

مندرماتااربحينؤيةالتريفواعلىمراتبمقدركلنهملبيع
والحودوالحبرالمسئهمنالطبوأنملالكسؤمنواعطاهديةابالجد

الحيلمنعدةواعطلاالسرأفمنمحهمةوعلىعلوظعيخيراصعيعا
علىىحأاللطاتارتحلثمواآلالتالعددكواهلضالوالب



7االفطاالجزاللززبهلعفود

صارنكنتمخاعهناصحالحجةذىشيلةاوللسالمعيععلىبئر
وطافعحاءمكةفدخلالحجةفمنفىاناألربءليلةمكةوصوله

مئخرجنالالسىالطمافبمدظمألىاليتودضلوصىالقلوماف

صلىاصغنالخريلنهاابخمالىخرجثملباهديةهدرصنهدظهاليت

متافافىاالرباحمارملوصئهفىبهافاقاممكةدخلثمالصبحصالة

المشرفةالكبةيثلعدوهوخشالموالخيىويرالمذكالجةف

صهايطوفومن

عهيوالكحؤالمغاربةمةمحهوهنالمصرباوصلالجةيمفالعن

ء3سنيةكواهنكعالمصرىالربهباميرطلبالجحةصالةبمدكاقال

الثاماهلجمحالحجةذىمنأطاسالبتيوالثاىالريووصل

ثامي11للىبههاميرعالالسلطانوتصدقوغيروالحبيهاالصفدبينمة

الأللوومالمذكوروفىهراصاهنالسابعصينااليرمفوذلثهحسنةبمرة
بهاىواصمىالىافصوعساكرهفىلسلطاناركبلمذكعرألمتاصهاالمن

عساكرلشرينىالموتنامارالياصبنالةذمحاالتاتاالربحايلة
وخضوحدبوغوخشوعتواضعونجدمفى

نظيركلتالرالكينخسيىالىاليملونضى

عرفةالظهريومالمؤذفىاذفىفالاالربمايومالمباركةالرففةكنت

صلىلفهرسولموصهتوخىالصخياتنحووركباماالالةبعصلى

ليلوئقديىقىوتحاليسبحانهاثهيدىيننودقفايزلفلملمحلجهالمحة
المصرىاهيراوكبانهاروعلآخراوثالنهارآخرألىوتجلوتعميح



المطعديةرلةاانجارذكرفيالدوسالبابكي

فاذفىيفسالىكغهلنقبيليديهبينالمثولالهوصاالشامىواهيرالركب

كربتفاللهالدعاءبنكرا3وامراراالكريمةكفهوقبالفوعالول
اعساكرهيسيرائانهرهمافاحدمنهالصرفىفىلهابأذنانهالعمحهصأال

فلمخواصهعاكزمنمحهنوهووتؤفوانصرفايدفقبالاملز3
ويؤنوقئهبيبهونوالحاضرونوخضوحودعاتوخشوعبمءفىينل
بهزدلفهالموقفالىورةاعساكرهصارفاليلاغثيماافلدعالهعلى

لرمىاطصمنحاخهواحذانحريومالصبحائاصلىالىبهاشلولم

3الفرسابهوأحماطتالساكربهحفتوقدمنىسارالىالجارثم
لتقفيهالموتوطبارعه4هوامضىمااذاهمام

ئقيلفهافيعىاذاعرستبلدةالركضىفىصبراهالو3ور

ارتونحنمهالىوصارخالكفرماهاالكصىالجزالىاسائئبزلهلم
ىالخييوموهوذلكيعهفاقامالخيمالىبديهومصربينعساكرالثام

افبهاوطافاثمرفةصسةالىصارصةايومكاناالتنهرفلاالشرمة

فىعثراخاقاالسبتللةوباتارالثالثابفريمنىاليرجعخمارةالز
الخدمةءلىمنجانداراميرعثرعرباخافياالبىيوماصيحفلماهنى

الدينهحاماالميروطيتفىألنفرالسلفتحالىافهالىابوتنسثتد

نقدمثمعععرالرابمووممنىفىالسلطافىواقامالمذكورالناريخفالجيهةز
عففلصاالوداعطوافبهاوطافناالثنيومصيحرفهالمكةالى

الحعكرالنحروأشعوكلهكافةبابخارجالياللطانبرزعثرالساجيويم
هناللةامفابئرب3علىفاصبحعثرالحامنخريوماوسافربالتاهب

كلدخولهفكفيالقيالعساكزسارفعثرثماالصعالبت



ممالمثاالجزالؤلومةالنود

مناالسعاظيىجممالىبهافاقامرمدمناطامىإلعدميحقوبابن
اساذىبنكثدفداوالدينصارماالميرامىجهااداتورالث
يهالخيسخريحقوبابنكلهنانالسلطارتحلثميفااللمجالعردار
فلمارالمدصالثهرهننالعثراالئينكشخرضاليوصولهفك

وأفامانسصائركلجميلةيصدقةتحدقاالثينوومحرضفيعبحل
صاحهمملعوقدالمثرالالجمةجمملبالمحاضبحارتحلثمايامافحها
السلطانفاقامالسلطانبوصولالفرعةواقاماالريابعلىطلحاتالها

الشهرصاممناصثراايامنالثالشهيومالمهجمفدخلارتحلثماياتافيها
ء5منفهابمنالحجالتعلىكثىطاماتالمهجمصاحبمملوقدالمدبهور
ئاللصثاسلطاتافدوميرعندللياالبنوفرشالطربواهلالمنافى

الئاسعاالرباءاخرنهارالمجممنعسكرالسلطانخروجوكانبهيرا
الكدراهتخروجهكالمحرملخعايخسجممالكنؤافصبحوالحثرين

صاحبمملصفروقدفيبمثافاالسبتيومفثالنيالجمعةلخربعم

الموئدالملكاللطانوعلاليمذوفىومغافىاريهوهدطلعاثفثال

اكرأساقحسابنحمدالدياجالعاضىالهزيرابظواصلطاانجنددرد

كاالسلطانارتحالثمالفضاءعةيضيئمالركلاطيلهالمصورة

الحصاكرععنرقمنايالثاالعديومزبيدمدينةضبحاالحديلةفال
هكنكلهنالفرصانأصدقتوقدثرةالمويبحشوراك

اعئذارواللساقوالدبةعيألالفوداكزكأ

جارأرافتهدمفكليالعادىجبركأصوفه
االعهالجز091ةاللؤلقالحفود



المجعديةاخبلوموبهرقيسالطلالبابه
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مكه

7ء

عشدهاحداميرزمملوتدبيغاصائطابرالرابستافىئخط

والمداربةوالفضةبالنمبريةاالطاماتمنجمهااالمالكومثدوناظرها

بنالمؤيدالملكوفرشصيئابهيرااطريراليابمئوفرصواللزخرفة

وعنحساووبنيهقجمدلجمالالقاضهاليزيروفرشالسلطانموالنا
وناظرهاوعثدهاالحرتبزقاحمدحمدالديخهنجدمراالميوصذيميرزيد

عدبنالثهابامالكهاومثدتجهبةعبخهلحدالدعنصهاباماضىا

واقاممشهودآعظيئيومااليمذلةوعناويدىلطكيماخوارحمة
المثهرمنالحاصالالثاةموفياالثبهةولوماالحدمريدلها

تفافاماكهاصأافذلثهعنااليضنخلالىالسلطاننقدم

الخيسيلةوامىبالفائقالمروفتصرهئواالربحامالهاثالمحل

الشهراشرمنالالصديومالييهفاقامبيدبزضزالثرئمنالسابع

أطلحاتواوالمغاالطرصنعرفعاحياالربحاهيومفابحلرغلثم
ارتحلهغالمهررهنعثالالخيسيعمالىفيهافاقامويطربا

السبتووفلماعنالروضىفلبمعةجمموصبحلكراستفاهىنها

واعطامالذلمجصالقضةكعيرمنالعكربثىعفةكلحمانعثرالسادس
الساجاالخديونمعزدخووصمراتبمقدرعلىالحلعالكعماوىهن
أفويالشولرزراءللليكجرارمنكسكرحسنألبرةالثهرئهصكر

اوأال

قبىعلىنورااثهلتكلفاعلمتهوعاحالكهكلمن

هموخاصللناسعةوخرجابلىوالغقيامرلحبافىالملوكالعائهفىوخرج



3االفياالجزلعؤيئرر

برهنوهولهالدعاهمنواكوااكريمةلجفالتجالكغهقىلهمفوف

سارفىوأشاعهمالفقهاهصالمالعضىفالامثالماثهويقيلكزدعاتهمكل
اهالمملوقدبلبهميةوبشانهقصرالىصائراينلولمويهاثبماموابهه
بشانئفاقامكثيرايعاثالمدأريةالعبمكلتمثعىللتىطلعاتهة

عهرالمذكورالمننالعثراالربايومصبحالىالجهملية

ثااصيوصاينجمدكأاجالالصالعالفعهمقالسنةمذوفي

الىمحملالمذكورةالسنةمنعرفةبعمبوفةؤفتوقمدينةقاضىوص
صاحببكراربلىابابنعلىالفقيهتربةمنفربتاودفناالبطح

العلماءهنحماعةعنالنتهاضذمحتاعارفاأمجيانتوكلللسالمةقربة

العغلتبالعرلعارفالغوبأنحوبآوكاقالعزافوابنالثعبىممركالففب
تزمدينةنيبالتشالةللمووفةللدرسةفيدرسواثعابلةولبروالفرائنى

كالاللطاصافرثمخرممرافيبالقضاءوأمتحاالمظفربةالىانعقلثم
قاليافهبهرناركاعرفتبطوبمبمفوئلدءاللصرفة

ابيوتولبستيالدفىالسلطاناصقرواربعينثالثععنةني

اربةتفنةالمنصورالعكرعلىلسلطانأققابامجعةتللرومملت
المذكودالعثهرعثرمتلثابعبومقىمطعظيمهطرورغأش

8هانسلبقربةفوصاللشلجمةدتالبمخرذفىزيدالمادىمدخ
اليلفىحعاالعربةامعظمفأتهلالمنربصالةبحدزلدوادىمن

وبهيروصضررجماوأهرأمنتسامابوخسينصاثةنحومنسيهخهمز

االالمكونةاببوتمنببئبهيرولمصىمالحيرالبقروافنمشو



عال04

المجلعديةايولةاخياربهرفهادس11الباب

موضحهممنالقريةاملاننقلهاهلهاهنذكثيربؤفنقروةييرالضى
اقديمةاالقريةومرلخاالوممموضالي

اصهبنعدبنحمابنابراهيمالصالحالفعهتوفىالسنةهذوق

الفقهاشداصوصمتمائةوثمانينتسعسنةهمولىوعتىناسعورعآفقيهاوكات
الدعاصيةالمدرسةفواشرمدرعاخيفةايىاماالمذصهعلهالمدرصيهة

وقيالالمذكهرةالسناثافىتوفىحسنوخلخهةعررهذاكانبزيد

ليتتافهرحمهابمواللهواربيخاصبعسنةفىكاسةوفاتهلن
وكاتالرهابعدبناللهعبدابوحمدالفاضلالفقيماتوفىؤيخا

حمداجهابنعلىعروبةصافحالفقيهكلهفالالىبنكبقهفاضالفقيها

رزلهبهاتحزالىعادثممدةصصدةضاهوولىارحمنعبدابن

تحالىافهرحمهماربحينثالثهفىتوئانالىهانانامالمهجمجماءفى
مافارصمهرفىايهعلىالمؤيدالملئافاظودربحيناربمصضةوفى

صعاحمر11السلطانايهخردالمهجمينةفاصتالجثةاقطاعبههوكان

فىالحراصانيفيالديخايفاالميرجردثمنالدموفقالقاضىة

عمكراخر

وارنفعصورقجلملىعساكرهفىملطان11حطخةالىهذهوفى
المحرممنصفالنئمنه

هفغناهلحايقالحاريةاثهوذالةالعالبكهجمبنظهرتؤيخا

وجمهههواثمهراربةولدوضحتالفخربخاحمدالديئررراالميرللت

ثو7ذانهظفمنوعيانقالمهنعيافىعوناربعفرنافىولهصدى



االفياالجزهةولضودالؤ

ء9دمابئلمنولحىنابشولهاعوجفهوااذفىئصكتففينالكراس

اصاجاربموكلفىاركلارجولهالجنينلوصصرنحرجاعنىتلسئ
ألىفرظفهوعنذكرفرجقدامكهولهثعقوقاجمزحمارولهوكوع

رجهشهرعمغاالعديوموالدوكانريدالفعاللماالحليماطالفانفس
لكللموافهالمذكوؤالشةهن

ابخعاممرافىبناحمدابوبمربنخقابوالالصالحالفغيهتوفىوفها
شةدالثمةالعلذىئاهنميللهفاضالورعاصاطاضقاوكاووالسهلى
وئفقهجبااليارتحلممرثمبخهصا4بالفقهتفقهكاقوصمائةمحانيهة

يخباالماوىنهاجومامحقالبىالنيمايهابيحفظفىوعثماقبالفقيه
ومالءتاتهرفةالفقهلهكنطعديدئضالؤفىلهكن

المدبهورةضةافىوتهنىالطارئةاالحقادعنالقلصليمهشهوروع
وتدبخبةنقبرالياوالدهاصدبعدتوفىوتبرتوفىلماانهويروى

للديافىبركاتهمنعيناامهاعادفهمجدوالعإرفمفىفاقؤقبرهافتخع
واالخز

طاتللىالموئدورجعالملثاءوصبائةينوارخمىسةوفى
لماليناويالهيريفالصاحببنيوصفينالىضانقاضىلهونهناله

السنةالشرمناولخرالهرمافىفوصلهايمنالىضاالحىلعمافىطنى

وضربهماظاعلىعافيالهعلىخلتزمديخةوصفلماالمذكورة

يهثاراامتظصببوكاناطهرحمهفالثلبايامذلثهبحدفاتوحبسه

فانفالكلمؤبدالمظنرالصغيرط3والمظفرااطهقذمحينايههن



المطصبالدولةاخبدولسادىألبابه87

اضذللدبهبرالسيهمنافىثيررمنوفىضالفههنابذللةهت
السيرقهجلمنالسلطافىيهكة

ببنللؤمنلملىحمنمدياثعاصمابوعدالفاضلالفقهتونيقيها
صنعاقمتقنةاكحوقر1لنوياقزتحويافاضآلفعهاوكالراشدبنلفه

وأضذالمؤيديةالملرسهفىالمحوزودرصلدارتحلثمهدةافولقرأه
نىروالمؤيديةداقايضاميوكافىاءجبريبن1عبئفراتذبالمح
خنيزللىادثميرةيمدةيهاولتامصنمللىمادغهزبمذيهدينه
شيايهلغبرالمذكورةللسنةأكاهبئنا

نيونثاجمحهالسررقجلالسلطافىمواريصنستعنةوفى

المذكيرةالنةمناالولوييعهنالحشرينافىء
وتنرحاباهيهافاتجام3عدالىالسلطندطئقدممنهاسداذىوفى

اصصقه

بوسفتابرأحيمالواحللثبنحمدالدصنأالميراسدتوقوفيها
لراعليهسقمفارسامقداماسهعاعاقالوكافىرصيلبنعلىعربنابن
تطدالثهرحمهعدووفمكنهلثدى

ممرافىممبلمدتلجمدبخهالحسنابوالفاضلالفقيهاتينيوفهعمه

ولىعابىظيخأفقيهاالسلىءكنلمننجبرافىبناطهعدبناحمدابن
بركئعرالبيرعيينصاعبالفعهوتفقهئةوصبئوتسعينتعصة

حسيئيربهاولإلعبناحمهئالفعهةجومالالمثارالممصردت1

نعالىاثرحمهالمذكورللشةفىونيغيالننوجمهقبونظاللبريبى



8كيةألبزءالثرلضعداللؤرله

توننرجزيدالىعدنهنالعلطافىرجعواربحبهةصغعنةويه
عادنهالمجربهارىصارللىثمابامابهفاقاملالزلوالشوتآزيد
عصفبداودبنحسنبكربنابىالدينقطبالفائزلطةضةفكت

منفقاخرتنملماالرباالماليكانوذرصولبنعلىسينابن
حرزنهوانتغيرفىهاللهالتهالمجرفيالسلطانرمكالواقاتج

جماعةاليهفوصداودبنحىبنبمرايالفائزالماثاسلطخةعلىرأعم

هذامنهصىكلاوافقمالففالعوؤيالعىرفؤلآلاكابرمهن
االمرتمفاذاتمهحتىاالصفىنسىفاناأقاصهثىءفهبمرال
ء15واتففماعنلهةكلرجمفالممزتموافىيحمعذااظنماقالتجلفا
وافترقوابالنفقةمطابوفىاخهمابحرويظهروقااليالسلطاناصهجيمعحعونكل

واخبرالسلطاتههمواحدلعدماطروجكلعزمفالارأىمذاعلى
تافىبريدوصارللفوراللطافىفربربدىمهوالروقال

الطربقىييهواافىالجاتمننقرارصلالمووفةالطورصرش

الوجينفىالمثحيدقصروعلفلماهنهمشالطرفىمفينعلرواالمغاد

ناخبراكأالطرنىوصداممنناخبرماارسلطاللذلنابنرانواجهه

جداالميرالىحيلئذاللطاثفارصلهثوابهمىظطةريااالغتا

صالالخعبيدفىاخباوقيلحصينينالىنظامشىوالاطرالعافيكألد
انظرواطعكاكرطبهوجئؤالدممقفياليالحدالرالفكفىكالثه

لالميرالطويثىعليهدخلموضحهوضلوأفالايهجنهمبفخدخايعه

نارياأمةنغالبممئلرتعهاكوابهفوجدوابالموضععكرااظطو



المجاصبأسوانجدرذكرفياالدسلبابك08

ابشالزبملهفترالذمنبذايجدنمالشريف4مقاالىممكطبكقم35
وعاتجهالسلطانعيهلشصفبهودلممافلماالعججةالىباجمحهماار

فلماللحتهمئبهاللفوروخرتعزضدوهالىبهوالضقدمواهربقيدهووبخه

الالثاءيلةتبضهكاننرتعنىتوبلمدتهتطلتعزلموصالبه
6خووفىالىالثهرحمهالمدبههرالسةخرمناالريععثرهنالساج
ولويغاوسنقافالالرياءهةجماءتزواتلفالىالسلطلنطلعالشهر

عبدبنحمدالثهابوعدالالمةاالمامالفعهتوئالنةهدهوكى
فىزباكرففهاوهولففهازمانهاهلاوصدوكأنىالحالئه

وصصيهاوسمائةثالثسنةفىمولدهوكاثهاثنانذلةئتحلفألعصؤ

صليافىبنباحمدعامةبابخاالجلىابراهيمبخهلجهثمباسهفقهوكان
عصواخذالخلابىابنليتخمافاقامالمجداناحيةاليارتحلثمالحكى
وعنتزلدونواجهائالقوىرباصةايهوانتهتالحسينابىبئلحد
تحاليافهرحمهالمذكورةالشةمنرضانصحوغرالجحةللةكأو

هاريالموسىبنممربخاحمدباطهالحارف4الصاالثيئتومىوفيها
اهلاوصروكانالمذكورةالتوالمقاعهوؤالمالكراماتهورصاحبالمث

زائراالخاطبهوصلهوقالوزهدههمالكلاالسوأجمعوممالطزماتمالع
منهاهكنهوانجهبالدهسمط4اباصملجى

رىوحصنىفافوججلهدينتىالدنياخالىاشهرمهومةص

نائهمواصماحممبايطالناسف1افذلثهكليلواكالوشالىالنرشهى3ء
األكبرالفرخمنمناوحتهنىصاكنههالمننقألجههو1ئاحئووهها



8اثانيالجزءاللؤلقلشود

خلصااللمالوهابفىوارزقوالهرابالماءبقروالألزرعفقيروانا
ديانياملكياغيرضبانراضعناانتالكدرهنروصفنادامن

وحصنثهينقطعالالنالمنيهةبجلثهتملةواعلةااليادىهذهاما

صدتحدهلطةمقدفىواالخغالمجةهذهجحلطالنجظلعالدىافي
العاىايتكبحواحمنافاهلكهيائحدصومننكدمنكادناالهمامقمدر
وحقيتولوكانديتاتالوعلبئاياتدذرنااسماككضاشوال

ائرببحوضىفىوالحوضعاعبالحقنفسهصوهناطقلهوهناطغه

ساجالخيىجمموفاتهوكلنوالمبرالىوضةبينونحناحبهنصقهوانه
تعاليأطهرحمهالمدبهورةالسشةشهورلطاللحرم

فهمظأولوكانالثراقاهلخالفوسبائةبينارنمانصنةعث

وءفىناجكلنعساكرماللطاننجمعالمذكورةالشةمنحمرصفرفي
بهالهمقلالجححفىبنفسهوصاراليهم

يموجاذافجميسبواذابحيدهنابعريحرفووجمه

كلواصمئعدالمدبهعزالسنةرصفرهن6خرشمفىمالخروجمهنح

منهمفلبهمظفرولمااالولعريشهرهنالسادصدومواهلهالجبل

اذآلصمديئواذلهمأخرىطاثفةوكللالمجرفىطانفةوغرقبالسيفطائفة

وجمذعيدالمدينةفىوصاكثهررمضاقاياصافهالدفافامزالىالسلطاقونزل
المذكيرالشةهنالمعدةاذىفىاوثهالفىعدنالىئوثمالفطرجها
بهلرحمنعبدبنعداطهعدابوالفاضلالفقيهتوفيالسنةهذوفى

نقاالورغاعالمافقهامجتهداالريروممناسلجلبكربنابىممربنابخا

النثهـىلجزا11ؤلؤلةلالفود



المجلعدبةالدواخبارذكرفياالدسالباب28

تجاصالحبحمهمقهونواحيهاالجندقتوالةالفننوىرياصةانتهتايهللفقه

واخذاالصبصاحمدبنلىاطسناباماالعناخزالىاوسطواضذرء

ومحثرينثمانصةالدارابجىخادمهااالالتىبالمدرصةرسالميئعنه

واختصرصرحأللدهاليعادثمالمويديةالمدرسةلىالتدريىورليوسمائة

مىفىبهيرمشاركاوكاقحابهابعكاجمهامناوىولههسلممحيح
تحالىاطهرحمهبهورةالمالشةاتاءئوفاتوكانتالحمفنون

زيدالىعدتمنالسلطانرجعوشحمائةواربحينئسعصنةوفى

خالثهفآقامالجرصارالىثملهعااشلجمارىفىاياماوتفرجفيهافأقام
نضزطمثماياما

اريلعىنيربنحمدالديناليمالفاضلالفيهتوفىالسهذهوفى

حسنخطلهفصجخاصيحانوبزلديددثينالفقهاءاحملىوكات

المذكورةةالمناالصلصهررنيعثرشالسادسيومقوفىمشهور
تالىلفهرحمه

هكاله

الحلبىمجلاصطنجاعلىبناحمدالديناالميرابميرصمهابتوفىوفيها
وأقطحهالسلطانعنداوجوكادصايةصرتةعايةممةخاوكاقالقاش

تورصهفصوفقعادةلهناصوكانكلهاالةفىيمقهحممحشاافطاعا

وقيلهتحاليالقرحمهالمدكورةهالمئالقحدةذىمناسادساأالثنيئللة

وشماثهنهسينصنةفوفاتهكانت

اياتصاحبوهبانبنعكماثغتتلوسبحمائةكسينصنةوئ
تججةافحاالوفحلالطاعةعنوجوالحالفسادنهكزقدوكانحيئ



38مانياالجزهلمفوداللولق

009نىضيموهودابمىويننيقتلوكانوغيرهمحسينمتارقيفى
هذكانتفاليذكرعدواليذكرالهدةالسلطانعنهفئغافلالقرية

الالجبايةصارممنعلىبناحمدالدينصقاثعاضىشلالمدبهورةالشة

تزوجحدتةفىالسلطافىاوصاهوقدالمهجموصلفالةاصامياالجهات

المهجمفىافامبهوانسهاكئيرااحسانااليهمواحسممهيناتمنامرأة
السلطاكهمنلهيشذماقفألوهاياصافهافافامحسايةدلتساراليثمأياها
مجبفانهقايابهتدبروهفالنسيهقدالسلطانفانتفحياالفقال

فاظهرفالالساعواهماالمهجمالىالسفركالعزهنافداذافاليئاايدظا

صاعةاالتينىاليانالاوجوعلىعزمفالايهدخولهيريدالانه

ذنواااصئالعندالغزهنجماعةفرتبالمغربصالةبمدعزههوكانالركوب

وقئالفقلىبهوقسالصهعنتيدفلماهسالفاضمافدضلاذفىله

المسكروركبوركباحترسارصصهعاممهنجىتاخررصالعه

ء65االعدليلةفتلهوكاقالمحمألىوصارممبالىأسينوخرجهاهعه
المذكورةالسنةالحجنذىعشرهنااللث

وصالنحوىهليحبناحمدالدينشهابافاضلاالفقيهوفوفيها
دثالجانبليئوظرافةاطاذةلمنثادرةوكانويالةنحرباظريفافتيها

الصحففيوفاتوكافىبالحىخرممرأفىواتحناضرةالىحنقاالظ

تصالىاقهرحمهالمذكورةالسههنالقعدةذىاالخيرهن

المالىوتوجهخحبيزالحجووالسلظانعزموخسيناحدىشةوفى



المجمديةواللداخباوذكرقالباجاالدسك

ء35

وعركثموالهنوالحثرينارخجممتزمننقدهه3وكازةافصكة
صاميرالدوالطواصىاطصئفيوايآالعاهرىبخهالديخهشصىاالصير

هاعدالدينموفقاتاضىاوتركطاؤقدماالحصئفمحهلميغ

وتركقضاةوقاضىوريرايؤمذوكاتتحزفىصداداليحيوىعلىايهة

والرجملالحيلهنجدعسكرئاربابصنفىبارعالديئجمالالعاضى
اوالدهشزمنحصنفوجحلالشرتاباحيةتلثهحفظماالسواعطاه

واالصرماالفضلالظافريوصئذالصغاراالوالدعنوالصابمالمظفر

جهةجدئههعالمثزةمكةاليمعهادلباررمؤوالمسعودالمنصور

يومجلةالىصنالدموفقالقاضىئقدمذكرناهااقاصدئقدمفدماصالح

فيافاقامذلثهأوجبالصيالحجةخمناالفىاالصد

رهيةبنبقيةالثريفمعهدضلالمنترفةيمةاللطانولمادخل

فلماصارفصافرههبالسلطانفالذمكةعنطردهفدجمالناخوهوكان

محهويتركالبالدعداخاهيريدلطانمانلمجالثاالشريفنقاللىكة

مالقوتعالمجنىالمحبتهلىويسيربلزمكيريدانهالمجنمن1عكر

اثيربدالمجنصاحبانلهمصروقالاهيرركبكلفدظهقلبهئ

ممهبهاحاقدبكوةويكوهاليتولنرخكهةنتدممسددكةيتف
ويشبرععكرامحهويزكجثمناصاواكةفىيوليافىلدوجملينمن

لمواتقوتالافىةأومنامرامكةفىلمواليزكلوضاعم
مالهذافوخاورمنوبرثهكهوتركتهحبمثقدهتعلوا



رمهالمافياالجزهاللؤلقلعفو

ممثكلبهواعثرالثافىيهمفالكانعليهلالقدامكلرأكلمفالعققلوجهمق
جماتفىوهوالسلطانبمخيماصاطماغفألحيهاعلىالمحطةوانتههاباجمعهم
ء85نبرزكثؤالدودعلخهمسهوهوقلتاتلافىانهالسلطانرئىتيك

الىيديهببناوسارففحليااباسهناحدايترضياالانوسألهممال

لهاوضروالتعظيمجيلالتبمنعبماعالبلةموكلجملينصهم
ناخارصاهمنمنءالنهيصطجهافىلووسانيهضاصآنانزلوضامآ

المصربةالديارالىمهنوالكلحلىاحمدبخازباداالهيرلخرالدبن

صنىالطماصىمعهاوصارهكةأىصالحجهةاكراماالدروسارت
هافياقاحمامكةدظوفالالسلطاتغلمانوسائرجووللرخاقالدين

صارواثمالتواالواطيروالجاالوالضاالاطيالمنيخيراشيعاماسزجعوأ

بنحمدالدئجمالالعاضىينالمقدشمحهميخاابصالىنوجمة

احمدبنالدإتصنىالقاضىلططباممربنينافغوالقالضىحان
الععكروصائئعير

بفماالنوحبنعلىلألشابوالبارحالفقهتوئالسنةهذهوفى

اباالصاالنصارىبنكعباباليمبةناياوكعراالءوخحالهعز
وعنهلمحانيماحافظالمحديثلقاآلالمذهبخنىبارغافاضالافقوكن

وصالمحروراهمماالسودانبالدبالحهوأصلباليظهرعنالهدايةيقل

دحلثمبكراريلىالمذكوراوالادالفةعندالسالمةقريةفىوقوفهلا

كثيرجمععلفاضذدزلفىالجفيةالمنصوريةفيهدرصافيترزلد



المجدهديةالدواخبارذكرفيلسالسلباب68

رحمهالمذحمورةالشةاصاءئوفأته3وكاوالصالحبالفقهمشهوراوكاد
تمالاشه

صىيمقرغزرينحمربنالحاجوصلوخسينالحتينصمةنىبههح

دءزببوادىالتربةقريةاءلههنرجمآلهذامزرزرابنوكاقالمحرم

الحجألعضاءبحدالمجنلى1الرجوحاحمدىتقدمهوالسنةصمججفىو95

واالمرالملوكمنتاللشةئحجرمنوخببانجارالموصمفيصلالةالتة
أطبخانةاففرتمكهمنالوراقالسةهدهفتهفووصلوغير

وصلالوملثهخأالورافتضحصنتهالحبوبمالثماياميالثة

الديخاجالثىباطوالمالهاتصلالتؤالىجبلةمنالديةموفقالقاضى
السلطاورأنفسهفىووخاربابمننزلجكمنارزيربنزولوعلمبارع
الساطانوال1منواحمديامعلىاالمراتكهربماوانهابداالمجنيرجعال

محهالذىأتكراوحمافةهولجد1فىصارفالأباباموصاحبفيهؤن

نزولثهماصببىعريخهيقولاهيفكتابااميالدكاطواشىاايهيهب

مجدنمفىمصسهجمحالذىالحكزصهؤاصرادكوماحمدئثهمن
أنليباسرالوزيريهباالوصلتمايخهيغولجوأبافيهبيعيعهعذرا

افىوصلتبالوصولئأصرفىفانصهمفوصلتحميهالجلبحسكراصل
فالهذاصنشىءفىهااالوريركفيكنولمرتجيارجوعئأصف06

فطلعاطصنلدالدينموفقالقاضىطلبكنايهعلىاهيفاشيالوقف
كلعبيدبنممرالدتئقافقيهوااالكبرعبدينالىعصفالقاضىوطلع



ههوممالياالنياالجزءلمقوداللوفىمة

ثماطصنعدشوحبسهلجهمزيرورالىكلاهيفاثىبضالفق
ورميبهوكاقبهاهيرالحصنالغاهرىبنيرسفالديناالميرشصىقبض

شهالكلعلمفالالمذكورالهرهنامشرينااطادىالسبتيوذلكوص
المدرسةفىفاصبحالجسدمةلالصرىاطصالوزيرواهيربقبضارح

هديةألمجالمدرسهمنكههمناهيفاسىرالفأمتحيراتؤفييباهدية
رفيقابلثمالشهرءمةنرالثرالراجايالئاميوتزحصنواطلعلزم

طكئتولكاايئهيهابتكنتافىبارعالرزيرللطياضىاوزيرفتالوبين
اخذكعهاساعةايهابكاجمدواينثىالطوفقالاليكيهابىعلىفاوففني

باالميردلئليهفىوامرالحصنوباتائفقيدافامربهماهىعنماجمع
6فىنمطراكبنبالوبالقبالماهرىابنفالدينضس

الشرهننثصوالاطاسسمالجند

بعمقاهيفالطويشىامرالحشرينالثاهنالستللةولماكانت

الرباسمستعزالمقبؤفىفقبراامربعمااصغفالبارعالياشىايزير

اللينرضىالشيخعلىاهفالدبنامينشىامرالكلسيرصفرمةاالفه

الهزاؤنىالديخافغالعاضىنائبيمونانالفطابنحسنبكربنايى
ضاءفىاالكبرعبدالدينعصنرلعرالفاضىمنأفالثيومومى

ااغووتجهذكرداكاكةمنالسلطانعكرخرجولمااالضية
يلبعيههممناالميرنورالدفهاوكاقحرضىوصاالفلماهئهمكالساروا

بنعدلدينجالالقاضىصالحجهةرالكرامااللياهفاهرت

صسلرتثمنديمؤحععئسيهنتسيطمهقلمايخهايقفأفىحان



ةالمجاهدارمولةاخباقاالدساباباي

للىسارتثماياماقهافاقامتصدزمرريخةلىدظتحتىالعكريقية

شهرصنرعشرمئالسادسبحاءاالريلةالحسكرنوصلخهامنمحهايخنش

نئهولمجميلنوبةيضريمالحاصلخانةبأقالحاليراوبرزلطيهفىفيقفتء36

بناحمدالدينصقعاضىوانالدتفخحالقاضىمهدووصخلثهفيتفرب

اهيفالطوفىالىويهبتخضيرالديننظاموالطماشىمماربنمحمد

المجاوطوانزلوااجهاأسلمايأصاعاوالمالثالمظفربالملثاليهايرسلهاف

شالكلوظلستهاطلمتعدهاصاروافالالمحيةمىعدهااوق

فطلبهمالحيةناالوالدلمجهانهـتوهونوثضةفاشلفئهاهيف

عفرعثرمنالساجالخيسيومفطل

الجرىيسحىركلالمذكوروصلالثهرمننوالحشرالجممنىبهدككل

ذالةالصالطبخانةفضربتالمدينةهنلهبهاكتالسلطاقمنباوراف

بصالغضلوصالاالوالرخشهرمنعمثرالسادسيوموئ
اعحلىكوبمىتحزعدبةالىبحدانصاحبقاراينبراصىالحرازى

وصالالمذكورالمرمنوالحثرينالحاسىيوموفىبهيشغاماال

منالساطاقكتبضلهمناتباتالةالفارقىعلىنحمدالدينجمالعاضىا

ععرالسادسيومنياعامثالثةلثهحتالجملالطبخانةمحروضربت

السلطاقمنالتالضاتالثدادمفتاحالحاجوصلاآلخرعشهرريهن36
نوالحشراالنيالحيعحايومومىايامسبمةذلثاالجملالطبلخانةفضربت

الىمتمصرهنخرجالعلطانانلمالهوصاآلخرربغهرسمن
صصرالىمصربرجوعهامرصاحباباهاصارافلنا



98انيالجزهلحقوداللؤلقت

اظيمومفىفتوفىعظيمموتالنفىحصحلالسنةهذوق
اآلخرةجمادىكرةوفيتمزمدينةفيانسكسبموقاالولىجمادىكرة

ضوساياماتعزفىفاقامصدةاحبصالهادىبنسلمانالثروصمل

شهراخروقرجبنوالحنريناظاسااظميسيومفىفتوفى

وجآلعثرخمسةالرتبةمنوكلواسامعحصنإالشحوبقبضرمضان

ضوالهنالخاصىيوآوفيألبمنخالفماولوعقدانأهلوحال
لهحمربنعاساقشوالمنالساجيوآوفىجبااالئحوبخهب

االصموبلقتالالمنصورالحكرخرجالمدبهورالشهرعرمنىبوممه

واالهيرزبادبئأحدعاربخهمدمحاحمدبنالدينعهـنىالقاضىوفيهم
نعنظافرتزالىورجحوابالشفراكأظخذوهمفأعبدالتاآالحسا

6ءالمدبهورالثهرمنوالحشريخهالساجمهـعمرص

الن7وولهالوصيخالحشيرىلهصالوجلوصحلهالمذكورالتاريخوفى
اوأخبروةمنجوهرالرضوافىالدينصعنىالطواصىمنوراقالجرى

سبةالطيخانةففرتالطريق6لنافىصارقدوأنهالسلطانبرصمول

صحالحبهةآالكرادراالمواليناأسبرزوعظيمةفرحةومملتآأيا
عثرالثالثاءاالريرآممقفالالسلطانهقاالحساكريتجهيز
صوكنمنبابتداكاتثريفةالسلطانمنرسولوصلمحدةاذىمن

السلطازيوآللقاءالعكربرزوأيامثاللةالطبلخانةالجلهفقربرا
لمالنثثيهالجز29المقوداللؤلؤلة



ع6

عال7ة

ةالميحاهدانجارااولةئالدكهالبابى

جددباعالمالحاحمرصعحيةالطبلخانةونقدمتالقحدةذىعثرمناواخ
ونقدملوصمولههيدتقدكاطةواكةحسنةوبزةجمددوخلحات

رالححضياولمااليوآخلك3خرالخالفألىالسفبلىالديخهبهااالمير

يةالثاالجهاتنحوتوجيواغتالنةأويومينفيهاأقاموابيدز

االثينيوماطادثهساحميالىالجرصنالسدطانوجصقي

ةالسصناالضححىجمدفهادوعالمجمالىفسارالحجةذيمنالسادس

نرصولوصلهالحجةذىعثرمناالدسسصةالةدوفىالمذحمورة

االمنيوآتزحصئصنفنزلتصحالحجهةواليناالىاسلطاتهاموالتا

ونزلهالمذحمورالثهرمةعثراصحايدةحيقذونقدمتالمحذالىعثر

يطادىيومدزبيدخحفسكانالملوكوأوالدالحسكربقيةجخهمص
بيدزالىالمهجممنالسلطاتمدموهرالمذكورالحتمنوالحشريخه

لنصورةعساحمرهفى

حاضرهباديهفهأهيةلهابالةفيهاتإذاعتحتى

تجاورهتلبفيالصحبابةواليطردهالغوجمددشفرصاال

والصثريخهافامتاالرباءبيديومزمنالراحةبستاندضلهكان

فرحللدينةوربنتوالطلحاتتالفرعلتوقديدةذىمن

أيامازييدفىمحروسةفاقامعظيمافرصابوصهـولهالناس

ممربخهاهمامحتهابواطافظآاالمالثممهتوفىالسنةهذهوفى



19الجزءالبافهفثلضوداللو

واليهمحققاعلرفاالمذهبحنقنيهافمهأوكانالعاوىمحمدبنعلىابخه

الحدمابهبىعنبهارأخذهوكانبالنيطديثعمفىارالصةانض
ويلجارالطصىعمدنوابرهيمخىالتطانميابىبناحمدبنالعباس

وحفراآلفاقمنالرحلةشتواليهيمالحصرفقهاءأضذكنةكيرهم
متواضحاكاقوالحملالحمففحيتىبينطصعاكاقلمماءالجلةمجلسه

آواالالخاصرعدعظيمتجوللهالقولحموعابثاشةاالحمالقكثيرهلص

عفبالصالحيةالمروفةوهىيدبنالسلطاقآأسةمدنىدزس
للةمناءاعالةوقتوتوقوسمائةوتصحيهةظرثصنةميالده

المدبهورةالسنةمناطجةذىمنالحشرينالسبت

القرثىدعسيناحمدبنابربمرالمشهورالصا4المقيهتوفىوفيها

بهيخيرقمقهالعملطلبةتمسهباذالورطزاهداتفننابارعافمهاون

لواوااعحالحوالعمبامشهوراوكاقوالقاثملجبالاأهلمنالحاسمن
بثحلهبمسبولمطانامجدلمواحداذاثوبفىموضحالىمرضعمنعىي

تحالىاطةرحمهالمذكورةةالفىوفاتهمحانالدنيامنشى

نوالصبرىيوسفبنمحمدبنعلىابراطسنالمقيهتوفيوفيها

فابنعمرالفقيهوباصحيدالزىيخهعمربالمضيههياذبارعاا

اتلهونقليزشالمراقاحفظصنةعثرينعرهوكانبكرالراف

السابقةرصةالمألفىودزسالهاأعجزماوايةالخومنوأخذغيباوالمهاج



لدلعديةهالواخبارذكرفىسادسالالباب29

وفرئيفأئنتيهةسنةقرمنعثراالصعقىببالدهكازاباطصيى
تحالىاللهرحمهصببماة

قطعصئتالالمظفرولدهانااللأقطعوحمسإنثالثسنةوفى

هرصاولفىوذلكفتقدمااقطاصماالىبالقئمهاوأسحمدراءالححطعةطه
متاالصحويومدضلهانفخزالىيدزمنلطاقانقدمثمالمحرم

أطالففىصالحجهةوالدتهاليهضهبالدهاقراصفالالمحرم

نمحمدالديخاخيهتمرثالثةجمياكانوافاطلقمالملوكمةابركن
االصرمحمدتجهاحمداالصالموزبنحمربنيوصفبنايوبالمنصورالملك66

الدينثهعىالمفضلهوالعاتعربخهيوسفبنعمراالضرفالملئهاين

خجخاممايضاوأطافعربخأفهيوداودبخهبخهحسنبخهسف

الئالتتريةبمكنىهماسثمأيضاجموناقيمالزميلىحسيهةبنععر
شهرالىتعزفالسلطانوأقامتسالىئهارحمةالىتوفواانهالىفبهوها

جالىمنوشيئااالولىجادىبقةفيهافاقاملهزلشاالولىجمادى

فالوالمظفرالصما2ولداهمحهوتقغتزالىسئمثماالخر
احمدالدينصقالقاضىنكاقبمداقالهلهجهزءمحراتحزفىاصتقر

القاضىءقرالحسمفقطحةومحهمحطةغارقبنحمداين

اميفالطواسىقيالحسكرمنقطةمةومحطةئالدينفتح
الجبفىمةلفىوشرعواثالةمحطةمةالحسكوققطحةقاجمفطالدين



39افيالجزهلؤلضودا

768كريمثمبانشهروفىونزلواسبانشهرالىفاقامواذالةلحمتفقفلى
العاضحىاوصارمحهاحمداباصرولههاوسارجميلةبهد3ارساللسلطا

حاتمبنعلىالدفصصىويالميراططاءبنحمدبنممرالدينقح

فتوفىالممريةالديرالىجميماقدهمافحضيرصنالدنظامعيالطوا

السلطانبادروفائهخبروصلولماهلملل5قبرجمنابتالطواصى

هميدنمسرغافئقدمالرضراقجوهرنالدصىالطهاصىبارساال
دخألأهصوإلوفد

بنلحدالشيهبنعلىابوالحسناالوحدالفقيهنينىالشةهذهوئ

عةصيمتطب31فىبارعالغويأنحوياماهرافقيهانوالجيدبئعال
طهالمدرسةفىودركهاالحرانجاوعناالديبابنعنتعزواخذفقهاءهن

عالياففسصريفالطعكريماالخالقهحسنوممنشعزاالسد

زبيدمدينةالىاتقلثمالفقهاهطريقةكلحشاشعرايقولنولهمة

المرؤالسلطانامهدرعمةفىمحيداواتهرواستطنهانهافس

المذكوؤالشةائاءفىتوفىانلالبهراليللقضاووليزيدفىبالصالحية
تالىافهرحى

طةبنممربنالرحمنعبدنافهعبدحمدالماهرابوالفعهتينيويخها
وسبعائقفنحمأوتالثيناثخينةسنرمضانعاثرهولدوكانالحاباطبمى

فهمذاوكافىوارهكلهوتفقهمدةاقربفىالتهآفىشمصاطاؤانث
راضاللديااعرهاعابدازاهدللقراءهالزهالطيمجمغفىمحاوطة

تعالمطافهرحمهالمذكوزالسنةقفىانالىلها



المجاهديةالدولةاخبلرذكرئاالدسالبابلهه

بنىانمتايخبقضىالسلطافىبرزامروسبماثةوخعسيئاربمسنةوفى

نقرثالثةوكانوايباهدىبهادرعنالدبهااالميريركالومصادرتهمزياد

المفالشىهنمجمالدملئهالجهاتناظروافافىوبينلحجمقطعاصد
واكزبطحواتحدالىمجموالتزيةالججايةناظروابضالثكافىالمافىالى

رمتومرفىولهمفضلصهديوكافالسلظانغرىوا4وحسدوامالعليهم

واصتيالحهموجودهمدفضلهيهالوقتبراكةهميتودوناالصوكاداخالق
فاوقعوظاهرهغيرباطهماعهمالسلطانالىفنقلالمحنمملكةمحظمعلىء86

الجعمديشةجمحائالمصادرةلكوافحتىقيحةمصادرةوصودروابهم

تالىالثهرحمهماعلموالثهضافهورفقبفيهاودقوا
بذثصاواقطاعهالمظفرمنالملكانفصلالمذكوةالنةمنضمهرصفروف

التهاثلحزأبسياكانواليخهدةالهبخاممرالديناالميرثحاعواتهرفحادكطال

شهابعاضىايدعلىواليهكانتالمدكورةالجهةفيتوليلماانهوذلثا

المدبهوقبيببناحمدالديخهسهابالقاضىوكانقييصبناحمديخاالى

عاالدينجمالالقاضىاليملم5دشدئابحةوتايحماالصاعريبغضى

تحطصفلمالشبغسافايصاالدينصهابعاضىازيروكنااحساننا
حمربزيناحمدالثغسيماوالابحقملمئاشديدأضذادالطابنخذفاعاطفة
جمادءدخيألئوكافىفثمالهالعادابندضفالالصمرىالمحهعبط

دياراالتخعسةمنئاريدلهممروقالبنلحطالثيبولىياله
كرئىكرهاحكاهاتسياالسطريقصاللثفقالحجةبأىالء96



كءهافيالجزهؤيةالؤلالحقود

ايهتبفكبيدهايأئهولميفافيقريةاليوتقدمعندمنلثي1
فثالادخلالوقالفاعئذرأخرىهرةطلثمالرصولعنفاعنذرطبه
فكنبعلبامئناعهلهالدينشهابالفاضىالىاالدابنفكئباابد

الجينللدجمةاالجمرحسامانيموفىيألهأقالسلطاليالدينشهابالقاضى
فثالالىالجيناالميرالحسامفنظفلكالىفأجبفالفىامقد

فيريفالمخروجمصكلنوبهاهواالأاللجايةانريدالىالمادابنفري

جدعسكرفىدخلالخيريفوصلفالالفحدةشعتنرمنااللثيوم

مىجماعةفييهاممرفوعلبناحمدالشخفطلبجملوالحيلهن

مجسىالهامالهنواحمهعليةهدعليهدضلفالوعيراهله

رجلعلىصلالللجنفاللالفيظهنيكونهااشدوهوفغاخرج

07المصلحةيهيرىبمانهويلحهلحاالميروعاليدخلانابلداهلمن
لهيتفقفمصدتةئشرعثمصاعةادتهاالهيروالىللرجلفلثهفنقدم

طريقمالىوأفهمهكلاخروكنفينيةانجثعالوجدبلاهرمه

الىالرجملخلثالخرجبهاالهالخيمناخرجوالرأصهاخذعلىاال

الحدفالثيلهفقالاالميرألمنحمعهابجميعرهوأخممربناحمداشيئعد
وصاحمدبنعلىابئوطلبحصانهابالثييماصجفالخيراجررت

افيهاالهعربحضىحصاتعلىباالميروخرجناصحاهناكانارساافي
كيراففاالميرمنعلىودخلواالهعيدمناوعدثبنىهننقرين

مئسالحهاخذصيعاالنالنظرهمفلماغالنهاحدعدكانوعليةفوقعوا



المجاهديةالسوالهاخبارذكرئلدسلباب6
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كلى0505

ومضتفتيديماناالرضعياوفماحتىفتضارباهنهمواحدلهفانفردعصدم

االمانفىعملهمالحسكرفقالوافشمععموضحهفقتلؤاالميرلباعة

القحدةمنعشرالرابعيومقتهوكاناحدلهميتحرضولمصجؤالفطن

سيانثعماننالدعيفالقاضىعوضهفاتهرالمذكورةالشةمن

االساحوالهوتررفوصلهالدورىةطدنجه

فلقابماالوليعصهرراخرزيدفالىالسلطانترلالسنةهذهوئ

اياهافها

وكانبالنتوالمروفعماربنحمدبةاحمدالدينصنىالقاضىوتني

راالقبرعنداآلخروقبرضصرريععثرمنالثالثالسبتديلةوفابئ
صهامبابكهيةفاطريفحابهالحلبىعلىبخهحسنصنالدبدر

القاضىراتعؤفياستقرفالاالوليشهرجمادىاولفىتحزالسلطانوطلع
ليلةاولوةالشريفاالبفىوزيراعماربنحمدبنعلىالدينجمالل

وفصةذصهفهانهاكافماجميعوحرفاربهحانةحزتالوزارةلشرئ

ياردالفتنثمالةيساوىمماذلدوغيروجواهروصروج

يورفسنطالىنهمىالحساكرالسلطاناستخدمرجهشهرت
بنوالصارمابوطحقالديخاصىالطواصىطوجلةءهنحارالسالمت

فارساربثائةالحسكرهنممعنمصالفهفاجنجوالمثافيجاجص
الديىضهابدالقاضيالذفىالبهاءاالهيرحهنراصلالفااوثمانية

نوتفياياسبناحماعيلبنبدرالديخاكلواالميرقبيببنص



3االفطاالجزليؤفىتلشود

واربةاالكرادوحمسوناشاالبمنفارسمائةالحسكرمنسهم

378ضيقابدانأهالكلوضيقواإلجبلالحساكرفاصاطتراجلالفا

اراداالمرلوتزأيدالضيقامنفيههمماالسيرىرأىفلماشديدا
للدروزبمنفقيرافطلبمكارادهيارجالعنذلكفىاطيلة

حتىفحناتانهصنئااريدلهوقالهاخرثىءووعدهصيئالهووهب

آللزماوتقولاللطانمةخالينتقدآقالاقحكموبماذاقالننفحلس
دخلتفاذالهاالابهرهاوالواتههوأريدللسلطاننصيحةعندى

هذهوبتمدروزفقيررجملاتاالساطانموالتايالهتلتالسلطانكل

جماعةوصلال11نصفندماحمقبمدانشنىاالمسجدفىالليلة

جمداتاهياهمفاذاخروناجاعةجاءثممفواصاعةوالمسجدالى
ينزلونالشصاباانوتحالعوافاهقواالعراهلهمنوجاعة

فاذابمدلتأهلصلىاطربفتحفىمحمومستغنإننصنيرايمم
لمةباطهبدانالهلواواشاطمطوااالقتالوطاصباطافتتح

تكمصحدلمحاالهواغلوقدبدأوغتااليالكمواصعلوقميدبايخأخذومجم
8يعلىاطلعالكمانوبردتغرأكثروفىعليناواحساجمممرهغير
افهباركاللطاندهفقالهابةكالاالطلوافالرأيهمححاقدمما

يقاقلوتاالشراهلنبمئناراحمسينمننحوالهووهبفيئه

للسلطانيعثكرهمالدبخأجالالقاضىكانعظيماماالالسلطارمع
ثهفياألةاللؤلؤدالشو



كه05

ء87

المجاهديةالصرلةانجارذكرفىالالسالبلبهه

جيلاضاضىارمايدااأظلهفدمامحاقباتهوفىندهععليهمويقنى
يالىالجلهالثربفالبابالىينزدوابانالدين

فافيالمومجسنمحسومالسلطاقأنالديخةجمالالقاضىفئفي
صاليرىفالعهصيحهالأةومحافالقتالاجهاداقنجلالونايئ

الريعهاالبالىلوافلماشالميهدةهذهصغلطانالأبالىجنزلون

شياعثرتمايةممموكالزكاوجاعةالالحعبيدالسلطانطب

اقاهربمةأحاجهممنوهربتضكلرحصنوأطلمألمفوررقيدمم
بخهمحمدالدينجمالالقاضىودزموااخطهمواالثحرباهلهالحماتصحله
االكرادوهربالمحاطابخيتافارتمحتوحوقوانجلىالىالبهاءواالميرحساق

فىالفسادهـوظياظالفواتصحلالمجندالىالساطانواريصعخممارالى
تاجةله

عماربنمحعدبنعايألدينقاضىءللشالسنةهؤهوفي

تقعدةاذىثهرنىكأولهنبمةانالجهاتوالاخرلالص
ورةالمدجالسنة

وكاقمجرالزافأبىبنممرالدينتقيالصا4المقيهتوفىويها
الخوىبخأتققهوصتمائةوتمانيهةكالرصنةمنالمحرمتاصعفىمولده

ديتهوقضاءجمتهضمفىاليهأوصىىالىاخقرابنولمااينتهؤجوش
جثممدةفيهافوقفةبالرالتدريمهقيخثمهئمآقياأتمبذللهآفقا



99ثوهافيؤلؤتالضود

لهضاالمناليرجعثيصقينبمكةوجاوروبحعايةوعثرينضصنة

مدرصوأسرهعظيمةنزلةمهعلهعقآواالكرأباالجاللالمجاهد
محانمجيعهالخانقةتظرالهوجعلتعزمدينةفيأنشأماالىمدرصتهفى

بشوشاالنفهثحريفوكازموصعةوالورعالزهدأهلمنذ
يوآوفاتهكانعنهلشئماالدبابنايامفىمدةتحزقضحاءواتحن

تعاليافهرحمهالجمورةةالىقاآلخرةجمادىمنالساج
احمدالمقيسهبصإلكرعبدالديةفاالرحالمقيهتوفوفيها

قفحلهوليالسيرةحسنورعازاهدابداعامالطعالمافقيهاكأريدلب

االقضيةفضاءثمتولىمئهحهآأقاتزاثمناءفامدينةثمتولىمدةفىولا

نظروحسنجدفملهوكانهـضيةصيرتهتتغالمجاهدالمثاآايافي

السنةفىبللهولةوفاتهكاشهغيرهعهاديجزآاالمحافىوجاسة
تحالىثهارحمهالمذكورة

احمدالدينشهاباثعاضىاسؤردوشحانةوخسيئضصنةوفى

كلللنصوربالمسكوينيرانفثالعاحبالىاساطانااسقبيبابن

بالغارةهميأسالعرثميإناليت5عليهماترصثينبايغيواناالشاعر
المساكرفىالجيصآالمقدلخرجالثريفاالسورداسكحااالثعلى

قبالالحسكروسبتاجممايضاقالقرشيةاهلوخرجلفامنالسلطافى

ميهةعورجحواالحسكرفاصهزمارمنساعةفاقلواالقرسيينوصهل

ثال01ول



المجدهديةالدولةاخبارذحمرفادسااللبلب001

قلهحتىصحديداقتاالفاقنتلواوالصهزيمةعندالقرصثةأهلهأقبله

الناسهؤالءياعربناحمدالشخفقالامرقواثمطاثفهطائفةمةحمله
لمرئواوعهافارصرااليالدعنفارلصواطاقةمنالسلطانبقتاللناما

خرابصببابالدصنخروجهماتن5اجملراروفىحدزادىئء57

بوافاخرالفسادالقرشيةوأهلهاتفقوامبةالمحازأنوذلئهالتئهائئمحمها
الواديإنعلىترصااالشاعرشبهافثيئاشيئامعرووادىلدزوادى

المحازفينقبتالالدعناالصاعرغابتافااربةالمهرعوسولجاماف

الالدطرففىامقرووجمدوا

العئايةالجهاصنرجععماربنمحمدبخهيالدينجاللالقاضىانثم

شئعدةبتهفىوكانهكررةالمذالنةاآلخرصنريعصهرفى
الحرمفقصدالمحازبةغزوفى3رأفاتققفارسصائتىصنتحوالرتب

السنةمصخراالييعرصهرمةينوالمشرلخامىاالحديوآالمدبهور

خرابصدرصعالوادىأطراتقىحالاللالزبةوكاشرةءالمذ

حىعنهماسزوارالحوافاهمملمايومئذوقدحمثرشخيهميريفا

وحداهاباصالمازبةخيلهواجنمحوالهمانههصيئأالحكرتأ

الممدموقتالشديدةهزيمةفهزموهمالعسكرافرتوقدالحعكركالحاثر
حمثيرائحيئاالجلمنفأخذوارالحمنطالمةمحهوقتلالجيئ

الشجاحووصعلفعاقرصهرالىفيهاآفافافتالللىصميرابنفرجع8ثي



النافاالجزلمؤزبةلعقود

السنةاخرالمهآفاقارصعفىاميرايقوبابن

ولعدآالمصريةالديارالىجيلةهديةسلطانبهزالسةهذوى

جبلهعدشحبفالقاهمضحوافىالىجومردينصفىثىالطوايخها
الذينسعةوبهوكالىاواخحهااللتىالقطحةفانصلحتارقى

بمرممروفاالرياسةاهلفياحدوجوهرالرضوافىهذاكانصه

الطواثىبهةاكريمةالجهةخدآاالخالفوعذوبةالهمةوعلوالنضى

باصهازصامهوجحالمجاهدلللكالسلطانوالدقموالناعالحالدينتهاب

ونالحسنةصيرةلهوكانصأتهفارتفعأمورهاكلهاايهفتواض
صفيراوتدبهعاالمورمنفيكثيروعولتامهئقةالسلطانمن

آيااحسنذلثهقنقامخضيرالطواشىقتئلمااالوليالهديئئ

وكاشهجمرتاكمامتوقدهذهؤندثمصالاحسنكلوعاد

آحمابابمقبرةفيوفيالمدبهورةالسنةمناطجةذىصهرفىماته
تحالىتهارحمه

فاجتمعالقائمفىللفسديخهالحربشوكةوخمسيهاستشةوفى

8وقصدوااليمانضمومنوالقحراءالشحلورماةالقرشيةواهلالمعازبه

لهاتحرخبالترالةفاحاطوايلرآكأشعاخرفىباحمعيمالخيرفرية

محهودلهاالشعرىاللةعدبنممربنحمدالثغفقتاللمتالهمعرقيا
اكقلواعبحواافلماخرالنهارافىةالووكاتعريةالمنجاعة



هديةابالدوالاخبدرادصلبدبء3

ابرةوللالرقهوهىرصعقرىمةطائفةبخردبهاوخربالقريةعن
ايضاوخربومحلهحمهالقصامححالفىإطةواوالمضربوالمقرعةوالحلةصكثالول

القرىهذوامااياميحدتراجحواولالندزلالوادىترىمنهب

فيهاوافاموارجصوااطهاقظالرقةاالمنهارءفارجعمتيلدبهورة

صىءمنهايرجعتمالمذكورةالةرىرجعوأواصاثمايفحاخربتثم
هذاوقئناالى

عيهيطتفاخقحمهوورءزببدوادىفضتالقائثىهـاتثم

تحكهفالالفاعئرضعسةرمعوادىمننحملهيفحلهصافوماسلإلد

رالوحازبخامحمدالدينأجمالوامرالقاضىفصلهلمجؤهالسلطان

للدبهورةةالاخرفىاضرارهوكان878

المقيهبخاامحقهيحقوبابوالصالحالفقيهتوفللنةهذوق

مفخلتللةعثرةالحدىميالدهقحمحريابخاجمهبخأاحمد

محمدباخويهتتغهوكاذسائهوتماتيهةاتتيهةصةمنيالولربغ
نواحماتمنتاحةهزيمبذىاالتاجمكلهقىودرسوكرهماوداود

محققايحدعنوكانالحصراهلمنجاعةبهوتفقهإلصريديهدرسثم

كلثمعليهاالتزفيقدورالعتوىاللدبنقاالباثمقهعارفاكان

6لنلفىتوقالنضىسريفةالهعللىءنجبريلبنبالكرابىلثععيه

وفأتوقلكاتتصوقيهاآسهابابقبرةترقبزبلأليهورةالبنة



301االفيالجزؤبالتود

تعالىاقةرحمهاعمتةوائةبطوصصستينصنةفى
عنايركىالحاجبتةاعبدبناىاةالىكببراالبرفىوفيهاش

جفهابنافىنطرهيوجدانقلشكورةمقاماتولهونسثهانةدفا

المدبهورةالسنةمتصحفرسهرعرمناالحداالجيوموفاتهمحاشه
الىاللةرحمه

وكزتالهائمففسادالرباثبئسبعمائةوخسينسبعسنةوفى

نفموالطوقوافقطتالقرىمنعدةواخربرافسدجمهالمالعربيخول

صوالهبللقتلابالداطرافىرونيخافكالالزبةالىالقرسيرن

قهواطر

وتدعظتفارالهاقحعاالصالحهللالولدهالسلطاقاقطعفيها

ثماكالمحصحوريخهاوكانشيثايصضعفمالمسادوعظمالعربثوحمه
فثالفىمصهىاتاالحكرجمعحسانبنمحمدالدينجمالالقاضااق

وقصدالرباصبهيىجماوجعحهاالقتمحروطلب

الرصمنوقتلالععكرفاخهزآورجاكانجيلهاالملزةفاغارتعرضيةا
اثهابىالديناالميرصفتتلمنجملةوناظيلمنوجاعةطامعة

الحبتايوآالوتةوكانتشجاظرصاعذالصا2الملكدارالعتاذ
جمالالقاضىوحملللذكورالسنةمنهيذىمنوالصثربناظمنا

همتهوسكواللطانوخمنااوصبينفيفاحسانبنعدالدكأ



الجاهديةالدولةاخبوحرنيدالعالبابء

حسانبنتكحدجمااللديناقاضىااضصلهونهسينثماقسةوفى638

بخاكلالدينسصاالميرمرواس2الصحاملكالفيهاواشعررمعمن

القخمةفىاطلبىحسن

اظيلهمنبحعهاتاميةالجهنتالجارمنوصحلتالسنةهذهوفى

االشاعررأتهاالفثدخلوافلما3ظجرتحمماعددتمموجهايريدون
بهانبامرهاالهماوصهـلةاالجلهظخذوااليالدانتسثارالمسادقوتظرو

وهوصالكماالوالىبموافقةقلكوكاقسعزاجاهـامالخلهأضذهم

منالممازبةامغالخيالكبوافدماباساكتجاحسنالديهةبدواالمير

ضمررمضلققققبضالمذكوراالميربقبضالسلطاقأعررمعوادى
جاتداراميريومئذوهوهدىاجهادراالميرتجضهالذىوعف

اخرفىقثبعثنقهالسلطاقناصصلطاقاالىالحمظتحتبهوطلعاياب
للدبهوررمفاناشهر

صذهوكألشوالصهرفهفثالاقطاعهالىالصاحاشهونزل

تحوالبابمنعكرقىحسانبنمحمدالدينجمالضىماالوز

المحازبةلمتنتولماالصالجعسكرلللكعنخارجافارصاصبحيهةمنإلبثبم
وتصدواالمحازبةحاجثالاالصاعرئباتجماحرمعوادىعن

اميرهاقالوالاصديدنهبااهاالتهبوابرهاواضهانحرالقححةصدينة

وفال2الصاالملكلوولماوثقلهبذثبهجميلابنالميهطتلد



ءافياالجزةاللؤلؤلضو

الؤاليهةفريةالىفثالمناالضاعراتقلتدبهرناكاالحكرفىالوزهـ

السلطانهنخوفاصائرالجالدوتركواناوافافارهعوادىأكلولها
خرأبوهييفالمغيملودزيدتمرئوادىعلىتغيرالمحازبةشهف

هنإلشاعرخيلهنجماعةفتبهمهالثاوكثريمرارهمفيهاساكنال

بهيراكنبهيلةبنحسنوهمرصانالةننرمنتالثةمنهمفقلهاالضأليئ

رصلتفاالمذكورةةالشلفىصلهقوممنوقدراصامرائهمكمن
وهقاصرةالبسيطورماةكالمحرأالمفسدبنالعربسائرتجائلالىالممازبة

ورجماليخالالقزيينفةوبآمرهادواالتويجوالعامريينالثام
هنمكمنةثالفىوارجمالابكافةوتركواالزاليناالصماعرألىوقصدوأ

ط18فسافواالقريةصرفىمةفارصاعنترمننحومنوأداهمبمسافةالوألينعريى
فانجفتالشاعرةمشبهمالمذكورةالمكنهابهامحرتلكوااالثماعروصااهوال

وكاتيرفلمهنيالاللةاظثاثاعرفىاالمنهـجعقلمهنالمعلحهم
والاالصاعريوفوتالأكزهماطاضرونفكنااليلوصهفىالقصة

ضىمننالحثرجالىالثالئايومذوكانبعضالعضهميعرف
خعسةضهمشراؤنوبئسضمهموممناالساعريومئذمنفقتلالعحدة

الجاللهيومعذالمقتولينجملةئوكافىخيالموافتلحتفارصاعثرون

اافرالدبروكلنبنوابوبمرفريئوابئالملقلبخااللةعبدهحيبدابن
واثحمعصرهاهل

الملكلخرجقتالالمحازبةصبحتالحثرتايامنيوموئ

الثياالجزلؤثوتالغودل



للجاهديةالدولةاخبارذكرئاالدسالباب6

مديةاليائقألاالحسكرمنمصومنحسانبخهحمدوالوزيرالىالصأل7

هباصرمعوادىعتالحموارنفعفثالوخربتزبيد
بضمالجلىبنحمدعربنالفاضلالفقبتوثالشةهذهوئ

اهل13منكانبالفقهصثنفالعارفاافقجوكنالموصدةاالءوفخحالجيم
اوصافولهاالسمنكخيربهواتفعزيدهدرسةفبالطبعحره

منيخههوبماقانحافقيراوكاندزاهليرفهابهيرمنالمجفى

ئحالماطةرحمهالمذكورةةالاثاءفىشئالهالىذلكعاىصابرااليثى

بصحسنبنعظنبنحمداظهعدأبوالصاعالفقيهتوفيوفها

والحديخةالفقهكتشاكاوطرقهاالغاتبالقراشرفاطوكانالمقرىصصيبما

ىوشدادنعلىرىالمةمنهدااالثمةمنعدةعنةالعراءاعلمافحوأخذ
عنبمكةواخذالجحفرىاالصايىحمدبنويوصفالحرازىابخاراشد

ابوالشيخالمروزىابراجممبنمسعودبنابراجممالديهابرهاناالهام

االمامعصالحديثواضذارواوىسالممنشز11عدبنيحيىبهربا

فصفىانعىمنكثيربهواتفعالعلوىممربنابراهيمامحقاب

شفاهاواخبرفوجمااافرأدالسغالقراءاتقرأتوعليهخاصةةالقراه
فوفاتهانوكععلاللةصلىافهرسولكليقرأانهالنومفىرأمحهانه
نحاليافهرحمهكورةالمذالة

جدعمعكرفىزبيداليالسلطاننزلوبمائةوخمسايةتعوفي
طائفةهحهووصلهعكرفىاصافوصحرضاليئيليالنجارسلط



7كاالفيالجزءالعقوداللؤلقت

38والعرثيينالمعازبةهـيدكثيفجمعىالسلطانلخرجارتشهن
ىورجعبالدهملمحرئبأحمدمنهمالسلطانبظفروابالدهممحتفارتنعوا

انهاالثحاعافاروكانشليابنعدياقوتقلالزوهذ

مال7سصهزبيداليالسلطانرجمعولمالقالحسكرعنانفرفالالالديرفال

أصبلىاوئقدمحرضىبالدهالىئلميابنتحزورجعطلعثمايامااقام

اصتقروافالبالدهمالىالمضدينوسافىالمحازبةونرلهلجةبملقطاعهالي
وحرقوهافاخربوهاصفرصهر6خرفىالكدراءنحواجتمحواثمأيامااقاموا

البالانقطحتوالقساداطرابواتصلاموادىجمناطمفارئفع
زببدباحليتصلعنالماواهلماباهليصلونالزيدوصاراهل

المعازبةضدتالمذكورةالنةمنشبانمنالسابعيوماوفي
اهلهوخرجفيهالحموانقطحاهلهفنهبمازيديادىهنالنخلالقرشيون

للقرصييهةااليضنفالخلوااثميومهقوتاعدهميملكالت

مريروارتضتبلنىالعفلىوالمغارسالمحازبةمنيحتوبلبئالحياوالمفارس

العرلبوتملكلأهالكهمعنالخللاايدي

منالفسادطواشااحتمحتشوالمنوالحشرينالثاثايوموفى

السنبلىالدينبهاءاالمبزيوهئذوفيهاايخةادووالخراوارماةالمحازبة

النبلىاييفبهااالميراحمماخرنيفيهاومنبالقريةالعربفاعاط

السنبلىنجاحمدالحكروقتلجماغعنفقلهاصديدقنااللوافافهحهوعن

ملىابهةصامحدودوكثديدجزحةبكرابووجرحلهقولغو



المجلعلمولةاخبلوئدسادسالبابر

يومعذالكالاميرهاالمهجمالصكرالىبقيةمنههوهنالسنبايوانحاز
القامىعنا

ارسلىاالمذكوصةالسنةالحجقمنشهرذىفىحمعاالوباخحتثم
يوهدعدةبنىرثيسوكانمأقصمدفىهمشدديوراهلالى

ماقصدلىمقوافاحفيصابناريدبينلمىورالقاصماببنحسق
المحازبةفوصلتالمدبهورةالسنةمنالحجةذىشالثالثاالثنايةيوم

اهلوتاخرالمحىطاخالمدبهورتبلاليومفيملالىالقحاهوالرماة
واقبلرجلمائةمناكرهنهمفقتلربالهفيالهزيمةصرحدفوقحصهأل

مناهلهفيامبدىاالقاسماببنوحسنالزيديينمنواهلهحفيصابن72د

وااهحيثنفرجحواالعربالمارجعنفلقهداعيإلةفي

وفاراشدبنحمدايخثابواالرعالفقيماتوفىالسنةهذهكا

أللغةوالنحوثالفقهنشتىلحلوممتقاجامحاعارفافاضالفقهاوكان

جودةكأليدقلطيفمصتولهوالقوافىوالعروضواليانالمماقع
اتقلغفثالفيمدةعضااوولىمطنتهوتدكتاتهحوصفاهمعرفته

زبيدهدينةلىمضاءاولىثمالحفيعبالمدرتفىبهافدرسزلدالي

هدينهفىثأهاانالتيهدرستالىلباهدالملثالسلطافىنقلثمهدة
الشةئقحلماكلهسموماتوفىانالىهنالكفاقامالجبيلنجاحيةز

تحالىالثهرحمهالمذكوؤ

كلاحمديالدينصهابماصىانزلوجمائةصتيهةصةوني



1مافياالجزلضوداللولؤمة

عمكراناصرنيااحمدالمسالولدالسلطاناوالدمنهمهونزالقبببتا

حولندورالعربخيولوكانتسذاذهدزفىفيقفاالباهاجيد

ارراهاليرمكلفىالمديشة

بنبمرابواصيضىااآلخرصهرربجعهنافصفيومأكاولما
ىممهابنووصاشمانداهيةوكانبالجلفىالمعرعرثىاعراب

عادقالربمنكاندزيمنحماجمةيريداقعرابممربنبنحمدانجه

المديةتيخاووففوصلالمديةالىحاجةلهبدتمنانالىقتفللثفي

مةالىارسلهغيراوالحشاشيناوالحطابةهنوجمدمنوافىصعانهعلى

هوالذىةبملجمهواابييجاالتىالحاجةهنهيطلبهعارتهةالربلى

الصارماالميرالىارصالرسوالدبهرناكاممهوابنالهلوصلفالفه

هألثالهـفلماأيهمافاسالحتياجوغيرهاصداققيوايظهرلهموكاننشمانانجا
هويصنعن3وكذفانفيساامالهاطبمكغاصنعواكلهحاءاوسول

لهاواخرجالسجامنشيئآكشيراالطحامفلئهفىا8جعلانهثموكير
الماءمنوثرباالكفايةبحسبفاكالاصحاالبنحهتفيهماوفيهمطياما

وكانيهااؤئيتاالبنجهصاففأثربسببهاجاءاالتىاطاجهيتظرانووقفا
اتعرفاالنحاللنوجدهالفسههنفالوجدمسكرااليغادالهبال

عتحملاالمالرفىالمسكروقدكانيحتاد4صفانطوحهثمغولالطعام
كاتالذيالمكرمملانهظنماوجمدنفسههنوجمدفالمنهئاضي

ممهاتوجمزالجلفركبفرسطليربهابالثقاماايضافالاصتحمله

ذفافرسهعنعمقركبانهوقيلذللةهوضصههنالعياماعن



الجلعدبةالولةاخياوذكرئسلصلالبابمأل

باشارةنافهنالصارمنالفصالوهذامابالفرصيئوصارفرصهالهبل

واقامباجاللىالىالحسكرجدعذمنجماعةارلقدوكاققببابص
كبقدالهبلنظرواظااالمرمنمايكنالسورينظرونفوفجماعةء68

ووجمدوهحدبةكلهفلزمواالحعكروخرجمليهخرصرخؤاالفرساونجب
فانهالهبالصاطالمديةبهودخجمالشيئافاربهوهاليعقلمطروضا

وقدسقطالطريقأاتاشصارفىفالزيدهنالحسكرةخرجلمافرصهساق
دضالحتىيطرحانالفرسانوصارالنهارنففسوحمىاالمرعيهاشتد

الحيلاثربصونالقريةهل1زجالقرقيئالصارخحصرخالقرشية

وأقاممحبزلحملىارمضأءشدمنتفطرجسمهقدياالهلاوجمدحتى

وفىاقعدةاىفىالسلطانلتىانألىزبيدهققالئممهايف

ازيدونوأححمديةفىشدبدمطررغضانرصهرماالحاساالربماءيعم
يوتفهدمتوالحثاالمغرببينماالحصرالىاذانتشأتداؤهكان

كرزبيدمدنةئتماكلالهدمتحتوهاتاصابهاكالةمصرثة5

االبهيرااونعيراصاوريةيوتقسةيبئولمانساناتمانيهةمة
وهوحمثيرايضاالحرابعلهااستولىماغاوبمضهتثحثما

يريدجدعسكلقىزيدالىالسلطاننزلالعمدةاىشهروفى

بنمكهليلهالدنجاحمدرنورأالمالىوارسللحربامنالمفسديفالحروج

هنجماعةلهحسنقدوكاناخرىبحدصؤتببالدافمهبليصلفلم

ورحاتومؤروشرددامصوالشاهةالجاتقييولىاقطاتة

ونيرةالمذكوالجهاتباموالاسنقوىقدفافاخراباورمعدواالوبزك



11اأالجزهاللؤلؤلضود

أمهاتوسياعرهاالتهاثملهنتتهوحينئذزيدذلكبحدفصدهاعلي

منهكلالمالىهذافوخمقاوتهعنوغيرهالسلطانفيحجزاالموال

السلطاقالىالوصولعنفامتغمحالةالكاقأانهورأىموقعا
وغيرهالساطاندوابصنايخفىوقدرهتهاتضاءمنوحصل

اللطاقخيلمنيرةيمدةقمشمرنهلكويلمتفرالهيقالدل

مشالسلطاتناخرعيهاكلهايتولىحىيهفيعددوالحكر
الوفتذلئافخلرا

م8ايىبنمحمدبنعلىالدينلجالقاضىتوفىالسنةهذهوفى

وسياصةرياصةلهنتثاوللسلطانالوزارةيتولىيومثذللطعاربنبهر

يؤليانقبلعدننظروتولىالسيرةحسنالريحساكنعاظرعق

المدبهورةالسنةمنصحبازمنوالحشرينالتالتيوموفاتهشتيمالوزارة
تالىاثهوحص

نصهرداالدابرايمبخهداودالدعنارمصيراالمترفيويها
لمجرةلهالسلطانعندممكنااالعراءمنكبريياميراكيراطلى

تاليتهارحمهالمدبهورةالشةمنصحقرسلفيوفاتهكاتحسنة

72هلصفرشهركرةفىزبيدمنالسلطانطلعوصتيناحدىصتةوق

طلحةبخهانيصبنعثيقالدينعفيفالقاضىنزالتحزاستقرفىفلما

ارماكاعنعوعاببدمقدممازفيووفالحسكرمنجماعةفيالدورى
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الثرصاليابالىتجيىابنوطدعقبيىبناحمدالدينسهاب

ألتاالدزلوادىيقامنولمهائماممظمعلىالخراباصتولىوقد

يومتدورصلهاكلتظلهيدلهوكاتالمدينةواالاوارجقرى
بابنالمعروفحمدبخهبهيركلىاالثروصلهالسنةهذءوفى

فىنخرجالشرظءحمزةبىمةجماعةصحهحماقاجماديةللىالجارية
الدينضسىيرااليوصدصقدصهايمقوببنثجاحاااليلدييرلقائه

اتاردواوايحاقفىؤغوانلماالربثاقيوبحضعهحماغبنس

رععصصنحهمصمنالمديةاهلهظازتلوافاقةقدافيتنازعوالجحبرا

ظحلحالمديخةدخولمنواحايهههالثرنحواوالمدينةالىاإلب

ئمهالثروجلسالمدينةظواودحمانمبخهلجالديخهشصراالميربينهم

مفاشلدينةاهيهصنواحدقىاخطأاالصرافغلماقبحضانثمالدار
االصوافالفورفضضعبفقطحتيدهبقطعظمرالثريفالىبهوأقى

حدئبخأعلىالشروقىبالدهمالىراجعيتالمهجممتوخرصا
الدتصمارمصيراألعلىلهأصالتدلسدطاقاكماقابهامنجاعة

ذلثابببالمحابىالىناتقلبمالهالمحابصماحبخيلهبةداود

انهالعثريفرأىفلماالييراثاتااليمطهولمالمحابىاحبصفدافه
لتهعلهأصحابفدخلهنجماعةفثاليهخرجحوالهكللهغالب
والالحوالدوابوالقماستاالمالمنفيهوجدهمايلنهمنوأخذفهومله



عيأل3ماقالجزاللورتلفود

78الةءةااللحلىثصهرجمادىعثرهنالعادسالجةلمةافئلهءفى

ضيلبنداودبقلصاتمبنعلىشالدصعىاالهرعلمفألالمذكورة

شرمماعليهمجلوتدبصكرالمجمايهخثووهاسالقانداليارسل

قالالربالحكرفىيريانالقالدوامرعلىحازمبنعلىلهيقال
بنوالشفوهاسمائدفاراالسلطاووبالدمنواخراجهالمثرب

العثريخلخرمجاليهمالمحالباليالالدعربوالمسكرهنمعهعافيعنصازم

حرجالليلكانفافاذلئهمهيمههاووالقائدمنوسألحمدنعلى
راضياتخرجلموافىأصاعةااالتخرجماالقائدفقالاللطانإلدمن

القائدفقتلشديدافتاآلفاقلواالخيوجالىمجبهفلمراضغيرخرجت
198ايخعىيومذ3وكاشديدةهزيمةاالقيفىننرواخهزمئسحةهوتل

تارخبذلكتمابنعلمظاالثهرالمذءرمناصثرينواافىال

ولماالجردةصاحلالبحرهنفىرجوعهصالنالسلطانالىورالمهجم

اللجميريدالمحابىمفحمدبنكلصأرالثريفاجمرنئدالطفل

القائدراشودماههالثهرالمذكورهنثرتأواالسىداالحديرمفدخاال
بناعاقيضلحمالثريفدخلفلمامحهلخاالذينابمورهرس

يقوبابنيذبلتولمالهامىبنلالافوولىيومئذاصيرماقوبي

شهرجمادىمنالسابمالجعةلتلةوفاتهكنالحنلبصمدةمنشاحتى
المذكورالسنةكاافانية

الشئاالفىافوالمحالبالغزاليجماعارصلماكللىاضو

عواداضجتثموصترطالحوبقهبهاالمحالبمنفهربياالربدمفقع

الثداابزهألهاللؤالوتأاليعوهـ
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اتجمبهماصمغيروتالربتجائلمتتجيلةوالىصناحيةووقه

اليهملمحرنيمالمفىالثريفوقصدوادسروعرباتححراءاضوارطالمحازبة

الىفاخهزمؤالهمنخرجالثافىالنهارقعاودوثمههالحالىكدافز

فوقفبالمديةطوفاطاالثالوموعاودوئعةانفزضمالمدينةاطراف

بالليلهثقلفىوخرجالممازبةاضذمانهالنارحمم7خرالىميمانالنتريف
والتحصعهالامراالنهاواذواوحرقوهاوغوطالمدتخهدخلوااصبحوافلما

ستولىطالمدبهورةالسنةصنشهررحممةاالقاالتينيومفتحصروذلئه
وحرضيازيدااليقولمعهاالهايمعلىالخاب

بنحمدننورالداالميرثاربرناالالدكاكلالحراباستولىفال

امحابمفطلبلهجلبتصديتىءانفسهوحدثةالحسامحرواشدمئلهيم

يصاالقدمحرقىفعدهرالحسااخمتفألوغيرمصعدةاشراف
اللساتفصيحهامافارساوكانسعيربنلىبنأحمدينالىصهاب

وكانتفيهافاقامالبرزفريةالىحرضمئفساربالحساءرالجانحديد

وأرعياالبرزةالحكرئاقامةويموقمرمايمأقفارادئؤخرابانيالمحالب

الضمميتاليوصيهابهفالالدبواناجباتثمميطلباوعاالى
وقالمفاشهـاالحريهيطبفهيهالسردلرباوارساليهارصولعناتحوا

السردديةوعربالهمأنفمومنالضييئمنالحربقاجتمعتاليهم
الحعكرهنمحهيخنالجهملخرجلرزةايالىمحهصمميرومناثوتصدوا
ثلمائةنحوهـبالهنفقلهالربفىالمزيمةووضتصديذاقاالفاقلؤ

يومالوقحةوكانترجلهائةاكثرمناياصصطاملمنفيهمانسان



1أل5افيزهالؤ4الحفود

دبهوراأسنةاماالحجةتسنعثرالىابم
لطابىالىاشكراهنموهنسيرابنصارالوقمةالمضتولما

وءرهاكاتهمطاعقالحربودخلهاعلمولواوا

772ءرحمهالمجاهدالملكالسلطاوربخهممرالمصورالملثهتوئالسنةهنهوني
تالىالك

وادىحارالمرثاقثتجمامعفىغربرجملهتوفىأيضاالسنةهذهعا

فىولفوقبرالهنحنرواكحفالهيجدراولمتوفىثمايامآالجاهعفىفاقامزيد
يوصفالتجعوصللحدترظأسفلماالقبروادخيهبشعاربطعورالموزحشر

فنزلالحدافىانزلوقدفوجمدهمفيهنكعيهيريدبؤبنىالصاحفيابن

خارفيء9ءسالىاكاالحثرالموزفاخرجصالقبرمجدالقبرفلمهنيخرجهافىيريد

اعلموالمحةبفبرالغريبوهوهحروفعيرهتعلىتراباعبراودقماالقبمار

وذللةصرددالىلاللبحدودنسارالحسكرهوصيئاثنتينصةوفى

جميعافصرددعربفاتجمتالمذكورةالسنةمفصفرشهرايلفى

هرتاتجهياالصعكرظيريدونحسينبيتهنخرجعاثمحسينلت

اقالنهودككثيراضيأمنهموقتياالحسكرتبهمغرفتالهنالرب
الصبيدطتالمحرحسينخلواجمتيخيراواوسبواسليالولىالعلةس

هووامروساعدابةعداليقعةهذوكانتباقبنىولوتوالثرجة

ودخالسلطايةالواجباتاوالوبواطاعتعطاليتالحكرق

ريعضهرعشرمندليومافدخالمهجمالصعكرالىالتقالثمالطدمة
باسرهاحنةانملكالعكرعلىواستلىاالول



4للبلعدالدولةانجاريخرقسالسالباب611

وكاتواوالقرصوتالمحازبةاقتتلتسهررمضاقمةالساءمحموفى
رجمالفىالعظلعىاعذفقتالزيدبمادىالنخلفىجميغايوممذ56

يقضهـاحتىالهدنةعلىاتفقؤثمفسافروأيومعذالقرسيونقحلعاالممازبة

ظفاولهذافكللىهحامايدتحتييععذالنخلكافىخلالاص

اعارتبالدهالىنهعلىاصوارخخلرللاأنقضىفالمدغمءوخ
بصداودلهيقالرجالالقرشييننوقلواضافىثهررخرفىالممازبة8صم

اليمنخرجالتريةقصدواضمالاولفىأخرىعارةااغارغرزأم
لهيقالاحدمارجالنالقرشيينمنفقللبانجةبيوتعدأفاقتتعرشونا

الجماليخراالالحباحما

فأخمالطاعةئوالدخولاللطانصنلذعه1طبواعرصييناانثم
فامراللطاثاالمحازيةكلىلطان11النمؤمنوطبوافاصالصاهلةذمةعيهم

منفةصلواثوالمنعشرافافىيومفاغاروامالحععكرالوخرجبمناصرتهم
والكرنبسةالبريتلجهموحرقماالحرىبنالحيئفيهمرجمالحةتالمحازبة

الحدذللثمنواخرجوموبهومء6

عرضيةاوقصلهاثوالضهراخرورجاالقخيالمحازبةنجمعت

رجالاربصينمنمخوالقرضجينمةفقلفاقتالهمالقرضيةأهلنخرج

االسحمبنمفرحلهيقالواحدرصالمصازبةهنوقحلالمبلبنعشىفيهم
لهيقالرجالالمصازبةمنفقالالقحدةصهرفىخلئهبعدواغارالترسيوفى

اراوظدثةافيالحقدشل

رشيةاوضدطيهرهاللعامتجائلعةعظياجمطالممازبةجمحتثم



791مانيالجزهلحفوداللولؤت

مفالهزيمةتوالحياالقريةطرفالىفوعلوااثععدهنجممخرا

ذلةدقهعثهورالوقمةترصلثلمائةنحرهامعهموممنهنهمفقل

عرصىاصحزاحبنحمدالفقهيقول

للساثلئقرياللمولكنالحقيقةقنلهمهعينألألث

توطلهرأسمائةاكثرمنةالوهذفىالعخلىاركلسواحتزهن
بارهرسالىاصلينالجاعةجهاكىيهعئذالسلطانتحزوكانالىرسار

ء39جمتاحمدالدبنصهاباماضىامحبةاجيدعسكراالسلطانوجرد

الجهاتاليقدمبالتطواصالسنبلىجهادرالديخابهاواالهيرفدببنكل

أل7ههعايخنهجمالميريدانزبيدمنحرصازبيدثمالىتزهنقساراالثاهيما

علهمناجهكلهنالوباتجمحتالرماةيالدحفلماالحسكرمن

لىرقحة1وكانتقبهبابنالعسكروقلفاهتزمجموعكثيرفىوضدوهم
واهتزمحماجمهوقبرفىفيبابنلمحملعؤجههنخرجماوقدهامحد

ثمالمدوريدتامحابهعةفيفسارالىقتلهفارادواالعامريةالىالسنبلى

عةعثرلالحافالئايوممةاوكاتيديةاكالمديراليتمسارحن

المدبهورةالنةهناطبةذى

صاقدطافيبانبهرناالمهجمفىعميروكاابن3ولما
اليالسنلىوضمدالعربئفلوأرصلجميكاكثيؤجمعاريديةمه

المذكعرالسنةهقاطبةذىهنوالصثرينالحاسىافالثاءجمملريدية

طرشفىالسلطانالىرجعثماياهافيهفافامنابرنالىالسنبلىتحرج



المجاهدبة4مواخباوفىاالدسالباب89

وصرفعايهعنحمطعامفيالسلطانالىالمهزهينساشورالجبلء8
وسالحاالةد

صمهابثىالجضاكريمةحراالتوفيتالمدبهورةالسنةهنهوفه

تزودقتنحمدينةوفاتهاوكانلمجاهدالملكالسلطانوالدةعالحالدين

حازهةرسيعةقلةطامزةةسحيدنتوهناالمعروفهشهدهاق

غابالكلوممةنضىوكرمورياسةةجاذاتنحيهكريهةحليعة

اربحةالبالدلنغيبتهوكانتمصرفىالجاهدالملكالسلطافىولدها

يمنكرولمالحساوجمحتالبالدفضحبطتالبالفىالقائصةوصمهراعثر
واحمساناوعدالوامابمخصباالمنةتلكمناحةالحسةالوقتذللهفي

وتجلهموتكرمموالصلحاءاالحاتحبوكاتتالدينئالرحشةولها

اتوقلالوافىةبالححاياخفقدس11ييوتتدوروكانتوتمظعهم

يقولحيثالجنبهايطبابىسولاحقهاومايمثاالاكمانقىيا

الرجمالى7ائشالفضاتهبهرناكن8الشاتولوء

اللالنخرالذكيروالنقثهالشعمىالمحمالمأنيثوها7صو
فىنجالصالجةالمصهوؤالكبيرالمعروفةالمدرصمةالدييةفىهاهاوهن

بهاوصدرساالمطاهرالىاهللوقيماونازحاؤذناواهامافهاصةوبىزليدمدية

قاصئوطبهافحوفىدرساوالنبىىدلدثفىومدرصاللشرع

ةبكفاايماممهيخارماظنواوففوأيتامامحآلالمذحمورةالفنونمن

وفقراءولميباصيخافيهارتينعةضاالمذكورةالمدرسةتجالةوابتتالجيع
هنالمسلبقرفهالرسةوابتتعفحسناوقفماجداعلهمقفتواو



أل9الجزءاالفيلنوداللؤلؤت

العراناياتايتعلمونعععدياوفيمآونازعااهاهاوصوساجلفوزيدادى

وطبةأبحنينةلجماالماممذكلرساومدالثامذهباالماعلىومدرسا

اثريةقريةفىاصدتتطوكيرمابالدلثربوصبيالالمذبينفى

يقزونودرصةواياماوهعالاوقيتوهؤذنآاعامافيهورتبتزيدوادىمئ

وهيالتىقريقالالمقمدرسةفىايضاوابتايدوابلثربوصيالالقراق

لدلالهاحاووقيمائاؤشاوخطياهامافيهاتزورتتالسااللييمينكل

كلللفقهوهدرصاررالقرايتعلموفىوايتاماومعالهنالكالسبيلالمطاهروالي

واوقفترسمدللحديالبرصوطبةءكلوهدرصاالثافياالماممذب
ةمدياوايتنشعجدوتزيديمفايتهممنيسةجداوقاظابرعلى

للثانياوفاوكانتأطيركشيرلىوافعالهاايضاالمحليهناحيةتعزفى

ضالىافهرحمهاالمذكورةالستةاآلخرمنشهرربغهنينضوا
بنحيدالعبدبنالرحمنعبدقحمدبنممرعنللدفتحتهالعاضىيهاوف

ورياصةونجآلفضالينالمحدوارجمالاصدوكافىلفزومىالقرصيالخطا
97الصناعاتلذوىثاركاالذكلفىمفرطاكانافطعاظآلوصوجاصة

نيبقهااحداعرفالظاهرةزيادفضالئهعكاليدونىوالجيلةفيقةا

للطاقاكدعظيةحظيواللخطآحشايخطوكانالصنعةجودة

وكلفذللثبداسوصؤثموالحاصالبهيرالثدوتلىالمجاهدالئا

االحمتشمدينةقىتينياالىطاهرالسريراوربيروالسيرةاحسن
قاليافهرالمدبهوؤصيرالستصفراعدهنوالحثرين

طايعلىلااولطةالصالىالملئحالفوسبنئالثعنةوفى



ملبالدوالاخبارذكرفيلبابماالكأ3

ضرشاالضشفيتعزمةخروجطوكاتلبراهدالملكالسلطافى

أعلمفهطالمذكورالشه
االمبرالثهابالحراعلهمسعرفاخمارابناخاالمقاصرةفتلوفيها

االتيومالقكانااامهيلقولمهرقهايلدمهبفصميرابئ
حصنطلعالمقاصرةعلىالضارةصصيرسننارجعولماالمحرمعثرمن

اعموافهالمذكورالمحرممنوالحثرينارييوموذلكفقبضهنابر05
صهرصفرفيذلئهوكانئلهالسلطنةيابنحمااالسنةهذهوفى

نضافوحركومايوالمحالبالمحجمفىالحطباءلهقطبالمدبهورةالسنةمن
وتسىلحهعلىالعمتعةوضربتالمذكورةءانناجةىالقرىأحمانهها

قابالىاالثيننلةبجدأسرىهنالنسيبصيباطبالشريفالحطبةفى

سلطنتههدحمانتالبويالفاطىصينىاطئليبنحمدجما

المحرملخخرماوسوصتئالثصنةصفرمناولهاصمهراوعتريناربحة

اعلموالثهسعينكىصنةهن

صيناريدىءتبخاحفيصاحمدالعثيخقلهالسنههذهونما
منلظشللةقتلهاناليالمهجميرئصأبةفصادرعصرفيالزيديين

13اطهالمدبهورةالسنضمةرجب
االهيربهادرالمذكوراغاررجهمننوالحثراالسعبومسهوفالمم

فالثةوفتليااالفطيةلحرقماالقرصةاهالواغارمحهالمحازبةكلالنبلى

كانتالمكنىخلفوابنالحيزىوابخااليافىابنوهمازبةالىفرسانهن305

دبخديخسبومئكفلةحينعلىالقرصعيةوفصدتاتجمتقدبةفىالمط



عثاالجزهةواللؤلضود

لخرجالسفلىالريةاووأهلخروجهموكاناآلخرجشهررعثرش
اللياالقريةاهلأقبلافهمهعلىوالمعازبههمتحاقفرافلمااليهمالتريهأهل

سبعيهةهنغو3نوقنلثمديدهزيمةالمعازيةفاهتزهتلهممارضين

المازبةصائرييوتوفههمنرجمالوعشروألثةرةالكسفيمرجمال
فارصاوكافىرةقاصاحىيحتوبأبوبمربنايومذللةقتلويخمن

هنكلنلريلىابرأهيمنفرفيهداصبعةيؤصذالقرشيينمنلوقيطاقال

المثاهيرفرصانهم
اطواصىاوالمحريةالديارهنءالسؤوصوالعشرينامناايوموث

والقاضىالنتريفئرنجاحمدصنالدجمالوالقاضىيخبالدينصارم
ووصاتمبنعلىالدعنويالميرشمسافارقىاىبنحمدنللدلج

هقابلةأحسئأسلطانافقاباالتركاءاصمنعذةمعهم
وممفصبرىصوابالدينسصىالطواشىتوخىةالسهذهوفى

نتفالجهاتبحضاياههفىوتولىبابهؤامجعلهفاللةرحمهلباهد

سةامىصهرضحبافىغراهاالربيومفىوزبئوكانتةصضسيرت

3تالىاطهرحمهالمذكورة

السلطاللملئملباهدأبياالمعافرلللكضالفصوسينارجشةوقى
لكتزهنهخروكنالسفرأمحةاواصلينالرباءالماليكوأفسد

النالسفراصطبلهجمأنبحدالمحرممنالحثرينالسادساالثين
الهعدنغووزلاحبهاالماخمنوأخذافيمنفيهماأضذللسلطاق

ئقدهمافالعدنبابنحوقبلىباتقدماهرمالعقاربهةحاعةولخدم

التثثيهافيه61ةليؤلقدشوال
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الجاهدبةالدمولةاخبارجمرفيمالكاللبابء33

اجممةلكالممنمحهعنالذفىتبايبابفىصارواقدؤدرأنهمتجله
هتماعواياجمعالمنمايكمنزلايربطيخاكمجملبهاالطريقفى

عتعدكاوضراناالبالحقاربوصلولماحاجتهماجليئاذ
وتونماطالةعلمالميظهرنممصهومنالمظنروعولتجظروقابوابين
فلمالبلبعننحوفحماجهغيرسقاصملطولايبوبونمضتشئ

ينطرحواماالبعنهمفحارحونتظمفيهـابمابونكامهمافزىنهماأيق
اباةااغلقمافالأالبقواقالمالىماحوتمااالصمندلموظهر

شاتالالمديةواهليراالرجأالمرتوقدتايهواالمظفرلاش

ايقاضىزيرالووكاتوأبإتاطجالىالمظنررجعثمخهارمةصات
علياولدهروتجضىالمظنقبفمهأليهاىيوئذانحمبنحمدالدينجمال

أطلقعماثمااياوعادرهما

وقدمجشاجيزلهرالمظمنكانبماالسلطاناليلمالهوصال
ةللالىأالطانوسارالحزيهألصافوبحضالسبلىىالدجهاعليه

بئالثرالهيقالهمرضعفىوالتالمظفرصفرمحهناصنلىوصارا

عدنالىالسلطانفنزلطائغهنوفلهوهاالسنبلىفاخهزم
ذلثهبسبب

شؤاليوطلحواالسلطانظيواذمممةالمازأصتالسةهذهوئ

وجردالتهائمباصالحلهويماالنبالسلطالحكوريهىالدىخاجتصع
حىفيهالرقرفوفشالالىبالتقدممامىزيعالىدكزلمطانالى

يهاايخقاخمةاالىالحسكرمنهاينتلثميخهاويترروااجهااهياجح



ءالثاالجزهةلحفوداللؤلؤ

505اتفقزيدالصعمكرفىعاجتفالأكلدرفىالىيتقلىايصآثمتحمرحتى
008مصنخرجالاناعكردلعازبةالحفقالالمحازبةلقعلهواعرصيوفىاصسكرا

ودظهاوجعهمهنعدنوصمصلحيهاانبهتمئقرراياحىةالمدإ
القرشهنللنزأوغفعالاليالخروجعلىعزهمافالجهانواواطماالمدية

الحاثرالاللابومالفلوكادرصالوعثرينبفحاههمليافقبالمعازبة

المدكورةالشةهناالولجعوشهرمن
المحازبةشغيومئذكوركاقاعدعئذالشيئقتلدلجنوص

وحسيناالقدرابنعيهلممربنيهمئذوقلاخوبئمناثنانموقثل

االفدربنفالتبنوكجمناذقاطبنوسهيلالمجىابنةبماابن

نحدكانواجماعةنمصاههروسلموفرصافهدقنالذينانالعصدوا
يظبلنوخثىعليفاتغمباشكبنلىربنبابوالدينناحقاضىا

يومواالرباهويومالثالثاهمفهمافافاالمجناليجهمفارصلعيم
نآلفرعثربفعةكانوافقتلوفزعليهمامالجةجممفلطكأقالخي
605فرصانمرصالاربعيههمنغوأالممازبةهنقيهسجملة

لوللهالمساكروجردبهااقامبهرناعدناليالسلطانترلولما

قدبالسيفاالياقبالههيباالمظفرقاكاوكاداحديظنربهالمظزفا
ولهذارحمةوالعمفتةاحدكلبأضذهالبميروجهلالننعىكهعداستباح
يمارخبيربحبادانهالملكئحالىالثهاحرمه

وفاتوكانتفيهاافاتهمدفىعدفىفىالمجاهدالملكالسلطافىوتهق



المجاهديةالدورلةاخبارغاالسادلباب2ء

المزكورةالسنةمناالوليجاكىهننوالمشرالخاسىالسبتيوم

نهاورآوااألفضالالملثاأقياعالالدولةأهلمىالحاضرونفاتفئ

السفزظئهفىعددالىمحهنزلهشبهةشوكانأصادواالددااعيح
والدهزوتنحف

ااجماددرفعاقالاعيفهدكالىظاللة4رالمجاهدالمكوكاداه

الفقحهيهاخبرقماونحائهجودمنيذعيافطناذيهاعالماحميتاثحاعالييبا

يخضممنوكاتجمىالىالئهعبدنجاحمالدينجالهةالالاالمام

ظتيوماولفيدباهدالملكاصلطاناأعطاقذلالمجاهداطثاالسلطان705

عاليهضوبسثقالهائتاههاثخصصوزنالذمنامخوصأربةلجه

منهاحماصوجه

ئفلتافىفيطزااالسعلىبهامحدعليكالديخاجمادتافا
محاولتافايهايهاكوالأقبتافاالجوديفنيهافال

وكاقرسولبنى13انهويقالالفنونمنكدةقيمثاركاان
نصجاصاعرا

قولهشحروهص

اتاابآطرافالزاتانلت

تخاالمالىبالمجزليى

ايمنالبهابالشفنحن

أناالملكفىالمالماعرقنالناعهصفرتدىكل



ء539الثانيالجزؤلؤدةللتود

كتنزيصلهكألشبلانا

أبودلؤجمدىيوف

الهسبزاكافالشهيدالملك

صدناعلجمدنابعدرالمنصبعللىتلاوعلى

8خبراعاللضصجكان
يرىبالعينهنىفالعلى

كلههولزأرامااذاكلليثانا

والمايمينىالمايائاذامازخراكالليثانا

ثابموالالمالابذل

منجصغؤأعافكل

أصرعهطنىالقرتواذا
أهنابعفوىالذوأذاأتبهفاللىواذا

الشيماهمالتثبهشيم
جدودصالتحاهنلييمنأ

السماماهمنهاللثامثم

هنااوهننااوكاناهنارأرغاالناسيحمئروق

اكلةالفيفترعاتفيهااعزعسورهاوبىثعباتهدفىوهوالذى

ههولهواثعصورانرببةالعجبةالمساكافهاوبنىأرانقةبساتينوأ

05المصلىيعليالععريفللحرمهالصقةالمئرفةمكةفىمدرصةثارالدييةاال
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المجدعديةالحولةبدواخبراالدحائالبلب639

واتاموخالوقيماومؤذناامافهاررأماالبيتيثاهدوهوفيها

وطلبةاومدر

ناجةومىاالجةتلثهجماصافاتحزوجاهديةفىمدرصمةوايتنى

وطلبةحذآالفقهومدرساصماووخطيياوموذنااهامافيهاورتجهالجيال

خاالحاشقائورتخانقاهيخوجحلالقرآنتملمونأيااوهح

وفقراهونعبا

وشيااوأشواهماطيخهورثثمباتفىايضاجامحاوابتنى

عالةاخويدافيحامحاصحااوابتئالقزنهلمونواتاتاثتومحلماهلحد

يتعلرتاوأاومطوتيناوصؤامامايخطيبافيهورتبزيدباب

يدبنالراحهبستانعضدوابمنىوطبةالمقهومدرصالمحاءونزاحاالقزن

وابتنىاقرافايتحلىنواياهااومحاوقيماناومواهامافيهورتجهامد

زةأءلدارافىمدرسةوابتنىتحزعديةجامعفىالوبيةياداك
مؤمهإفقزءوثحاولمياوقيماناومؤاماماافورحهخانقاقيهاوجصل

وضياعاورباعاامالكهعاسنمنونززبيددىطفىجيدةافاأوةالجغكال
اوصاخحستبارعةارمقعالعدلولهارعيةعياهشفقاللعدمحباوكان

تزادمنواولللرعيةافىاصفسنهنول1وهوسةوافحال

هنالربمللرعةازالخراياههاوئقطيحةصفىحمر3امحادالقطاخ
تصالىالثهرحمهالاحسئفىارجمةوكانتلزدرعوماص



أل73االنياالجزالألررلمقى

الجلباب

ووقيهلحاالصليةايولةقيامبهرفي

السلطانىتولماخنالداركأالىقاتةالطاطزرحىاحستتعفال

أهاصحضرتهاحعبهراءالمذكورالتارصفىتالياقهرحهالمجاحداشا
يكقولمودطنجهعياتالمباسلهاألفاتاالملطاندولةقامكلدودته

115والأوليوالأعقلوالمنهرضدهوانوغائبهمحماضرهمالمجاهدلرالدفا
آ4برتهوامننهموافىكانهماكالالص

والثيبأخبانافقديوجمدالحلمةبماتحلمصالحدائةفا
ويوهئذالدولةأهلووجيراالهةالصةدهننالحاضرفبايحة

اليذلكيرههفىجدةالصكرنفقةكلهأنفقطهونفذتهبيحاطت

اهامهيروقيالعكروجملةتزةمحروالىبواللسائراواصبحيلا
ييحهالتزدخوأ4نفخبمنإبوتفىجحلكتبالمالهطأنبمد

قصرفىفاصثقرالمدبهورةالسنةشاالولىجمادىصلخالخيسخريوما

وعاههمصتهمظالناسنزلاالخرىجمامحهغرةالجةيومامحبحفالشبات
عراةاواتهرتمثهودايوتاوكاقالمجاهدالمثاالسلطاندفنءضروا

ايامصبحةعل

الجهاتلىواسحرصىفيأصاسعحلزالقديبنحمدوكان
بخالفعةالمجاهدالمالثواثحلالتهائموخرابالحربلخالفالئايهة

315انقحوقدةمضطراالطرافوكاشتوالمظفروالحادلالصالحوماوالد



ووقيهمحهااحضليةولةاقيدمفيالساجالياب831

ضوكةقويتاطهرحمهالمجاهداتفلمافادبابمهاناصيةكلئ

متمرشالمجاهداقورأىالالدئئيلميابنطمعادزالفسادط
المهجمالىحرضىماوسارجمرعهبئصلطتهاتإعلىالدالةسباباال

جرأرطسكرفي

موالطمثيامنسرابياثمبممناليضيعرفالمافارو

بذالثالسلطانتمفالبعضابعضهابتلوزيدالحساكرالىجردغ
وخلهدلىجمالباسشداممواصاالموالفهمؤزقولهاهلأكابرجمع

القاضىوزراسزيدالىبالقدمةوأصوكاحمالالدبخهلالحيربهاء

يريدئلكرابنءيمعفيحميرأبنوئقدمحماننجاحمدالدينجمال

عويرجبضهرعشرهئاتافالخييهيومريدالىوصولهفكنزببد

مصئقدمزيدالةالوئحطمالحصراليورجلفارسصممائة

وكانالحدمةفييستأذنونوالدمةيطبونالجالعثومنأهلامحابه
وكافىالدينناءالمحعبباركبنعياابوبكرنجازبيدفىصعذالقأم35

للماصليئتمفأذافضىكريمالياصهحسنابأسسديداوقىعاألرجال

وأجرىعالدواجهمبالعاموأصجدةنفقةعلهموأنفقحاجميالفوركاهم

فىركبالجتيومحميرابناصغولماوعثيةبمرةتهمبكغايهايقوملهمعهال
الفهارحمىاالىاثمدبدقاالزبيداهلفقاتلهالمدينةيابالىدكر

ابالمجالثرئمنزيدعكرئيتلبصةيومععىكانفالاالسواترق

لرجلأفيصنسهوهنرععحميرفىابنوركبالثبارقوهوباب



1ال9االفياالجزهةلحفوداللؤلؤ

الصكرواخهزمجماتفريقكلمناشرفضلغربتاناليمتالاواشد

الحسكرمنهحجاعةوتتتحشاتاتابباركينالىناءوئتالسلطافى

حراصةتايلةتلثافىاالسوامىتىيظنرواوالعدرجعصى
فاصدمقنالغيرهنمصافهمخلىالسبتيوموأجمواعظيموحزمصديد
جماعةرصولوعملداالليالفالكانالمدينةءاودخازجمكمنجماعة

15ءرسووعرتلمجمفأذمالذمةيطبوفىالديننأءاثعاضىالىفاالصرمن
ليلتهمخرجماتالذمةوصلتهمفاللالالقرتببابناجةالىإصلواان

غواشوكانوفدظواالمففضحأترتجهابابوتعمدوايتسلونلحطةمن
اصحابهمكأعلىأكاعليهموأنفقالدينناءالقاضىاهمفكفارصاجعيها

بماءنيرسابن3اخعهرالمدكورامنعتراطاساالحديماصبحاف
منهمرباوفقوالاليهميأمنولمكراابإةمنفاصوحتقاالصرأفمن

المالمةشيئافيهمالصروفروجرهفطلبالتبةنفسهكلوخثى

لموفالكابرباوانفردزبحاوصولعدواالنحامبالجاميهةووعدهم

ليىأيامثالثةالحماوبينليأةوالمساواهاالبلدهبمدرىافىااعلما
نرغانوالمصلسةفسادداعةاهاالحوعةسثةوالهمورهدينةمها

لتالىبمحطهفانئلرأيهبوافاصتصوجميلابئالمقهبيىألىالمحطة

5القحمفىاسئقرظاالقحمةالياشظاثميوهينآوايوفحافأقامالفقيه
هنمهموومنيهاوأقامابمارأصفاصاكاالخرابايومئذنت
السحيديةاراياتحملتشحبانمىعثرايسادسيوموفىالحكل
ممهوادىحاؤالىالقحصةمنحميرابئاغارالدثهرذىوفىاالفضية

ثيافي1لالؤلؤمةاالحفو



ووفالسهالالصليةمولةقيافيالسايمالبابء039

615

المحمةاليجهدافارخرينورماعةجصأماالمنالموقروفنلفريةخرقلدر

الماثمةبثىءوصاحرم

ممربصحمدنجبنالمحهعدأبوحمدالصاعالفقيتوفىاسنةاهذوء
افقكافىالسقالذمحببقريةصكلالالبرحهىاصماجملبنيمرايى

ضرفازنالطريقتبيئبمحسويأالعاعالماصالحآورعاقاضال
افلمصعدمثاركاقنطرومقاماتلهكراماتكاشهالمنزاخين
الفضالءمنجماعةيدلىتحمصوفيآفسرامحذثالويآغوئافقيهاالحلوم
صرحهايطولباتحالربهعلهكانصنيئعدةالحراماللةبيتوج
الىالدريىعلىعظيمصيىلهالمنطقعذبخالقاالحسنوكان
عليهورضرانهدقةرحمةالمؤكورهالسنةمنضهرلحرمفىتحالىاخهرحمة

دحدبفزياداالميرنخرالدينكألوسبماةوصينخىسهيرف

تهلوشواألكرأدصرافاالهناألضعليةالمصورةبالحساكرملىال

الحاشريومضولمكانالممايئهمىوجماعةنبلىاجهاحرالديئاءيرااله
الفثالىااننقلىثمالمذكورالمحرمعسرمنااللثيومزيدفدخلوأألمحرممن

وقصدواالثهرالمؤكورمنيناصثروااخاقايومالىفادعشرقاالربعم
الصحكرمنحهجمنمالحميرخرجابنحممعلمظاتصةاالىجمرنجا1

معهومةحميرابنفاخهزماالباممنبحدماةيومانفوالوباالصرأف

ييفتولمشديدةهزيمة

الجبالمعىنفهذكرتااحىسورةوالطحنيزلىوبمه
نالدىالميرةوقلثحاعافارساوكافىيومئذاالعوراخؤفقئل



1عانياالجزهاللؤلقتلشو

بنعدالديننوريالميراخىاننوهوالدينعالءبئداودبنط

هـهمحمةاالسلطافىالحكرودخلصتكثرةعدةأمحابههنوقئلئيلي

ذلثهوغيرثلثواوصالحوجمالوبضالخيلهةفيهاماعلهفاحسشوا

اقهناإلواهتزمصفهواصذميرسابنللدىصءصالهوافرف
اعحاشيتهفىمهائيلجامنكرجالميجمفىيوهئذخبرالمزيمةفاهبى

الىالسلطافىالحعكروالسمعلمفالآياطحرضئافامحرضىنحو

ربنمطيالشريفيقولويهصدةيريدههاوخرجحرضىشركالمهجم
مطهرحمدبن

الرصااطيةوالاألفىترهبولمىيخمبأصةالدىتخشلملجهك
األعتنىظهرناقتهىءضالشذىالمالثفىناكهىوارداك

القرسابهالقىاالربتغطمطموهوالجرولجتءلوم
يخشاالذىهنهينهاكولمعيكسترالمجاهدارخاآكزك

يفتنىاذاللاوئاحساننجضلانجلىاذاالظالضاقعنئهعنى

شامنكاخاتالملكصلىوربكابضههـالعزةفىوابتزثرىائ
ثاهاغحمديامخةغشاكبصولةمنهىالباففاجمأك

المحثاعىالمحوشتةلمغوياتخفولمسرتؤمننموقي
أعثانجحهاظارتالمرياجوانجلتالمئهفىباسأااصوىفال

بالدعارساضربهامنالزىمزشبعصبةندأهفلببادعانا

الرصمالقهنالحلقضلهافىقضىاالفاطتاناشمنبهاليل

ااالحثويحترقاألشالضعوتالبهايقطفضرجهابيضأتوك



ووقائمااألضليةهالدوفيلمفياالبمالباب1ءك

الشالالسدجدرعهنكافشلتغفثلفثالفىاصتقوصظا
لهافرضاالمماضىبيفىجملتالقنانجدكظلكاللثمات

االنثابتدعالجارالماالهيثصامنيؤتيهاطثهأنرأإههم
الحشاصكنايوانهفاتهفتااهضااوففئهصةفوقفنق

ثمالثالثاويومدلكيومهفيهااقاماقحمةانيالصعكرالسلطدخلطا

ومالمهجمدخولهمتقالميجماليمهاارواثمنحوالكدراءتوجهوا

االميرظرحهثميااالحسكرفهاالمحرآفأقاممننوالحثرالسادسالجعة
فيهانجحلالمذكورةالشةصفرشفىافدظيحرضالملىالازالد

األجواالماليلهمنطائفةحهالوجهاميرااروىتاللتيرجفاال315

الناسواتصلهفىوالمداالؤىوممرتةملىاصرحافكاابالدواصمؤسقت

االحمالوئفردتيجمافياصراالديخاناصحالقاضىواسزببحضبحضم
ابهفىقاطواشقغابهثالوزال

وكانلاالفالمالثالسلطاناوالدافىصكاكاآلخربرثهروفي

الجقالجبيلفياألفنحيةالمدرصةاصسصتعشرمهلثاقاالصديهمظثح

المذكورةالسنةمنرجبضهرعثرمنالرفيالجعةيومتزالمحروسةهن
ينالىرثهساالالنهرحمهالسلطاقندبالشوتوقتزيدخا6نو

الموقرصاحباحمدبنقاسمالشريففيهمحمزةفيمنآوجماعةالحسابنعلى
يومصئمنالقرفادنفةاالجرتكااياساالخلفأقامراف
وكاتالخلولمجمواوااجشوالعثرمهامنالللةفألكانينداد

طائفةفنهبراانجالديوصمفبنيمابرلمنالدبرهانالقاضىييعئذهشده89



1أللىاالجزلعفوداللولؤمة

سطفلماهكامنعدةجحلواقدوكانواطابهمالمكرفيظرجالخلمن
ههنبهاعةالعكرهنفقنلناحيةكلمنالحدؤانبثالمكعننالمسكرب

طائفةارجملمنوفلالموقرصاحباحمدت3قاافريففيهمالخيل
القحمةمنالسنبلىالدعنبهاءاالميرالللةلثهفيووصلالليلوغشيهم

عودجاليلاخرافدخلهافخليريدفورهنحبرة7عثاالحبيفاتا
النخلاعىانقضىحىعثريوهاكةمنغوالنخالفيفاقاهمامقذهينيال

ملغقابوالدممنصقصىالحوصلالنخلهرسمأرئفعفالرحمهودرنفع
جمالالنتريففهمجيدوعسكرجدةنزانةاتداككطصهراولد

حسينبئالداحواالهيرشبلةالطوصاحبالحزىالدنجهقجتمحمدالدين

ححاأصساكربمالىالدينصفىالطواصىفأنفقالكردكطاالصدبنحسنابئ

وثححاكمالقرييينوجعهمنفقئلاتحدةامنجالىيومؤييةاؤمدوا
915وفيرجالموهثاهيروفيمانهمموفرساأجمادهمهنرجملةماهنض
احدنوغراببفممرعنعدبناللةعبدجمفذمنهمئلمنجمه

ورجعاشديىحمباالقريةنهبنوثحاعةفزسةزمانهفىالمثهورينالفرسان

ثمأياهازيدلىالععمكرفافامنصيزاطافرازببدالىفورههنصكراله
افنقالقداهدهاوصالقريثةفىلحطالسنبالجهادرالديناءاالعيرخرج

محهمالتىالجلنصفوصلعواالذهةطلبوأفاياواصافالالوهةالىمنها

قريهمالىورجالسلطاعليهمفافماوالدهنعةورنما
وفهاالدمالىالقربةاهلرجوعكانعببماةوضيئشسنةس

صيفلألميرواقصالعهاحرضنىمقعلعااطراسافىينالىجفرلكرااله



العه

25

35

ووقيهمحيااالضليةالولةآقافيالساجالباب1ك

نفخرالدراالأوخالةهذوفىالمحمةالسلطانواقطهالزوىممنالد

محرالمصورالهوسارعظيهةمقئلةمنهمفقنلبةزبالمطالكلملىاحمدبنزياد
لمذكورةالسنةنصثهرصحبانفىوذلثانخلهنرا8صيئاعفقطحواالمدبالم

حرضىاعالهنالمنيةالىعدةعمناليبنحمدفزلصهررمضاقوفى

فاخهزمحفاالثنعسكرالسلطفواجههوارجلالحيلمنكثيفعسكرفى

متاربحةفيهمبهيرجمعلحابهمنوقنلصديدةهزيمةئلميابن
ذتجامالشفىزيدالسلطانوكألوسبصينائةنحعنأرصلمنالفرسان

اصاميةالمتالجهنحوتوجهالجرثمثوكذلثهالخالئنفرجثمايافيها

زيدالىعادغييرةمدةفىباصرهاالوجفقبضهاجولهلقحى

العربخيولهنبعدنعزددالساعالفىطلعوشينسغصةوفى
وكانالثريفةالذمةكالالسلطاناليحمبرابنووصلهرأسهائىهننحو

المذكوؤالسنةثهرصفرهنهناراجايخعىيوموصيله
فهضاالءامابامنعكرجرارفىحرضالمظفرالىاطثهووص

صاحبولرصووصلغيرقالمنورجحوامزفاضهحرضىصاحصاليهم

بالدهلصاحبوطلبوتحفبهديةحمودابووهوالفقيهالحبوضىظفار

االخرىىثهرجمافىوذلثهللثبئلهمجشبالسلطانمةنيابة

اياالهدمنتهوالمصريةالديارالىاصفيرالدينجمالالقاضيئقدموفحها
شهررمنالحامايفنقدوكانايهالمحدىالمألاصبهاالدطمف

تمزكامديةاالولبغر
مستوفداةالسلطااالبوابالىثالصاحبالفهدبنعدصوصله



االنيء935الجزءاةلحفوداللؤلؤ

االبودبالىعودينافاالئرسجماعةووصمانصفهالساطانفاكر

اللطانفتابيمالحزىاحمدنيجىالدبمماداالهيرمحةالمكرهة

فىوفعالمذكورالسنةهذهمنرمضانثهروئالحامواالفعامباالكرام
هلثهيرةكونازلفصورهامنوعدالمحيةبستاناخربعظيمزهطر
الطثعثليحيدلممطرةوكانتاليرتمنليالىمحبماالسمئيهابهير
جمليالاميرابهيراوكانالروكأالدينسيفاالميرتوحاالشةهذهوفى

وهوهقطمالعحمةامدينةفىؤأنهوكانكاباهقدأمامير11حسنعافال
تالىامهرحصهجها

كالبنحمدالدينجمالماضىاوصلوسبحمائةوشينثمانصنةوفى

وصهلهوكانمصروالممالكصاحبهةبالهداياالمصريةالديارهنالعارف

اربحةمحمالساطارااعساالوليعرصهرعىصفرماشهيتامنابوم

االففلىفيصنالدصيفلالهيراعالمةوارنةطباخاحمال

25عكزفيصاجةماجاالرظرجاليمافىوأبنالمظعرقصدالمئهويخها

المدبهورةأشةأهنالالولىجمادىصصفىوفلثهخأئإترجفانهزموأالعتالم
اليوالمداياحفبالماسنداطئاورسولكنبايةصاحبرصولووصل

واالزرفواالصفراالحمرالفلفيهشبغراساتتعالسلطايةاباال

وكاناشرفياأصيرخاجربنهرسىنجاداودالدينصارماالهيرواتهر
شواصنعنالحثرالسادسمعدنشضر

جماالوالعاضىحمرضنىمقطاالظفارىالديناهاالميرلكروفيها

فثالفىصقطحاالجالدابرليمبنعداللين



كهـالل

ووفهسهااألضليةهوالفبامقجاالباب1

بهيراائيراوكانفيبهادرالىالبهيراالميرتوقالشةهذهوفى

لباهليةالدولةفىأءاالصاعيانمةوكانمثهورانارصامقداماصمجاعا

مناحمالةاربلهوحملانثأهالذىوهوتنةصفقةالمجاهدالمالصهمنونال

يةالحكةالىحهالتمنمديدتاضعآظهآاعالربةطاطحلخانةا
والعمرينالحادىحالثاايوموماتتوكاالفراسةاعةبافياهثهورنوخ

تحالىاطةالمدبهورضحمةةالمناالولهربيعضهرمة
عحمانبناحمدبنالفقلوااجارعااالمامالفقهنيالشةهذوفى

كانيوضياءاناىبفنحالزيدىالجقالشوىصىتبنجمابىأبن
وكانتلالدبرياصةايهأنتهتلالدباثوختامالخاةوصرفالحفاظاما

مقدهةشرحجدةاصحارهنيدةضايفولههفىبارعاوكاقيهاارحلة

االسئلةءاغلممدجيدوهرصرحتمامهفيالميةهواخشبابثاذابن

ولهمقاصدهاونشرمنهاجهامذبالحقيقةبةبالجوعنهاوأجمابالديقة

الىجهدباذالطرضهحنعلىيزلولمالروضىفىالمهورة4ظوافى

المذكورةةالسنمنشبانمثهرمتعثرحاطااالحديومفاتوفبان
شالىالمحة4ر

أطنقالفقهااللةعبدنجاممرنالدئقهالصاجالفعيماقوئوفيها

زببدفىنفقهالحموفمةعدةمىمثماركاعارفامحدثافغيهاوكاورثألى

بنعلىندلدهوالفيهالعدوىممربنابراهحمالدينبرهانافقيهاعال

المدرسةفيأطديثىتدريوطلصبابنأبراهيمالدينبرموالفعهنوح

المدرفاتهرفىرضاحسنوكانربحينصغسةتحزالمجاهدية



1اللنيالبزاللؤربفو

ئالثصةمايلعلىهولدهوكانضهررمضانفىفىأنالىالمذكور
تحاليلتةرحمهزلدمدينةفيوصبعائةعثرة

أمبراقالمجاهدىجهاحرالديناالميرجهاهاتهروصينقعصةوئ
عالءاالهيرالسلطانفاصيالفسادمنعدثهافهاعدثزلدمدينة

المجاهدىالهاؤلياالثنالى

هصبهثرنهمواحتزبهيرفئلالمازبةفصلهالشةهذوفي
25االميروانغصلبالشمائعحثاؤدصدحصنقبفىوفهاراصانهسين

كحطقالدبجفصاالميرفهاولكرحرضىمنأظفارىااللقبها

ضيفاالحتمالقليلالضظفيالنضىقريباثرجحمادوممناالضلى

اطائيهنعليهمامرأىافايخرمحيهاياحرضسهـافاوصالشاسة
فرتتاقطمينمنادونةمايحعلىمجرملموياطنااوالحروعمنالطاعهظامر

وحبسهممنهمجمدكةعيهنجضمهمذالثرأىفلماوليهيلنهمالعلوب
عىأيدعمالبانوننخنقتالمثةحثيمطابةبإخراجيمفطالبرند

وحماخهفادابعةشعهوصنههنهمكانجماالسلطافىعلمفالالطاعة

لهيئتافلميعرفونةاوقدكااظفارىاديناالميربهاهواعادالنادلماد
وفالقهالةوالماةاطالفكالافاصرقلوبهماسضالح

بفافهعدبنجمداقهأبوعدالغاضلالفعيهتينيالنةهذهوئ

انبعدفىقريةالىنبةدفهرحمةبالنظارىالمعروفهنصوربنكلبنسحدا

اعالرةحسنضالفقهاكانرعينتفىظارونسبهاي

والشيهاللوممطابراهيملمابهالفقهامنبهارجملتاضذششص11
اثافهالجزهلهلمؤلؤالتو



ووقيىصيااالضيةاسوالقيمفهالعابمالبابه83

المذكورالسنهمناطجةذىغرةفىجطوناتوفىالوزيرىابراهيم
تالىاطةرحمة

فاضالافقوكانبوربنحمدأبوبكربن1الفاضلالعقيهوفيهانوفى

اهلهنالدنافعثمانعفالحديثوأخذبلدهمنالمقرىبنبحمرئفقه
المذكورةالشةمااطجةذىصهرفىالمذكورالفقبوفاةوكاوووصاب

شالىلثهرحمه

ةبخاسحدبخاممرنجالرحمنعبدتاحمداالرعالفقيهموفيها

افقوكانوسبحائةوعثريناثنتإقسنةهولدوكانالوعايىيطبشى

تصايفعذولهالحلومماكثيرمثاركافىفاضلةوثهةصعهرطائلةلهفاضال

لمجنبئصنيفوهواالعدادسحاعاتمعرفةالىاالرشادمنهايهابمفيد

بايهئفقهنظيرزمانهفىلهليسجيدحسنطههشحروشدبوانوله

جماعةبهوالئفعاالكبرعبدالقضحأةضىوعنالمقدمجبريلابنواحمدكا

غالىاثهرحمهالمذكورالنةمنالمحرمخفىوفاتكانثحة

اصرالملغبالحاهلىصىبعلىآبربمربناالرحانفقيهنىوقيهاههـول
احمداالماممذبعلىبالفقهالقدرعارفالطفاضالفقيهاوكانالديني

بيضااصاعرامنطقآلويانحويآيااصوفروءوكانظلىاقةرحمه

وكانتبزبيدالمصوريةلرصةنحازسواجدنظماالمهتدىبدايةنغ
تالىائهرحمةالمذكورةالسنةفىوناته

مصوقضعاهراصنالسلطافىقبضوصبمائةصبحيهةصةفه

جمياعرشجاوقنالميمانيةصننجواالعنييةمثايخ35ء



ألمهثعدفيهالجزاللولؤتلعفو

حبتهوالدملوةةمحروالىالسلطاندملىاالجادىصهروفي

المعهودةاطزائقفىحهاووثحارالكرمهدايامنوجملةةوتهالعدفىخزابئ
المذكورةالشةمنخالثهرفىوالمحفداياالاطبثةهنالسفراهووص

غرائبهنكثير7شىووعلكالقوطصاحبهديةوصلتوفيها

الدياجبشانحرارفىرشارباالفياسلطاناهعالنافاعسواالطيارارفياال
ذأصفروورذوغيروفلابيضفلوفه

بهرنابحرضفاألشراهاعصفيالديناالميرشفلزمثموالو
االميرفزلزيدمحروسةالىالسلطانوضلهرالمدبهورالثفىموقنل
زيدكاوااليربنلحديئالىاالميرصهابأصكلالدينعالء

خسيدحميرنافبصطنحوالمهجمتوجمهثمأبازيدفىالسلطافىوافام
هنوحبسهماناضاورنملهاأصلالعنيفةمصادراتوعادرالخاسالالد

535نهاقسهمفافتدوأعنيقامطباضهممنوطلببعضهموأاللفغيرعمابقة

اسقوفالالمهجمهنالسلطارجعأناالعىالىهناكليئولمطلببما
عالاالهيرواتهرعوضهعيهبضبااعيزلدهدينةفيالعالىركابه

ممرتينارصدالعاضىيدكلقيةوحرهصادرةوخلنالد
الثيرىاحمد

علىكفةتحالىاطةرحمهالسلطافىتصذقالمدبههرةالسنةهذهس

فيالمظنرىبالذراععليهميمسحبافىللمحهلكةاحهاتساشفىللىعايا

ههاللحدبهاتحعىالوعاهةاهةةصدفةعماجرادلذىدكونهاالفضلهسان
فيمالخىمزالجرعبضهماالمشهوراتفالتهاحدىوصعنكولمحاحد



ووتساالضليةأسوالقيامفيبمالبابء

العوكااجهقصلموئدةصدقةاربمسزالولمهمالحبالتدورعلبما
واصحةرحمةتصالياللةرحمهوالضحيت

ؤىمشذاسالمبنحمدبناللطيفجدالدينسربماشرالقاضىوفيها
المباركببدزوادى

ممرمحمدبنبنبكرابىبةارحمنعدالدينوجهاألضىتوفىفئيها

الماهدايامفيالجدامارةولىالمجاهديةالدولةغألنمنوكانالمجيوي

النظرواليهموينسبللصوصةفيكانتاتتةالمجامدثوناءت
شهرمفالساجادثالثاءيلةوفاتهوكانتاالفضليةالدولةفىوقافل

تحالىافهرحمهالمذكورةاصنةااآلخرماربغ
الدبنبهاهمراالملمهمجرضىاالشرافخرجكوصصبحينكاصدصنةوفى

الهدوىمجىبنابراهيمالسيدووصلهمالطاعةعنايديهمورفواالظفارى635

بثيحمزةهنوجماعةعحكركثيففىئلهميينحمداررينواالميرنورا

ظانهوعشيةبمرةيقاتالماياهاكانحرضدارئالديناالميربهاءمحصروا
الدكأثهسالثريفعناسأمنبهلعاشممرافماواسوهابهاشهجماعة

اكهرحمهالسلطانوكاننااليهتعجهاوخرجمسلهالمسىحمربنلى

ممرتنالدنقماضىالثريفاعرحمدبننلداالجاضىاندبقد

فالالثاميةالجهاتفىالااللجايةالحسكرمةجيحةفيمجابنحمد

االميربهاءوصاصرواذكرناكاحرضلىاالشرأفلشالمهبمفىصاصوا
مجققالعلطانمقامالىالثريخهبنمحمدالديخهجمالهالقاضىفكتبالدين

بنعيهالدكأباالميركس5بالصكرفامدويشعدهاالصذللةضيقةله



ثرالجرالولؤتالضود

حرفىملىاالثرأفاسعليفاللفىنىالدواالميرسيفاياسبنلعيهه

735الكدراهالىهعهةوالريففارئفعنحوالمهجمفيثماياهايخهااقاموأ
وعلافلطقناكاوأالميرصيفاياسبنكلسندلدلالميرثهسووصه

كلاثريفاابزفارئفعامحرانحوجيواثمايامافيهااقاهواالمهجماالصهاف
زيادينتحرليهمئذالمحمةفىوعنالقحمةالىعكرالصعلطانهوساش

االظففقصدتهمالالقولعشدواعدهالعسكرفاجتمعالكاهلىاحمدابن
قدالسلطانوكاناالوليجمادىعشرصهركللثاالربعاءييعالقحمةالي

خرئيعصارجمااياسنالديناالميرثهىةجدةبخزانةارسل

وأهسثهأثعدهيهةةفافترقتالشريفأبنيدتحتالتىالثايةالجهات

ومالعدزفقصدهمةكرشيئالالحعلهينفقواولمالمالمنعندماهمهص
ممرالديخائقهوالقاضىالثريفأبنوقنلواخهزمواأثخاذكيرانفاقعلى
اصراالميروالعربالترهاجاعةوقئلىطنالدواالهيرجفمحياأبه

زبيدالحعكرالىبقيةفىاياسابنخهزمواالكملىاحمدبنزيادالدينفخر

واخلفناجةكلالفسادهنأربابأبئاللةاهذزبيدءثدخلوافال
825عثرالالخيسجماصبحفدمااياسابصقئلكالبالليلرجماال
اميرالمديهبةبهووكبالسلطافىكارالىاياسانجهالمذكوركبالشرس

صرئيالعاضىعومئذاوادىنورومثذبنابوبكزفخرالدبنوهواالهير

عدبنالدبنوهواالميرجمالالالدوناظرسالمبنحمدبناللطبعبدللدبن

الجالدابرأهيمبنحمدالدبهةجمالوهوالماضىفشالوصاحبالرمياعلى
وهفزيداهلهنارينافاتجمعالحيكريحدواانملىجميعاوانفقما



ووقألشيااالضليةالدوفاقاالجالباب2ء

بالنفقةوطالبوااباسابنالدجمةاالميرشالىوئقدهوأغيرمامةاليهماضم

ووبخهممبالوزجرمالدبناالهيرشسالمسكرخمداائرغعل

علىافىيمولمانهماءومرجمالهعئرةنحوأمنوكانوابكحممصكرأاواص
فاتنعواالحمكربهمبطقهمبلزاصفالغفيراجتماارمنهماباب

فيهابمنالمدبنةفالقلبتوراهقدقدزااظهاصاصافروعنعفرابسالحم
قيوفالحسكركلالعرباءالربوساشالثاملنوصالابلدعماربنمة635

الثاممنلسكروابانبالوأتالتقدالمدنجةنتوبمواحدةصاعةكع

لنيحلمولمبقولهتجولونالثحاممناراصليهةبااقكافقالوأالميرظئفيوكافى
بمهارقاماالعظمالسوامصمارأىرأىفلماوطمعفسادداعيةالجغ
منموضااالميرفدخلالحسكروافترقبهةالمفهكورالمقدمينسماشوعرب

الجحةللةهصالمربصالةؤتئنلىالحواربنمنجماعةالدلرنتبحه

موضحهمنحملالجمةجممصغاصحاناالمذكورالشهرعثرمناطامى
المجدعندالثيارفبابقالةالمدينهداخلثودثةوكمنوغسلذلك

السدرةبمسجدللحروف

الضرأتتوصالشهرالمذكورعشزنالحاسالجةيوآساطلعتولما

بنمجيىالشرودخلالثزالبستانفىوحطمازبيدمديةاليباجمم

ائفؤالودريةبحضبرأىالسورهنامحابهماجماتفىالهعوىحمزة

يصحصاغاأصويتأميهالطافىالكانيوتكاليدورونساعةالمديه
افتحوامنرالطصصمهلمنقالثمانسعلىعفةاالهاموخعةافهبذمة035

ابنلهيغالنرالحثايخمنرجللهفقالالمدينةأيدالحكراباب



كاء3ءالألاالجزةوالولضود

نجتعاحاليلةهذوتمهالناابلثلصالىرجعأنياشريفةالمصدالحمق

ناهحنمقالاكبرشمهواللدتفيوهللهفقالالبلدباكابرأهل
ابابلمنخااأرضيابمفافىأصنضدىالتارورعيقومنحماء
اقةويعحلىياصيفوياسيفينجرفياجمرجمميرضلموانبمحباص
نملهفالهذااالالحالمفىوهاالثريففقاليثاءرمنالن

نفرثمايةاوصبحةمنانحووكانواهعهالذينامحابههوالعثريخهفرجع
وكانخهارهنصاءعتاالاواشدحممدحاالىورجماالدربمنفانزدوأ

زاكفالالثمهرالمذكورنعثرالحامىدهيالجصةمناشىزوالقبلهذا

فمهدامةاتلهاالاباسمنالجامعمجفرلمالصالةونتوحضرىا

13وغابأططبوالعاضىايحفرلماناسمنوتأخربهيرثهمنلهنبل
صةالوصاببكرأبوالفقيهفقامالظهرلصالةايناسفأهباالمجانهنفي

فيهالمطانيدبهرالىولممحضرةخطةخطبالمنبرفصحدبالمالمعروف

نزلثمهياميمايدينبكاقحتىكااصحديدءبالناصيامنفبمكثير
الجاءشرفئهوضحللىباجمماناسخرجالصالتالمفالبالناسوصلى

لالضرو3دلمفقالدمجاعةفوسلرتالرصلواالمبركلىيفال

ونجغالسلطالنائبقنلتمابالدفىفطتمعاالتىلالفحالهنماياهثايخ

منيمااحدعحلطواأقغرضمكاناتاحماصوبهخمالمدياتاسفناءالنه
بالدالبالدنتواناالضرلشفانصحونادخولعلهعزهكمواقعنلناويا

ومنوقفابالدفياليقوفاجهفنفاعلوهانتمبماالناشعرفتمالسلطان

يافقهاهافهفقاياعالذصقدشمتمعزممفرفوخرجعنهاالحروجاحب



ووقائهايالضليةمولة3ايخقاالبعللباب9ء

فقالغعرهباحدرضينااالمقصىيقصنالووغالنهالسلطافعبيداالغةها

قالواعولاغيرهذايقولوامحاجمممنغيريميأفأننثعاناضروقاطمي
االصهاتنريداولوبهاابدأنقولهذايخريقوليقدرأنأحمديامقهاساودفه3

والفدمغمصاالتقدممافقهاياوافهولكنااليوابقتحناقدكضا

االميرعندالىفتقدممافالوافالعينابهاشرغوهاأخرمننؤخراال
والبالحقظمنواوليالسلطانعدفانهالحياصاالديخاصيع

السلطافىعدانتياهوالناوتالواطهظوأوايهباجمعهبمفنقدهؤثضىفى
جمئفواليديكلننقاتلننافاحفالسلطانبالدوهذهوغالمه
وعيهعفةعيمأنفقوأناتالديالميرشففقالالقئالعامنااحد

االسكلفةعلىالسلطاقوبنمةباالمانالصاخمصاحوفصةذهااالس
وكلدثايةمائةمنغواالمديةفىنخفينكانواالحكراناسمنحينئذفظهر

كثيرشىارنجلمنوابئعكرالسلطانمنفدصا

يظيرولمالعرالمذكورصنرعثصمادعهاالمجتيومصبحاصبحال2و
حوالاودالرباحاالشرافركبعمثزفاالكلالمديةاهلكه3كا

خاللثالحرسعنضخهامتخلالخلبابناجةالدرسمىفوصدوالدينة

عثرلربعةنحوصنالمديهاهلمنفقنلاضديدقناالالمديةاهلفقاتلهم
وقاقهفىصهكهلةقدكانهواحدفارساالصرإفكهوقنلبالنشابانانا

رجملهاجههقهراالدربيطلعانوارادالدرباصفلالىوعلحتىرتجاال

افكانةالشريففاصابتميآفعطاعنادهيعىلهيقالنالمحارهئ

يمنولماثرقىبشافىائعطتهحالىورجطرجالمصنجماتتملاجله



01االفياالجزيةاللورلضود

صافىاييمالىمغلقةاالبواباخهممحفىصزالوالمتناتايماافبعد

اقامهمفكتالثاماليهةراجعياتهرواثمالمذكورالتهرمنالعشرين
اهيفنالدامينشالىحلزيدعنالمحتاارئفحتولماباكدرا

اجملبواغلقهاالحواربنهفنخوفاللطافالبابمنجيدعسكرئ

35المارينخوففاصتدةالمديتيخاطافىالىالبستلنئفوففالمدية

حرامحةاالبوابمجرسونالعواريننفالطواصىالىاالصددروتوأشرتهنه

الننظاروقوتوانماالمديئدحولهفىلهالحاجمهانهزنيوالطواسىشديد

مشايخطلبثماالمساكرفىالثاصيةالجهاتالييخدمثمالحعكزقيا

ممهأنهواوجمدهمجيدةهكوكاهمالمدينةحفظعلىلكهمرينال
افاممترجهكهعنداالالدخولفىلهيأخنلمالسلطانانالثامالى

االبحراسةكنالعوارينغفالتيرثالطماصىيزلواانوومافامنو

ثهرهئااللثاالربماءيومفالكافاطراصةطولهنلمواونوااطماحتى

اقعيونمفاخبروهتهوطءهبةعلىأصالكرانيموشاألماصىاشحرالطورجب

فساقهاالجلمنجماعةمأصالحوارينماداهالكولسوحمفاصابا
أالولاالإبمئالمحراعناحدقطياناصاؤاصىأناصصدكوهاالبالى

لمحال8ماولوصلفاالمديةفىالصارخوصرخفامقطالثانيالبابصنوكذلك

535بافىواسنهضحينثذالطوأصيفركبالعسكردضوفداالالعوارين

ولمبالدخولالحكروأمسالمديةهوخارجووقفوارجلالجلهنالسمكر

هنجماضةواصدخلثمالقاىمنرمرسبحدةالىحتىموفواففايزل

المديهونجتكظيئماةنفالهاربصلقونالمديةحولالحكريدورون

الثثهاالجزه1لالاللؤلقمةألضوهـ



ووتاخمايةاموالفامفياالمعللباب6ء

هس6

ال05

انانهعدكانولمارجمالاربيفنحومنايومذلثهوتنالئشديداتجا

المفسديخاكلامانوالافيوشكاالصهبامانيصيحصاغاالصراص

طلبفىعرىاالىالجرائدجردهرالمذكورالهنالرابمالخيعايومولماكافى
السيفلاللمخطابوالكميؤقىفكنالمفسدين

المهجمفيالكلعلىاحمدبنزيادهرفزالديخاااليداصاريخاهناوئ
بالددفىبهصارواولماوارجملالجلمنحاعةئصحدةالىبهوعدرؤ

صدالىنمجردمحهاكاالحسكرالذينوطردواطلقهالقائدففكهالقائد

لحاقالينهنزلثمالمابرحمتفطلصعتحيثتوجهالقائدووقال
الىمدانمنخرجثمالمليىءبنعبداللهالحفيفبوهمذاهناالوكان

عاصقرنثجالىالصباحما
وكاتوااترصييئايريديدزمنالطوامثىخرجضبانخرضهراوفي

ثحاعافارصااالبلىامحمدمنهمفقنلهنالثهالمفقصدالرمةالىانئققد
ارينوللالكدراالملالصوأففارسلوااوجلمنجماعةمحهوقنلمثهورا

جحعكثيرعرصيعصيوارالحاالصرافمنفاجتمعفوصلولببلهالى
باركوبصرالحعكريايقوزوكاقمقتمافالطودصىوكانزيدافقصد

رصضافىمنعشرالساجاالحمديومفالكالنازاالماكنالىوالتسير
الجماجهمرمعوادىنحواوعمارفارسمائةننحوالصكلهنركب

الططصىيحممنالمقدملفاروالقرصنههينوالحواراالشرأفنيرهالت
لالخرحزبكهوثبتصمدياقناآلأفقاتعوماووأجهههلىو

الراريناالشرأففاخهزمالعنالقيهثضلينالسكرووصلكنللثاذامفب



781افااالجزؤالولنود

735رجالخسينغومنيومئذمنهموفنلشدلدةهؤيمةمحهموماعرثيوفىوا

كلثاولماالعرصيهااالصيافهنوبافهمصثاهيرالحمارينمنعدةفيهم
عكرفىنجلىبهادرالىبنبكرأبوالديخالخراالميرنزالعهرصوالاواخر

المهبمالياكدراءمناالضرأفبمضفارنفعالثريفالبابهنجد

فهااقاهماالمهبمدخلوافالجماعةحمزهبىهنلشالقحدةصهردىو
اثاءاتصارفلمابالدميريدونعاصصينسنهاخرجواقالئلاياها

وانصنهمفاكرعهمالهليسبخاافةعبدالعيفيريعوفىانضعماالطريق
القحدةآخرفقفوصليأحمدبهنىزياحىبنالىفخريراالالىحلهمودر

اليالالكدراءهصالحسكروبعةابرأهيمالسدأرئفعاطجةذىاولوفى
بنبمرالالدينفخرماالهيرالسلطانعسكربوعرلاحيهةالمهجم

ألمحجممنارئفواالحجةفهنالحاثرلبتيمكانفلمارالشالها
هه8اصاحدلجوىالنصماشواهسواةواليلاففاهسواالهالبألى

ذىعنترهنأطادىالسبتيومالمحجمئدينفخراالميرودضل

ذىمنافازاالصديومالسنجلىبمرابوفؤالدبناالميرودضلهأطجة

ايامافحهافافامواحرضىالمىمدهواواياهاالمهجمفىالمذكورفاقاهياأطجة
ضطغابهاالسنلىابنافامالسلطانالىزيادورجعقالغل

وكانتحميربخااحمدالدينضهاباالهيرجميرتينىالسنةهذهق

المذكهرهالشةاوليلرميومثافىالمصاحرهفىوفاة

تحتالحليحفبنعدبنكلهينالىضالفقيهتيقاوف

صالمبنحمدبناللطيفعدالدينصحلالعاضىهعايضتاالمصادر



ياووقائاالضليةالدولةدمةفاماجالللباب1م

دخولهكافهزيدمحروصةالىالسلطاننزلصبصينتاثأشةوئ

أالصيرئذيوسدزفىالولىوكاناالولىجماككمنلحامىةيومالمديه

هديضهووالهحدزالية4عنففصلهالحرازىالمفضلنجابكرالوأدينلخرا2عرم

رافايصنماليهوصمعئالحيلةفامملاقرشبيهاأتايخفقاالفثمال
ةالعرثامحرافالههنجماعةئافيليبنبكراباارريننخرااألميهراللطان

عرصيينامثاتواطلةاثوثحثصاروفليافثالاطرأزىءتبنولقيهم

لىالسةابافاصخرونخراوةاثمايخحظمفرصلمإالفىرةالجالسبب
السبتيومجمهمووصالفقيدرطالعثرصتةوكأنواعليهمبالقبض935

حمدحىارمقدالقحةصاحبوكانالمدبهوربرالنعصنرصنصهالسات
فالالمجهفاودعهملطاناالىبهموارسالقراتهماجمرواربحةابن

خمسةنهمصطفابربتلفصاصرالسلطاندبهرناكاالقرضينهايخرنم

حادىعشرمنالساجلىاالبرمفىلهوالباقونغهوشنفروحمرثالنة

أفياواجماخهبمتبناقرامثايخنمنجنوبمالمدبررةاشةامااالولى
والحغالكضدروسلهيقاالالذىووددهعرأببىعربفحمدكأعال

عالهبنحمدتواعروةبنممرحمدءتىوحميضمهلدهوممرحوالى

وتشتتخرين11قوواسعكهاعنهاواجالمفريتهبمالسلطارواباحالدئا
الفسادطوائفتوصارواصالبالدفىفىعرشيىا

وصمبانصرجااالخرىوحمادىأالولىحمادىزيدئاللطانوافام

اميهةالطواشىاتهرأطجةذىوفىلهجةاوذاتحدةاوذاوشؤالورمضان

فاشرالمذكورةالمجةىعتنرمتالحادىيمأشرارهوكانأهفينالد



ءالثافطالجزالولؤدةالضود

6ءطوتاليافهشاهاتذكرةقىلالتارفيفىهلثهانالىوالتهفى

فومنتعزفىعدنثهنصدءفزفىوهومجمكانهورةإااوالية
البالدعنوغرهاوزيلععهاندعلالمجرهنوراءهنعلمجموكانحرض
البالدعنغائبلهبغريمانانيهااصخاظكانانهوخلكاثاسحة

جماىنيوارصيلمحضرالهيهبالسلطاقبالدمنبلداىقوكانواعاطا
عنمتخ1نافابحجتهوقامصلواالخصيهارضىفاماياالعوانالجدهن

لحتوجمهمابتليمعيداو1وويهلهبهواقاراهلهاطوشىااكمأوالتليمالوصول
يخهاهوالنلداهلمناراصليهااكمالالدفىعاقلةلهيكنلموانعليه

فىيدهاطلققدالسنطاقوكانعيهيتومابتسليمزبدالىرصلياأذا
راأصرةيحلونالالالد

صهرفىتعزمحروسةالىالحالىدلىكابنفدمجحيئثالثسنةوذ

تاجنجاادرجمابخاحمدنورالدبالثريفنزلالسنةهذهوفىملل

حمدننورالديرالهافقوالمترافامحاباالهقطكللفةيالحزممفىا

امدركبنسإلنبنحمدالدينحالهالثرايهماوانضمييانجا
اكلسلىااحمدبئزيادنخرالدتيراالبومئذفيهاوكانحرضىفقصدوا

فكاهحمذاالسلطانبابالىالدينفخرأالمبروطلعالالدمىافحا
منوجماعةابابهنعسكزاهعهوجزدعيهوانمناخرةكههالسلطان

خزانةعسكرجرارفىفنزلاةثهاارتهنياخذانرواحمزةبى

دسنقزوقدمانحوحرفتياالشهرريعاولنىولهشوكاقجدة
القمالوأصدممهموهنممائيلبنالمذكوروفىوامحابهئلميابخافيها



ووقيهسمااالضليةالدور3فياقالساجلبدب051

شديدةهزيمةاالصزفوامحايهئيلميمابناخهزمثمنهارمةصاتييخهم
آخرالوتوكانتانسافىمائةمخرمنائادريبنحمدالشروقنل

لتوجمالفاتخوااللهاسترمأرقتذلثهفىالهزيمةحصلتالهارفال

هانصفمةظاليالسلطافىنزلطغتزوهوئالسلطافىالىالمقاتيلهرخوس

عليهكالفونوخيهاحرضالىفخرالدينيراالوصاراالولىجادىمن

عنالداالعيرفخرفقصدمالسلمافالخالامحاباليهموانضمنجازاهل35

هنهمقثلانبحدالصلحالىاذعنماحتىعيهموحطجمازانالىعساكزئ
شياالئجماعة

مالشرابابازهامالدينصارالطواصىتوفىالشةهذوفى

حسىاففسحمريمخطاطاطاحمريماعصرقارماهةسيدوكان
وقبرلبزحةصدمىوفاوكانجنسهابناءفىثلهيكونانفلقلالظ

تحالىاللهرحمهنالئه

أرمانرجملروعنزاللوحسابةمحمدللدبنجيالاثعاضىقعنىويخهاعدصه

جدوكانالسديدىاراالعديدابأسصاحبيهبابيكامآلعافال
لةااقدبيرجدالسيرةحسنافاالوععلزهانهفىالوزراش

وحزمعزم

ولرضهالضاعيبماكارائهناعواابيضلوكانتالكراقيل

حرتلفظههنااللفاظوتستعرفوجمهنقطيبالجيشمقامم
تالىلغهر

بنعيىبهصابراهمللدبهبرهافىابارحاالهامالففبهنونىوفبا



ء01ثثهلبزهلضوءليؤلؤت

عاهالعالماحهافقيهاوكاقسرددنواحىمنحسيناياتئمطيرالساكن

الماملطاصعندمحبرباالتدريىهارككؤحالمذاازاهدورعاعالحا

وكافىالمذكوؤالسنةهنالقعدةذىهنالعثرينالرابمالجحةيلةتحق
عؤلالثعنةهنخراالرخضهرهنقينالرجاالثينيلةميالد
تالىافهرحمهثةوشط

بىعدزيدابوالدينجماللدقالمئقنالفاضلالفقهعنىوفها

وكاناطننىالسمدوصىاالصعوىعانبنالسلابطنجالرحمنيد

بالفقيهينئفقهعافورأىثافبفيحلهورعاكافطناعامآلعالممافقيها

الفقهعنصالمقابلةالجبرعلماضذخمابنوابراهيمممرالعلوىبنابراهيم
جيدةاعزدماتحشةتصاليقولهلجالدالمصوفافىكلبنموسى

اجمامىاالتراءحسىىالدريمباركبهالحواصىصرحاخحر

الشالوكانالمنعباهلمنوئفقبمكدعلحدااثهرحمةهثايخلطريقة
إوقلضى7لجهلهكافىمن46هـكلبالموتاحسفلمامهرأتحتجهوص
سنةوكسوفىثالثئذيوممرالمذكورالسنةفىوفاتهوكانتكز

نالىالثهرحمه

تروصالىزيدمنااللىلمرممبنقدموصبحيىاربعسنةوفى

هثالسلطاتكلفوغاالمطاربهيرةصهنتولطربفايامفىنقدمه
هنبطائفةصمال7هاالواحفاضألمطرعظيمثيبيخادىوالسكرنى

وغرهااليلبضآلشالناس

ععيدالمجاثعاسينممرالىقىلعاضىارزارتمداللةهذوفى



ووقاثحمااألضليةولةايامقاالجالباب35

الجدةالحصالهنفيهاللةجمعلماالوزراةجدلهقيلشاحقنو
رجرصمنعثراالفىالخيمىحمماتهررهوكانأمديدتااالوصافه3ء

ادبهوزاالشةشااالوله

اهاضىابةاخرىصرةالمصرنةالديارالىالسفراءفقدمةالمذهوى

الحلبىءعلىنررنالدناصرالميروالفارئعلىبنحمدالدعنحمال

المذكورةالشةمنشهررمضانلىئقرحمموكان

قحهاالحفيةومملواصتوطهافسكنهازيدمىالالسلطاننقدمشؤلوفى

قومبنحمدبنايوبمرالمشهوراصاخاالمقيهتوئالسنةنهوئ

الحقيقةعلماءاحمدوكافحربةابىباتالمحروفاسيئابنسعالسوحكه

الطعاميطمفصيوكانصشهورةلهمحراماتعاهسالمايقةأنطروصثاخ
السنةمنأالخرىادىثتوك8وااليتاماالراكلصنعدةيكفلو

ودقهوفاتهيومنوعابهاودفنصورقرىصناواسطقريةفىالمدحورة
تحافالله4رصنتهورايوصا

مديةلى1ورزمحروصةصنالسلحالنطلعةوشحماخروشميههصنةوت

الىنقدمتماياصافهافأقامالمزكورةالسةصنشماالوشزلتؤكعادته
هنالالفافاماالحمابصاصلهكهاجحرااليصارغصئىفهفتفرجاغا
المذكورةالسنة6خرالى

احمدبنزيادالدنفخراالمراءاالميربميرسيدقنلانسنةهذهنى

أةصفزوئيالجثةلىيوصئذضططوكانالمحريةحمدئوخديحةغيلةصلىال
عدهاوصتهيهااتكررهفلماكثراتلواليهايتكرركانالعربالشهة



آل35الثثيالبزهتلضوءاللؤف

ديعوكانعليهاللةرحمةفقنلهنائموهوعليهفدخلممهابنىصضرصده
هعخداحمضةاصريموكانرأواليقارنهبيؤاليقاسزهانهفىرالال

لرجمةالىتحببااالنصافنفيساكثيرالحدلاجمادرئيسااعافيالحادنة

السنةهنرجبمنصاطاليلةثقنلهوكاناالسكدكافةعبوبا

تالىافهرحمهالمذكور

ةمحوبمربنابوالستيقنلالمذكهرةالةهنالحجةضهرذىوفى
السامالمثهحمضرةالىوحملواحتزرأسهفراشهعلىغيلةبحددصاحبالسيرى
حمونعلىاصتولىوصالذىعزآوحزهاالحصروأفرادالىلرطصوكظ
الطاعةعنيدرخوبعدافى

المذكوؤالشةلولفىتهامةمنالسلطانطلعوصبعينصتشةوفى
ولددبهرنايهبالسيرىكابمابوالثيقنلطاالسرىقنلبد
نانجدهاصلطانابالدعلىيستنجدهعلىصالحاالهامالىبمرابىممنحد

يريدانجميعاوصاراجمثهالسيرىوجمعورجلليخهنصاهافىنجفسه
ثالثةهالثهفاقاماضاهـرصهرمنالسادسيومالجدهديةفوعالتعز

545كنةاليويهبوالىاجملالفارسهنكثيراجمحاالسلطانواسشدمايام

وكاناصإلهاموامشوحمثىاألهاميخازجمالىالطرقتحفظاثعبائل

فىوصذفيهاجاءالتىكيرالطرقيقىفاتهرراجصاكلها1مورهفياطزميقذم

وحصونهببدالسيرىابناللطاشوتحلقبالددودنخرجحىالير

قالوكثرصدههحهوصاراالمامالىلشممنالرفحثىبارزعن

للرفدىالحكرمنجماعةالسلطانجرددبهرنأكالبطصناالمامارخ
ثعثيهبزه031لؤتستو



ووقاثمااألضليةالدولةقيامئاالبمالبابأل9ءه

2د

هع6

3ءه

الطانيترلولمفقئلبقنالالسلطانفاصالسلطانالىبهراوجمافاضذو

الشةهذهئتهامة

ذعدنوافاملحججملىطريقهنجحلصمرالصيمفىعدنالىنقدمويها
احدئهممابطليخيراواافواضذحمىاليهدطالحدلمنفنشرشيئآاياها

ثمابروالبرهافىناجهالىصالجزيىونائلهبالمجهالخارتؤكؤوصارالاله

الىرجعثمحرالوحعقواصطاكأبهيرأصقالئلايامافهاماقامأبينئقدم
قحزمحروصةالىسارثماياماوزرئةيهيهااالفيهاقيولمعدن

القاضىةالمصريةالديارهنالسؤاوصلصحيهةوسغسنةد
كتيروكلتابىشبثوالخفاياالهدمنووصلواالفارقىكلبنحمدنالدتجمال

المذكورةايشةمنضهرالهرمئوصولم
عظيئجوشلىتهامةالىعلىبنصالحاالماملشةالهذهرئ

زببدالىالالدصنافانتربهطمالطافةالبالوالةفرآىالرجملايخلمن
فىاروواخردوهاعممكرفنهبهاالثايةالجهاتفىاالصاموسارفاجخموا
المذكورةةالمنشهررجبغرةفوصلهاهـزمديةالىوجصهحهحكره

فيهامحدقلمالمدفيحوليوميدورصوهوايامثالثةالمدينةصرقىفافام

تحصهـاالامماالمدينةفىفرآتمطءالويدرةصنارةطلعانهويقالطعما
االسكرشرأىمافراعهفيهافاتجمعماناحيةصةاحتشدواقد

عرىاثايخطلبقديوعئذيرااالمدينةئأهفالطؤصىوكانفحها

همتأخرالوافىعلهصيميلنمااصةىحولونواوانالمرجمامجمعواحي
الليالىشيلةفيالهطةيقصدانلىمعزفوكاناصدالحتربةاحمدفيحاقب



هالأللىاالجزاللؤربلنود

عرىاهل1بحضىهنالصلمصلهفوالعرىالابكلفةويدزفىالذىعكربالس
راجحاجالىايعارتاياآثالثةمنممثرهولمراجارفا

فمديةيوهكنتةبالحسنىدلتةعاهلهالحزربمالحسنبنكلقال

الطكهـاالمامكلنبهاخبرفينيتهمه1الحمامللهنرصفاخبرفىزيد

بيلةالمديهدخلأنفيةالثراضاحيةافىالمدينةبابكلحاطاصالح

المديةاهلاالمامعكلبيهافنالحصلكاالليلةرأيتقالليتيناو

عالعامةاطويلالحدقةعظيمزببدمنرجلخرجاذيقعتدوناالسنافيم
ثيابرصوالتالفرسوكلالخيلمناللبالهنايكونكاعظمفرس

ور6فلكجممهيخرجفالبهفجمعالناسمنولهخضر
ههولمغوالشامهوافالجصعذلثافىقبيميديهبيناخهزموااالهامعس

اعلممتءماؤياهذحالىصفالخرالحهدبهمفكلنداشهملجعت
العمابهزيمةايقنتسيرتهحسصاطاالتجمغفيحديثهصدقمن

اواروياليلةصجعقىاثاهيةالجهاتتحوهوجمينوجيثهاالهامفاصج

اعمالهطافانيةاقيصج
فىلطامبنكلارحمنالدنجاعبدكناالميرلكرةالهذهوفئ
جهاهقطااوجايةولالمماالحرض

بنداودالديناالميرصارمجزدالمذكورةالسشةمنرضانثهروف

فقبفىواؤصلالجلهنكشبعسكرفىذمارةناجخالجرالىضموصى

شقرىكثيرةواخربورفيرعباالوباجمابتههـاللثحصونعدة

خرواستجداهـجعوعااالهامجحثمتائمالملمفلماتعالهعظجرثماالهام
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جمونهحناجروأرسلاكتلحطةتابالالحقلفىخيامهونصىصمنحاءباهل5

عيرنهبحضالهوصلحتىفساعةوساءافيايورانجارالحملهقضن

االةافيليعىوانهايومحلكالحسكرفىانتراقإخبرهالسابقالمضاءمع
صالثمعهوتبنفسهالمحطةوصدبمفانهزالفرعهفارسابحينارهننحو

االهيرهمداكثرقداناسالزيديةمنلحطةفىوكانكرالحأفتراق

الحسكرمنناسقئلاالميرصفاالمام1حولاصاطياالسكرطدمأصفلماكح
وسبميخهثمانشهشهوصفرمىفىوظثهلططةوانتهبت

بصاسيكليلبنعدبدرالديناالميرطلعوصصبينثمانسنةفى

ودحدصناالمامكرعساونعالحقلالىامغهصررالحسكراك2اياس

تجيلةوكلصناجةكلفىواشامننالئهماقامةالسلطايالبالد
الرجاالقلوبالثوالأالصوبذلو

حرصىفىمدركبنسيمانبنحمدالشريفخالفالشةهؤهوئ

بقولهوقالوااالشثافكااعةالحالفووافقهالطاعةعنيدهونزع055

االولىحمادىعثرصنفىانيومكانافاالسلطانعالطاعةبافيهداوأقام
واالصرافالسلطانيالحسكربينحرضالاعنرحبانبوأوىالمصافحصل

وأختامحابهصنجماعةوقعلصلمانبنحمدالثريففقنلالخالفين
ئبلتزفىيوصعذالسلطانوكانتعزالىثمزبيدالىوحملتزوهعهم

المحىاحمدواخوهيالدينبنسسفبدهاالثحرافبرياسةفقامالجوة
ارحمصعدالدينرءااليؤصذحرضصاحبلنوعصيرة

الحيعلىابن



ءكنياىالجزةوولتود

مدينةالىتزعروصةمنلمطانالىضلخرةاالاخرجمادىوف

ثملجظورقهالمووفقصرهايامافآرجفاقامنومأولمدظهادزي

وربمكثيراسفاهناللهفاصحطادالصيدطلبفىرمعوادىالىسار
فيهآفاقاباظورنقالمروفتصرهالى

قؤمحروسةمناالصرفالمحثاالسلطانموالتاولدوصملثم

مطلوالكريمسحبانمنثحرارابملجععةيوآزيدالىولهوصوممق
هثمايةعدهاقامةمدةاتفمضرالكاناعرااطةيقضىخيثاطلبا

يبةالىالجمحةمنآايا

الكفىمنوالحشريناطادىالجةيرآاالفضلالماثالسلطانتوفثم

رأىفافقتاليهرحمهالمذكورةالسنةمنالكريمصحبانضهر
االثرفلللكالساطانهموالتاولدآقياكلالدولةروساءمنالجمات

وصرلبخكلبنبخاممريوسفبخاداودبخاعلىبنالحباسبناحمعل

حتهوانتدتوعدمازهااالمةاهلحووعظماؤهاالدولةتجعبهراء
ومشايخاالثرافكبرلهالحعكراءكوروحضراسللذاالريخفىيأليهورة

ولمالناساحوالوئقورتاالموروانتظمتمتهملجميعفوالوب

رأصهوالرغيدأحديمد
للثرمةبتهشالىللسيرويمميبهوغسهجمازهشرصاقثم

صيرمنوالحثرينيراجيالثنإقمكلدفنهوعقلحروصةتزبمعنة
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أياآجحةالمجةالهلكةصاكأقعليهة4القراوكانتالالحمريمضحبان
تالىاللةرحمه

فاللماابهآفقيهاثابهاأملكاشهمايقظاحازماعازماوكا355

العربوسيرواالنسابوالةواآلداببالخوعارفامممنقوعدة
تارخفالحيونكأهةمهاحمحابللكتبمنوصعحفحدالملوكوصير

جاناغوهوكحابمنوالهكلينسجولممالهكليحذلمالقروق6دفطو
فقهاءطبقاتعلىمجتوىالمجنيةالمناقبفىالفيةتالمجاللعطاياأيضتآوله

اختصارفىصحاراالهةشيهابولهزراحهاووكهاوملىائهاكبرنا

ئالهمفوىبشيةولهيهابخلكانابنيخواخحصرتااالخيارإكنزا
غيرذلكولهواجممالربلنساب

صورماضمااتبحدهخنادقهاوحردلزسصورجددوهوالذى

للرجمةوأجرىكزةمبهةغتاقاحمارةوانفقخادقياوخرت

وأجرىاظععبضاوفىازدرعوهمماللربمالشنابهاتمعظمفى
كريماوكاقفرقاالرضىالذدلىبيههوبينهوللساحةفىالثرالذدلىلهمعجء

الهادىبناحمدبنصسطهللشرووهباثحبالهباشصوضحيضاجوا355

جلداوكاقءاعابالدالىنقدمهيوآلهزوادمدكليةدينارالفماثة

جموححمثيرةفىعلىينعالآاالماقصدالنضىقوىثافبأحطثديد
السيرىابنوجمعالسيرىابنلمواقةوالرجللحيلهتنحصرصنال



اكيأالفيالجزهاللؤلؤلةلحفود

فابثمباتهقيماومئذوكقباقاطجمحهمفبلغاطصرصدمايجاوز
العسادطوافهشهالبالدوفىالنقطرفىاسثوولمتحولواللزلش

كلهمضرواالضسدادالقرناءفضالعتفارسالفىكليربدما

شأفضلولتأ
فىشقمدينةاثأهافىالتهاالمدرصةالدينيةكأالمامنلهعق

كلانهاوذلئامثدهاالالدفىيهنلممنارةبيرةاعرفيهامنهاالهيلهناجة
النانيةوالطبقةهاالرحيحةالفصكلفيعراالولىفألطبقةطبقاتتالت

المنظرجمجبةاليهلمسدصةةافاوالطبقةاطروفقائمةاالركانثلثه

55علعونيوايتاماحلئماووقيماذناوشإماماالمذكورةالمدرصةفىووتب

ومحدناالطلبةمنوعترةومحيداالثريفالترحومدرصاقالقران

الجانآضليهمفاوضنالولردللفقراءاماوطوفقراهوتعياصموفيآاو

هممنلجميعيقومبهفامالمكالوركرومض
نجهاورتبةالمعظههاععبابقبالالالمحترفةماكةفىمدرصةوابتنهه

يتوقوايتاماومحالومؤذبهوقماواماماالطلبةوعثرقمنمدرصاومميما

والسيرةاآلثاراطيرمنكولهاجداعليهاويمواوففالكرالقرآن

للفاالسلطاتكبرهميهوبهلماباءسبعنوقوالخمة
والراجالمجاهدكلوالثاثالمنعررالةعداوايلقاصمايملهاالشر

والساجالمظنرممروالسادسالمؤبدبوبمراوينامىللفضحلمممد
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ابيهقبلضيراصماتداودوالثامنالعاشعثن

تاريخهفىتوفىفالحسانمحمدبنالدينجالالقاضىوزيرهوكاقكعلى7ء

منهجاتورثاهميدبخه3القابنممرالديننقىالقاضهالمذكوراصؤزربحده555
هتضممصديدحزقعليهاالسونالايخاراالقصيهلدمنيدةالمضالء

الثمرمةبهماشجميعتافيشوقدجتهمجيوحنهودسخهلمه

وبروزنسدالمجحلهاماكيىضظكآلعزبيومئذلمانظمهادةقص

القئملليفوالدينوالملئهاالعظموالمتامفةيلىبمت
واالنجموالسماقبكلىواالرضىاايخركالوالقروالثسس

االمحمالمافجروالمجروابمكلةالثرمهواطرآواليت

واالسموالقسىيةوالصالظبماالمهندةواليكهواليض

واالجممفصيحهموقوأوأهلهالثريفالحمدارسو
وبنظميمقدتابقبلهمنبالهمادلنؤجالملتهعلىصعا

عهغوهولمجدمضاروبنىسلدالحلىالذىكلهبخهإالفضل

الدآجوانبهمتيقطرواليفصزمهللسلميهاشوروحى

الهزبرالضيغالوردالقسوررصواالراتحةالطلتهاألروح
المثجمالمثالضدتالواليالمرجحناسشالهتههواالرض

لخذآالحضموضىالحضبالقاطعلجرارللتركأالذحمروللصارآ
يرآمايثايتقعقبالعيفلينولمالجموحصرشالمو



للؤلقالحقود

اذعنتالملوكعنتلهملثه

وايهالمصةالدهروأطاعه

اللهلهتةاححمفاتا
فيلمالمريةعلهكهحكم

قدهلةرلنالقرضترق

باهاالتميدواجفةواألرض

حرةخهامةكهارنهاوبهه

لدفنهالسامالئكةش

وابنهوالرمججوحيرسيأ

مبلصوالهدهادنيهةالقرذالصحب
ابنهوحسانأبوكربوأقى

صندةوظمغساتوملوك
وسيلهويوسفالشهيدوأقى

قائمإلمجاهدداودفوو
أهلهاووحثةالدياوحثةيا

هالوفوكتاثواكهلمحمة

مدعروللبضاةللطغاةمص

عنومجبيفضهللكتابمن

2األالتوداللؤر

161النافيالجزء

المححظماألغلبوداتصرا
مسمأوكافروكرهاطوعا
ممجفماالحدلالمليكوهو

مستقدآوالهمفاخرم

وظطمئنوحكاصفةوالثمى

ظمالجوانببزمضوالجؤ
ماتمزبيدفللتوجمه

نقدمواالزيفىيربوملوك

ينموياصرالشالىوزهير

يترحئموذاببثهذاصباح

ضجمالضجاموأبووصقيقه
واأليموانجهالجلدىوألى
الضيغالهزبرودأودممر

عدآفافيافيمعكىي

األعغاالبئماتقيلهإذ
ثحمحمارصاحمافيواظيل

هذموللفسادللضاللكا

ولزجمدرهفىونهمف

لنثثيابز

ألثك011



هدول
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واألنموايمطاولىوالجودبحككلهالفضملهولىيهات
االصرمالرححمايريأيهاألمحلدىالهصررابخهيأسها

الخقرماظضئماليحريأيهاالمرنقىاالصمالجبليأيها
افجمالهتوتالضيثيأيهاضمإوهالمنيرالقمريأيها
ذماالساقاوالاطسامينولمصرفاالردىكائلةضاتئه

يشخدمبهاذوالضدوالوالحتمكالوالخول

التجممسحتفرالرىواسندودقالرضامنمحبفسقالض

لنجموالحتؤرقصاكردتوعثةبحرةيومقكه

أتملثهضتقامضعيتوثالنحضقةفاذمبنهذظائة
وجممجقنةتآكىببنىفيناماجداكلتناوشكتو

ضيغالمقلمةوخمالجوحئرتاجهفالذعهالملئهاالثرف

األرتمواتاألفالهزبرىاليربىالحراداليقظاطازم
تحمحمماةبالؤمادىصصاالوكاالىالحتافالجلوالقائد

والمعصمؤندهافهاظقروالظباوالحوايهالصواهلهييهة
مجرخضرمنهكالحمففىوللذىالفواصلوأخوالعضمائل

اليوشغختمافقتاقامحئهخواضغالملوكسملهملئا
متيسمودهلوةمظليهسالهيجاءفلدىنت

همعمالذيخهسرخاقمصماءالسمابنههمةصنةالمن



36افيافيءلضوداللولؤ

المتحموالالراضىعصزسادهاقماضيةسصيرةذو

تحغوالمتبرجمممذوالالفأضالجبيىطاال
مسميمثىاالرضفرقدامماويمتمناحدةيفاقة
ويمللردىومجفيهأرلىالذىالملئاليملكايدهوين

رنماطىحماماتباقتوطصمغونيليلماجن

ىهـعصع

للئاعيباب

اياعياوبضىاكبرىاالصرفيةاليلةقيامذكرفي

السلطازتوقلماةباطسنىافهعاملهرجااظضاطسخبئكالقال

قياماالجاعوحصلللذكورتاويخهفىعليهالمحةرحمةاالفضلهاالثا

892بنداودنجهعلهبنالحباسنجهاحميلاالشرفالمائاسلطازوفى

رسولبنكلممرابنبنبوسف

الرمماللطحفوالشرىمدفعفيرراتالضاظانض
النقييساوقسدنونالظتنقآيةفي4تصورظطة

حميسامنهفرأتورأيتهبواحدحمتصرر

ففوصافالمنصحلهولمستواهبافسالأنملهولحظت

مقهوالثريندالدىاليوممنلبمةسالبدصتهلاكظاموكق
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ومخراأوالبالحادةالقاوجرىوظاهراباطناأالعرتظماظامثمحباق
يرمفدفنتزمحروسةالىبوالدهوصارجيدةقمقةردلحعلىأتمق

جحةعيهاءالعراواخرثرالمذكهاتهرمنوالحثرينالرابماالثنين
لالرداموااالحوالتقريرالجهاتصائرالىدأراسزتثمايام

الحجهذىوصدرالقحدةوذاوصحواالرمضاقوشهرضحبانبقيةآوأقا
وهوعديهتمدناجةكالمنوالعرباليهتصلهبددهمنكلهوالالكتب

ويرقضىهبمااليهواصلقابلكلهويقحضىبماشكليهابمجيب

فالوعاصيهاطائهاالبريةوأذعتظحيهاويهاداالبالدصقتاصضحى

غرالسادسيوفدضلهـايدزالىالمسيرعلىعزمالحجدأياماتقضت

باآلذانببصرقفكأناصترالمحيوزكألرهجحفلئ

الجوانمنفكانهاليستقوصهالطامتحيىسومش

النخيالمنبديدرالسلطانأبرزوسبماثةوصبصإنتسعصنةوق
متوكقبهحيرصىنهوانقرضأهلهتضررمسهتدصدكاقزوادى

منالنخييهالىالمذكورلعدآفالالوجيهبنالرحمنعبدبيهةالمندوحمله

وونجهوتوعدهفمنفهمثرهنخلةيقطعرصالرأىبينالمندوالجاعةجطة
قالجاكلبهفاعتراميهمافقعيادابحهوهوعليهالنخالفسقطتوتهدده

السنةهذهفىالنخيليدعدفكانبغيرهوعظمىحيدوابهاصمة

عاضهـهاروزيرهعلىااللىإسبرزثمحناتهمىحنةأولالمذكورة



569االفياالجزهيةاللولؤلنود

العرنيةالرحيااالعالالىبالنقدمصيبديأعرهمالقاابىبخهعرالدينفى
هالرياصةيهملالياجةحسنللذكورالرزيرنهبمذلتهأوجب

انظهالسلطاقوضلاموالهاخرجويالهااحىيقررمدةبهاظمفا

اآلخرشهرريعاخرفىيدزألىارلمعالجرثماليتقدمفيمدآفيهفاقا
المذكورةةاهـمن

تزمحروصةالىللسلطانتقدآزيدبرادىالننههرسمانقىولما
المحروصةتزالىالثاميةالجهاتمنالوزيرووعلهالمذكورالشهرخراف

خرةاالجسالىشهرمناصناليوآتعزدخولهنبم

االئنيهةتزيوممنخروحمهفكانصهامةنزولعلىالمحلطانآشتم

ونصفورجباجمادىبقيةفيهاآفاقاالمذكورالشهرمنعضراالدس

صئذاصالمبنعدنجهعلىالدينصوفتاالقاضىاشإقاتهمدةوفىاقصب
بهاوتاظرادلزف

855الصيامبسببتزالىالطلوحعلىعزمسبانمنالنصفالمضىوئا

فيهافاقلمالمذكورضحبانمنوالحتريناطادىيوآتعزدخولهفكان

ايامافقضتولماكزمدينةفىرمضانصميامهكاقاالضحىيدالى

مصأعثرالسادسيومفدخلهالدزالىالسلطاقققدماالضحيجمد
هافكه

ابرابخهيرابرالديننخرألطالثختوفىالصنةهذهوفى



الكبرىاالشرفيةالولةقيامئاالمناالبلبأل66

ودظهسالكالطافرعقتحتمنالمثنلةباياءايونى

المفهاللطاثوخدآنوصجهاقطنناوصلاتلئهءالميمنعدة

اشهفىهاقامصدةاالفضعلالملثااللطازخدمثمطوياءصدةيياهدثتثد

صاهدهعماالحغلهحدعنتخرجاياتروىويروقدالمحاضرةحنقوع

تزصدينةفشبانمنعثراظاصيوآوفاتهكانالمجمعالكصن
تالىإلثهرصباالجناددفن

توليلميكيينجمدنورالديناالميرتوقايضحاالتةهذهوفى

كبالبانبسحلضىالالرةحمريمحسنأناتعالىنييالجمليالأميرا

مويححمجزيالعطاةويحطيهدامجلسهصنويدنيهماواالحالء

فلمااءاالصملكلهيقالالرصويةادولةادهوانقاصارتهايامقبهان

جهزوحاربهبالدهفالسلطاقوتارخالسلطنةوادالحألعهعنيدهشح

ايالدعنوطردهلهانفاجتهبهيظجإصاداالقضلهالالمالسدطانله

لثمتاححصنفاعطاهالهدوىمحمدبنعلىامباالفالذأبدارايةلهمنم
حةابيلةوناتهءنتتوقانالىبهلييننمهاتهيصدنساليهوما

الىتاللهرحمهالمذحمورةةالمنضعبازمنعشرالسادس

دارالنصراسىالقصربارةالسلطاقأسئةوصبتمانيهةوؤشةهكه

بلدالمازبةالىحمثيفاعسكرانالسملطجزدزييدويخهامنرالقؤتاجةق

الوزيرمحيبدبنللقاصماببنممرالديخاتؤالقاضىالجيعىمقدآيهق



ككل761كفياكالجزءلفودليولؤبة

منهمهوفشديداضميقاعليموضميرتمفتباطازالىيظبتمنربرا
ناحيهكلهفىفتثقئوامةطا

رجحثمقالئلاياممافهاآفافاماالىالسلطانتقادمالنةهذهوفى

ضهررمضانصغالىبهاآفافازييدالى

ثيملحصاكاصةاولزييدوهىالسلطازقصامللذكورهالسنةهذهوفى

متالسلطاقالرحمبتقدآضوالهرسكهااللثاليوآوفيلدزفى

ولهكازشكامةلشثممجداالضحياليصهافاقامتزمحروسةالىزييد
لعةذىمتنياالالنصففى

ابرلميمبئعيىبخهلحةالدينتىالصا2اثغتونىالستمدهوع
اطقيقةابواالطريقةرجلىاوحمدن3والهياريمسىبنبكرابىنا

وفاتتتبمظاهرةلهكراماتنهوراورعاازاعايداقوامااصر

فىتوفىالمذكورةالسنةمناآلخرريغضهرمنعرالسادسيوم
تجةقبروفىآهاسبابناجةمنالثرقيةرتهامقفىزبيدوقبرمدينة

واآلخرةالدتافابهاللهتعبهويتبركيزارسثهوروقبرهعلية

واخلفواباءالريثاالمماافيوسبسائةوثمانينإحدىصنةوفى

لهميخيلبسوتوبمالسلطانفنظرهمحقمتهألحدتظهرلمامركل
065مبمباخباريأقرنهلهمجظفارسلماسوفاصنربصالحهموبأخذون

نممترولكهمسالحوجمعقناابةعلىماواخبروهعيونهاليهفرفع



الكبرىاالشرفيةولةداقيامفيالنامنالبابرر

الىمفعصدووغلمازاليلةالسالحلحبيدماباحهمبةالقرفىاماكنهمفي
فاتلفبعضمولزمهاريينههموصعلىنخرجواتمحوااقتيههماصاحم
داودبنكلنجهالظافرهاثمالمالعمهباتالسلطاقاحرالومذاوق

اليهواحسناطلقهثماايافاغقله

الهـاالكرآمنبمختصفتقوىواقالطرصالححبوما

عاسوراءيومفحلمصنذفوكاق

والسوقحملهنحرقزيدمديةفىاطريئوحالسخةهذهوف
وغيرهازلدمناماحمنعدةالمدةظئهفوحرف5وثهاالضرتاوازاه

المذحمورةالنةمنالمحرمشيقىالمذكورالحرثوعن
ابحرطرجموقصدواضديدافسادابةالمعازافدتالسنههذهوفهكءصا

المحمةعاحبعلىأسالبابمنعكراانالسلمالهمنجردبدأخرىةس
منكلهالحكرأتاهممعلوميومفىالصكربمواجهةذثالوصحاحب

طائفةتهمفعرففدظوالبواالسهربلهمولميهنومحانتاجة165

الحسكرمقدموكاقاخروقروأنهمآتاسواصتذمالباقون3و
علهمفاقاماطاجببشثهالدينصيفاالمير

العتحاببطعتهمشرقتوقدحمرالحوالىعنهميهفكف
ابخضمنهمحمفهفىكنتاةمنهمفهقومن

فاسواالصارىوسبالرتالسلطانالىورجععنهميفالحفرخ



961العافطاالجزلتوداللؤلؤت

واعافأباتينواطلقيالفساديرفممةاالصلرىهنجماعةينللمطان11

الجةفىناستاببشخكللديئسحااالميراليرهعاوادىامرالسلطان
فعهاوكاتاياحدعدبناحمدبنبكرابانالدصىالفقهالمذكورة

لهامهغرضاالمازبةلنجاسةالضيفانهعناالالسياصةحسن

فىعدةمنهموقئلربوعموأخلىبهوعهمفشتتلحسامهوضربة

اليالصالىاركابنقدماآلخرريعععهرالعثراالواخرهنوفىهدافرب
365فاخذلفألفغوالمصورعكرفىنقدمثماياتافيهافاقامالمحروصةتز

دشالىرجعثمعاجهافاحاطصارنحواريابثمبالشفصقهراأبمدينة
الشةهتشبانكرةافداعةغوتوثمقالئلاياماةجهافاقام

زيدهدنةفىرمضادصعامهوكافىالمذكورة

الدباالميرسفالىالخمةامراللطاناضافالسنةهذنى

فالثةلهجحلواوقديهفجمعئالمحازبةفقصدالهافنقدمبئتئ

المكعفئتوصطانالىفاصدرجحالهمظرجاماكنثهفييممن

ابوبكرنجايهمعذالفقيههعهوقنلقئلحتىفقاتلهحهوبمنبهافاصا

نوالحشراطادييومقئالموكنالحسكرمنوجماعةدالراعدبنلحد

المذكورةالسنةكاشمالمن

هصمعاكامحبماالنلىحماحوبكربنابواالميرعرالديننقدمالشةهذوفى

بيرراتجالحجناحجبمسيرهوصارالمشرفةمكةالىالجصوروالعلملحعل
وإيإلهذهابهئالسالمةهصوبثكوراصياوصبى

العثيابزا2االةتودلمؤالوال



الكصكليالثرقيةولةافيامفيالناهنالياب07

اياصافيهافاقامدروسعحنثشالىلىالهللكبئقدمالنههذهوفى365

يخيراصميئادثةلهـالمكوسمنوابطل

انوالوزيهفميبدبنماصحماايىبنممرالدينئقىالقاضىتوئوفيها
طيماثحاغاتماجواداكرعاقالءكاادياالوزراصيدلهتجيامةاحغه

خالذواليحيىوالصوالجمفرالفضلهمجكهلم

واحدانةاالالطودالشرىيثالمجروكالدر

ورأىسثاتجهفكرلهارياصةكاملالسياصةحسنوكان

ذيهآابتاوفيانحيآواالحسانكثيرالففلالسانافصغصائب
يخالارمانبهولقديكوقبخائهغاوةاكهاناعدى

وثمانيئاحدىشةمنالحرمفىوتوفىوبحنارجصةفىالرزارةولى

وقبرهتزمدنةفيوفابئمحانتاعلمواللهسضةخسيهةكأاظهوممو
نورالعاضىاهولىبحدزاؤالوالمذكورولىمجهتارئتونىولماباالجيناد

الديننتىالقاضىوزارةهدكنهميبدبةالقاصمب1ممربنبخاعلىالدين65ء
اياماشيروثمافيةوعثرةصنينستالمذكور

فافامزيداليهاعدنالسلطانرجعوثمانيوبحماذةاثتيئشةصفى
قواريرهحصنفعقهاوقيفىثابتبئبالداوشالشوتمدةزيدفا

بصبمرابومرنخرالديناالصوصلكورةالمذالسنةصهرصعفرهنومى

بهفوضىالمصحوررالمالحجحملومحبةالمرفةىمنبهادرالسنلىه
السلطافاعنقلهيكنلمحاكانماعنهوصوىالسلطانالىالرشاةصحى



671فىافيهيةاللؤلولضود

رمضانشهرماثرينوالحالحاهسيومالىهحتعالاهمنفىفلقاموبخه

بهافاقامئؤأليالسلطانئقدمزبيدبوأدىلالرصمالمضىالدطلقهثم
الياضومىفيهافاقامالجؤمدينةالىالسلحانئقدماواخرشهررجبوئ

ذهرمضاسهروصاميهافزفأقامقطلعثمصبافىثرمنعأطاهعهالم
السلطافىاطلقسهررمضانمنممنوالحثرالحامىيومومىتمزفىالشة

فيلمماته8براتحتالماالمجنهةبهادرالسبلىبخاأبابمراالميرنخرالدين

565قدلكلنلمجوالكاقولوكريماهاياصلماالئهرحمهالسلطانوكانعنه

يوجمدتانوقلالمليكصيممنوهذهسانمنطواشاتلف
مثالكالملى

الزااالرضتيهنائوزادهبهأفهلعتا

عموءاهاالسواءهاطيرشدامكروهاوالوالرانايخه

هنالحاصىجممفدظهالصصمةأاللثيوزيداليالسلطانعدمو

ىلموافالمشهحذركلكانواالمحازبةبلداليئقدمثماياماالصحهرفاقام

الحكربالدمنخهبالجالبرعرساوئحلمالاالفىزهدواايهمبمسير

اليالسلطانفربمهاعدغيرالمحتوكانقراهموحرقتاسديدنهبا
الشةاخرالىبهافافامالممدةعثرذىفىتعزالىطلعثمزبيد

ناجهنىايضازبيدفىلطركهوخوصبمائةوثمايخهثالثصتوفى

قىوصلملالولىالمزقىحرقمنفقذلالوالالحركاكاغواوكانالسوق
اناسكثيرونهبهفاتيةانفى3واالولىالمرفىكاسلمودالافانية

باالممالسالمجمدبئبخهكلالدينمقعاضاااتهرالههذفى



هه
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الكبرىاالضريخةلةىادمئالثمنلبدبألك

ادبهبانووبباالطفيهاثهالميرصاقرعشرينضفيهافاقامالسهاية

الديهتاهيهةثىالياالىواضافهفغصلهالسلطانالىمملهفباخالذلب

لطادىللةتهوكاقفيهاطةشديدةمصادرةفصادرهليف

تعالىنقةرحمهالمذكورالنةصناالوالضهرريعنءتوالمشر
بدعةوكانتطبصصاتحالهارعيةعنالسلطانابطالالشةهذفى

منوىالسلطاقفابطاالاالفضلاثاايامفىاباكىبحابدعهامبهز

االمالكنحلالةعنيدزواحمااهلمنعرمحاامالواعئلىخشات

ايضاالولببحضاحدثهابدتوكاسةالساطايخة

خرضرضبانالىبهاامإتعزالىالسلطانئقدمجمادىثهرق

فالفيهاصهرؤضانوعام7خرشهرسحبافىفىفدخاالزيدألىتوجهغ
اربهبالدقصدثمعليهافاسلىثابتبئبالدالىسارشهرالصيامانقفا

اصجبوهوفرأسحصنيوهوللذىقىبئخصنالىصاراغتتس
والنىوالمصيانالضمااهلهمتقدكثروكانهثخرعالعسر

وجموهصناطمنبواهضالمدبهوراياريخثالسلطافىضدمفالالحعواق

نصوراظافراورجعمجفظونهرتةيخهورتبالسلطانضفحهخاال

نجاابراهيمبنلىبناحمدالدينصمابالفقيهتوفىالشةهذوفى
اربالمجاتيالعاقالعارظفقهاضاضالوصالمؤىءلطفرىساع
المدرعمةفىمدرساوكلناباسعصداعبىالجانبليئالخالق1حن

المدرصةفىوميداالوريةالناسبحضجماالىوممابزيدالواثقية

السةمناالولهريعمصوالحرينلطادىيومطالهلداالضمة



1العافطاالجزءلعفودالولؤبة

سالىافهرحمهالمدكوره

بنطالديااالميرثهىبمصادرةالسلطانأصروثمانينشتاربموفى

مطهقهل15عاىومقدمايةارلطبرلىااولفيوكانالسغيمحسى
يخيراألاشكبيرتالدواوشادجحلهحتىيهآقرباالسلطانهوقربه

يحعلانهاالافىإيخحوتارةفطآسرستاوكاناخالقهفاءتنحتلفةوجؤهن

حرمتهملثينتهـواالفداردوىهقدار

هااليرىغيرءخهراىنفسهفدرهجيلتوهن

كهاحشصبماوصالملبهعرفااكاصرفهاصؤاصلطاناتحضفال

باطالتالسلطاناصرثموعرضانقزاوصاقاحضاوبضافسلموالاال
المجازالىيف

حمدبنارحمنعبدالدينوبرماضىاأتهراالولىشهرجمادىوفى

865فاسودالسلطاتعسىفيهفقدحوأاعداهعدلهوكانوزيراالنظارى

إالالىباالضرإففاصرهاصاطانامنهقوالسلطاقبينويهما

بالدعنيرنفعانالسلطاناصرهفالراالقفىاالالملوكخةعذ

ايهوصالفأل11واشدعاهراسلهمامافىبهعمفأليغنمبنىبالاليارثنع
السلطاننقدمثمعندفافامكفاتهمجالمالهوفدرنفههننسها

شهرغرةاندزيدالىتوجمهثم7خرشررجبالىبهانانامئزالى
القورفىايتشغيعدارااالدارفىفيهاصانشهرروصامبهاشعياورفاقل

يريدونالقوادومتمكةاسرافمنعدةوعلالشةهذوفى

االفيازكلولقاهواالتامبالقبرلاللطانفقابلهمالسلطانبابكلهمةاطد
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ثثتهـ
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الكبرىاالضرفيةالدولةقيامفيثاكهالباب87

فزودوالميحاطجتجالفىالضحطلبواصهرصوالاتقضىفالواالكرام
دطالهنقرياوصلوافالالقحدةذىشهراولوئقدحماتالسلطان

محزججمعءصففىلطابىوقصدواهدينةالمفدينطوانفالىانحازوا
فقتلوههوفاخزمالهبملقمحهكاقيخنالهامبنأركنوهويعئذاميرهااليهي

احممارجمخحرضىتوجهواثمالالداطرأفونجؤمحهممنجماعةوقئال

حهمعمولمااالقينضثتتمفقسلبهراشرأشىصهاجمعثؤاميرها

سزااالمنهدااحديدخلفلمدخولحامةنحهممكةصاحب
الحياالثرجالمحابالىاقةرحمهالسلطانكحبالسنةهذوفى

األوىوىبهاتصبعفىوذلثهالقطيحةمحادئبزيادةدزيادىمن
علىوتصدقحمرةصدقةالدافىوالقضمبرجونابطياناوالقر

االاصدمحادفىصدياريةقطيهميمونبانالمصبرجماأضاحىاهل

وصذاديمافىمدنهصاودعثؤكلفىيكونفاتهىبالواماصتى

اطسافىافحالهمتممدود

عصالدجمالالطواصىجهةاكريمةاالصتويختةالنوف

بناحمحيلسرفيالالملكالسلطانوالناالدةاالصرقىإلفضلىطن

نااالمملوكنايعتالىمنعقيلةوكانتالياس

صالالموتخدرارادتذاتاالسكفئامنتجدلمواذا
المجدماشهاوهنةالخواالفمالرالحسنةءاآللهاوكان

وهوتعزمديخهمنالمنربةناحيهفىأالماندارارهاباجعلىدبتتالذى

الماءمررصاقيمايهاوجرتوصطاميبمفهوجلتويعوحسئمد



571االفطاالجزءةلحفوداللولؤ

واضتتاطهربهيراننعلوكانتمكرمعدوطاعاتانفقااباسبهيلئفع
حنىالغتراعلىهستكربصدتةواوصتلحالم1والجماريمناتهابهيرنحد

وزباؤبحجةواوصتبنبهةاناستجلةوكلوالماكين

رحمهالساطانقدبنىباحانهدطهعاملهاطزرحىاطسنبنعافال

منرجحتولمادرهمالفاارفيفزودفىيارةاشعنهاللحجتحالىاللة
هؤبدةمسرهساعةيحمئذونخلىارضىخرئيفىسامحنىاريارةاطج

135الجزالضلعىاطهجزامشقرة

الجالدهابراهيمبنعدالدينجماالالقاضهتوفىالةهذهوفى
ناضالعارفآفقهاوكانالحعرأجمانجادطالدصاعالماوعن

صدبهورةالفضلفىومقاماتههورةالجودفصالتلهآلبمجواد

وبئوالعلكالحسابعلميارعاقوعويخرنوحبنالفقيهءلطقرأعلى
اليافهرحمهحيفةابىابامذبالهلزيدمديهفىمدرصة

السدودولىخاصلطانالةخدفىزلولمويجلهمالحاليحبكلن

وهووقوفىفثالاقطهثمحرضىضلاالفالمئاالسلطانواقدةاالر

دالهنايئفقولمدةجهااواليةافظروولىلىبحدروسافغرلناظرفى

قالىافهرحمهالمذكورةالسههناآلخرجمادىفيوفاتهنتفي

لمموافهوجمانةومثرينارخسةءعيالدانويروى
فافامشهرلرمئتهامةالسلطانالشثوصوثمانينضسةوفى

ووافقهمالمطزبةبلدالىابئممرافىخرجاالخرىصهرجمادىفىبها

يكلنحالتبحندلنالسلطخواعىاحدكافىاقمدابالدميالفسادعلى
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الكبرىثرفيةاالعولةقيامئالثامنالبابممصثيثر

الحيالمصصرعلنلخرتكأجمعيخيفوالمحازبةهوفاغاراصلهخبث
فقتالجوعتلثهعليمشهالمواثىمنشيحاخهبرأوقدالسكرلخقو

اطداممنادواظورإلتفعلىنجانجاحسنوداودشدصرداانجارابا

علمفهربحمبصأاوعبدومملوكااسينىجعراالدتصفهاطماشىارو
غيرالوقتنوالفساداالرضهـكثروواالالدىاعأشغمالخات

عليهموالمحطةاليمبالحروتسأعد

الفارئكالبفحينالدينصرفالقاضىاخراريخالذاف

المباثرةجدالمحاثشحسننهفالمحروسأخخرامىحراإ

تعزفكفخروسةالىتهاهةمنالعالىالركابنغدمشبانهـشغوؤ
تحزمدينةفىصهررمضانصامه

عدبنداودبنمحمدبنالخطيرواالميرأدبهيرحاودهالثرووصله

المجفصنحاءعاحبحمؤبنصالنبنحمزةبنالحسنبنمجيىبنافه
بالجماللفقوبلالسلطايةالتنريفةاالبعابالمناررافاصوساحالن

لحامولالفضالواعظامالوا

رحمالولوكانواخوىارطبينقاطحةاالنصافقلةلشولم
عبدكاورهتانالداميفهعادرالطواشالمحدةاصهرذىوئ

افيذمحهغرةئالمصادرةفىقوقعيفةمصافيمؤمنتحمدبنالطيفا

طلهروشماواسمحصنىالمدبهورةالسةمة

احاهاىالعدالمحةبناحمدصثهاجالدينالقاضىتوىالشةهذوفى

االححسنببالمعارفاالمبرزيخهالفقاءأحمدوكاتيدبنالعثرع



9أللىءاالجزووألصود

9الفضاءوتولىوسبعماتةاحدميالدمنةوكنثصىفىغيرهتهنعآ

يههزبيالفىلصرارهحعموكلنالمدبهعرةنالةتوفىاناليفاضيايزلولم
تتوفىالدسأفزدأصدوكانصينستهننحواالمهجمقضاءوتيلى

لمواثسقويفصينوئماأرجعنالمذكورالشةناالخرىسهرجمادمح
عتىحصقرالدبنلحدبنحمدنالدشاالحلاهاضىاتنيوفيها

فضاهتعليوكىالفنونمنعدةفىبارعاعارفانبهافقهاكنالضساق

هصوصدوااالفضلايامومدلباهدايامفىبرهةالمجنقطرفىأالفصة

المذكورةالسنةمنشهالشهرآخرفىتوفىانالىاالصرفالملكآيام
بنارحمئعبدلدينماضوجياالكبراالقضاءفىولكربعدافهرحمه

عافالفاضآللياكامالوعنالمقرىعاسنكل

زيدتمحروتالىالسلطننقدمئةوسبوثماينستمشةولى

بخاحمدبنالرحمنعدنالدوجهالقاضىووصفيهافاقاميلوملول

فىصارواالصكرئالهنبهاتومحتهالثاميةالجهاتهنالعلوىيوصف

كورابنصوصىجئذهاوفالمحاربةيخولمعلالمحازتجانجستبالدد

23شفاقئلواصاعةالهللق9هبتهمالصكراضذواماطفيحقوبءبنىرئيى
رأصهواحتزواالعكورابنففئلنهار

وأهاقدهرمصثقةكلمحبهمنبالمقدصرمةيضد

مانوغيرخيرنصورعالبميرالقاؤهىالجينفعوهل
المذكورةالةمنأخرشهرالمحرملدزالىبهرأصردخلواالحكرفاخذ

لالهاهناممحو

ثثثهالجزهلههثهالحنودلمؤلقت



الكبرعأفيةاألضعولةأامةفعهاصناباءول7

مكةهناسقيمحسنعنعلىالديناالميرثهىشيرعفروسلوفهكصم
أصلطانافغابلهالرنجةويهدالرعايةحسنمظهراالسلطانبابالمالمشرفه

السلطاقفاصرمالحقبعنهاللعالمنالىنقلالمقامبهاطأنفالبالقبرل
واطلقهعةنحنايهخوطبثمتذبالتأدببه
اليدامجفظبالحرالذىللثومنمعنهالحراركالحفوهافو

علالعمحلغربالتيشلقريةبمارةالسلطاناصرالشةحذهوفى

واالحكاضاحىاتخاللالقطيةبتخفيفنشورميمبصرافىط

والىالخلطريقالمىالمفسدينتطزقطعةاثغرذللثيسدوالىترغتبما

خرلعثىراعاةفلثهالىاالالتحاعدفلماليادى

وكافىعظيمجمعفىالخلطربقالمحازبةقصراالوليجادىغرةوئ
صرأعالخرجواطلهمنيبالخروجالحسكرعلىفاصرالمحلفىيومئذالسلطان

لوفرسانهماشجعوكانعقدبخاحسنممربنالمعازبةمنوقنلفهزهوم535

بهوصلهافحالزيالذىالسبننواصررلدئرهنهماعةجهعه

فحلهمنالميبنيروقابلهبقتلهاصرالسلطانالددربابالعكرالى

جهلموضسهغيرفهالفتىوحم
دلالدجمةصمهابالقاضىاتهراالولىصيرجهـادمىمنالصمفصى

الغاضىعنعوضاواعافاةزيديمروهديةفيفاضيابمرالناصرىابابن

التهاىبخاوحمدابراهيم
الىالمنصوشساكرأاالسلطانجزدداالجادكىضهرخراوفي



هيالثافياالجزدةئاللؤلقود

الحكربمواجهةتحمةاوصاحبنالصاحبكالواسحرايحازبةبلد

منالموتوجاءمناجةمنمهمكلفوصلمعينهقدوقتفىالسلطاف
كمنهمالسيفالمجوفاتلفناجةاليممافاخهجمهمحيطانهاوظنهص

عدههمففقديركهضىانجاتهمناتهممنوكرقخرىوالمجرطائفة
دااهلهامنببئلميوت

675لهاامحمدبنالرحمئعجدهالدينجيهاشرالقاضىيخاالرهذانى
اولعنهاتواحفصلةيصيرمدةهنالثهتاقامالسردديةالاالذاقمث

بدميبنممربناحمدينشهالمجالدالقاضىأستمررجبسهرنىرجبثمهر

متالسلطانطومشكورةفسارسيرةبمدنالثريدروسفىناظرا

سبانعشرهةالسادسيومزيدتؤالي

حمدبصارحمةعبدالدينوجيهاتاضىامصتمرارهضانشهروفى

للسلطانكهدقلسارلماةللالمخلصاالمحجةاالعالفىالحلوى

ثحاعاالميروهوباحجلىاكالىبحدهفارسللجهوظاهرهماكيرباطه

يقبضهاللوىالوجهوصلوضىتهالعيايبئاناإلبىماسدبنعرالدين

الدينوجهالقاصىوصةصاالحغظغتالرالهروسالىبهوينقدم

الجمةاليبوعرلهلهاإلبىالدنحااعفيمراالهاليالالديهبدودالى
اوقفهتوأفقاافافععمكرفينيبىاالالديخاشاعاالهيررجالمذكوره

الىجلىدضلهاالعورالىصعترروئقدموعلهالذجمالسلطانسمصعلى

335سةاالعتقالفىهنافهفاقاممناللهالمجنواوكنهفتجضوبافي

دبريالفوردارئالسةهذرمضانالسلطانوعامعثرشهرا



البهرىاالضرفية7وا3قيائثمثةلبابم

كره

يث8

بةالمحازيخلسرجماقعنالدجمالالطوفىوصلخرصهرؤضانوفى

شاملةذهةعليهدمماثالسلطانانحةهنلهموطلبثيرفي

هعارهعهلهداوهامتهمعهمأجيحىابردوطنهم

ليرلعقالممالحفريةفىأقيساريةابثارالسلطاناصرلثهرظوفى

تعزالمحروصءاليالحاليارعبوئقدموغيرعندهالصكرالمقيصوثهجها
المدبررالسنةمنالقحدةذىكرة

اصنحافىاشرفأبنتجخلالسلطاناصرضهالقحلتذىصمهروق

عهليماالسزهنوافثىفسسفارتضانانهقالاالهامينوببينهسفيراوعن

يغفروصااووالملوك6دابوهنفحلهلسوبقتلهاسلطانرافاالسلطاق

اياءعديغفرالفاخااشياءثالثةاالوبهيرةصغيرةعنويصفؤجريرة

الحرموافسادالمماممفيالطنالسر

وعواعياالبزيدايمالفىباريادالسلطانراالشةهذوفى

فافامر2بعيهاوارمائتينناطهاالصقرقررهالذىالشترىأريدىجمار

عنارعبارةارهداالسثمانيناطابعضفيهزادهذاثمعلىناكطمنتش

الدولة6خرالىطويلةهدالصفةهدهعلىفاقامدرهاوعشريخاثلمائة
سالحرأبنالجالفيهزادوصبائةوسثيهااحدصةكانفألالمباهدية

زيداهبروكانالحرتبرفبنهاباثواررهئذبريدالحشةنعلىوعن

للمحتسبضبهلعبثمفيهمالحدهناوكاقأربعيههدرممافنهفزليومئذ
تإلسرفيهنفاحشافلكيرمحتقةزيادةمهوقيديندفكنوازلفى



أل98االنيالبزهدهللؤرولعق

وتحققعليهاللةرحمةالسلطانالحظهاالشرفيةالىاقهىالفضليةاردولة

675اصراالصصوتلىيخقلقاليخهللديوانةهصدوالبالرعةهضرهذاافا

اداتاكالايطبامحتقأذاوقالحرهمارباةعلىيقررانالمحهرحمه
شيئاطلهانباننطلهاوغنقلحراالظاهرلىيكونواصدةدفحة

الطحاموجودالسعروفلارئفاحمنالسنةهذهانماعنفالفثيئا

الوينفشىقمنةنظراحركمائةأريدىيمونباثاالسلطاناعر

لطراثصكلفةجهاوانفزاريادفاصتعرثاوتتفلكفىاباس

غيرموالتفع

6فوثدعدقمجمممصائبأهلهامابيهةاالياماصةفي
الحجةفشهرخرافىفدخلهاتهامةالىالسلطاقتجهزالسنة6خروفى

حمدنجاعلىضنالىلالميرضالسلطانجردوثمانينسبععنةوفى
جمهااالميروهوذيؤلصاحبهامرنةمحمةاالىنارسمائةئالوثمى

الماهرةاالىوهمفتعديقوببنىعلىبانماروأسهماللطيئبهادرالدين

وتليمنفوصهمعلهاالماتفطيولماحواوشتئمااهوالمونهبووحرتوها
السلطاناعيهمفاذميتوببنىهثايخووصلهالسلطانبابالىالحيل

كلطةللمرالسنلىبهاكابثرابااالميرنخردلدينالسلطافىجردثمكسا

اواشعىيهاواضيفالسلطانبابعكرمتمحبهونقدمالحنكةاهل
المدبهوروفىابهول

085الذهةعالسلطافىباباليالجحفلىسالموصارينياهذاوق
بالقبوالالسدطادوقابلهالثريقة



الكبكاترفيةاالدوالقيامفيالدمنالبابها2

ريعصهرعثرمفالحادىيومالمصريةالدياركاالهديةووصلت

الشرالمذكورهنشوالصنترالحادىيومتحزالىالحالىاركابخروئقدماال
االولىيهادىثمهرثافىاالحديوماسلطاناباالىالجراخرزوعهووصلت

غوشحمحرةاالشهرجمادىمنالسادسيومتمزالىفىالسلطاناقام
االثينيلةوئهرالمدبهورءأصامنالماضريومزيددخولهفكنتهاهة

القاضىبخاعياأورممننيراالقاضىتوفىالمذكورالشهرمةلمشريناالفا

كلعآلرحآلوكانثرقىيريالالوزمحيببناتاصماابىبنالديخاحمرقه
صيدالمباصرةالحلهممنىبهيرمثاركانيديهآاكرجمابمادعاؤازماط

السياصةحسنوالالللعلممحتادلدولةأربابعنديهباالسلطانعدوجه
الرياصةكلمل

صماثلولالصروالبوللسحابوللرياحفيهللشصى

يوماوعثريناثنيناشهرةشيوارستوفىارةصدةوكانتم

عرالقاضىضاالمذكورالشهرمةوالمثرينالراجاالربحاءليلةوفى58
الدينتورالقاضىعنعوضالوزارةقالفارقكلبنحسيئالدتحاثرف

بخامحيبدبخاممرعلى

بابالىدهلئهصاحبهديةوصلترحبمنالثامنالوموقى

الىالسلطانمونقطيعحتطزتكاحدثنهيروحركايخلالسلطاشوفجها

التاسمزبندالىرجعثماياماقيةقريةتعثعرفافامالثاشالمجريوم



381ااالالبزهاللؤرتلضو

رالمذكهرامنوالحشرديئ

واتعظيمبهعفىاالهامافىالسلطاقالىالمموصلشبانأصلوفى

الحروجوريدأالهاماناكفوصلتثمالواحىصضكلالحروجيريد
خرافبرروالحشرينأجالىالجحةجممصغاطبربذلثاووصلتحزالى
المذحمورالثهرمنثرعنوالدلطاممىالسبتقياراخروذللثيهعه

اافاروضهبجلةاالمامضمديوماذلكوقتمزيريد

المثهرهنالحشرءتالسابماالثنيئيوآخزالسلطانودضلتخاخليئ

فىعكزغاثوقدمدبرارجعالسلطانبوعولاالمامعلمالالمذكور
عنوالحشرالخاميايماوفيهارمضانوعامتحزفىالسلطاقفاقاميالدا

38عياسبنكلبفارحمنعبدالدنحاوجيهاستمزانقاضىالثرالمدبهورمئ

أؤالذكرناكايالفضيةقضاءيهاوكاناوت

ودصتيالئهالزكارفدئبظهووالملموصالالمدبهورصثهررمضانوفى
أسالةهذهالفطرمنعيدوفىالعامألىمتوجمهوانهالثرقممدكةعال

ذللثتيخرجمايمونواولمالميداقالىبالركوبأوالالسئطان
كحصرجالكافىهدىابايخهالدنحايناالطواصىتوفىالسنةهنوفى

دهنآعازعاحازمغيظافظافناحمكاسفاالمرأسصعبالباسضديدحازما

للسلطافىناصحاالحربهقدامافاعاشوكاناففىشديدالحبةعظعمالئا
وكاتاالصرفالنضالودباهدطالمؤيدوهمالملوكمنبمةارخدم

ريدياقواافامعادفةوعقيدقاظرمولهمومجزالحالءمجل

هتدباالناسامولىقاطعفيلوكانفالنلايامااالصبةعثزخى
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الكبرىاألضرفةمولة3فبائألنامنالبابكعا

طائقانهاالالتاقمنشيئاالببرفكاهلةطهارةاالعلىاليمونننسفى

عنهأطهتجاوزوباطلهمجغهاالسمناظفبهيراالشف

الالدخزصظمفاتلفألمحنفىظهرجرادكثيرالسسةحذهفي

فدخاالزيدالىالسدطانتوجهالقحدةذمحهغرةوفنخالزبيدماوطاففة

المذحمورالثهرمةالخعىيوم
صنالسادسيومزيدفىاسيراجانسيئالدجمالواشرالطواشى

العداذى

جمنيوصفبنحمدالدينجمالالصاعالفقيهتوفىالنةهذوفي

اصدصنهميثابههالذلئاومهفيهبياهلفىرثيساكانلمجلبنابرايم
الحثرفىوفاتوكاقبرانقيآؤضحامالسيرةصئجواداكريمآوعن

الحجةذىمناالولى

رضاالصاعالغعيمابتاحمدالدعتشهابالصماعالفقبقوئوفيها

فميهاوكانالحضىاصماجملبنكالحمدبنبنالثهعيدىبةبمرابىالدت

ئفقهوكانزلدفىالعؤىرياصةايهانتهعارفابالمذهببراانقصالحا

حسنمتواضآكاناالسهمنيهكحيروئففوخيرهالثهعبدحمدبنبممه

بوموفاتهوكندنياهبهيرافىمختصراقصدلمننفسهباذآلالتدريى

لحالىافهرحمهالمذكورالشةهئرجبمنالسادس

بخاحمدالعبنجمالأالجملهالفقيهدكرالححةمئالتلمعبوموئ



9مافيااالجزءلضودليولؤبة

أهلحدأبعئذوكانايخيآاألمحدكةفىالقضايالكبرديىالراطةعبد

افواحسنهمالمصرءال

اليخووعابحرصاعلالذىواللجئاءالعألمة
الجهاتنحوزبيدننسلحااارالمذكورئقدماصاهنالعثرينيوموفى

خرالسنةأالىهناياامفاالثاهية

فافامهاصااالجهاتفىالسلطانممنوبائةنيهةوثثمانصةوفى

االقجمماشمةفىصارفلياربيدالىالرجوععلىوحزمعاصصورايومالي

فثالالىالفقدميريدالباسبنأقةالمنصورعدالمتهصنعخرجعشر
وغامانهحاصيتهعننفردابفلةوهوووالمعسدحمنالعوبهنجمعاقصادف

85لعكرحكمنيظنهموكانالحيلعيهمحملتننراناالمنهمعدهيمنولم

العزععليهاهوالتىبنألالاالعسكوبوالسالخممهوليىلجهحمالفال
رحمهفاضمنهانفسهبالرةحمط6خروطضهفاعتاحرموساتحكحبوالد
يومهدفوكافىوالدتزبةمىودفنتحزاليثمزبيدالىمحملتالىاقة

هنااالرمحدزالسلطاندخولوكانالمدكورالثمهرعشزناهسا

الجاهعفايامصبعةزبيدفىعيهالقراءإفاصالمذكورالعثهر
كالعساكوالىالسلطانجردالمدبهورالثهرمنعشرالساجسمونى

والباحمدايظؤومالقرىحرقوامنهبواادامهامجعوافاالمازبةبالد
ااحدوجمدوا

حمنسهاموادالهلشوربمتبالسلطانأمىصهرصمفركرهوئ

الحسانفحالتشهذهنتفعطيمةافىممادبزيادةعلهمدقةالع

حيابزةؤلؤاالضود
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هحةهـ

يدبزيااالمحزبنحمدبنبيةاتهراالميرعزالديناالريخهذاوفى

علىاناسهفاعدبواليتهصوارئفقحسنهصيرتجيحايافاسفصار

الديخابهاءاالميراوغالمدجررصعفرهنالنصفوفىطقاتهمالفاخ
الساطانباباليصهمؤومنوحملفةنهمطائملفةبالمقاصرةىابهادر

التاضىالمدكهروصلهالسثهرمةعئراثامئوكأرأصاخينمنمخوا
فىكاقالسلطانبابالىصطلوياالمررحمدبنارحمنعبدالدينوجيه

وتحقتىنجقسهوانسهالسلطانعليهفأذمأوالدحمزالكاعدفىجمف
ورياصةوعقالرأياالكلةلرجالداوكانعضهقيلهمماءتهرالسلطان
وفصالوأفضاآلؤل

الديخهبهاءاالميرالىوسلىهالهاطتعناصرباصمفرشدتساصوفى

مافرساخهمطائفةوقنلاوطانهمعناجمالمأنبحدابهادرا
الديارالمعريةنهديةوصلتاآلوالربغضهرعصرمنالتاسعوف

ياالمحندريةرالحرعالمةجماعةالهديةمحةووعللطافىاالى

الربوليمهنوصاآلخرريعضهرماعشرالثالىومايوفى
عشراصادسايومهرباالقموصياعىابهاارصملهرأعأوثالثوناربعة
وقعالمديهورالشهرعمثرمةاتاصعاليوموئالثايةالجهةباموألووصله

شيئاالمديةحةفاداشدحريقاوكانابدووالرالحروسحركافى

ناؤشلتافىنالالشحىءـسببايطواولمواالموالهاليرتمنيخيرا

ذللثمتمأوفدرخالثهالماشمن
امنااالولىدىجطمناراجالسبىيومالمحلالسلطاننزولفى



أل78اثألثمهالجزاللؤلؤلحفود

فلقامزيدألىورجعالثهرالمذكورهنينالحشريوموالمجرالىدفلئ
دخولهنفدالمةبالىباخزمصحواليوئقدموالحشريناالحاصاليبها

خزاالجمادىكااالبعاالصدبومتحز

الحكرلاجبلةاهلريناقتدارتلالخوىىجامغوفى

هزيمةجبلةاهلاضهزمالثافالمفىثمدومأولاسديدقناالفاقتالنهيرم
إيةالياهاالصفىعهاوانتقلالمدينةهتتحنيعة

نهمفقئلبالواعظاتاثحىالديناالهيربهاءاوغرجبضهرومى

اوخفالالسببلوقطعانسادافىايدجههمدواقداكاطائفةواصطائفة
الحسيهاالميرالكبيرالثريفتهقاقشبمنينالحعريموفىالممبهم

785صاحبئابىنريةبخهجمالنبناحمدابوصليمافىالدينسيابيبالنح

السيرحسنطمااسيداكريماجمادأهيزاوكانتعالىالمحةاحرمكة

لحدلهممةصصكنىفىاتجارهنرغببهيرأيلصهلئوالبادابالدنى

احمدبنمحمدولدهبدالمدبهورقامالتارفيفاتوفىالصير4وحن
بتعاكداأالضافمنجماعةجىقدجاتهمدابؤئكان

قدوكانوالهاحدهاولدوخرميةبنبقيةممهابنةرمينجاهغالعى
هكةوخرجواعنعهغيارقفرواىحالالدفىالشريخسالحمدكلرواغ

عالراودهمفيالذىالموضعالىجمالنبهتمحمدهافتبهملهخائفإس

نهيأقيهمالوانهمأصامأالرضااخيهعنلممفكفلاطعفلمالرجوع
بلزحمماحمدالثرفاعيمكةكىصاصوافالمكةاليفرجاايدضور

ممهمتخيبنىفالعنكعومالهوالءكفلتاقلهفقالأخؤفاتاولمجسهم



الكبرىسريةاالدولةقيلمفيالبامنلبابهما
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رأطهثمفيهانوصالذىالموضعالىايرركهمواالفاعنهمممرضىاقفاما
هناشيثامصنفعللماذااخولهفقاالهذاوالهذايفحلفلمبحد

بىللفاتاموائمعهمبسهجمبهنامىبهماتيتالذىنافىدامناحبسنى
اريخافهؤوفالاصعدالثريفجاةسحيهائبزتاوسنتين

اثارجمالمنههالولدعالاشارذكزالكاحمدولدمدإشليالمذكور
احمدبخاحمدالثريففاصهناسىبنعانالحبىمنمربقدوكاق

لثهيوجبجرمغيرواصركايرمفىبسهمحاالفكاالجمةلمجلي

ضانرشهرغرةوآثتحزمديةفىالسلطانهصامةالىهذهوى
ناظرافالضرغافأحمدبنعلىالدينموصالقاضىالسلطاناصالمذكور

يخهارااىالشعلىتدنبدرالدوأالهيرمىيلرالحر

هنعننراالبعيومفدخلهازبيدالىالسلطافهئقدمثعوالانناءوفى

جمزبيديالصفلهالمحالحقريةحزتالقحدةهئناأديومكانفالسوأل
الصاهتمنكثيرمالوتلفييناآلدمنبهاعةيههلثهشديذاحريقا

فلمالجةصالةئمنازلحمعصغائبوناالمىوغاقوائتااالطق
أشضمنهاالديهما

تصنينهاالنيهثرحفىالنففيهيهابحملهالحجةفمهغرةوف

هنالمعقهةارهعلىاريمىاللهعبدبنحمددلدعنجمالهاالصلالقاضى

وعشريخهاربعةكاقبالطبلخانةصرفهكاالسلطادقامالىالمضهيين
اذلدرتجهورفعاإعظامادرمالفواربعيههبثمانيةالسلطامحباهجزقا

واالخرةالعيابركةهو



89افيالجزءالحفودايؤلقت

8هنمجبناححدبنحمدالدثجمالبفرافئلاريحاهذاوئ

جىهنهربلمامفامىنجعنانالثريضانوفلئهالمتنرفةهكتصاحب

روضرمالىنقدماتاكادبهرناخالنبناحمدممهابنوفاةبعدكة
تونلمااحمدبخاعدالعريخهفحلماهاكانلهحققالسلطانمقامفى

095رحمهوهمنالمدبهررالجاعةكحلوكونهلمجالنبناحممدالتنريفوالى

سابقةلميمنولمالحرامالثهبلدوفىسمعبهاقةصلىةلرسولوذربة
ةمحةالىعنانفرجعرمكةاوالمقالتهالصلطانحمعئالذتوجب

جمالنبناحمدبنحمدالحثريفخرجمكةهنفرياصارواظااهيراطج
ادةاجرتكاللسالمترجلظاالمادجرياالسلطافىالمحعللنثى
بهيرمنفانبمممةبىهنعنوعددمهغلمانهربفنل

ممهأبناالصرفىصهواصركأميراكةعاقودخلهعمابذفىالحج
وقدصارمموالجمالنبنحمد

لياهدالملكاسلطانابنالمحهعبدالمسعوداشهتوفىالشةهذهوفى

هفوالعثرينالتامحمحيمىباديةمنالسالهةقريةئوفاتهاوكا
المذكورةحةااللطالمرم

صوفحفقهاعنثمامةبنكلتحمدهجمايالدينالفقيهتوقىوفيها

بزيدأخظايةاالمدرتفىرصادواتهزمتماضحاالسيرةحسنناس

للنعاوىالمنهاجواختصراطعقةفىممنفاتولهتوفىانالىابيهبحد

المذكروالسنةصفرمناخرفيتيتوفيناصثايخمةوكانوالمين
تالىافهرحمه
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ثماقعصالعزىسيدبنممرالديننتىاجارعايهالةتوفىوفها083ح
ثرعبالعارفاالدريىحسةجيداعالمافقيهان5صةوثصانيئ

وولىاالسهنةطائبهئكقهواضعامنجهاكلليهةلفقحسنوالفرائض
فالمظفريةالمدرصةرصاتصواصعزطويكتزمدةدينةقالقضاء

الشةمناالوالريعشهرمنعثرالحادىيومادشفىالىتحزةممز
تمالىافه4رحهةالمذءش

حسنبنحمدنبمرالصاعايضىنجاحسانأطعاالثهغتعفهوفها
يرةااحسنمؤضانقأجيذاصالحاروكاناصرفاصزوتحاتا

مفاالولريعشهرصنعشرسالحاهيومتوئعيهالثهرحمةقانحا
كورةالمذةاك

احدوكانيرىالشاحمدبنممرالدينرسيدالقاضىقوفىاوف
السلطاتاقسطحهلالستيفاسدولياالجمانوصدورالسلطافىغالن

للصةعاليعيفاوكانوءالحمالوحماللهرخىوااالثرفإكا
مةالحاصايوتوقيلميمالهصبثيلمئغيرتاتاالالماضرةحسن

تاليدفهرحمهالمذكوزالسةمنلالوليشهرجمادى

أدريعيابفالحطيراطسهاالجالالثراالميرالكحيتوفىؤيخا

اصاطاوراودصاالنجاداروساءاالجماالثرفاءصداوكانلطزى

منؤضماتشهرفىوفاتهوكانتايامثالثةتعزفىعيهبالقراءة195
المدجمررةالسنة

االصهـافسلطافىالممغالثريفاططيراالكلجميراالميرتوفىوفيها



1البافاالجزةلضوداللؤلؤ

مللحهسلمانبنحمزبناطسنبنمجيىبنالثهعدبنادريسبنحمدبنداود

اصملطانانجيزهيدبنقريمالمصالخفىوفاتنتوصخاءصعاحبحمزةابن

ولدبعضفيهاالسلطاندفنفدممربةىبدقهواصدرمالفاباربحة

تبرلوشساثراباسن4دوؤنهاساطانأالرزيررحضردتهعلوصلى

ونتهلسلطانطنيهوامحهبكرالشرحىبهنابعبداللطيفالدينسحماجالفتيه

منعراالمنيومتوفىالهعةعالىاجوادصريفاكانشفمرالقبرعلىافه
تهاليافهرحمهالقعدةف

حسنالصالحالفعهبنالمحهبدالدينعفيفالصاعالفقيهوفهاشفى

رنفاصةورياصةوممالالعصرهاوحمدوكانالسرورالىبئابراهيمابن
الحجةذىفىتوفىاالحيماخالفعلىافاسكافةعندفبوللهوكان
تحالىاللةرحمهالمذكورالسنةمة

كالزبخاعيمىحمدالدجمتلهالمشورالصاعالفقيهتوفىوفجها

قلتحالىلثهخوفاواسدالحصراهلاورحوكافىةاللجصاحبأمقالأ
نناليألثهرحمهتجلأرمادياقىان

المحروستحزالىامالىااوكابئقدمصبمائةوثمانينتسعصنةوفي

الدينبهاءدالهيروصلالمذكورخرالشهرأوفىلطزممنالثاكيومفدحل

هنومحتهالعايةالجهةاهالمنمحهبماالسلطايةاالبوابالىالمحعى

395لقائهيخرجوائانالحسكركافةعلىاسالاكثرفاصصىوالحداياالمحف

داراثؤنىاصلعالناوكانخرجوا

أرجوعوأراحراانااصعلطامنيونشاطرافاالشهرصفرافتسحوني
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االشرفيةالجددكادرهمالفوخسينبهوزودملهمففسعيالدالىكه4
ولموفيرةالقداجهاوعاوممساناالماماصطلحاالولصهرريعفى

لخرالدينانمغيوشذرئيعايالسماعيإتوكافىرسريالذايدحههتخف

السابموتاالنفحمدبنعلىبنالثهعبدالمجةالجزيرةفىالمدى
شهرصتاياثيعمزيدخولهوصثانامةالىناللطانقلموالعثرين

14الىونقدمالشهرالمدكررهصثرالسادسماليبهافاقامخراالريع
الىرجعثمماثالثةهافافامزيدارادىرأسفىياقوساصالم

الثافيعالسبوتاتالوكاتاصععشراليمدارالنمرفىقصز

جمادىسهرمناالهنالسبتيومالخلالسلطانونزلهتوالممثرين

ايالمثحرالجحةيوالىبهفاقاماالصحاالصدالمجريومالىصاركاالصلى

الشلاليرجعغ
هاجرحسانناحيةزبيدفىقىحريقوقعاالخرىصمهرجادىوئ395

هاسعايوم

وئغعبالدهالىىالثالديخابهاهـاالهيرنقدماياريخهذاوئ
ابخلمنالسلطانوئتدمبهامتطعاالجثهالىالنبلىيالهيرلخرالدين

جدخزانةعثمروصلتااللثالوموتعثرالحامىسمزبيدالى
حمسيهانحومنالمفسدينوصرمنمحهاوصلىااالميرالبهاءمت

تؤمحروصةالمهيدزنالسلطازئتدموالحثربناثاقيرماوفىرأسا
رجبمنيومتؤاولدخولهفكلن

الجوواظلىشديدهطرزيداحىفىوقممبافىمنالجحةمذفى



391الصأللىاالجزةاللولقلحقو

وأدىهنحمعناجةفىجمعئذبرقوحصلالجحةصالالنهارقبلهنصف

لفورفهلكمافاثبرةنفركانوأتحتثالثةرءفاماب
سديدةزالزلعدنفاحىئحصلشحباتصهرمنالصفوفى

عكافىالقرتالرةالىفلكوفزحماتورعدنبحغىامآوصقطإاوآقامت

3وعليهافهصلىالثهولرحديثنالبخارىوزاعة
495االجرممرالمحلىبنعلىتورالدينالقاضىوصلمشهررهضافىالخامسىوفى

امالكاليالسفاكرممالسلطانيقالمالااليارالمصرطالقبهديةامحر

طالماآلمنهافنبمريامةمدياالمامقصدالمذكرررمضانوفى

قصدحمنهااالمامرجعولمائفةطابهامنوفلئفةاهاالطهةوقنله

نهبماجماعةمنهموقخلواأرباباهلوقاتلهمزرعهفاتلفماارياباعكره

وأثقالمزوادوامهيخاهنافي
ماضىااهرإماافيهافاقامإلجههالسلطانئقدمسوالصنااللثصنى

عنعوضابدقالرالمحروسناظراقالفارقعلىنحسينالدينشرف

بنحمدبنعلىنالدشخاضىاواتهرالضرعافألدبنموفقالقاضي
ونحاهةونرافةفيلفيهاهلكدسهديةووصلتهنالئهيرااحسان

محتفةووحوش

نحومدثاجمهموصاراثمرقاعساكراالمامجمععدةاحشهروئ
595الىرعوزحفالمحدةاذعمرمناالصالثاكيومتحجصولهتف

طائفةعصكرمنوقبال1شديدالتفقاتلوعدناهلاليمظرجعدن
مقوالحثريناطاعىبومعدقكزارنفاعهوعناصاعدناهالوطيانفتن

ثعثيهالجز02لمؤلقمةالشود



ألكبرىنرفيةاالدوال3قيافيامناالبابى

اصابهمقداتاثحاعافارصاكانامحابهمهرصأصيبوقدالمدكورالثهر
امحهفىوخاعلمواقةاخرليتهاؤخريوفاتعدنبابهعسهم

صىءكللجوىالبالحهاليرأجحافاتهرذرجؤوتثديدصرض
المصويةالديارهصجمالنبنعلىالتريفوصالالسنةهذوفى

الحشوالهاقوعولهوكانالمثرفةصكةىاالمارةولىوقدكرصلىاله

هنهرببوصهلههاميهبهفنظانجاممهعلمفالالحجةتمنإلول
امسشلمجالنهبخهعلةودظهارومكة

وكافىالمحالحفىالجاعبحمارةرالسلطاناوصعمائةصةلصحيههوفا

صحريافوسالىالسلحالنونقدمالحرممنعثرالخامىايخمهيوماخطاطه
يومالىنالئهأياماالشرفافاممنوالعثريخاأفالثيومزبوادىهن695

ابنبهماوقعقدوكانالواعظاتركلرحاووصلتتوالمعرينالتاسمع
ارافصرالىالسلطانالشهرالمذكوررجعسلخوئالحلوىء

المجزدحرضاليفاالصرالمذكوربوصوالالتاريخفىالموص
جهادرنالدبهاءواالميرىابنىبنحمداالميربدرالديهةالسلطان

بىجمررابونخرالديناالهيروصلسهرصنرمنالصفوفهسىا
االسارىمنبجماعةوالمفسدينمنبماعةبرصسالجتةمنبلىبهادرالسن

البناليالسلطانحميفامر

احمدممنالدعهابالقاضىفصلثهرصفرهنوالحثمرينللرابعيوموفى
حالالقاضىممهبنواصتمرعوضهيدبناتضاءاكاجمولرالناصرىايىنا

الناشريافهعبدبنعديناك



1االفيالعبزهاللؤربلتعد

هنالسلطافابابالىاياسبنعيابنحمدبدرالدبخاراالموعله

رءادىمقطحائالسلطاقخرأصرةاالسهرربغخمرةكانفالتز

العحعكزبدخصلالحمالمدبهوروصلالمرمنعيرلرابمالموفى
هنهاالمفسدينوخروجابصعرحرضى

للالحقريةهنطانفةالمدبهعرحرقرعالعثرمنالحامىللةرفى
795االهاكنعقناسنةاهذهئلححرقشديذاحريغابزيد

القاضىةباعاالسلطاناعيالشهرالمذكورمةعشرالساجيوموئ
ممهابواعادبزيدعضااعيهالناصرىبكرايىبناحمدعنالدصاب

هويمهماواصدكلوكانالتهاميةباالعالنههالىشالدجمالالقاضى

لجداهلمحبرباعند

فيلحتىبسيالعظحيمزييدادىصاءالشهرهنوالعثعرينأطادىوئ

اتلفبعداقنهيخيرافاتلفغوالخلوصاءبعاارفيهننحواكانانه

ودوابهمبيوتهمعلىلىالجحرشاسمنوسرذمةحوينومحلهاخعلصانجآمن
عظيماشالوعفقليالاالالمرسنخلمنيزكولماهليهموبحض

اليعهدمث

ضابلهمامحابههنكثيرنحمددالسلطانبابخارالىصاحبووصل

ثافهانومافييلهووكانواالكرأموالفضلالعامبالنامالسلطان
للثهرالمذكورننشراوا

بيفاجزصصحصكاالولىجمادىصهرعثرمنالرايميوموئ
شأرضىكلزيدنيالمطمرةالثرقيحامالمحرويننبنهبةبزيدلالجمر



الكبرىاالضرفيةمولةفيلفيثعاكهالباب699

يرصلهالعاضافكلنففسهينحوعهاانيريدخهماكليدالياحيزاراضىه8

كاتفالحركانيخحونهمغالتيرصلهواالميراالرضىالىهضركل

االميرفارصلاعؤنهمنوجماعةصركاوهالقاضىالمدبهورخرجيئاالرفي

بهمنجطشمحهمنوالالقاضهـطيمغفلمالتربمغواصسغألنهمنجمات
جاحاتثالثوجرحوهالقاضىوضربواالموفعكاوهماالميروطرغالد

بنفسهوصولعصاقزياتعلىالملمبلفهفالالخلفىيومئذالسلطانكان
وعلىاالتحققافالشهرالمذكورءعشرمىالخاهساومخوازيدالي

تونفريطهالمطهزالشريةإلهالهبزيدالواليةاالميرعنفصلهجليته

14دباتادينارالخهجراصةصعةديناراالتتالثةوصادرهوما

الشريفالعثرعحقهنمجببماوياما

يوموئالمدجمرراريخالفىزبيدقاميرافهصرطثىالطواواسز

الىجابنزسابووالشغالسبصممرافىوصلهالثمهرالمذكورهنعثرالساج
بالقبولالسلطانفقابلطاللطيفهالديخااالميربهاخمةكلاللعانباب383

المدكورالثمهرمنوالحشرينالراجالسبتيومالىزلدفيالسلطانواقام6
المذكوراعادالشهرلمالمجروفىصارالىثماياهافيهفاقامالخالالىئقدمثم

صيرتهحسنمنالسلطانعملمازيدفيوالتهىالديخهعزاالميرالسلطان

يهبووصلتالمجرهنالسلطانرجوحوكاتلهوعتهماالسفي
عكرمجرتخبرعباسنجاعالبنارحمنعدالدينوجيهعاضىالوزيرا

نبدرالدواالميرثاتاالديخهجمالالطواشىالسلطافىنجردالمثرفمن

تؤالىاياسبخهوربنعد



799التالثيؤآلجزؤبلتود

بنعدبن9صىعينالداالهيرغياثالسلطاقجرداالريخعهذاوفى
برعفالواحيتالثهنهاالهوالالتحزاجالثايةالجهاتاليحسان

هيبدبنممربناحمدالدينشهابالقاضىرواخيرااميرافما

منصهرللىابمءالثالورآفنقدماالموزجمةالجهاتهنالنخلالالخط
لآلخرةجمادى

السلطةدارفىحربقوغالمذكهرالهرمناطاهىبوموفى
كثيرةفعههشهفشث

ضرهشايخعالمجرالىالسلطاننقدمرالمذكوراذمناالصعيوموفى

006اضااليكفىالمجرلساعالالمجاسماعالقاهةنالكاليباسرالصويخة

عشرالسادساالحديومالمجراليكلالسلطانواتامالمدبهورءاثهرمن
بيدزالىمدمو

الجهاتلبامحسانبنحمدبنعيعىالدينيخاثالميرووصل

الدتشهابالقاضىووصلليخلجادمنرأصاثالئينووصهالثاه

يومتؤالىالساطانوبلمالموزجمةالجيالتباهمالهمعيبدممربخهبناحمد

رجبعشرهناطاهىاالثنين

المحالهجهاتىصعلىاالشرافعسكرمنأغارسحبانهغرةوفى

8هاميرايومئذكناللطيئبنالىجهاءاالميرمأغارعلاحالهافاساقوأ

هدركبنسلينبخاجمدولددماانفركمهمفموالمالفاستضقذبالمحابى
السلطاكابابالىيطفظتحتجهماوأرسلبخاحسنررسفولدواآلخر

االدباردالسلطاقععاوفاد



ىالكيفرفيةاالدوآقياالبدهندبابألهال

أهلعلىالخراصافىبنحندلدينبدركرأالاغاراياريمهذاوفى06أل
لتتوهابخيلاليهموصلالمشرقاصرافبحضالحبمارانبلغهوقدلبكة

وقنلالثريفاالبالىبهالمذكوروارعلالثريفورمعراالعليهمني

جالمةمنهم

بىكلابااالمرا4هدوصلتثهرشمبانهنالصفوقى

الهلشبنالثهعبدبنجمىالدعنحسامالقاضىيدكليمقرب

حمدبناللةعبدالدينيهعاضىااتهررمضانمةاراجالوموكث
حسينالدينشرفالقاضىعصعوضاالهروصيهثغرالفىفاظراالجالد

الفارقىكلابن

الدينبرهافىاالضىوملالمذكورالثمهرعرمنالساحثاايمغه

متحماارالمقدجميالبهديةالكلرىاياجرالمحرىممرالمحلىبنابراهيم
الجلومنكثيرشىالتحفمنمواوالمبوسوالمشروبالمأكول

بهيرثىويستطرفسنماالطيرالصيدوباعوءبوالبفال

تعزالمحروسفىالشةهذالسلطافىوصعام

يومزيددخولهفكلنتهامةالىنقدمثموالهنالليومفلماكان

ررالمذاسلخالىهافألمرالثمهرالمذصالحاضرمن36
ثدمجعلبآقاسلطانامرسومبرزشوالهناالخيرافصفنى

اصامتكثيروممنالجمةيومصوقهاوعدهاوكانلظيسجممزبيد

لذلثاتييرالسيالنناسحضورلبحةعنوالشرأءبابغيقلتينحملد

ئضديدرإخعظيممطروفعالقعدذىعثرهنافاهنيالوفى



91النثثطالجزاللؤلقلةلتود

اطحاجصفائنمنايلةظثهفىفرفيصقوبابنحملىليالحجازمماناجة

وضروفىإعدىوقيلعصرصفينةثمايةالمشرفةمكةاليالمجرفالسائرين

وتلفتالعىهنعلمجةفيهاطائفةوطكيقوبءابنوحملىكاةفيمابين

طكاهوال

صالتاالمذكورالقعدةفهنبنوالهسالساجالجحةيوموفى
نقدموقدالقوزفىطاتالسلموالناانثأهالذىالماركالجاخقالجحة
واختطاطهمارتهير

بنعدبنااللمجهعبدالدتسطالقاضىاتهرالقمدةذى4وفى

االصرفاهنلمنهيقبلفلمدلثاكرهاقبحدزيدوادىفىاهثدسالم
306نصحههةافضيراورصسادونصحااوأجهادالحصرخصرجمالاوعدوكان

هاوظاتيخيراالسلطانايهضافةتجلهآحدمنحصؤرالهاواجتهاده

رضيآيامابالجغآفقا
مربتبخاالغاصمأبوالدبنسرفالضاضىاصترالحجةذىغرةوفى

حمدبخهاللهعبالدبهاعيفالقاضىعنضضابمالثرالمحروسناظراهحيبد

الخامسالجعةمتحزالمحروصالىزيدهنالمالىالرعبوئقدمالجالد

والحثربناتلمهاالتينيومتعزخولهفكلدالحجةذىنامشعربنوأ

المذكورنهرالمن

وعفالمتنىحمدبناحمدالدبنسهابالفقحهتوفىالنةهذوفى

اتوالتراوالنرائفىلخوعارناحيفةابىآاأالمؤهبنيامجوديهاعا

يزيدابالفقيهعنالفقهأخذالسيرةحسنئقيآجداأدياوكانفسبع



الكبرعهاالضرفبةولةاقامفيامنأالباب003

اناليظراوالجالدابنمدرسةمىمدرضاوممنعشهايضاالنر6دضوكذا

الشةمناالولريعسهرمنعثرالخاصيومثفاتهوكاشهتوفى
تالمثإللهرالمدبررة

اولفيوكانالجبلىاجماهيمالدبخهفالصاعالفقيهقوفىاوهـ554
عالوآفبلالالحوحملالحدمةمركثمالحسكرجملةهةيخدمسفدوتاؤا

لهكراهاتكحيرهاوظهرتزاهدوكافىاليهوااللقطاعتحالىافهعباحي
توفافىالىينالهنالثاولمزيدحسيوشكبيتاخرممرهفوامتوطن

تحالىاطهرحمهالمذكورةالشةمنضهررجبعشرهئايانييومافى
فىالساكنسالمةبنحمدنجاابوبمرالصاعالمجىالمقيهلىوفيها

لهالسيرةحسىفقيهاناصصانرجمالوعنموطهوكاشتمررخ
هن6خرضواالفىدزقدمواريارةالحجبهيروعثكثيرةكراهات

هوزعبالدهاليئقدمثمالقحدةفمنأصمابعأاليبهافاقامالمذكورةالععنة

اثاءنىالتصدذىهناياسعاالعديومنتوفىزيدنىالجحةصالافىبعد

القحدةذىمنادحاشراالثنينيومجهافدفنمورحيهقرالىالفالطريق

تالياطههرالمذكور

بنكلبنالرحمنعبدالدينجةالوزيراالجلالقاضىتوئوفها

ذيهأحليمابارغاعارفانبيهافقيهاوكانخيروزيروكافىالمقرىجماس

شعرايقولهوالفرائضولحربالثرععارفاالحلوممنفىيخيرخاركامتضلحا

الدولةئاالقضيهقضاثماالفضليةالدوبةفىاالنثاكابةوولىحسنا
والمشرجمةبمايومتوفىلالمحابهألفاوكافىفيهاالوزاردثميالثرفة



ء03عانياالجزهةلضوداللولق

وثالثةهـاءخوثالثةصنيصثالثوزارتههفالحجةصهرذىهن

تعارأقةرحمهايام

06واصصهبانبالدالىن11نقدمةائةوتميرباحدىسةنى

3كالىفطبماجماعةمنهموقنالكصيراشيئابالالحسكزهنفخهبعلهابالحاط

عهداالحاطبرخفاصرنارهاوسيوافالثالىفاجماجمهمالسلطاننالؤهة

اياهآاقامصفرشهراالخيرمنافضفىفدضيازتالىالسلطافىورجع
السبتيومزيدصفرفدخلمنوالحشرينالثافىالجحةيومةاغرونقدم

الجهاتفىلبوارصلايايدزفىفافامالمذكورالشهـهنناضوااثال

االوليعرسهرمناالحااليومفوصلواالشاية
غبدبتممرناحمدالديخاضهابإقاضىااسترالشةهذهت

المذءرةالنةرصفرعنشغمتاالفىاصبتاجمماستمرارهوءنوزيرا

وجهاتاضىواالقحمةصاحىاطزاسافىالدببدراالميرووصل

الدبنولالميربهايومئذالكدراهلمومحلحاحبالهحمدبنارحمنعدالدين

لالحساكرشهرراصماءحةاالجهااتحيتفألالمحريةصاحىاطنىا

506الجاتفاخربرااالطيعرشرنالنصفقىاالماماباسثرهن

يالماموفزلجمتهمفقرتالنسادفطصنكثيراليهموانفمالثامية

لمهجموصاحبادصالبوعاحصحرضعاحبفارثفعالمثرقجوشفى
المذكيرالثهرررعرحامنايومفىاملطانايابالىجميماووصلوا
الخندقبمارةزيدئذفيووهوالساطانرفاالدالفتاالراجفوكثرت

الحندقلىالذىاياقممرالسورثماالهبدتهوهوالذىكاناالز

الثياالجزهثياللؤالولةالنود



الكبرىنرفيةاكلالولةقيامئالتامنالبابه303

عشرالتاسعيرآالحارقاتداءوكاقاالفى

اعراالسلطانالمذكورأصرالمثهرمنوالعمثرينالثالثيومكانفال
كهرالمتالتاريخفىفحقدمواجهاكمالىفباالنثحرالجهات

وصلافاالاؤجدعكرالطاناجهزاآلخرشهرربيعغرةوفى3لول
اراالمداداتنتابمتفلماالمحريهدفىكرالحهقراليهد

ثحهرهنهناقاألثنينيومارتفاعهموقتكاقالبالدعنونسدالم

رصالخمسيهانحومنحسينأبياتفهنهمقنلاناآلخربحدعري
بقريةاالصرفىالمباركالجامعىالمدرسياالفقحاءلطانأماورت66

هدرلمجنستةوكانوالم11ونسثرالطبةوخىبالتدريواصرهمالمماالح
صلىالثهرسولاديثباومحدثالسعاتبالقراتحالىالثهمقرىءكتاب

للتةباياالماممذهبلىحفالثرالشرعئومدرسوسمعيهاقة
صهعورتبالفرائكمافررزصوالتافىاحريىنالثهعببنحمد

وطآوخطياوهؤخنيوتحينامامايهورنبالطبهمنجماكنهماعد
صويخآوجماالترانااليتاميحم

القراه4رنالمرتجالمدرسينحمدايخالخزرحىاطسابنعلىقال

المذكورالجامعفالءالحاجماحمنيتمارافاجمبئالسغبالقراءاتالقران
للثفىفقلتلهندبتتجاطاثفةاصشغالكل

افحربالعزهشبشراالحغربواخماثاكخمئه
مصرعلىنجدأدبلشرفاعلىجهازيدزادتدولةفى

الدمرصالفتةايامصتياذاالماثباالضف



لقمةايولضود

نظيرلهوال4الشببمن

لهالملهكتنوالذىاهط

البتينمحريملك
والبويهوالالشيرويه

ومفالهزبرعاص

دااللىمنوعال

فهوإوداودوكذاك

ممرارخمىالقحابروكظ

نسقابحةهنحممكرم
غطارفةبهاليلهغر

محبلةغراياكم

وبدرم3ثهسوألنت
ذىدضةالربإتصيديا

البالمفاخرئؤجممنيا

هغاليفاثغوروحمى

صحتجفنيةوبعزة

دعةوفىأهبفوالشاس

لةحاعروعروالصلم
ةقاعلاطاءوعصابة

مجميلماجمحتهم

302المافيالجزء

الحصرالمصرقىملىكاسأل

واالمىالةكاتحىوتظل

فهروهتغسانصحزمة

تدرىوطهوالرينىجم

البتنرذىاالسءلحباسفى

والنرالعرففىيشهه

برومنمجرمفناهيئه

دروالفورصوالوعليه

ترىإذاالفالككالمحجمة

شلغطارفجصةهص

حروالصوالحدبفحا

اصدروااشياثلزقهال

ورثوذىهـوذىو

ذرواواالفوتبالدر

الصرئالةماوايضلملب

مصرتبرقوقبوميها

القفرفالتاءيرممهوالذس

نشرفىاللىبحدفتراة

جهروفىصرئيدعرت

رواكالسكونظمتهد
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07ثههـ

ىالكبىاالضرفةالولةقيامفائامنلباب3ء8

الضنوالوعرالسوححالبابرحبمعطفى

القدرريىالمذهبينفىاجممهالحلمفيهوجممت
المقرصرعنالمقرىبروايةالمالقزاءوالسبحة

والثمرهوالخصرالخووالحديوعلمالفرائضوكذا

سطرالسطرمنبداكاكرمسننعلىسطراسهم
الطهراطاهىاحمديثيروىتحبياالحباساباوترصص

المحرىهيدهتلجقركأنةواالشرمحة
اوعساألنجمثلحوليهومنالطيفعدويخبما

بحرومنطودناهثاهنمعهوأنجةهالموعلى

الجبروالجذرشيوختجعلهاحمدالنظيرمنوفى
الذاولفىوخلةئقدهةالتراتولمقرئ

الحضرالوالثلالدوفىلهلععاالصيانومحلم
وارجمرالوعظتمامثلهممرخطلجناوالدمألى

الحضراخومولىواماناضرواثمعرافىاونو

والفقرالفضلفىطمحابواحيدروالشريفوالمجى
كاوزرماقتلمحهكهمففرةالعرشربةنجزاك

الدهرنواشصرفومميتخهايتهاالديانىوبلغت

والقصرالميداتيازيةهاوساالدنيحاياجهجة

برياطيبالثرىلثوياالنوألهياجمرياغيث

برمنأولمحةالذىأنىوالالهبالتهاعبدكانا



الهمأللىألجزااللولولحقود

يرالهفناكالملتدبهوكهالجاهنىنألشكزك

إلقمرىهاغردالننقضىوعايخةعزفىزقهال

الحعراطولالعداترككالالحتيالمالثواسنقل
عثمرمنالسجوثمنصغصدساحمسهمنممزهضى

شرفسالديخاالقاضىاتهرالمذكورثهرالعثرعناالفالجحةيوموفى

706احمدنالدضهابالقاضىعنعوضازيدفىقاضياالجيدعلىبنصلمان

د7صعلىقاضيمالمطيبعمانبنعلىالدممنموفقاقاضىواالناشرىبكرابىابن

تعالىاطهرحمهاالعظماالمامهذهب
الدببهاالمرالشهرالمذكوروصلاهنلحشريخااالحامسيوموفى

بنيمرابوالدينرظراالهووصنعلىفىاهرايرمئذاالشرنحوكانبهادر

الودرافيحمابرهـعسكرفأبينناجةفىوكانبهاحسرلمصى

الهامعيدهنعيدثالثةوصلاالولىجمادىمنالخاصيهموفى

السلطافىفقابالمالحربمنرجملمحهمووصلاسلطاناباباليالديخاصالح

عليهموانمبالقبول

امحابعلىاللطانأعىهرالمذكورالعثمنالسابعاالثينيوموفى
فمايةفانئقلواوابتنمافروالبابالسورمنملقرقريتهمهنقالباالنرةيدالو

انليوافاههاهناللظالسررعنمينياوابعدواالشارقوبابسهاباببين

تعاليالثه7شاافىذكزقىاالاالريخقريههفهالىرجوعدافىالسلطانافن
لحدالدينضهاباتهراالهيرالمذكورجمادىثهرهنالصفوفى

هاالفنقدمالهروسالثزفىأهيراىاعلىنأ



ىالكلالضرفيةالدولةآقيافينامنابابا603

جمالةصالدتحمالعرالطواصىأضاالولىىجماثرسدخوفى806

ماحتهمكحيرلحمفسادأحرباظهرهنقدنوحمةالةمقطحائ

فدخلهاتزالىالسلطانئقدماآلخرةحادىساجاسبتاجمموفى
بوصرلزيدالىبراووصلالفرالمذكورعثرهنالسابماالتينيوم
المالحاهلايضاواننقلزبيدالىيدرةافىاهلقلظيمشجيشفىالهاما

فىاخريىتلحوالمدبهوريرالنضرينوالالحادىبماءاالريوموفى
بابهتمحرفيدزبالنارالىإحارالمذكورفطارتلمرآخرالنالنويدرة

خرأبىعلىاالرشزلهولمعخصجايوتاوكانالثبارفبابالىسهام

وطعامكثيرةامهالنيهوتلفتالخيىليلةمنالليال
الثروالحنتربءتانافىالخيىيعمزبيدألىاالمامووعل

االلتيومفلماكانلصهامبابثرقىمحطتهكانتوغةجيوشالمذكورفىؤ8ول

لقضاءافربموضعاىلرىالمديةكالوطافجيوشهفىركبوالصشرصن
اربةعلىقئالانفعسكرهمنطائفةبابصكلرباقصدحماجته

ساشهصاايراخذييهومابىاتاالببانلهوطالمديةابواب

الحرلمجعنرفقعاالمطةماالماءمنايخرجايتىالخاليلهنخصوعاالجهات906

كالكلبالقنالالمديةأهلاصشالهعالعمثرمنىكترةوكافىهنالثه
السيروقصدواوشمااليمينآراسالاسابحهموزضهبهاصلحزحفباب

فاشلوهمالمدينةاهلفرشقماالنشابءكثافتهمأهلامتدبالمحافرلحفروه
الحسكرهمظموكاناباللةرةالسوركعنالمديخةاهلوفهزمالمحورعن

المديةفارتجتالقئالوجموافهربوأيننحاعيزبيدفيالذىالسملطاق



ء702النافالجزءةلحقوداللؤلؤ

اوقاالدربوطلالمدينكانازالماهلقفرجناحصلىالنساءوصرخ
اعدتافيذلثافىزيداهلمنعقمليخاونمعباضربواوضراثمديدقناآل

الذيناالماماباصصوافاعترفةاالصاءنجماعةالنلحمابقلةعاىوكان

وانقطعخائبيتاعقاجمهمعالافرجمااضةمنهمعمافصيالخاليلاقصد

قريةوفىالويدرةفىبامخربقشضالملمجلواوابوآيالمدرةعهم

016المدينةعنالخارجةناساحاااوحوراتوالمالحيئاودنوحمافةالمسرة

بهاءاالميريهبوصلتتوالممثرتالسادساالثينيومفلماكاق
ويستشيرالقرشةفىفدصارانهيخثرزبيدفىالمقدمينالىأشىالدين

ذلالفىالبماالمدينةاهلويخرجلالالمحطةفيهجهجموفتفىالمقدمين

بالجرابصمكنالهفرجحتالوقت

3دطانفةجزددزيالىوالبههووصالقرشصيةابوصولهاالهام2ات
سجالثمبيبتشاوثأتحاسااهنذلمقواحماعجمراطعاللحرنتثرهمن

االهامالىحهمالموافوصفارسانحرشاهلهنوالرآلوكفتنلالقصال

األصتةحفعلىالخبرواطلحاهاخبرأهفاستننهط

التىالطريقفىبالدهالمراجحاسارأحثرينواالساخالالثاءمنى

هوزبيدفىفافامالحشريناالمناالريحازبدبوماشمىودخلفيهاءجماء

الجهاتنحوئقدمثمرجبشهرمنوالحثرينااللثيومالىمحهون

اتحىوسارصهامناحيةالىبقاعواالقحمةالىنجماصوئقدمالثاية

لالحمالواسمقرتالحالبغو

116ولىزبيداشاعروادىلينالخلفروغالمذكسهورجبسدخوفى



الكبرىالشرفيةهالدوقيالمفيالثامنالبابه803

االشاعرمنالفرسضقافتوأحمدالفرسومناثاناالشاعرهنفقعلالؤصيه

بهاثميطمئنواولمعريةاعنالفرسفاننقلتواحمدقريةكىحمياوكاوا

روتاتنلايكفولملالشاعرقادواانبحدخهاقريةتجالةةفرصكؤا
نهففلثافيحممهـيكنولممعارشتىئىالوافىانشلواوانمااتريةا

والقوداتئلاهنكانماكانفالسهاهممنعلىواحمدةايدكانواوانما

فريةقالةالىالمذكورهالقريةومحنوااماكهمالىالفرسورجعت
عفالسنهموانبسطتأخرىبحدةزايدصوصبينهممالكفرالجحف
حتىكانتمالتجحعخماالسونقلمالكلمنمجسرربماالعريالظ
خالىاللههثانموضمهافىدبهرهاوصاطقوفبعارصنةمىالثايةارقة

أرالسالمدمىفزلجبلةالىنالسلطمئقدمشصبانمنعثراجاكوفى

السيريبمرابىبخاعداخيهمنرسوالاسيرىابكرابىبئاحمدووصل26

حمدهظفربخابولدهايخهوارصلطءالطاخةقالدخوللوبىاألمانلمجا

نهالمحمدوجؤبتاتاانحاطعليهمأوأنموكاهماالمبولباالسلطانفقابلط
يقولفيماصادظكانانالىصولهنلهالبذ83فىه

يجبهاباذالالسيرىنحمدتومزلابمدينةالىاللطاوئقدم

هاتحتتسليمويذليديهبينؤخلسلطانااركابفقبلالطاعةمنعيه
دسهرأاتااانماكليهوأغمفسكئماهفظهرللسلطافىاطمونمنيده
جعالالدمنيدهتحتماظموضحهالىبالودوأمينفسهمن
حرشمبانافالسلطانالىوصولهوكانيوههاخر

نمصنعلىالمحطةالىلعساكو1السلطانجردضهررهضانكرةوفى



902د6لىهالجشاللولؤيةلغود

وخهمدنعمآخرالىعكرأبحدأناهلهنمجردانمرىالسبنمحمدولمص
يخاخاصصداأحلركاكايموداجيدعسكراهنهمنجردالالداهلمن
316عثراطادىالخيسيلةايمةاسكروكانتالوباعواالحطةنسادفانس

7خروروثبتالحسكرمنطائفةواخهزمطالمفالعضتالشهرالمذكورمن

مةالباهلوننزقاالعرصشفصالالصوتكىبحداواهلالسرممىبنواغارعد

نبمالىذالثدبآاالماوصلثمطائفةمهموقثلؤسعكماأصرهمروظ
الشهرهنوالصثرينالساجايوماالصرالىوطالهالتسالناصضد

كنالمحطةوأرنفمتذمارالماالمامرنموالححرضالساجيوموى

هذهرمضاتصيامهوكالتجلةنالسالمارفىالسلطانوأفامنحم
جبلةامالمءتادارفىالشه

الرفىناظراالمححرثسااتهرالمذكوررهضافىصهروف

بهبن3اااأبىالدينضفماضىاعنعوضاالمحروس
ئزلىهههديةفىارهلىةبنحمدتجصالئهرالمدبهوراتاءوفى

حاةبنعمدنوكاينىجوهرالصالدينصقاطوائىوهوأيوصئالرالى

شفقةلحةتعونايخهلىوعإوالسلطناسلطانأغلمااعدالمذكور

6للىءفاستكعهقاكاصقاكاأالغالقثرصلحةبتحمدوممنمة

98وتكلمهصصواكثراالماماليفانضموفالوامملهالسلطافطردهاالطان
الالدعوراتمنبهيرعلىودطلحهزبيدالىمعهونزلارادبماحضرتهفى

الىاشىابهصلأرذكرناكافأخذعيهفملمماتعزالىرجعثم
الىتعزفلطلحصنفىالنالىنالسلطبهرفاالالمدارفىالسلطان

ابزلثةالولقألعقودا



الكبرىاالضرفيةلةالىقيامفاالندنالبابء012

516

معول

ماالعاسرالىالالمدارفالساطانوافامفللةيوهههنالحصحصن

هةسافةحصنصاحبارازحىعلىوأصريالمحطةالهاشطلعثمشول
مىصحاملةذمةصألاهـشدضيقاوضاقتالإقاأضتدافاخدداعمال

هوخدونائهباوالحهفنزلفللثىالجيفاالحصنححليمحذلوالسليم

السلطاقواقامشواالمنعثراسادسايوبمالمدكورصااطنهوقبض

فاقامجبلهكاالسالمدارالىورجعالولعالكألخقلرئلاياهاهخاالث

مةعثراطأسىيومفدخلهاتعزالىوجهثمالقعدةعنترءتابعااالىفيه

عثرسالساالجحةيهمفىزإالىئقدمثمعحدها

تتلىكانعصمكراالماممقدمرمسرالحبدقلأكاريخهذاوفى

فىنمةمحمنرجعلمااالمامانقئلهسببوكانمورارادئود

اياممضتانذمارأليفىاقامبمرناكاشهررمضانممنالنترتاالساع
منيخهكانيحرضىعدفنزراةتهاالىاحاألمامءجردثمشصواالكه

هنعحيفىالمهدىبنوقاسحمالحزىالباكزكاويجىنحررالحبدالمقدمين

ذىمناالصحمحرضاودولهموعناضرفاوشصهالحربفرصان
خروجهموكانالمحالهيريدوقوخرجوادالذل111افيفاقامراافعدةا

القحدةخكعمئرمنالثاكالالئاءيوم

الخيعىاطبريومفاتالمحالبئذثيأثهىاالديناالميربهاءوعن

يريدونالساكلاليحرضمنمصهرومنهالمبدعثربخروجالحاهى

هاوصلبكلوعرئهمراصحابهاالمخمعةصدوقصجمعهموانالمحالب

الزمالزمزماطفاطزملماللةطفهاغنيصةهذلموفالهالخبرمنايه



ألال9ثرثافيالجزولؤمةلحقودا

الصباحاصجحفلفرقثالثوفزكمعرالسادسالجحة6خرليلةوخرج
616المهجمفىهاصافدامحابهىااظهموفىوامحابهصصعورايحبدآقبل

منمحهفبالمحىوقوفلمحكهالبرزةفىابهاصارالمبدفأل
اقالمصلحةأرىوقالحابهامضصورالىالعدالصعكرفالنفتمناصحابه

صائارأياوكانالمددهنتيااوننتظرماغيرقئالهةحرضالىشجع
مفأرسوبر4ارآقدلوواقةمنهماحافروماخوقااابنلهفقالفبؤلو

ييروناهمفباواحدكلئمرحوسفساروافاناكفيههموقفواوانوففماما

اخبراثصهتورجعمبالجحوانراثثيطالئععايهمطلعتاذ

افيوصارهوفىهوضحفىطائفةصوعبىحابهافاصتنهضبوصولم
ؤصدواابهاهنطائفةمعهوحملاالقربنىلححلالعصسكرانجهقو

وامحابالميةامحابلواقبالسكرفقتاءهنمملوكعلىمجيىفوغالقلب
كلمنالخيلهعليهيوضيقتشصنيةهزيمةواحمابهالعبدزمفاجميحاالميسر

716يوفمقاتلي4هنصووفئاللحبدصيئابهيراوالىصالخيلمنفقئلمامكن

دواكموخهبتعطثآاالسمنربخوماتوولدهدىالمبنقاممؤئل
السادسالجمصةيومفلكوكاناالفلاالنهميرجعولموأزوادهموعالحهد

المذكورفكالقعدةمنعتر

االعدمفدضلهازيديربدتعزمنالسلطانالنهارخرجذلثاوفى

جىالىزيمغمدالخبراجههععشروقدالتا

هالبنفىالقائدنقدمالقحدةذىنالعشريناالسعالجمةيرموفى

يومجئهدحلانهالعلماضلزيدةهدتهنالمضوراالثرفىاطجبحلمسحد
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الكبرىثرفيةاولةاقيمفيالعاهنالباب93البه

أيامعمبمةجذةللييدزهنهيرفكناطجةذىمنالسادسلنعيى
ثالضعيدالسلطانوجمدهنهزهاتاواليخاقربفىتجلهماطاشىوهذا

زبمديخةف

رجالوكاالصاهىحمدالمثهيرالصاعصهالفهتوفىالسخةهذهوفى

بالدعاءاالتجكلموالااعديكلمالنالنهاعاتاصرودكاورعارا

وعاشكنهيرهالسالموعيرهاكردالصلواتاذكارمنهةفيالوماوالذكر
واهايعرتالهرلمنلناذاالصفةهذهىوهوزيدعديةفىلةطوهد

بركاتههنعيشااللةأعاداليسيربالتئمعهمفيتكمبيصهاهلهمايعرتمن
الصيادالخيرابىبناحمدالصاعالخعتربةهنفربباسعهامبابمقبمةوفبرف

االوكىجمادثرهنلمرانماالصدللةوزإبئوكانمنهالشوقنأحيةفى
تحاليالئهرحمهإجمررةاالشةهن

الهتارعيىنةالصاعالخعبنحمدنالدجمالالثبغتينىوفيها

لبيمايارةوالىتمالماكةبيىالىاطجكثيراليرةدنوكانشاتاتوفى

بابرةهفالمحروفةفبتفىوالدمعالثهوفبررحمهعليموسمافهعلىحمد
المذكورةةالمنشعبافىهنالسابعالسبتجمموناتهكلنوسهام

شرتيثكلسيدربهابنالوؤالديخاالميرابمرتومىوفيها

خحميتوالهلماعافظاالسلطاننصحاءاصدمثهورابهيرأاهيراوكان

السلطاتخدمثماالفضلالملثالملطافىمفثمالمجاهدالمئاالسلطان
النةمنخالهنالعشرينالخاسىيوموفاتهوكافىاالشرفالمث

تصالىالثهرحمهباألجناداهقبرتحزوقبرفىهديةفىالمذكورة



393العاكياالجزءلفوداللوكت

88هاشىبهادرينالىاالميرجهاوعلعمبائةوتسحيناثتينسنةوفى

المبرأسبدبهبينوصفرالثالمنموصولهوممنيدبزباسالسلطانالي

وبهونيرضلعاياشفاامةعدداءاصهبمنديلحمنمطويلرععلىمنصور
عدوبحدهخلنهيخببالبلحلسانههيعارمحااهاههيحملورمحه

بابعلىيخدمونكنالذاالصرأففاناالشرأفؤسهاخالعثحارثرسهن

فاجمابهمقرباخهمثبهىاليدأرانالسلطافىمنسأتواحمزةبئهنالمحلطان

القالخالخيلهنبعدةالديناالهيربهاءووعلسأالماالىساطانا
رخوسستةمنهاالسلطانلهفحب

بنبمرابوصتلخرالداالهيرالمذكهردكرالشهرمنعشرالثافىيوموفى
عثوالسادسمتزالياللطانوئقدمحرضفىمقطعماالسبلىبهادر
صهرصفرمن

696المساصدرةبطصالمحمدبنبئهاللعدنالدصوجالفاضىاعيوقد

المحروصزيداىالماكةاالوفافثدالهواضافاسبلواوالمدار

المامفعالكثيراستهلىقدالخرأبوكلنييدهاكاكانتوان

بعفىمنأمثلبعضهاوباالرضىالصقهاحتىوالمدارس

وموضعةالجيالجصوريةفالمدرسةادأشكانانبدكرالذىافا
وجمدئيةوالموالعفيفيةظاميةوالالصفيرةوالعايفيةااطديث

السلطانحسبدوالطيرةوسصفاخرالطماشعدوه01مجوسبداالتأبك

الخيزرافىوهدالمماوهدبنمبدالساباطاردحمووهسدالظفارعاس

وسجدالىندوصمبدماالصادوهدالزيةوررسةوخيلخانوص



الكبرىاالضرفبةهالدوآفبافيالمنابلباب93ء

036

ك05

26

فشالوبليالمنظروسبيلحمامبابعلىالقائنىاصيلوا4وصبيالقرتب

حدزالجاهعبابعلىالذىبيلالسواحدث
الحلياواالشرفيقوالسابقيةيةلجصورةقائمفيخراجواالقلههالذىواما

وجمدتنديلوصجدالخظاالسابقالفتهحقمجمدواياجةالبهيرةوالشفية

فالعةواالجيلعبدبفعباساالهيرومدمطومدالحاجمةغصون

والقةالجبرقىوجمدورةعاكوصبيلالمسلىومدرصةبزيدالصالحية

الحيةاوشلأكلريةاوسبيلبدالىجمدوسيلايخائةوجمدالقاتية

وجماءالويدرةالتاجةوالخانقةاراعةبستانومسدبالمجالخليلمببزلد
الطبغاءبلووسبيله

والناتنيةصالحيةافالمدرعسةخرابيخهوماقائملهالذىوأما

ومدرسةريةوالهاشسيةوالحايهةالميلينومدرسةوسبيلهاوالفرصاية

ولجيلبجدبنالجاءوالمسجدرشيدجهةالمتوهسوالحدشجهاءالؤ
خضبرىاطولا

افافاليرطهفىآفقاعرالدطجةالمامنموضحارشودحمسةفهذه

واجاعديمةاورصوصهاالمعتادةحقائقهالىالوقفهمالمواعادهدواجتعتا

والحامالخاصسكرهحتىالميامحقذلثهفوفامالداثرالشل

نجمعليهماعونهديالهامااليالثرافىاالوليهبالجعرثهروفى
حطبمهمفاجمابهالثوافىبلدبلخاناليساروكيراريديةهنجمكة

وصقماعلىفىالشاهلمن4اجاالعسكرونمنمعهبمناللرجحصن

خراالشهرربيعفياخذوهحتىايقاشديدضارتبة



093افيلبزةلضوداللؤلؤ

خددصنعلىيرشهاالمامزخهوالعثريخماالساعسجمموفى

رجالعثراتنىعصكرههنفقنلاتديدقتاالوقاظيهالمرتين11وخرح

العثريخهدارفىيومثذلمطانالىحالقالسلطانالىركلرصهمبعضوحميا

22ولالمذكورمالشهروالحشرينالثامنيومخددعناالمامارنفاعكانقعر

المقهوفيالثهالينجمااطالفاالخروقعريعثهرععغوث
محلتهموحرفهارجملينوحلفاحممافتهابنىمةصالوفىالثفقفلافخلصمكلن

336والتغيظالثاليهةبادبالسلطاقفاعصلدنهموغظفلولهذاوك

ديارالفاعثمرةأدبماتطيهم

اتاضىاعلىالساطاناصاالولىجمادىهنعثرالسادعيهيوموفى

االريخخرمئقدمالخالفالىبالمقدماوريرتهوجمااحمدالديخاثهاب

راامنقطحةقجحلفىفاقامالمذكور

الطاعمنيدهزعوبافىادالباقىالتيلفظتهاقااصاءوفي

فلئابخالفطنوابىظاهرةمدافعةعقيداخالسيرىنحمدصهرهوممق

قدوصالصهافىبالنهزاكيرهكلاهناتجائلواعكراالوزيرانجمع

ولةاوبينللظااسببوهذااحصفيماببنىانوارادثلمجلكم
لهادسةفالذالمههروقصرهابالدهواخرببالعساكرزيرالىاف

صؤيوهئذوهوصلطانالىالرريركاودرصلجبكالىضعيرتهوحملو

عيهوانمذلئهورثكرهةالدهل
طاتعصوخروجصيانظهرهنهفدىحماباطداودبنكالوكلن

336مشذمينائلالقبجمغووصياالقضيههذهعدفذلالسلطان



مبرىاالضرفيةهولقيامفيالدمنالباجا2أل6

المحالدملوصلطاقالثهرالمدبهورئتدمعثرهناياصعاالربحاهيوموفى
تزالىرجعثماالولىجمادىصهرصلخالىصههنافافابمذالثجباالعى

اأاوكداميرابأبينىانالداالهيربهاءاتهزالتاريخهذاوفى
فىفافامالمذكوراغهرااصلرمنايرمافديدزاليااللىاركابوتوجمه

فطالمذكورفاتمالهرنالحشرينالثامنيوملخللىتقدمثمناايدز

ربمثمقالئلاياهابهفافامالمجرضدثمصهررجيهنالعاضيوبمالىالنخله

شحبافىمنالىاخيومخلهاصنيالىالسلطاآئقدشهرشبافىغرةوفئىيدزالىبئ
زيماضىاباتهراراسلطانأعيصومبرزضهرشبانمناخمصاومى

القضإهفطلمجيلبنموصىبناحمدبنحراكنجاىبنبكرابىيخاا

نيهافقيهاوكانالدينزيالقاخىولقهةالروالممدكةافطاراالكبرث

قونهنعدةفىمثاركأاالوصافملتااادباألمحجآجمالوفطعان

نىاتاتهجلكانتزنىالسنةهذهالسلطانآوصانظيرلهىويدإلما
مخرةدارانىحداثرةدار

الجوبناحيةمنعليمالمضكوكبثمعالمنحالتااالثنينللةوفى36
ضؤعلىزائدضوالعظيملهنفصاالصالةوقتالاناحيةالى

يعضانحمحتحتىجمةهدةوقتبقيلهميبماوبحدضيرةحادةاشرزإ

نضانهدماومانهقدمترلهانيظنعوتافزغاصموضعهمنفدمالقالء

ماععصطىمن
زييدهدنةالىرهنالسلطانلعدآشوالصثرمنالثافىيوآاوفى

دحلثماياماللقوزفهفافالنمالثهرالمذكورهنئثرالسادسيوآفدخلها



ألفهـ31ألمعافيلبزالؤلقمةلنودا

االفيوعذعيدأيامابهافافامزيد

وتيعلىولىفاسلبزرناجةفىحربقوخاالضصعيدموفى
السوقمنجانبووريرةك

فثالاالساعرقشغالمجىحمدبنعلىالثيقنلايوماذللةوفى

همالدبنىمنجماعةفنلهوالذىفثالقريةفىاليدصالةبحدفئلهوعق

شيعيأضعاالحبادلعدكلاغارواريهمالىبنىاندللةفىالسببوكافى
536ظاهنهمقفدونهالعيداتامالماشيةهنعاثيأضذوااذاوكانواماشيتهممن
بممىنجرحفنقاتلواذركلوهمالعيدفيلىاغارواالشةهذفىكاق

عهـهقتولفافىايفوتالفاالبنفسهاحعىظامثايخهمهنوكانالبيد

فوخالبيدعليهمهنصطوتالبيدنوفىاالعيدالنهمبيئفئيهالعربركانت
متدامااعافيفارصاوكاقفقعألالغارىنجاوهوعلىالحرسرئياملى

ودفنواهلهمحلةللىمقزالدللدلحملوبهيرهمريهمالىبنىشيئابىوكافى

ديةواسلمالعبادلبهراالافنلوالاعدبابنىالفنلتوافهابؤفقالا
فاكرشزااالدرعموبىاكثرعدداسادلوكاتالمقنيللىالبد
يومفىىيحمدبنعلىالشغمنغروصطحتىهذايالعىعلىبرحوا

وعلهاناظابهرناالمذكورفقتلىكااالفيجمد
كاتلطازنداراالشرقالدتثاتجمالصىلتوصالسنةمحاهنعا

صاجمثهراالحديوموكوفاتصزنيجنسهحيحائاسحيدهماظ
المثريةاالجةفىسهامبابمقبرفىودفئالمذكورةسهورالشةاوللرم

تعلدافهاياررعيىبنالمحاجءلحةتبرالثيهنترببانها

دبزمثال2دالضوددمؤدو



كعهمكا

الكبرىاالضرفيةالولةقيمئثاهنالبابالها

اريمىافهعبدبخاحمدالدينجمالالمة11االمامالفعيماتوفىوفيها

وهوالذىالمذهببارعايصموصلماالمدققاعققاعارفافقيهاكافى

عدحظوةلهكانتأمجلدوعثريناربةفيماااشرحفىالئفقيهصنف

فىالمطاالفضلالملثالسلطانولدهمحبالمجاهدحمالملثالسلطانحالميك

باصرهالمجيةالمكةلدفىاالقضيةووالمقضاالمثالاالشرفلسلطاحمباثمق

نحتلفةوجوهمنوكنالتةالةالفهامناحدالمجمحهماالمألمنوجمع
هنوجمعللطبةالهنفسهباذالاخالقمحرملهوكانعنهاقةعفا

نوالحتنراراجايومفىوفاتهنتوعاالعادكةاوغلىركشيئاكتن
هقبرةفىاطيرالصادابىبناحمدالصاعالثيتربةبابفىصفروفبرمن

تحالياللهرحمهسهامباب

بفعلىبنحملىينبدرالىاالميرجميراالطاتوفىالشةهذهوفى

يتولياطادتةعندانهضةاصرخصازمااجوادضهضااميرابهيرأوكافىاياس
الحشرفىوفاتهوكانتجنسهاباءهنيخرهية4بهبدأبنفسهاالمور

الىتالثهرحمهالمذكورةالسنةمنصفرمناالولى

اقىلجالدعلىبنهعصىبناحمدالمباسابوالمالمافقهقوكظوفيها

تحالىهلرحمهحنيفةايىاالهامهذهبفىفاضالفقهاوكاناطخىالفرضى

والدعنأخذهنيدةمصنفاتلهوأطسابلةوالمفاوالجرالنرائضنىاهاها

والجدصةواطسابالؤأئضسماتبهيرالغاقا4واننفعكيرهت
بمائةخرععنةافىاطجةذىمنوالحثريناالمنفىوالدتوكاشت

تحالىاثهرحمهالمدبهوؤهالمناطبةذىعثرهناياهنفىقو



92افيالبزلضوداللؤلقلة

بالمحطةواصقللالىالسلطانئقدموسبعمانةسوتسعثالثصنةوق

636وكانهاقداننقياأاحمداثيئءفابئقناللالشاعرالذينالدرجهمنجاعلى
الذهةواوطلاذعنوالطاناحضرمظاونهبهموكثرفادهمالجلالي

بمواصالسلطانعليهمفاذماالدبوتسليمالطاتغتالدحوللمافيو

عنهمالمحطهبرخ
مهحهولحرضىفىمقطحاساذركبنالدسيفاالهيراصراريخالهناوف

الىاسلطاناورجعالصنبلىبهادربنبمرابىاالهيرظرالدينعنعوضا

الىالسلطانونقدمالمحرممننوالعثراللالسبتمفدظهازييد
تعزيومدخولهالثعهرالمذكورفكغهنوالعشريناالمحلظيىجممتعز

صفرهنالثلثاالحد

عليهملححىأجيجيقفىبحدانالىاالهاموصالالتاريخهذاوث
مزروعةنالئااجوالفىالماءصيبربحدانأحلانحتىاياميرماتالمببرح4

عكروأخرواالحرباااللثاليبمكانفلوليلةيوماالمافاقامضبا
يهافاالهاماباعاهـمنفلفيجحالوفدمايعالواحتىآاالما

726ايحدفلمالطرقهلموكمواهوضحهمنالكينوثارعليمعطنوابعداالهل
ارجملالجلفرسبتالماءيخهسيبفدالذىاثضباذلكفياالطريقا

نحعارالىوساراالهاموارتعيمتهمساببذلكقفطائفةمنهمفقنل

كلكوشالمدادحصونالىالسلطانئقدماالولرجثهرغرةوفى
ريساقللللذىاطصتاالحميهادطرنتلمحتىعطةمنهاصنكل
مظفربنمحدبنعلىوالدوهوبيخهافاممظفربنحمدولىءالبن3فا



مطثه

8

ىألكباالضرفةوالاقيامفياكهثالبكلال03

تزالىورجعالثقاتغلينهمننوابافيهاالسلطانفاقامباصرهاابالدوترك

غيتهوكأنتالمذكورالشيرهنوللعشريناطادىاالحديومصبحافد
عاتزعحثرينعن

أبوالفقيهوحدلئىباحسانهافهعاللهالحزرحيالحسفتكالقال
رصاالمولبلدساراليععكرالسلطافىانرىاباحمدبنعلىالحسن

ثهرمناطامىابئليلةفىقراهاهنواحدةالمذكوربمسوااالولريع
أيادعاارجلهاعنيرةمودودةافمدواانهمقاخبرواالمذصراالولهحر

يشاهـماعادرعلىاالمليماطالقنبانارجملوارج
سليمافىالدينضرفالقاضىانفصلالثهرالمدبهورهناالواخرالعثرنى

ئؤهدنةفىفاضياالسلطانهواعيبزببدالعضاعنالجيدعالابن

فسارزيدضاهبكراناثرىاببناحمدعنالىهابصعاضىاوتولي

وعتتورعههعهناصاكربمثروغيرهنفسهيهااخبصحبةصيرةباالمى
ابىبنعلىالدينموفقالقاضىراخاهاالسلطانففصلهوشفتهوفقهه

ريعشهرمةوالفريخاالحادىاالحديوماتهرارهفكنبمراالشرى
ققلهاطيسيةلاالطفىحاذللصفيكنالمذكورةالسنةهناالول

المذكيراالريخفىدزلاليهنها
هديةهنالسلطائتدآ1لمذكوراثهرمنوالحثرينالحادىوفى

منهالحثرتالسابماالثنينيومافدلروسالوللىتش

طاهالةظهرتالمذكيرالثهرمنوالعشرلفامنالثالثايوموق

هالةوكانتالسادسةالساعخراالىبائقرساعاتمالثلمفىىا



1عاياالجزلقودلمولؤت

36ةروفىاذرعرهعثمنتحوناحنةهنكلالعثصقرعىوبينيينهابهيرة

هوبمبلحقيقيةعاريحبرعنهاعداليمالكنلمجبالوناينهاوكلنالحين
داشةختلغةالوانداشهاوفىوالحضزوالحرةوألصفرةالبياضىبيهةالئقرب

االكابرمنعدوحمصاليحماالفضةكانهايضشحاعالجيعوبدعليها
أتهنقدحممممناحدنحموالابذامثلهارأواهاانهميقولونلدرين
مثلهارأى

كاكيوموفىاشىكعمفتاصشرينااياحاالربايوموفى
6نفاالمذكورةاالوليالحالةهثلالمحىعلىظهرتاالولىصثهرجمادىهن

االسحةالساعةآخرالىالنهارهنساعاتئالثمضىبعدهاظيووكافى

هكمالنهارالصرمناذانعندحلتولض

أالوليشهرجمادىيخهاافامالمدبهيراالريخئعدنالسلطاقدحلال
زيددخولهنفزلدمحروصةاليدرتحلثماالخرىجماحمنوعثرا

036تيوماعثرخسةفيهاظقاماالخرىجماحهنالصتريناليوم

عوضاحرضفىمقطحاالمحىينالىجهاهاتهراالهيرزيدفىافاهتهلق

الردديةلاالطفىاللطينىيةالى8جهااالهيرولمكرالطيئاعن

اريديةطيائفهنجموعهفىبلدمنصاراالهامالتاريخهذاصق

االهاهالفغيهوقنلواالالدفىوعاثواايدجمهصعكراافبعصطصاوربنىصدوا

لجدهاهلهىحاعةهحهوشلالثاورىزيدبناحمدالحياساباالالهة

الفعهعندياسهوحكةجمةاهؤالفيهوكانتالمدبهورالفقيهيتنن

الحادىحداأليومتقنلهوكاناكلواالصلمهنغايةفىالفقيهوكاثط
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هدةتطللموعدواناظاقنلهوكانهعيأقهرحمةرجبشهرعثرهن

مدةأقربفىعوجلبلبعدهاالمام
الوردواثعرببينالوقتكانهطخهمااقصروفئاكانهاكان

اولهافىيقولبقصدةالثاوربين4الفقهاقزفيبحضورثا

العدرالمتماحايوهكوجملياعالحيمينكاالشئت
ضهربقيةيهفافامالخلالىالسطاننقدمرجبمناسغاليرموفى

الخلاليورحعايامعشةفيهفافامرشحبانثالمجرغرةالىونقدمرجب

صراالثامنيوموارشع

االسهنمايريدلبضصالحاالمامرشحباقهنالسادسيرموفى

البفلةرتفنةالبخلةوجمهالجوفأصابطائرهناتجلاذبغلتهعلىهوساشفبيا
البفلةفازدادتالركابئرجلهقعلقتظهرهاعنماالالقتشديدنفرة

ويدؤظارجلهرجلىتةفانهابارعفىرجلهوقتتجهسحنفورالما

لوقيلالنلةلزموأحتىأخذءمناطاضروقجمكنوعزلمهوءئوكمان
حصنبهدخالانالىارصالاعحاقصلىذفهموضهمنحملثمعقروها

اننقلثماياافالةفاقامضحبانمنالسادسيومكاشصقوطهظفار

هنشيعامجدموعظيمجمعفىصوالمنالصثراالوليفىفدخلهاصنحاءالى

خراضىميبهصدثلوألمجاصحاءففاقاميظيرالجلىوكنهااللم

ذىهنالثالثيومتوفىانالىكذللثزالفلمصموالاالخيرمنافصففى

اعلموافهالمدجهرةالنةهننهاالفىيوملوقياثعد
أساطاتااليالمدادىناكضهلتعشحبانععرهنالينوفي



2كاثانيالجزلحقوداللؤلو

فاصابهشاملةذمةيطلبواطاتاتحتوالدخولانرياحصنتسليمببذل

المذكوراطصنوسلمصألماالسلطاكاالى
نفالمذكورالثهرعثرمنالسابميومتعزألىالسلطانوئقدم

تزهديخةفىالشةهذهرمقماقوصامهنهالحشرينمتزدخوله
ثحباتمدينةفى

المذكورشهررمضاؤيدزمديةفىمحنسباالمصرصالمالجالواتهر

ينامصاعالنظرفىاهعنضتاعسقياتابارطفةفقام
جماءفىالتىثرقةالاريادهبحاراصلطانابرزاصصهررمضانوفى

فاننفعاالنكافرغتحتىفراغهاعلىالناستعزواصشثمديةمنعديه
الملكالسلطاتممرهاالتىالريةياحةألىنهالفلمجااتفاعابهاصان

6صهياندرسورهاقدوكانالجخدهديةربلصوتيؤصذواصاياههفىالمجاهد

نهاعلمواقةكانممااحسنيوماهووربهااالوليلةاطاعيافاعاداشلهبقاو
تالبهادرةهنرجملاخذبموزاصهررهضانهناالهنموفى

يدوقطحتلمجلبالمجنيتثبنصاحرأانهدبهروايعزهدينة

التهائمفيلمجةمجاعةاالساباالسنةهذهمنرهضاقثهركه

والاصعياوانقطعتالبهائموهلكتالرفارتخاتانهأيامعنخرالفيثو
إرحةوتحينبيفالطحامهذاواتاعاالسمناحيالبهيربهفت

المطرتحصلثمبدرهمقفلةاربعينالفطرصجمدايامفيالمحنوابتاع

وتراشتسوالنصنافىالسعرتضىثماالوديةوصالتسهررمضان6خر
الجديدالطعامووصلاالمطار
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عدئلديخهبدراالميرنقالمشوالكاوالحشرينالحادىيوموفي

منهااالمواللجايةالشايةالجهاتالىغااللطبهادر

مكةتزالىمديةالمعورمنالحجعلمنقدموالحثعريناالجموفي
زلدهنئقدمهوكافىشهرثماللخعالجمةيومزلدمطنةفدضلالمشرفة36ء

ينالىبدراالميروصلهالمذللثفىالشدةذىعثرتافىاالحمديوم

الثاهيةلهاتاباموالاللطيبهادربنحمد

يةملىالىتشمحررصةمةالسلطانئقدمالقمدةذىمنالتاسعيموفي

الرأحمةبتاقفىقامفاالتمهرالمدبهورمنعثرالثالثلظيىيومصدفدخاالز

الشرصالحريناطادىجميدبنالسلطةدارلددخلثمايامايةثم

هنالصعثربالراجاالنينجممياقوسسالىسارثمايامالكتفافام
المذكورالشهر

بنالرحمنعبدالديخاوجهالعاضىئقدموالمثرينالحاهىجمموقى

مثطعئذواالهةالجماتاممالتكلالاطهثاصفيبنحمد

ذوعوالحثرينالثامنجمصحرياقوشمنالسلطانورجعكلالدولرممن
اليئقدمعشرثمالتاسعيومالىناالثاقاماراصةبستانفىىاحعيد9كأصص

نالفراالفىأليوأقامزيدالىورجعايامثالثةهنالثافاقامسرياقوس

السلطالصلهالمذكهرالشهرمننوالعرالسادسالجممةيوموفى

زببدجماءصالهافىبهةاولدوىزيجماحفىالجععة

تلطايالسلطانالىالويدربهابااهلكضبالتاريخهناوفى536

لمفاذفىحمامبابكللىاالفريتهمالىاعادتهمئاالذفى



022ثافيءالجزهةلضوداللولؤ

وكافىاالولىفربتهمالىانريدرةاأهلاننقلوتعحيئارجسةق
واصرالسلطافىالمذكورثمهورالسنةاولالمحرممنيوملافىالهاانعقالم

فافاماطزأجأموالالمقهاضىفثالللىقدمبالالدضنشابالقاضىعلى

المذكوةالجيةمنالخصلبالمالصريغاووصلايامآخاللث

لطزىالدينعزبنالمدىالثريفوصلالمدبهور6خرالئهروفى

الميوفمجىبنحيمانالدينثهسالشريفبعدووصلصصاحب

بحبرية

ااعبدنالدعطالقاضىعلىالسلطانامراالريخهناوفي

نخلمنيرالجهىالذىالمضاياشرأنيدبزيعمئذالمشدصالمبنعدابن
فباحرالمدبهوةالسنةهذأولفىغرسهفىفابتدأيغرصهواوردزلواك

636تجلةصاربينئةافاوعدتوممنفالئلايامفىلالسروغرسهممئثال

الوقتهذائالرياضىيالذىوهوذلثاهعقرياأو
هاالسادساالثنينيومبحماصعلهالرمميةاالعالمنالوزيرووصل

ناحىبنكأبنيحدالدينسهابالشغوصلفالرلايامصفروبصد
بالقبملالسلطانفقابلهاسلطانابابالىوقرابتهلهلفيحول11صاحب

ورثببذىالمووفالحصنلقبضنقدمثمتزفىايامثمايةواالحساشفافام
ضبضهاطرسة

رأصاللطاورالمدبهورةالشةمنصنرهنالعثحرينايالثاليلةوفي

علأخبيفىالحزرجىالحسنبنكلقالوصلمعيهافهصلىلفهرصول
موالنااككتبفالطاردادبمرابىبهفاحمدالدينضهابالصا4

معثابر2فىلمؤالومةالفود



الكبرىاالضرفيةهالدوقيامفيثعدمندباب3ثال

بصدوأخبرففاليهايهابهعالواوققنىيهابااالصرفالملكسلطاقال

دارالعدلهفىهقيمائذيةالمدبهرركانالتاريخفىرأىانهصشافهةالكتاب
تحزبينهونيرالذمحااطاالماثبيرجفىرأيتكافىقاال5تزمديشةفى6

البجرهنالثهانهاالالغارةساصليشبوهوضعحوصدرنخلببنفىكدن

النبىوكانفيهنحنالذىالموضعمنبعيدمجلعىقاطرففىوكاق

خالئهدجميفعنهمافهرضىوعلىوممروابوبمروسلمعيهاطهعله
قحاحهجالكانهاقعحصيرجالهابالقحادةعلهقاعدعلموعلصلهالنبى
عليههاصلىبالنياذاوعلىانااتجلتبىافاقماوارالغخماعليهاارعاء

شالذمثالفىالثأنهمحظموانايالافهملموكافنبايحئهيدكهدقالوسم
لديدىفددتالفرحينثالوانصرانأريدبقبائلهاليهموصل
لهمأنولواناالمايحةبعدصاعتىمنتنبايحنىوسمعليهاظهصلىالي

النبىليفقالالصحعةالفحلةهوالءمةالطرقاتبحضفىبرقوالبمايخرج

فرسيفعلىوبهناعهافهطارضىانافنهضتقموصمعليهلئهصلى
وانااحمرحصالحزائرهنلسمارنامحروعةكتاعنعدنفىلناواذاناو6 صىكاسر8

يحنىعدنيدضلاصانعاالفاكليريدعنهانامنباصيىاشارةلهافول

واقفا3وعليهاللهصلىعارالنيوقدالجاعةالىرجفانجاوافااالمام

وهرعيهلصدالذىالشاطاحمرصندلمنهاارصضيؤليقعادةكل

نلماعناندرصثملىعدراعةوععليهافهصلىالنبىوعلىيرحرمنبساطثطعثش

التىاطالتلككالونحنأبوبكروممروعالوممالجاتارواذاالثانيةالليلة

هحاصؤاروموكاذوعلجهافهصلىالنيارولماالوليالللةفيهاتهمفارق



3سالثافيالجزهلضوداللولقلة

نرسالمثلواناالجنارىبىوافاالثاثةالللةكاننلمانزعانانتهتممر

افىإالفرقالبينعوراالثلوصورهمالصناعةفاتسروعليهمعليهم

المجبةاكةهذهنفتعجبثالجنمنماما

63واصاراتاراتفيعلىيدلجبناءاهذااطزرحىصناطبنعلىفال

بمالملوفقههحسناصالحماالئهاصلهيخلهااليمو3انفصعوالحسنة
قديرفكعلىانهيرصيما

بمرصاحبالثريفتوناالولرجشهرهناطاهىموفى
تزبمديةوفاتهوكات

الفقيهبناطقعدالديئصدراتاضىاتوفىثهرالالحاصرمنيومفى

دزيمةالمدبهورهووالثريفطموممالمقرىعاسبنعلىنجااسفق
لحمالاعضاوهمامتكرتلحملهمافسقطالطربقفىهترافقينجملفى

حاتارفيفيفالأنحهتعزالى

نجاعلىالدينكمىالمجنوصلالثهرالمذكورعشرمنافافىاليوموفى

وقرافياهلهههووصلنخاراطائعاالربمعايخثيئالسرحىاوياحى

قطمةوخسصثلمائهههويهاصلينلهفاصرفاقبولباالسلطادفقابلهم

دينرالفاخسةلهبزياروحملبغلةوابههالفاخرةالمالبىهن

6ناحيةهناتداوهكافىزبيدنيحربقحصلالتاريخهناوفى
بهةامواالةحهوتلفتكثيرهيوتفيهمحرقتثرقاوئماالفاضذالجزرة

يععيربىضىمنهاونواحزهديخةقيحصلالخاريجعهناوئ

مةوألىيمةكرلجهةزهامثرفىاالمعتباطوأسىأااليامتلكئوتوفى



هبرىالضرفيةلهـولةفقيامالنامناليلب83

ائهتوالهاالثرفالملثالسلطانالنااوالدواخوتهاالصرالملكوالنا

واليتهيحسن

مقداماثحاعافارصاوكانالواسىاحمدبنكحالداالميرثهمىوتوفى

واطلقاطلقتلالثاحسنالحربفي

االصرقهالنععئاخبديربناحمدللدينصهابالفاضلالفقيهوتوفى
ئالىافهشابارحمهئيآتوفىاطظحسن3وكا

منالمصورلبمعلموصلفهرالمدبهير11منوالعشرينالخاصىمى
قياليلتيهبوانهاخبرواالحجاجمنعدةووصلالمشرفةمحة

بعفىئمحينةخهـالمحنىمنقةناالربحةالمقاهاتفىوالقيتالمشرفة

اطهعبدشارحيمارحمناثهبسموكهاثبتهانهانةلىوقمتوفاةوال
رضولتجهبنالثهعبدبنعدالشراهيرالمؤهنيئيدالمظرظيفةالمهدى

االلمينربالىيدعوالترىامالىويهرةبشرىوبشاؤهذالئه

اسابهالمرصلينعيدمنجمجاالىواسندالمستينكتابفىوردبما

واتجطإملسكماجيبعااجممينءوعليهموععلمعليهالمحهصالالمطمرين
حتىالشانطذادعوتفاسديةلموأردسديئبدولممأماالحق6

نرمتابماالتزموااعرتبمافأتمروايهاعياطفاجتهالدياقالمثادعافى
جميةهذاالديانهمىاالحدةوكانرةكابنياناو3كاباوكونوا

محةئللثهاليوافبالاصايماوسارعاأصرعاواالكمانإلحمان

اطهسبيلفىانفمحهمالمباهوااوجاهدماجرامنماالذين6افىاالقالع
يدعوناهةمبمولكنبحضاولياهـبضهماولعكرواوأوؤاوالذممنلث



923ألألثاالجزاللؤلؤلمقود

وبدافلحوناهمالمنكرواولعكعنبالمعروشوينهونويأعونليردالى

عدناسيدوواللهوعملىتموصوالدعاءوبركاتاقةورحمةعليمالسالم
اعينتغوجحلناالطاهريىاتباعهاجممينابةاعناللةورضالهوا

اتهيناهيناآعإثبهمونفعونقفواشهم

احمالاربحةبحمالالسلطافىخراصراالشهرريعلضىاالثنيهةيووفى
ا3ءواخزعىأبنعلىبناحمدالدينثمهابلالهيرألويةواربصةطبلخانة
برزوسندصرالدينشفاالهيرابنحبةاالهيرعزالدينعدفىعوضه

اليبالنقدمالدبثهاباالهيرالىوهفشوركريمالسلطأقرسم
يورفيةالجيات

فقنلزيدادىوالفرساالصماعراقنتلالمذكوراالريخعهذاوفى

مشافيوكاتبحضهاوحرقمحلتهمونهبتجوادالرخسةالفرسهن

يفالطاعدالدينصرئيالقاضىوهوثدالمفلزههمزيدفىاالثماعريومئذ

قنلفىفادبواالمهرسمالقاابووولدهاالحمرالنهاريوهمصالمبنعدابن
دينارعثرالفكسةالمذكوريناظسة

الىومنشوركريمالسلطانصرسعموصلاالولىشهرجمادىكرةوفى

جهاتكلفةفىفطيحةكلنىهعادبزيادةارجمةممفةدفضياحمنزبيد

زببددىطتالعطبمصاطةعنيعوانصقرعدقةنيةاالهدكة

6الجاء3فىالمنبرعلىاكريمالمنشورفقرئلباهديةالىسمكلاومجروغيؤ
وقرىللسافىفحالنهمنهذوكانتاالولىسهرجمادىهنارابمووم

عاكىقوكذذلكبمثلعشرالحادىالجعةيهمشالالجاءالمنععرفى



الكبرىاالضرفيةالدولةقيامفيثمامنالببهي

الجهاتكلفةقهذهصدتانتشرتللسلطات4الدعاكثرالجهات

نيةا

بنفىبناحمدشاالميرشهاجالدنقدمأصهرالمذكوراهنالساجبووفىهلى

جمدحنبدرالداالميريهرتبنبمحصنفتمىلفالفناحيةالىىاشع
اريابناحيةالىوتوجمهناحىبنممربنعلىابن

علىهالةظهرتاالوليجمادىشهرهنعشمرالثالثدااليوموق

الماضةالشةئظهرتالتىالهالةهلاتحى

قرابتههنثيفجمعالجحادرقىشغعثمروصلالحامىجممس
بالقبويهالسلطانفقالجهالطاعةنفسهمىباذالالسلطافىبابالىواهله

وثرههوكعا

افضإللاابولالنبالبهيرأجيلهاالشريفروصعثالسادسيوموفى
مىالعبائلاوقوأشترمهلطانأفانصفهالسلطانبابالىللحدوى

ثاحيةكل

اوالثالسلطاقظهوركانأغرالمذكيراهنثرينأالحادعواالوموفى

الصغاروهميالصرفالملك6

ذفهجبسببغيرهناليرىبناحمدهربالتاريخهذاوفى

الساخيوفدظهايدزالىالسلطانلشاالخرىجادمحسهراولوقى

المدجرالتهرهن

التهاىاحمدبنابراهملدين1برهانعاضىاتوفىاالريخهذاس
ديتهاهلمنالتضاءولىخرمنرهوا



ءكاليهكطء1البزهلمقوداللولقلة

يدكلزيدوادىهصاقىبعديداسلطاووارااياريضىهذاوفى

الديخاشرفملضىاوندبصالمبنحمدبناللطيفعبالدينطعالقاضى

الحاسىاتالنئقدميةاماتانخيلبحديدالفارقىعلىبئحسين

المثرينماالبضخلالىالسلطانوئقدماالخرىجماحكعثرمن

المذكورالشهرمن

مطبهاعةعلىالسنبكنواسهنناجةثشصمنمنينهدمالتاريخهذاوق

الباقوفىلمواثنانهنهممات
هناتحىبهاحرنالدجهااالميروصلوالحشرينالحامسيوموفى

السلطنوجردهالجلجيادمنسارامعحونمحهملووالشاهيةلبهات

رجباسرمنأامفاللرالىنقدمهفكلنالمدادالى

6ع5شكيلبنممربئحمدالدينجمالالقاضىاشراالريخوخرهذا

اشرالعلهثكلبنممرالديئاعشالقاضىعنعوضاالهاهةالباالع

واففصلالمحالبفىاالمذكورمثدىالحلىعلىبنممرالدينثحاجالقاضى
السنبلهابنالىأضيفتالمدبهورةالمجةعنشاباركالدينسيفاالهير

وئقدمرءمثدافىالجالدعدبنلثهعدنالدعفيفطكزالقاضى
السادسالىانىثفاقامرجبعشرمنالسادسيومالخلالىالسلطان
شحبانعثرمن

ابابزهااالثرفىظريفالدينلجالصىايىتوفىشبانغرةنى

محالخلهصالسلطافىوطلعبمايتوالهقائماغداماضادها3كاالسيد

وكافىعشرايلعنيومتزالىوئقدمالمذكورسعبانعثرهنالساج



للكبرمحطنرفيةاالوالآقيافيالثامناليابهدههه

رمضا4السلطاقوصامالشهرالمذكورمننصالمثرايالثتزيومدخوله
الوعددارفىاقاتنتتزففىالشةهذ

الشوافىمىلطمصىولدكوروصلالمذرمضافىاثرمناجمموفى

القاضىوصلايمذالهىوابالدعسكرمنعدةوهحهاخوتهبهارصل
الموزعةالجهاتنخلبحزلالفارقىالدينصرف

الحبهةاهلخيولهوصلىالمذكورالثهرهةعثرافامنيومنى

رأصاسبمارمننحو3نتىاالدينبهااالميرجهاارسلمثم
وكانفيسوتاالهيرالسلطانابالىوصلرمضافىخرثعهرافى6ح6

رجعنالبمرهائقدآوتدالتوزفىالمايلتضيةيمطردهفدالسلطان
جمدوجمذالسلطااالولىعالهأليواعادعليهوانمالسلطانكساهالي

ثرةالارالفطرئ

قدتعزوكانهنالفضائلأببنالثريفالفحلرهيبعيداياآصفى

فسىعييهمىالحالجزلهنماعليهارأىفالالملوكاءنمنااصصزوج
الغضاخاباعهانسانحتىبالدهالىبهوهرباخذئ

ترعفئلوالدهرتهعالسلطافىعزمصهررمضافىانقضىولما

منانواعهااخررفعلىالجزاشهنالهالحاتدعوممانهالبدهاتحعميال

ارطثاومةواالرزلزالنواواليننلةلومناالربموذوأتالطير

والفلفلوانشارأنواووالكرواللوزييبوالفوالحروالرعلموالدس
ررتالماالسوسنبؤاوالجوزوالسنبلالعرفةواوالمصطحالمحابلوصاش

كاساشالقواوناقرواالاظوهنانواعهااجناصهااخالفعلىايقولهن3ء6



مهالجزءالبافيةلحقوداللولق

واثماشافىثاليالصينىو7ليةوالضعوالميطوالىاططبومن
يراطباثواضالوجمزانواالدووالجررواربادىالصعونهناروال

يخااواإنرجسوأوارردلاينكاالريااعاوهنوالمطاهريبواقرار

الطيبكالمسثهنيلاوهنفالصاشباواوالبحواالشجىوالكلوالمثور

حاوالنوالىردالوماوالحنبروالداشدواضعجوالوالصدلوالود

توالمقدهعق4ااالصووصلواطصرثى7كثيراصداتحتاليدض

مشدسالمبنحمدبنالطيفاعبدنالدصالقاضىفودالصائرالجات

وصلثملشهرشمنزالخضاطاحكلموصولهوكانزيدوادى
ععوصرلهوكاتيؤمذزبيدصاحبالمحروهوحمدبنهةينعزالىاالهير

المدجمررالثركاوالعثرينلايوم

8ء6هكةألىتعزمحروسةهائرينوالمالساديوميرالمضاطجامهـوة
ثى7كثيرالمزهرةتحوعواالملةقمرراشعمنتعملثزضاالم

شيئامنهافاشحلوااطلواصنآحطلبالمذكورثممالشهرانقضىولما

قطليتمماممحنبةخهـطالصينىنالصمنواخرجكثيرا
لضروبالكثيرشىهـرىارالمحاروهنخلكفبلاستمملقدعاخارجما

الشيريةاقاهريةواوالقرجمةكالمشبئهاالنراعسازنوحاصة

ذلئههنيتوععاوغيرهاالطيراصاالطاطيمعنوالفانيذواطثظشة
ناتيهناصزفرواعظيهاآلالذاكسالساشبلالداراهلواحتفل

وانقضاةالمقدهيىااالمفامنواشفرواأاعصمثانيننحوا

والمقدمناالساءوحملاصرأنهنلخهفلماللدكابراهلواوالمصرفين
المألشهالجز031بللؤلقمةالحعو



6

كه81هـ

056

الكبرىنرفيةاالدولةقيامفياالهنالباب3كلس

هناالكومايلحطافىالداربابالىالنفيسةنقاديماالدولةوبهاراهل

جةنحوكاىاعلىبنحدالدينبدراالميرلدتمتالقدةذى

كولالمامنوشيئاالمشبوكةوالمثامنةالملالمزهروالمقصموراشعمجملونحماال
اوضهعنيجلثميئاذلثااوزالرمنشهامبالدينالقاضىوحملوموالممث

ينىالصالثهعبدبنجوهرالدينصنيثىالطكذلكاطمرويزيدش
الفارقىبنحسيهةالديخاصرفالقاضىوحملتعزيهعئذرالحصنا

عدبنبهادرمنالدجهاءهرواالممرالصاخبكربنابوالدينرضىاناضىا
السفسافالدبنشرفواتجعالخراسافماحسةالدبدراالميراشىالنه

مسيهثرضةحصنهاصبربحدةصاحبالغزالىابويمراالميرظرالدبنارصل

روقضباتالهوذىالهندهبامخارمنانواعانيحمالحالن

وغيرهااالعنابمنوالوانابهيرةاالضراالخفروالفرلوالثوماآلميه

ترأصينحمولهزلمجعلهوغيرهمدبرناهمممنحملحمالمنوصاركل
الملؤفىالحريرهنثوبافىوعليهعاأطسنهنمايمونأتمكلمرينالبؤبه
الدارباباليحمليزفونصالبرامنواكناجينالمغافىماعدمصهوتصل

مقدمفامالمذكوراالبوصلوافاذاالمحورةثباتبدارالنحرهنالمصو

قىاهافيذفاذاالجزاشوصالهنمااطريرويذجاالبينزعالجزاربن
وغلماتوالبواقينواطالةنكالسواسالظنحضرمنافالثظالى

صدكهمفىيخرطممنويخرهموالفياليناالصطبلواهلناباا

العساكربهوبالسلطاقاعرالمدبهورنهر11منالسادسيوموفى

مناعدلخهفلمةوعشيمزاسؤبثباتالسحيدالميدافىالىالمنصورة



5العااالجزهاللؤريهلمفي

ركلالجلمنندالجوصاشالمثدبنوالمقدمينوالمقطحينراءواالالوزراء

ونهارالالإماإلثةمماضمافىتحنيمافتواايامثالثه

لحفراالسالنقهرالمدبهورهنااليمعالخيىيومالماركالطهوركافى
يهابوالمشديىالمقفعينواالعرااوزرامنأشطةاختالفكله

الىاالسكاالجغودخلالؤتأهلابءوالفهاوالقضاةينالدواو
56نهاعظميرالراءوقئمجهاتهالجنىفىونناصفتطهاتهئقهاقدميط

وكىالدولةكبراكلالمدهضةوالتاشاتالملويهةالخلعافيضتانبحد
هنخرجماثمخاصةايسلطانغألقكامعاالاخالفكلاطاضرون

ثح4الىقاموأثموااراماكسبهتوأفااطلواءمجلسالىالماطجملعى

حندقواوالفشقالةفاخبياوالسوأوابيبواكواللوزالجوزمنفيهسماط
صيئاتهلوانهفاسالطيبمجلىالىلمحوأثميركذلثهءكأومايشه
لماهشهوديؤوكانأخالةااصثشدواوردوالماءوالمسكرابضهنكثيرا
ثلالدهىفىفي

حفرذلةممنبهتباحساةاللةعاملبالحزراطسنبنعلىقال
واجيزوااخئاوائدبارأشاخااءهنوحضرعدةفشيئايئاثوصاهد

طوالفقهالناصرىعدبررعلىممنالدوفقالفقيهوهمنيةالالجواش

فارسبخهابوبمرعنالدرضىوالفقيهبمرالشرحىابىجمةاللطيفعبدالدين

ايلطابنعلىنعرالدبنوالفقيهاألصبىابىختفىظالدبنعفيفلفقحهط

الدبنشهابوالفقيهالحزيزىبكرابىنجابراهيمنالدةاالنبروالفقيهالحوى
الدينهؤقالفقيهلدافىالدبنبرهانالفقهبكرالصبرىابىبخهاحمد



حهور

الكبرىثرفيةاالدولةفيامفيألثدهنليابه

قصيداتإايمكنىولماطجازىكلهحسنالينبدرالفقيهالطينىعلى

الحظيمالسرورهذااخلىالانورأيتللتطويالومجموفىداوناددا
المجينجملةمةبةيحدهاوالرورالفرحذالثفىقالممنوكختقصيالةعن

الجأتكنوءكاهاقلاخها3اوانايهمثذحلهاالتىقصجدقفاثبت
وكطايهاالقرورة

تالضباطباطائموشداضفحاتمفبراالنسيمهث
عرفاتالىعدنكاابباباصحرهالحصببالينوتحوص

اتالظكهـئاوارهسقتفاثيلايالبرقهوتألق

الساددتالمجلةثاالفيناالكربالميكبتييرفرخا

الجلسلتواهلةالوكأيومتشاجرتلرماحاصداطروساذ
الؤهاتقصاقريطالفةعحرناؤالةصوالنااوالد

اباتإاشوريوسفنجاودطنجانجاعلىاالفضلنجااالشرف

والمحبهاتوالحرعتواطزموالحلقارضىفمالخلقاشباهه

كلتوالاروصيومآإقدااوااالدراالفلمالىوالجوديوم

اتطراتالؤرنؤوواشدسززئلشقمىفالدوح

ناتبصتزرىوشقائقبنرجهالروضمعتمالنبات
لذاتوفىطربوفلمجهوفصرحوئففرحوأالكى

االصواتبافحعالغصونفوقزدعروهذاذاسادوالطير
االوقاتنماوقتفىصلغاتهميدعوباخالفوا

االفاتهاواحرصهانصزهمل4لمعهدحمدبارب



مهالالنانيالجزءاللؤلؤلةلعقود

راطاالتوتغدلردىصرفواكفهمبيناحافلهوافقح

قاالتصراليمنبالميفباسرهاالبالدلهتدينحتى

واطسناتواالحسانبالفضلهالورىمالذىالمداالشرف
ولجفناتالغروامرماتوالنىوالمواضلهواخالفضالى

الحاقىالكسروىيدينولهطاعةهالقبائتمنولهملئه

القسماتالمهالهتحولالمتفضحلولالجدالممطف

اآلباتواضححعنفمتكمتثححثعنورالهدىوجههفى
الجنباتيسيفىمهوالوحثجوفيضزوفيغزوالطيرفوق

بدغدبماهواتسيكونينبيثابدغدبماذوفطشة

واباتورجاحةاعةوشوصمياحةوفصاحةوسماء

هموصالتومحاوممدبهورةومثاهدسشهورةوموارد
وثباتوفراصةوبراعةوثحاعةورصحانةوايانة

آوهزقناتصحمصاسلعننزالهوآاغننهوسحادة

اتالد2بصاااللهيدعفادمةدعىاهاظلصيديا

ممالةوبعدكهالصالةقبلهوعثيةبمرةومكلفى
يلرحمتفىوالسمدوالخويقاسئدطيرمابالزواالتبال

منجماعةالسلطاناجازاثعحدةذىمناالشريبمعةيوآوفى

6كبرالناسمناوكركثيرجودهوانتشرعضةذهباوغيرهماثعريه



الكيرىاالشرفيةولةقيمفيألتامنالياب8ك

باقالسلطاتامرصومبرزالمدبهورالشهرمنعشرالثالثناالثيوموقى
علىبنىادريبنمحمدبنادريسبناللةعبدالديخهمحرريفايحمله

وحملالحليابالدهالىوجمردهومجلمحملحمزةبخأحسنبنعبداللةابن
واآلالتواظيلالىكساوىعنخارجاالفاسبحينمننحواالمالمنله

مفأوالحشرينالثالثيومالمدبهورةالجياتتلكاليتقدمهكان
المذكورالشهر

دككول

06ك

السلطاقبابالىرعاقالمسىاالمامعبدوصعلىرانهذاوف

تحالىتهاالىامرهوبهلوتجلهالسلطانتكساهالخدمةرانجاق

الثالةيومقدخاالزبيدالىالسلطاقنقدمالمجةذىةشوفى

يهالنحرعيدوعيداراحةبشانفىقامالمذكورظالثهرمن

السلطانبابالىالقائدرالدوصحلامالحىالمجةذىمناالصصعوق
السلطانيةالصدناتتحتالسيداالبفىوالوتوفاظدمةيطلبون

عليهموانمبالقبرلالسلطاقضالجهم

محمدبناقهعيدالديخاعفيهالقاضىعئراخرايخافىيوموقى

الديخااالميربهاءوتقدموسالمصتحزقاجافيسرىاناللةعبد

لثانعرمقتقدمهبهانفيهاكماكاقالمجاشاناميةالىالشصى
العنمهرللذكورمنعثر

وجمالديخهالقاضىنزللمذحمورالثعهرمنرعثالثامنيرآق



3هالنافطالجزهةاللولؤلحقود

علىايجممديةمنائرالىحصنمنالظارىمحمدبنعبدالرحعن
للدبهورالعئهراتالىالمهجمآقفاقاالسلطانيةةالئرالذمة

واليفاتنالدينطواحمأكاالتوفىطذكورةالسنةهدوفي

صفااكافمهيبجياراكانماعاورؤلةعظيصاخادماوكانثحبات

عاحافةفوقتعزمغربةفيانثأهالذيالمسجدالدينيةلرالمامنوله
عنهتالىةاتحاوز

عدالديخاوجهالقاضىوصهـلوصبعمائةوتسحنخمىصتوفى

هةالثربالذمةمشتمالالكريمةاالبواباليالنظارىعمدبنالرحعن

منلحرآمنوالحشريناطادىالسبتيومدزلدخولهممق
كساهالسلطانعليهاتيالسميدالبابالىلوفلماللذكورةالسنة

أصملينللويلتهفيططةباقاوامرلهاربفبغلةلهوفدآفاخرةكسوة

حضرفلماالنريفآللقاالمآاياثالثةبمدوطلبهالحكرمنمحه
أنساتامالمسهمنوانسهلطيفةهحاتبةعاتبه

فىجهودي3اجمورالىالشهرمنوالمشرنيناميوآوفى
806خرةظكوةوكعىبالموكبوقنجلةفاركبدزيمدينة

عامرالمحساتألممنالسلطانموالتااوالدبافيةتالىالثهمنال

لماالصالحىاطامالسلطاناوالدودخلهزيدنىنرحةبحعلهالسلطان

عمكرنالحسكروجمكفىالسلطافيابهيرالدلراليزفواصهخربرأ



الكبرىاألضرفةلةالدقيامفيالنامنالباب3

الضلةوغلماقالسالحعيدوقيلهمكلهماالسلموناظرهاومشدهادزل

بحدهموووشةروالمحباونقبامالحساوالخداريةوالجمداكوبدهمسوبمبأ
والمماليثهالىبماوالخداموبحدهمالداروأستاذالدودريخهوكتابالوزرله

وكانهيئةواجملزىأحسنفىخيولهمعلىمكاانماسيىوالموك
وامامجمالوزيرالىاطراثمن3طبقااختالفكليمثوقالناسسائر

وحضرالددرالىبهيربابكلهتخدآالطبلخانةهوكاوالمنانماالطبرل

اطريرثيابالطلحاتولبستتحالىلهااالالجمصيهممااظاقمن
بمظناجهالىتارةجمللرجعلىتيراحدهاطلحتائذيوهناللثفكاق
احدةكلهوفتدورللمصرةاكتدورواالضرىاليمنناحيةالىوتارة

لبندكلفةيوصئذوحضرالناظرينيدهثىمااصاتوالرالمافىما556

منهماحديتخلفاالكبرالسماطعلىوالثفاليتالرقبوأحماب

صماطاوكاقالساطوسائراالمراءوالفقهادوالقضماةالدصلةوحضركبراء

كزهاليرفماراالطمةوااللواقالطباخانواعمنفيهحسضا

ىاطلى3اتهجميعمنفيهىالحلصمنصططالىالحاضرونامنهواتقال

الثامناالننينيوموذطةواخرهاولهحسناالسرورتاوماكاق

آصهامنجيدةخزانةووصحاتالمدبهورةعنةالمنصحفرشهرمن

ايضاطهووالثاحميلعربخامحمدالديخهجمالالقاحمهبهاأرطه

اللطيقبهادربنعمدالدينبدراالميرصهجةعدزمنأخرىحزانة



ء1ء2الثانيالجرهةاللؤلقلقور

الدينصهاءاالميرجهاارصلالثايةالجهاتمنأنةأيضاووصحلت

ىاجيادر

داراصضاذحسانعدببنعيىنالدغياثاالميرتمزواس

المدجرراشهرامنناضروااالفىيومهذادستراروممنالسلطان

حعطاباعلماميرلصونناراالميرسيفاششاالريغهذاوفى
656اخحرتادارسيىتاالسلطانانضروالهالثاللةوفاسيد

االولريعصهرغرالألثلهيومعصبتهووضعتالموزاألعلها
صطلبوثجاالععارالىثمحيسالىالسلطانئقدمالتاريخهذاوفى

فدظهايومرزالىرجعثمقالئالمااناللثفقامحميرالوحشاصطياد
المذكورالثهرهنعترالحادىالمجة

المحمةالمجاقصالدينجمالاطواشىانقالمالمذكوراصهراغرةوئ
هنفصادفالفسادمنهاظهرالمحازبةهنظهرقدنيفالكتطحا

صبرافقظهماهعهخرخئيروربنعلىبنحمدآعياخهم

نجنارجمانالطواشىالمذكهركباختهراعثرهنالثافىيرمكانفلما

طلبالحسكرفىافترقرجمليهامنهمفقئالالمحازبةصدوالحساصمنمعه

فزهوهممحهومتالطواشكلورجاالعربفابئاحعدهفيالهب
فالوصلخروممديكدينارلهيقاالدموظمهالدىجمالهالىهنعدةوقمل

ثمالجلهالىالمصازبةفارئفحتالحساكراليهجردالسلطانالىبذلثهالحلم
756موسبنبنابراهجمبنطيهلااصاعاالفمهجةبشيربئشغوصل

ذمفااطاتاوبذاترافيولهالسلطافىمةيطلبلمجلبنموسبناباحمد

الثيهاالجز3ألااللؤلؤالعقود



مماالكلثةالوويالضنيفيثاصنبا3ء3

السلطافىعببه

باباليجيزثاباإلصهـافوصوالحثريناراجايوموفى

عنالثرواادسالىسمفهوصولهوكلاالففنابدمووملاللطانه

الصإفةدياربرصمالفاليماوحملهعليهوانمالسلطافىاهفكع

وهوالفاضىبزيدييعئذدالمئالىالسلطانصرسعبرزالتاريخهذاوفى

العزورثةهنالمشترىالخلجمريأفىسالمبنحمدمنالطيفاعدتالىصمراج
مصالمذكورنحوالتلفهفغرسذللةالينجاحرالمدلحرصهوهدىاال

اوبوةيروموالذىييؤةمدفىنخلة7ألفنهسةحو

ابونىغرالىراالهاآلخراستمرربغسهرمنعئراالفاييمق
والمقصريةيةالقصفىهقطحاالعنلىهاكربكربخ

اآلخرضرربغعتمرمهالحامىتعزيوعروسةالىولعدمالسلطاق
مدالفايىممرافىبنحمذالداالميرجمالدميرهاأنيهرنحجحادضنأل

وهوصللدولوئدعلىفاسرالسلطافىبهاالحرأءمالمةشءالييد

الحاهليلزمانالحلوىيوفبنحمدنجاارحمنعدالدينهالقاضى856

فماالماهلةحنوعنضيئااخذيكهنفانكرانأخذمايمالمذكوربت
ادرةالمعفىفتوفىالثريفاالسروردكاالمدفصادراباسوبينييه

المذكهرالثمهرمنوالمثرينيطادكالبايالرييم

اثرنةمكةورهنبعطاعلموملولىسألألدجمايعنلحشرارفيوفىيها
ىارادغاالولىجمادىمنوالصعريخاالساجحاالرباءيكق

الشلوضررهناالمسببكصةمئأعمانهقلعظيمبماءزيد



3د3ييراؤالوتلضود

وصيناطرقؤمحلىمنوشيئعلماتعمةجانتاأضبلليادىفىعطيمصرر
ويويمكثيرالنجلهنمشكرجملةالنخلفىواتلفحريرمحلهمن

المودتبكرالعراقابوالشغتطااالخرىجمادىمناواجيهوفى
دضلثماورابهاافامصكلصافراثمهصرفرافةهنوأصلةيةعاصحنن
واريخايناثسنةوجماالوليتجهنةهدابالملكالسلطانمحبةافي

عالمحههؤذنافاقامبحينوارتالثسنةيىناالىكهرجوكانوصبماثة

طيةااشعركلثملوالالمذكهراالرفيفىالمجاهدتوفى8االيصالسحيدإبه

استعرثمرالمذاطرقيتتوفىانالىاالفضلالمالثالسلطافىمع
96نرالمذالتاريخهذاالياالضفالمثهالحعلطانهعارظيفةعلى

كيرتومىانالىفعالولمجصدمنوفاشسعزشفققلعةعليهللسلطافى

تاليافه

اليتزمحروصةمناللطاناالخرعنقدثمجادىمااالسعبموفى
بابلدووصلالمذكورالشهرمصعثرافادالخبسبوممدظهاريد

ووصالفطلبهينالىاالهيرصبفمحبةملدمنجبدخزانةللسلطاق

الثهرمةالحعثرينالجحةيومعثاءفىااطيلمنزوسفد

ايةهقبلهلالهطاروكافتايارمناالفيوعواجدأعظيممطرالمذكور
نبساكاأوالمن

افهعدبنعدالثيئوالمذكورقئالالثهننوالحشراالهنايومص
ارجىبنىدحدجمىلهيقالرجالقئلهاوكاقلحرالخلىابن
لالزبةبلىالىسبثجثالثااوضريينرأصهفبميريةضربهلمناصع



الكبرىاألشرفيةالدولةأقيافيالتلمنالباب2ز

مىالتىوالمدارسالمساجمالبحديداسلطانااعىالمذكورهرادخوفى066
زيدفىالمحاصروعدتهوضقاوثالثيئوبضحاهائتيهأعردهافكنزيد

عودارينأوصتقوعثسبمةمنانحونتف

الىزيدتالساطافىنتدمرجبهناحشرينافىاااجمماوفى

اياماربعةفيفاقأالمجرفىاقامثمسصبانهاعثراالهاألىفيفاقامالنخل

اطاسىاالحدمالىفاقامممنوالحثراالفىافييومالنخلالىرجعثم
اراعةبشانفىفاقامبيدزالىاننقلثمالمذكورالثهرمنعنوالحشر

اراصةبسئانفىشهررهفانالسلطانصامةالهذهوئ

بالشريفالمحىجهادرالدينجهاءيراالارسلاكريمصصبافىسثهروفى
االعتقالتحتابوهدبالهيقاالالذى

عظيمحرثزبيدئوفعرهضانهناصادمىااالربعايرموفىكحح
هذاوفيالمحاصرهـوقالىثمالخانالىفبلغالجامعفيهناجداوهوكان
عظيايوهاكانارمائنبنجةتعرفالتىالمجنةاجمورحزتاالحريق

هترجماالسلطاقالىمنكالقوطيهابوصلىرزكورثهررمضاظوفه

فىيستأذنونهوطاعتهمللسلطاببذلفيهاالمقيصيناتجاراوعنبهاهالقاضىعة

طوكوالهصأفيهلوكمندالفهايخطبيئالمبهالهاططةإقاهة66

الدهراولفىعيهمظبفددلىصاحبوكانغيرمنوالمصر

يههمجماءتفالهعالهايخطبردفكالهرهوزصاحبايضاوكذلثه

واذكاناماانحاهاعليهمنمواالطاعةهنبذلوههافلذكرنابهااسلطاناالى
سيةاتاضىكسئاوكافلثهفىلمم



ال08العانيالجزءؤردهالخو

الونيئوبالتةهذاصيلهمامنهمالواصليهابخمةوكانت

يالصؤديهالبالملوكحاصيةأوبلغو3ربمارحالىحمناللهبم
بعدكتابصدروفىروسائهاجماعةيقوطكابلدةاالكبرقاضىالمحب

هوالناممريطولانالشاروصميرالمجمارالدافلثادؤرهنواصألالبسملة
فلئهينالىصهابالعالمفىاونراءملثاالمكرمالموقرابماوالمعظم

هالذالجليةوالماصبأمليةااقبالمذياسلطةاحماشقطباملكةا

لركاثقزحىالذىالعصوعيدلمصرمميداالمظاءولجأرأشال

366حمامزوالكرماللمفضيلتىجامعكرهههنللىغائبوممزحرمهفى
االعالممغيثيهفوالىقوطالمكنورفاضىوالنممالفضلوسميلتى

ظاللهالحافقينفىويئجماللهالمحهأماداجميناطالئقطراالمفيهن

الحياضهزتونعصهالمدارعضافيةالمشارحصةصاولتهوالزاك

0633بدودفىىواعداصودفىاجاؤهبرحوالالرياضىممرعة
الححرةمرأبئقيلبعدالمنيفورايهالشريفطهالىويهى

الخارمتهمكالقوطبلدةجماعةانالقاصيةدولهالهتدادهالدطالعالة

بذكرالقابانمبريثرفانالدامنالمسلماالمظاموالدورالكرام

بوالمجداالعربممامحررالممظماطاصنةاالعظماسلطاناهوالنا
اقةخلديالشرفالملكاالجملالسيدالسلطافىيمصواالشامصالطين

ملكافهخلدالساطاقموالنالماقبذكرباهنهبموجمووبالضملكه
366مثراالحدالخطافىيتتنرفونهالمالماضينئمةواالاتمقدهينواطلفاه

السلطافيموالنابدبهرالمابفبرهاتثرفننبوربلدةهنهااعثربلداحدفى
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8كه

البهكهنريخةأوا3فافياثاعنالبابه62

موالناعلميخدثمبالةهنهمورغبالجديلتالشةمذملكلافهخلى
الةاههابالدلطرلفهىاتجاالرفيهذاتبلوكاشدام

صالطيىبذبهرالعلالمنبرسرفيثعسوفىذللةوغيرولدطزوالهرمعز

ثووالعددمالصرفهيالهوللهمنوصرفواذعلىهافدروابالدهم

بذكرلنبروتشرفالمذكودوفىلباعةاقؤهابةباطاالىاصاساقد

والمجمالسبصالطيهةسيدالمعماطيفةاالعملطافىالسموالناعابا
بموزاجميمدلهوافيملكلاثخلىاالشرفالسبدالمفهللسلطان
كهبمحملدوله

للىالطلىاالصخروجفيلغهاملهوالناصدقاتههىالسوال
اءاطبمامحائففىلحهاليرالمحروسيواناقسالمحرفالعلب

يالجرلبزيىاليفودكأالمعدروحمؤءرصممنتقدهللحدوديخالم
لدكتابىسمبفاهاالسبيلءعدىوهوالحقيقولوافهوالذكرلبيل

تلجمالمهمكلليقوطبلدةجاعةفهوباضارةماطالزالالحالىجنابم
ورصيئلمنونورثللىعلنوزالقويملىينللىونورالنسافىيسف

مىوغرملطورىلحديناوشيابمسعودينللىوسدييلىلالر

تمسئهمنفافىساىواالفاخرلمجلبذالةائففدمودينالجارالمحد

كلدااللوقالههبعغااآلخرنىهنانياائنالبجلهواعتصمبفبله
للوهوالنالبالضةللىللوليمجتاجوالالجنةنىوفاعلهكفاعلهلليى

دولخطفاتهوجميلشفقاتهجزيلمعةوالمجرمهالكرمالتو

عالمأءالصطلىألرأىثمبالبؤيةلياظينهالطدماءجملةمن



ال3هـ3ءهثالجزالرنود

ونيعأتشالىافهأسألااللمينربمهوالحمدالمرصلبنسيدطا

566اتةاطدثانطوارقمغاومجرسهاالزماقنكبلتمنالكريمةصاح

وبهةلمهورحمةجحلةالمجلسكلآصالثمرحيموربئمتاقكريم

والسالآالحيةباجظبالحبوديةنالمواظمنممنعلى
منالثافىفىيراضثالهماايضااطاشيةوفىابالاخدهنا

وسبعألتوتعضضلححةضهررءفاقى

الدوالافسعدةجاتللىوتسدالوفيقبافهوفىكتابمماحملةهنا

وحسودهاعدوهاودسسحودهااثهأتمالسرفية
بوقالعحرأهلتكتبجارمضاقالحثراالواخرمنو

السلطانآغالحدهوقبعمهاهاربانهاخرجوأنهنررابناظافةبهزيمة
الثماحمه

واياحاقبنمحمدبنكلهالدينسىصترإلجمراضالةشوق

االفىاايوفيعدالىمتضادزدمنخروجهبهاقالثرللحروسفى

صولىمن

666محمدبناثعبددالدعصيفاسعرللقاضهضواليناصىمنو

هعدبنعبدارحنبدينويهلقاضهواضرضداالسهيخايالدق

حرنىوأقعلهوءلماحمالالسلطاقلهوحملالمحالبأمبراقالعلوى

3يولالبهوريهشياباتالىكقدالزاالممالالنلرقأيهوبل



الكبرىنجةاالضمولةأفانيالنامنالبلب3ه

حيقيسجيداكراعمحهاللطانوجردشوالشهرمنالثامنالحد

الجهاشوغيرهمعربمنالمفسدبخا6لفطوكلهبه
ارحعىعبدالدينوجهلقاضىتوقىالمذكورالشهراهلىوقى

سهامبابمقبرةفىالثهرودفنالسابحمنيومعليهثهارحمةالضظارىمحدابخه

قعالياداظيربخهاحعد4الصقبرالثصيخوجنوبىيدرةألنوقريةكربى
وممىزيريلىالسلطانغلمانووجوهالمدينةأهلوحفردفنهكافةتها

قمثاراصاداشهىعاقآللبياكامالرجالتهارحمهكاندوته

نالىتهارحمهالمفنون

استعروقدزمحروصةالىالسلطاننقذمشوالمنالعامنايوآوفى
الديئلخراالميرعنعوضاالجندفيأميراقيسونالدينجفاالمير

عرالخاصهاالحديومتعزالسلطاتدخولوكانالبلىابخه

شوالمن

366

بخهمحمدالعقيهتوفىثصرالمنعثرالسادساالثبنيوموفى

الجصقىابراهيمبناصنحيلالصا4الشخأمحابمنكانصاغ
ثىالدخلهالماحفىللضنىغنىظاللفقريهعايومئذطحضرقدوكان

المضنىعلىبنفسهرىثمساتللننىعندوقحدموضحهمنآضاالوجدمن
عنكمثفوامزكرماعةعليهمضشئأفوغقواةفزتثمصاعةواغنق
االسقضاصرافيفىكثيرالسىخيراركامياشجدوهوبهه



9ء3الثافيالجزاللؤلؤيةلمقود

وغرهمالفقراءمنلمنأرادمأوىللتهعقالسرورعيهمضاادومجب
ثالثينكهنحوللتهفىكانوالزوجةولدلهفيولماباألمن

ويهغويطعمهملوتيأمايشترىوهوبروأكهبينمااسنو
73وقبرضوالمنعثرالساجالالثاءيوآدفنهنبمالمأالئهرحمهيم
عليهاالئهرحمةالنظارىنالدوجيهالقاضىقلرعند

يكرالسالكلابوالمذكورتوفىصموالمنوالحثريناطادىيومفىو

قسهوجاهدالصوفيةبوتنسئهقدنوزبيداهلمنرجملهوهو

عليهثىالياناسالمدينةفييريوكانعليهالىالئيابالقىحىآوها

أوثوبمأحدألشهوأناطالةظئهعلىوالكثاالثوارعفىيدوروهو

ارغالالىيئكألئاولمويطرحهحدحيومنووءكثرقىفالاق
هالمدبهوروصالشهرمنالحثريناطادىالسبتللةفالكانالمذكور

866وقدفوجدوهالبابلهضتحوابابمليهودالمدنةفىلهاخبللتالى

السريرالىلدهلهبمفاشارالبيتبهلواودخنحملوهاالرضفىتمسهالقى
هقومتافاصميحالسريرذللهملتهاعلىعنعهمعىفاعليهفوضحوه

بقرالقزببابمقبرةفىالسبتاخريومفدفنذللةيومهأولفىمات

وروصاوهاددزحفرواليددزأهلمنحمعكثيىدقهالباجوحضرمن

تحالىثهارحمهاعموافهاللثهقلثهفبلرضىيمنولم
بئاحمدالديخاسهاباالميروعيهالقعدةذىاالصدتاصعيوموق

هثلبزهؤلؤاعودال
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ثهول

الكبرىاألفرفيةلضفيمفطألثاهنالباب053

قحؤالىالخالفمنىابئكل

كأالىالمصحوراطجعمنقدآالقمدةذىمناظامياثفي
مفىوالمقصريةالقحريةفىااايديخهصهاءإالميرواشرالمثرفة

مزلدمةالمؤكورةجهاتهالىوسافرالقحدةذىعرسادسليمة

عثرينمناخصمنهمفقنلهبالمقاصرةفاوخالحجهذىمناالفىيظميس

كثيراأضتاموالهممنوصبماخرينوأمرجماعة

وكاتزبيدةمديفىحهودى3أالحجهسصهرذىنالراجوفى
اكإيهربخهعلىالدينموذثالقاضىحضرةفىاالثريةالمدرصةفىاسالمه

هالدينعزاالميركساهثملضهاايدمجساهبنيومئذاطاعشرىان
زبيداميرافيومئذكاقالفخرىحمدابن

خبزازيدمنيضةفىالبرغالالحجةذىصنالحثرالوصعطىوقى

رخصعاورخصذفهبدجلبثمايامثمايةمننحرافاقاموديقوحبا
ثهامجمدتاما

بكربواالدينكىالقاضىفىتوالحجةذىمنوالصرينالرابموفي
اقبرضنيوقبىتعزبمدينةلمجيلهبخهموحمهبخهاحمدبخبكوابىبخهجمهانجه

فطنةزمانهأوحمدوكانذحموراالشهرمنوالحثريتهالراجيومح

وأصندفنفىكلهوبرحالحمفنوقمهكثيرقرأنظيرلهاليوجدوبهاء
فىمدتهفكانتةاأقطارللملكةبراالالقضاءالسلطاقاله



52االفياالجزءالوشالضود

تعالىافتةرحمهايامثمانةاشرواربعةصنينثالتالقضل
الشفارعبدبخهأبربهرالديخارضىالماجدالفقيهتوئالسنةهنهوفي

بلتهأكلوجداناقارجلوكانخىطالثالخيرأدبناحمدالمقيهابخه

فينفعفيهوممقفضالكغعقالووأرجموءةصوكثرم3ا
خلقهيخيردقهيوهوحفركليهافهرحمةلةطاوعروءةاالسلساش

صفزشمنعئراقاصعالخميهيومدقهوعقدونهمةالوزير
تحالىافهرحمه

نحوالىالمحرمسنيثايومبةالمعازأغارتوتسحينصتصةوفى

وادصرأهلهلهمفترصدالغمنالساجاليرمفىمرجووكاقاالوثحى
انياوهالهرصدأهلفىفوقرايخاالمروريحتادونالتههالثاهـففىزييد

كاقكبيراالعلرنجهموسىلهيقالىفاريممخهمفقنلوامتآكرفارئةثا

يوآودظوااخروفرسفرسهواوأفمروصامنورئيسامكإلران

ووهبالمشدفكسابمخدزمدينةالىوالفرصيقبالرأسالثامن
ةدراميخير

هيومفدخلهازيدمحروصةالىمناتزطانالسئقدمريخانهذاوفى

076ثماالالراحةبشاناتصرفىامناالمدبهوركرالشرمنعثالمحادىاال
االفىبالقوزالخصرددرقصرالهسقلا

ناحيةفىوالياوكلققالمالديئهابيراالهرئلالشااخروفى



الكبرىثرفيةاولةالهقيامفيالنامنلياب353

السيرةحسنصثهماجواداأميراكانخديةلجدهأهلضنلهقرعد

تالىافهرحى

كانوكاتبااابنجمدبخهاسؤظهالمذكورالثهرسدخوفى
يراررجالكانبؤصيأوالحسكرمنجآعةلهقحرضمديةقلهقن

عنهتهاضااللسانبذىء

الكدراالىلرالوزالدينضهابالقاضىئقدماقاويخهذاوفى

صهااالمواالالصحض3

الطواثئبهةريمةاالجهةتوفيتصفرمنعثرالثامنيوموفى

اشالسدطانناموالوالداماالشرفيثهاعدبخهحتبالدينجاليالجله
ودالضحرددرالقصرسنفىوفاصهاشوكاعرهتةاطولهثرفل

جهاالمحروفةبةالترللذكورفاشىامنعثراالصعبحااالريوآضححى

وفىالهتارعيسىبنطلحةندزينالصحالمحالثضىيةششرقىنالك

دفماويوموفاصهاللةفىوحصلالكدراهمنالصحاحبوصلوفاتهايزآ

اتقضتفالايامسبحةعلهاالقراءهواخرتالبالدفىعامعظيممطر936

ضهرافاقامرااراوأجاليقرءونقارممسهمائةقبرهاكالالسلطاقرتالغ

عشزنلهمبىووبدينمنهمقارثاصتربنورقبواجازهمجمياكساهم
رعياتبرهاودشديوأسفعظيمحزقعلهاولمحشهيسالحمخوضهاخالمهبيتا

نتوكاالبهائمنيخيراواتاالبقروبلهاالنرعوسعدةوفاحهايوم



3كهالنانيالجزءةولؤيلضود

مظاهرعاخارجاغيرهايدعلىثيراعالمروفنفحالافيررأةكثيرةا

الرحمتعبد3الذكورأوالدهمنبحةوآأمىالبرأفحالمنهعله
ثألبمفىالدينيةافآشمةولهاالمجاهدوعالاالفضلهباسالناصروالهحمدوأالفائز

هومدروقيمومؤذنإمامافتعزمدينةمنالواسأفىتبيةالمهالمدرسة

يردهاالطرفمقاطعفىسبلهعدةولهاالقرانظوناماواومحموطة
وماتوالحقاوالمدرجاتالطرقباصمالحتأسكانت3روااالرح
آ37وغيرهالشجرنالمازونبهيتخسرر

الناترىبنعلهدينالموفتاالفقيهمنهماالعرمنجاتورثاها

دهاعبدبخاباكرابوالدينرضىوالفقيهالراكلبنعدالدينجيلوالفقه

االفاضيهمنوغيرهمالمقرىءببهرابىبنأحمحيالالدينثرفوالفقبالهبيرى

قصيدةهئت1وقدقصائدممنسى7الساعةذهتىطايئه4الباخا
وعرزمنصداداوجعلتهايومئذقلهاكخت

بالمحمدوألصبرالرزعظيموقابلالدهرلنائبةوالتجزحقر
واآلحرالختاذوالخلففىقضىبماقدفقدقضىخطهبانتكترشانوال

رىيأجملهالينسرى01وامترحالموتعنكفيرىألكله

اطرضيهةوصبرافانءالصبرمنوئرهالقضاحفوفىنحهدا

اليدرىوانكاقايدربئوكلهوفرقةاجاخالناسضىقا

والقرالمامهاطباقبينملسبيلمقدمضواقرونيمفكم



الكبرىاالضرفيةالدولةامآلفيالمامناباب3ءه

الشهرمهاصالثفيكماقدخلىبحدأمةخلتعظمىأمةكم
الدرمنظيمالهالئاكتتثرونابحواتدمضراملوكمنبهم
زيدوالممرواليرافاقيستؤجعظيمجذمنلئامحم

راقطفىالرزيةسكلغعلىوأجراةوعصصمبراالرحمنفزضك
ومسحنفرليرىوبمحجزيحلضرمجهاقىيوالزارعفوالثه

والبثراللهمنبالبشرىيخوننعثهاصلمنكاالملهافتسصكل

تجرىوأدمحهظفهايمثهومناامامنصافيمميثهمنكم
القصرزينةأصفرتوكانخاذاماقصورميةمنهاحعثتألقد

ترىحهأداالفتاابوأمىحاوفايومواالرضالسابكها
ثمديدوذاصبرذابأحهوكضتبجاثهأكاتماياللة

رمندحتصدحسجامناولئخنىيرممنخسبى

الحصصننقفقورجمالحصرقداحمودفقحنحتاليامصسقيا

هـاليادرةثهاصدآأويااحمدآأوياعاسأمقيا
راطثللةفيهالنهاتمنيتالتىبعدليثكيلىلقدطال

فكريفيوذكركايكلنعييخيايخبفامنحىقذغيبتفاجمنت
الشطوعنبالغنئشطرشيرماحقيعتةالثطرمنىاالأنتوما

الرنالميوناؤكأمافىوالثرائأكدوجيبهكههرااو

يعرىالنلىطيففيالفنىقيولمدناالذىاطبيبقربيلولم



ال55المانيالجزةالؤلؤلحقود

المطرالىيدالعطرعطراينصالموياحياالمجونوجهثهكال

صاقذالفىالمدفونخصكعلىةورحالجبينذاكعلىص

يشطيروررصرىكأقالحوماراعدحيقوماوزقغردتاوم

الذكرصصاعةفاللهالذاكرينمنالورىفىانلظفيألوجمدىهو

برمنصثهوماسرمنفيئهانقمنومافيكنثطمنومايخثه

والصبرالتجفدإأجزىوأتواخإذالالموتباتوعلى
قصرالىقصرنيغرصنننقاتاهخاالشثهثمعندىوالشئ

صطرالىارشطرالعاولوكانالفدءغلىلمايفدىفلوجازان

ممحههراوارماحنأبيضنديةالردىتحنتحىولوجازان

غرجحاجحةاريفبوأصدغحابشوعتاتقبومقربة

نجرىونجرهمفرفروعهمجقةالمنغسانصهالالصن
والقهراالرادةعةكيمغالثاسياالاعراكوكص

فاةشمنابوعبمدولماكاراللهعاملهلخزرجىسنابنطقأل

اشاسلطاقاموالنابنتحمافظجهةالسميدالددرتوفحةريمةالجهة

وفاةبدفاالضالملكالسلطانآوأقاالجنةفىسرهاللهدقدسييا

الفىواليخرجاليدضلالنصردارقمرهفىكامالاصهرالمذكورةجهت

فالكاقوبرجعالقرانمنتيسومايقرأالمرحومةبةالقرالىللللجو
6الداردارالنصرالىمناالدطاناتقلهاالولرريعشرثامنهالءاالرلر



الكئرىنرفةاولةايامفاالنامنلباب2ثه

بيدبزالسلطاناالكير

جالالطواشرجههخةالىكربالجهةاللطانوجشالتارخهداوفى
وفىكامالشهرايدزنةمدفىاالطانوأقلاالشرؤعرجانالدين

زبيددتضةالىالمشرئةمحةمنالماركاطعموصالمدكورثرراا6خر
الدارالىرجعفيايامافيهفاقامالدلرالصالحيالىسلطاناانئقلايامبمدثم

اآلخرييعرشهرمنثمانلمضىمحبيرا
الحكرفىالمدبهورأغارالسلطانالشهرمهعثرالسادسيلةكاننا

عزآفلماالمديةفىالتبرحاصيسهمصكانتازالمهبلدالىصوراك

يدوكفمهاربيهةفارنفوابالخبرصاسيسمجماء3غزومعالاللطانهألمكا
ومحالهمقراهمالححكرصبففونابىوعبمفحملفقلهاليؤبهمهاالمهم

يومابالدهمفىوالحمكرالسلطازآفاقافقطاالبالمواتىخرجهايكونواولم

عازماكورالمذهرالشمنعرالساجيوآفدظاالمدينةالىرجعثمواحدا476

عثرعشروالثامنالساجيوآبقيةزييدفىقاقامعليهموالمحطةاليمالودفى

أن3رصحالهيووخرجاالتهاوئفداطربعددإصالحوالتاءعئرق
أجيهجيقفي

الديارتضيتابهاوفرصانعنهااالرسانتحزجاد

اعتذاروالحاقوالديةعليهدالأكربخف

زبالىاظازنداررسلهجميلابخهالفقيهببيتللروفةاثعربةفىنححل



3كيالنافاالجزءالؤلؤتالمقود

زغعاتالدروعاهنيئ1والمالديارمنافهةهابحملهواص

طلصماجمعوحملبادرازيدالىاطازنددرفنفدموالخزيدالي
عساكرجماتفىجملنجهالفقهللتسارمنالحازنداروصلهفلماهنه

قوسوثمانمائةالفوارجملالبىسمائةيؤصذاطيلوكانت4خمورها

وكاتكةالحعدكللحطالجالدةمنراعيااااباعنخارجما

أحكرافنهبهمبالدهمعنالحيدفهربالحقاريتبالمحروفةالقريةكثمحطته
ادشدباخهـ

سسكرالمنصححووساراافىركبالمجموصرلهيممنالثافهيوكانفما

576ورايتهطابىابىبنعلىامبرالمزمنيئمالمزمارورايةخانةاطامنهعمبطن

انجمرلمجالسلطحمفالعيوناطمارسياوقدكانماابيدابالدفدضلإنمصورة
اصدنمالهيجةفىصبح3دواجهمودرالدهمبنسائهماارتحألأوالحصكر

المصورةالمطةالىالسلطاقورجعالعمعكرمحلتهمقهب
بابالرهاقاليمثايخوصالالمذكورةدططةقىوقوشالسلطانهدةق
ع4يرعثثاللةلومثذيخيدوكانتايخلءهنعدهااحفرعالسلطان

بانياغيرهاالسلطانوضهممعهمالتىبايخاليدليناكمشايخووصل

مروربخاخلقبمألىالضاحورجعواقطيمةبتخفيفمنشرركريملميكف
وجملتهاجمحهااكأهعهمابافياليدارسللدطةفىوفوشالسلطانطالفال

اتىايقارتيفىالسلطاقوفوفجملةوكافىرأصاوعشروناحمدى

عثريوما

676ئئلبالمقاصؤالمحىالدصنربهااالموغاالمذكهرخرالثحهراوفى

ثغيهابزهساللؤلوبةتوال
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لمحث

الكبرىثرفةاالدولةفامفياالمناالبابال853ير

نجاءتالسلطانألىبهاونرصلوعهمروهوافنفراثالثيهانحواءثمنهم
كورةالمذالمحطةفوهو

شههدالىةرو3ذملاطةليهنالسلطاناننقلاالولىثهرحالمحغرةوئ

بتجالناتحىالديااءاالهير4فلفماالىمنضثمالكدرأء

يرالحروالفرشالذباغوءتالصشافىالدتوروعيىواخعهالهليى

ايامعثرةمننحوآكجافىالسلطانآفأفاماالىيقحعرجالحرجمن
دينارأفاخسينمننحواالعكلوانفق

واهلررةعونجهحفيصنجهوسدديةااسبخيلاتهىاحروا

رءوكاستةايخمةاالآوومحارأساعةارولكانحوازبدربئهـةالدو

الرحمةعجدالدينوجيهالقاضىفليهالمحالبالىالسلطاقانقلثم

ابألىالىالساطافىودضسونزنالدعيفواالميرالعلوىحمدابن

منىالعحمدنجاالرحمنالديخاعدوجهالقاضىوحملعغليمجيشفى

جيادماوقاددينارعترافهثالثةالضيافةمعوحملماحملهالضيافة
ارقيدبالفاالفاخرةاصاباومنرأساوغريناثيخائذصلييط

اعىرأساعشرونالجادايخالمنومحبتهمحرضعسكرووصل
المصعورةالىفركباحضارهالفائدبلدألىبالركوبارزيركالالسلطان

علىفدخلواوممهاضهمعهووصكلمابناحيدبنحرابىالعائدباووصل

ونقررشاحواعلهمظعالثريفةكانفهنسبمواعيهمفاذتمالسطاق
منرأصاتالثيهةبكرابوالقائدفاركلالسلطانخمةووبالدالىورجوا

القائدفارتاععساكرهفىالقائدبلدالىيوماكبالسلطافىانثمالج



953االفياالجزبهاللؤنئلحقود

فقصدعهمبجالسلظانفحلموربهحاثدطبالثدامحابهفاصلذلثا
صوائحهوصاحتالمنصورةالسلطالتودخالعليهفقفىالعائدافواجهه

876خراالىورةأكئناالسلقوقفاابدءثهالىهبأصيمدؤلمباالمان
فاخنريىالحشوطلبءتتحاالعخقالهعهبالقائدالحالبالىورجعاينهار
االطافىاخلقهدرغاوعشربنةواحخرسشاعشرراوائنىلةمياطهن

افيهنماعندهيقيةالتزموقد

ئععةيونافاخرالجهةعربيخولبطلباسلطانااصوبرز

صاححىوأرسلرأضاعثربستةالتالواعضواقىاراثوعشرعن

ايخلىمنرعوسلمجسةجمازان

نحدصصالدالنهااثااسزالمحالبلىالسلطاناةاقامدةوفى

مثذاشكيلبنممر

بنهةالدينعزيراالتوفىاالولمطحادىعنتركاعااظأيوآوفى

يرمودفنزبيدفىامرامصذيووكاننصوربنفيحامحزفبكراايى
المذكورالثهرعتنرمنالسادس

حمدبنمابرانجاررتالدنجمعيهانجااص4بوفاالسلطانولماع
انجاممهسيرةفسارخصوربنوصفبنثرفال

منالقرشيوناضاررالمدبهورالمنينالحثرالسادسيرمخراوفى

76الىأفالخبرنوقدالمدخانخلالىبشيربنىالمازبةعلىرءواحكل
كئماحونأخمفىكأنوالحاخلكبمنولمبرأهرالمحازبةباناغرشيينا

اقرثصيودتافاهتزمنحوخرجؤاحمماينإقرثابنارةاللماتافالالجع



بلكبرىاألشرفيةلمولةفيلمنيثامناباث

افراساربةمنهيافنلرجمالعشرأئنىنحومنمنهمفقنلخرالهاراعالم

روأصارجوأضزوافرسينوعقروا

جموعظيمحعلىفشالكلالمعازبةاغاراالولىىجاشسلخوف
جماعةعهمبحرجمنجرحواواغذوهموطرفشالاهل

جمىبىالهارىالثمغقملاألخرةجماوىشةالجمةيوموق

الثيئمهؤنلهبابيهمصاالعاكلطاوالدفملهالدرجهمبنىشعخاالصعرى
منهملترصلئالمالكيبنهنجماعةقئلهايضااالشحرىجهيضبنكل
االضاعرعيدمنجاعةقئله

نثوربكتبالحالىأصرهبرزالمحابىتلطأن11اقاهةمدةوق

دكرهفىيوعاوركبلناسورغبالفاحىالهلةاقملابتنفش086
اضمديدبهاالناحيةتلكاهلصكرالهحنهبفاشحصنودمحدالمنصورالى

وكانابلماالىظكيومهخراالسلطانورجعاقىىابحفىحرقعا
اياموألثةثحهرأاللباخااقاهتهمدة

بيتدخولهوكانايةالرداالاالألىالهابىكهالسلطانرجعثم
واحمدةلياتبهافاسىاآلخرةدىمنريخاوالحثاالاقالجمةيرمحسيهة

فيهافاقامالمذكورالشهرهنوالحثرينالثالثيرمافدالمهجمالىار
اءاالميرالىالجهةواضافاتطعةيخمابتخةكتيلرعيقمشوراثالئقايام

هرالثصمرنحاهناوااالمنالخيعىفدخلهايوميدزيريدسارثميناتحىالى

راجلىالفأتالثةعوهنارجلومنالبىحمسمائةهننحوعصكركمفى

رأشاوتسعونةوسميهشانوالمفسدينالعربهةقبضهاالتيالخيلامامه



ألثالالنافاالجزءةلعقوداللوفه

المذكوراالريخفىزيدهديةفدخلالطريغهفىهنهاشءهلثهقدوص
يوتامشهودا3حسناوكادخوال

عالافافاملقلجوتاولكاتالسبىومويومشهررجبكرةوفى

اليانعقلثماالثينويوماالوجممالسيتجممدارالرورفيالسلطانه

الجعةوصلىافييومزلدودضواالربحاهالتاللفيفاقامرداراف

عالكذللثالثافىالستكانالشهرالمذكورهنالسابعيومدزيصاخئ
جماءزبيدعشرفىاليومالجحةوصلى

يخبرعفالمشرفةمكةهنكتابرجصهنأصثرينامووصل

ائلشاصاهقرلنلثانفدبهرواأالنجارهناليهموصلبماالمللثالتركبكتمرك

وصلتفالوتسحينصنتكالالسابمعثىشيومفىبندادالىعصره

هايقلوجميعوحمليىاوابنصدادانهرصاحبذكرناكاعسكراوانل
بصشرينيومفلماكانهصراليفارسالفىفىوخرجادخرقدمماحملهكال
فههاندادالىوجوشهعساكرهئتمرلكالمئاالمذكوروصلشمالمن

دالىشوإلهنعثرينمناشهراربعةفيهاافامذريعاقعآلاهاالوقنل

386أناخرصفربعدافىبضدادمنوخرجوتسعينستصفرسنةمنالصف
عظاعسكراععكرهوكلنفارسفحمسةهعهوشركاهيرافهاشك

ثالثيننيهمانوذكرواوغالهئممغلرعشريهماثنىمحطهفىاصليسيرا

منعليهموبيتحصيرةفىمجعلونالليلاقبلاذاانهماالسعونياالفأ

تمرلنهالملكولمارجعنهميودالناصمنداالىيخرجمالئالمجرسهم
والسوسهادرييأفصدانهفيقالالثامسارنحوذكرناكابغدادهن



الكبرىمنرفيةاالدولةآفيافيالحمناالبلب363

اعلمواقةاهلهسااحاسبما
وبتابرنوقايهخرجمصرتصدلمااويرابنهنادمايمواها

برقوقوخرجاآلخريعهـثهررمصرفىالىوصولهوكاقوانصفهواكرمه
طراوالرافىتجركلمانهوذلثهتحصىالعساكرجمةفىهصرمن

نابنىاصامعرساجمغوسارممهسارسهاالكاوالهتذالفقيهاجنديا
الثامالىحبوصارواىدريابنوصارمحهباطرافيقممهوساروكيرهم

رهمينافهيرجرانونراجههدانالرومصاحبالىوارصليامال3
هنكتابوصلهمانهالمثرفةكةمنالواصلايمابصاحبكروذ
فذكريمانكةبمينالمجاوربمفىالمىبهاينالمجاوربعضمنالثريفةالمدية

اشاماالىالفاثالثينعسكرهمنهقدمةأرسلتمرفاثهالماثانلجغهحملبنألسب44ت

نهابنىئامااحربمىفدرعلبهومنععكرهجهزبنائبجهبمحمع
مقتلةمنهموقنلهتمرلكامحاباخهزمالنقوافلمااليهميهيحاواساثموغير

ثاكثيرنهملفنابعليهمالثهلوأرعمكورينةايهورصراجمة
عمااليصللمةوصبطنوتسمصتخرسأوهواالريخهذاوفى

خبرقىوسيانهيروالواقوالرومامالثجموعهنهااانفموهنبرقوق
تحاليالثهثماهاق

هرالناتوفىالسةهذمنرجبصمويامنوالالثافىالسبتوفايوم
محافأاوالأكابروهواالشرمتالمحثهالسلطانموالنااتالفاشالملثه

ةالمذالتربةفىوالدتعدودفنتعالىالمحهرحمهوسيهةاناذاعافال

وعقرعلىالحسصوساشمعاالاخالفعلىصدزأهلوحضردفنهكمافة86ر



ثي3النافيهالجزاللولؤلةصودل

مملخ7خرهاأيامحةصعيهءةالزنتواالربمذواتمنعدةقبر
المذكورثهررجب

عادتهحهجمارىفافاماللىاسلطانازلسحعجانغرةاالجمةيوموف
الرحمنعدالدينوجيهالقاضىاتهرصعانمنعثرادىاطالخيىيرموفى

الماضىهعاطاصثداوولوصداطااءاالصتيفضدفىالعلحمدابن
الجالدحمدبنالثهعبدالدنجهعايا

صهابالعاضىاوئقدمعثرالسادسيمألمجرالىالسلطافىوئقدم

فيهافاقامالمذكورالثرعشرمنالسابماالربحاءيرمزيدالوزيرألىالدين

فىءتالثايةالجهاتعتنرالىالتاصحالجعةنهارخرصافراثمايامثالثة
بأصرهاةالجبهوممرتنالثهفعمرالدارالؤىالمحالبفىاقامه

زيحدالىطلعثمالخلالمجرالىمنالسلطانطلعالحثربنيومق
نووالعشربنالرابماالربحاهيوبمتحزالىوئقدموالعئربناطاديوم

ممحخلىأواللصياوتهيأالمدبهورانصهرشحبمنلحثريةااالمناالحمديومدخوله
مال5حقعوريقادوهنوالوزراهاءواالمسوالقضاةتهاءاالنصرلحضورادارءلة

اطاضرونوكاالمحهحغظههالعاجرتكارمضانشهرئالتفيعمجلسه
أجهماالمنبالرطبئفضيلفىيتازعئرمضانشهرفىهالثمرمجلسه

وممقالفبعلىالرطببصفضيالاألجماعضلصاجهمتأفضمل

المائلونوكنواعساؤهاتهاهةضهاهالحنبفىالرطبتفضيلالمال
اصمالجالاهلاشدوقداؤهاواصالجالفقهاءالرطبكلالمنبتفضيل

عارفامدققافقيهاكانالتزصاالفىموصيبناحمداللينصنىالفقيهالى



الكنرىاالضرفيةالدولةقيدفيالثامنلبدبال6

6هال

3هال

بناسماجملالدينضرفهالفقالمهماعستهامةأهلواشدمااكا
هذهحماضركاندبهأءيتوقدفىاطسينىالمقرىألثهبكزبنءبيابى

بصحمدبنالمحهعبدالدينعمفالقاضىالسمريفاضرعاحاآالراقمة
أحغهجنهانجانظإرفىلهداليزهانهاهلامملوكانالناصرىالثهعبد

يقولجثالمنيالطيبأبىبتولهاألس

بناءابيصيفرفاصرلهعناناالصالتبسأذافاضى

لملنالزاطالتيهةواراحربههايفشفبماالحدقالعائل

ودانتالهودمنأةاأستصهررمضانمناالسعاالرباءيووفى
هنوجهاوكاناالسالمبئدخالفدبنكلمنوكرأتالحقنبد

عيهتسضحقهالذىفها1صدتسليمالمطهرةالشريةآا4فانيليناالسرإا
يسمماقاالبعالهااجخماعالفرتةبيهحاالحاعونرقالحكممجامىفىفسله

فدوويثاههاعلههوواظه

فىاميرانجلىبهادرالىبنحمداالهيربدرالديخائقدمالتاريئهذاوفى

الطنىاادرينالدجهااالميرعنهاايبوانفمل

االجملالقاصىالالمةاالمامالفقيهوصدنوالصثرالايمنى

اباالاليبامطلومىلرالثشهناليرازىيحقوببنحمدالدينتجد

مترلةانزلهانصفهالسلطافى4اكؤالكريماباباالىوعلفلمااكريمة

ندوكانانةابريسمجمدددرهماالفللفورارصةايهكل4بحاتيق
يوصولجهاويتجهزيتزؤدهادرالفااربحةبمصروفعدنالىلهارسل

عاءأانئفاعااالسبهوانئفعوأالكراماالعزازعلىعندهقيرزلولميةا



ثي65دافيءاللؤفيلنود

سوىفماومثاركاوالفقهوايارخفةواوالخواطديثفيعمرهفىوكان

الجارىالصحججاهعالوضرحهفيدةمصنفاتولهجدثاكةثذ
ثحباتةعروتالشةهذرمضانالساطاقصعاموكانممتحاشرحا

باباليأبينمديةمناللطيئبهادرالدينبهااالميرووصورا

هال8المذكورالثهرمننصصالهادس11يوموعرلهوعنالسلطان

قاسمبنعلىنالدكسالعريفوصلوالعحرينالسابميموفى
الباجاللطافىعلىالحدتيريدونفارساثالثبنهنعوفىجهرانصاحب

اليتالمحةرحمهعاحتهجرتوأنصغهمكاالسلطانمفاكر
المالنصرولدهوكبورةأثحباتفىالفطرجمداسلطالداوع

عبرأتبدالميدمصلىىفصلىوالدهعننائاالحكرالمضصيرجملذ

امثهوديوهاوكانعاثهمجمارىكلهالسيدالمدانالحسكرفى

يندلمججاعةانتعالىأدتةرحمهالساطانأصالمذكورثهررمضانوفى

اكهدمضبجهةهواليناتربةالماركةالتربةفىيشفعونالقراءعن

المرايحضرعلنيىالشهرصماطمتليلةفيكليحملوأصرأنبرحمه

بنوخثرارصةاوكااشعالفائزربقعوالناثلىالمدبهورةربةاعلىوالمرتعن

وأمرظموثوباضىيامقطعنصفمهمننرمهمالجغوكساقارئا
ئالتيهاالخروشكهنمدورجطعاممدورجدرماينارنفرهنهملكل
صلكهمتينخرطعنلمحذكوربنلبهامنثحصلهاالبقريكيمنرأسا
وغيرميةوالسرأداالمأذنةهن

صيهامطرورعدحونهدينةفعزفىلثهرئععاالصاالسعثرمنسمد
لبزملىمرلق3ثود
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قلهحتىوأعدساعةفينفرأربعةمهماتماالبرقافاصاجوبرق

يتمفلماالذاناثنافىوهوالبرقفاعابهيوشصاعةاظئافىكاناحمدان
افعهواخمااكاخه

هديقزيدمنالمثزفةيمضالىجاطعمنقدمتالتاءوالحشريوموفى
وكافىحرضفىمقطحااالطينىجهادرالدبناالهيربهاهـاشرفياالاهدوفى

العحدذىغزفىاجهاائفدمه

بخااحمدالدبنابثمالقاضىركبالقحدذىهنالحشربنيوموفى

عنفاتنععبهالتىالقطعةالقائدهنيطلبالمحالبمديسةهنمعيبدبنممر
اوزيرالسكرفاصريرللوزهؤجهاعمكرهتوخرجعليهمايتوتليم

تررالتىفيهاهوالتىبالدهودضلتيمةهؤيمةالقابفاخهزمبقاله

واخذتشىلغيرهوالاقأئدكوماشاشديدباالمسكربهاوصورةاك

وشكهاالالدعنبوهصمؤلمةجراعةواصافياصطبلهفىالتىدوابهبقية096

ووعلايامااففأفامالناسالاوفرراضتهىبصبالدهالوزيرفىفاس
لجدأهلكافةوعلىلجهذمةوطلبعليههايجببتسيمقائداب
فيهافاقامبالداليورجعذللثالىفاءجيب
اساالصأفارالقرشيونالقعدذىمصالصعربنلوأجيوموفى
راخيهقكارجمالثالثينمنغواههيوقالالمازبةكلرهعبوادى

اوطلصاعثرراستةةالزهذهفىبةالممازمناحتزسجملةوممنمنهم

عليهدوانمفكاالسلطاقاليبها
أهلاهالكلالمحازبةأغارتالمجةذىهنرعثالحاديموفى



ث7ءالثأللىالجزهالؤلؤدةالتود

شىرالمووساالقرمنشيئآكنيرامنطفنهبزاطناجةفىزبدالوادى

رلهمعلىفثالهنالمصحوراشاحكروااالايدفاغارتبامشفولينامهالكان

بةازالىتوخرجتجزيالهاالفهبويدزدىوعلىاغارخهعةتالمعازبة

6ااعحتنقاذالمالنجزواعنطلبههمفى
اوزيربطلباسلصالمناومعصبرزالحجةذىماراالواخرالعثوف

نوألعثريناالجيومالمحابىمنلقدههذكانحثيثاطياياللبمن

ممرمعبدبنالقاسمأبوالشرفوهوالمحابىفىاخوتهاحمدومركاطجةذى
زدهـالي4وصووكانميبممربالاسماجموهوالمابمفىاآلخركوش
اطجةذىمنيومآخراالخينيوم

صةشعتارجفونواحهاموزحقريةفيحصلالمدكورةالسنةهذوفى

أواالخمرىاالولىكىجماتللهوواحديومفبعيرجفةارمنغوا
روايةعتالةهشاهدعااالحالسليماننجارابوأفقهابدلئهاخبرفى

علماواقةغيره
باباليزيدرسةمحرالوزيرسئقدمالةوبوتسحينسبمصمنةوني
كافةعاىالسلصاإنباعسيالقبولالسلطانفقابلهالالمةممصبالسلحالن

االصراصاهاالمئهآاموالايضالقاثهفىوخرجلقاثفىيخرجواانالعسكر
36جدإثمقاأسلطاتاقالجهالثمرتاالبالىوصلفالواعظاماله

وعزمديارآالفحمسةواعطاهبزناربغلةلهوقادسنيهكعمؤحماه

المحرممنرالعايهمتحزهنخروجمهنهفامةاليافزولاعلىالسلطاق

عثرمنهارياالشينومزيدودخيله
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الكبىالحثرفيةالوآقيافيثامنالبابهحال

بالجياتاالحاللجايةالوزيربالثقدمأميزببدفىالسلطاناصئقرفال

اللطيئالدينبهااالميربقتلالحموصلاذثلذفبيناهويجصاالهية
االدساالربماهللةفنلهوكانحرضصدودفىالجااهلالذممقنلهوكان

يرالوزعثرفئقدمالتاصعالسبتزيديوآالمقنلهعلمووصلالمحرمعثرمن

إواينالىاالميرلخرعوضهاتهزالشهرالمدبهورهنعنالمشراالصديوم

اتسضاعنانخعةفىنجرالدينواتهراالهيرعلمحمادرالسنلىبنبكر
ارلثمخالكارعةاحواليقرراياماالكدراهفىيرالوزوازامالنلى

عصفلقنحواازماجهاتضاليالديوانمنتجمدالبامهنيومفى

ارزيربماغنيفاصراهاعيمماواخبلتيالدبالديؤنافرجعوأوبطثوالا

قشوننالداالهيريفمهمهقدوكاقغوهمظرجوأعليهمبرةإلتالحعكر
صحامخهدافقتلواإبخربفاؤخواالسنبلىبنبمرابوالدفيمرظراالهوتبه

عوهممبغمعكرالالناثديىنهاهبرماهرهممنرجمالوئالئيئ
نثمواصرعثررأصاثماجةاوعشرجحةهننحوالقنلىاحزهنعيراهبة

الذضريضجونبونيالوزيرالىرسلهموصلتثمبرهمبممنانناربةار
واطلقفالثاليالوزيرفاجمابأسلطايةاالواجاتمنعليهميجصعما

صحانالهوشكالطاعةحسنعلىوحلهماهمكعالصارى

للؤويتهئواانالحكصفرامرالسلطانمنللىفيالسبتكانفال
صغالحكرمنهحهبمنبلقاهبانيامزيرالوزالىوأرصلالمعازبةبلدللي

السبتيومخرزيدمنالسلطانظرجالمذكورالشهرهنالحاصىاالحد

تيمالعسكرهنهعهالوزيريئوخرجللربمنأحدبخرويحلمولم



ثىااللىاالزؤربةادمعم

اطجنبةبالدفيودخالاللطانهاخوفماهواضهممنثقلتانقدالمازبة

الوزبرفوصالمييناوالدالأرأءبفخحمازيموفىعباصوبئ

السلطانفحهااتامالتياياجهاليالماهواإوهرجماشديذاقعاالفقاتلاوال
اصرفتحتىطوافاعنهلبصدالموضعذللةاليغيراليالسلطانافىظنهموفى
رب11هنفقلجيدساعةالقتالواشتدباصرهارالماالساكرفهبراعليهم
عنالاماكثرفهمصدفاهتزمياابثابفهموكثرطائفةالعالساعة

مكيبعهـامائةأكرمنيوماذللةفىتنياالذينافىفعالفيهمالجالوفصعت

اضديدبانهانتناباكمننساحممبمضأوالدهمبمضلوقبهير
ورجعالمذكورالصنةصهرصفرهنهناطاهىاالحديعمالواقحةهوكا

دمهارزيرزورجعهرامنالسادساالثنيئيرمزيدالىالسلطان

596عهبهدركافىالعايةنحوالجياتيرالوزرجعثمزيدالىالحالياركاب
واكاليمسيراخرجثمامااالكدراءفىصفرفاقامهناثامنااالربعاهليلة
صهامالوادىفىمتشريفبهيراجممامنهمافىالمقاصرةفأخبرعنسهام

عرفمنبقئلفأصرالكدرابهمودحلبهاعةهنهمفلزآالرزيرفقصدهم
الىنالملزموقةمكزوصوآرلرجمالعشرصتةنوافهنهمبالفساد

الصثرفىيهذلكوكاقجيدبخزأنةمحتهموارصليدبنالسلطانباب
المدبهورةالسنةصفرهنمناالواخر

الحدفىبهادربنأبوبكرنظرالداالمإلراتهزالمذكورصنرثهروفى

حسافىبنحمدبنعلىالديناالميركىعنعوضاافودلرسفىاهيرا

الجاونقدمالثتيرىلاولعنعوضبهاناظراالمذكورحسانابئولكز



الكبرىاالضرفيةالدولةأفبافياالمنالبابس

أصهصالمظراةالشصاليالشتيرى

متغازياالساطانخرجالمذكورصفرخبعااالرم6خروفى
نهبامحراهمالهمالهنجهعثررجمالةاربمنهمفضلبةزالمهالدالىزلد96

االولرمغغرةالخيىيومبالدهمالحسكرفىأللطانوأقاماشديد

المذكوررفيحهرمناثاالالسبتيرمزيداليورجعالجحةويم
زيدقدخولهوعناتحىالدبناالميرتماهـمعهووملانعررامويد

واركلايخلىهنعسكرجد

وجيهالفقيمابناحمدصهالمجالدبنالفقيهفىخرشااليعشهررعرةنى
وكانهالخماخىصورصبناطيربنررأشبنافهعبدبنارحمةعبالدبخا

نهيرهمزيدأهلثيرهنجمحكلجهوالقراءةوحضردتمتقاعارفافي
ضهودايوماوفاتيوموكانهـكم

أتمروفالثيخرتوفىاالصهرربممنالسابماالربحاءالتوفى

يةاخرسهامباببةترلىوقبرالجبرفابراهيمنجااحميلالجيلالثيئ
المديةممالجا

سااتبهكافةوسريافوسالىاصالىأإبهباررميوماهذلكوفى
لطريقاراءبشانفيىالتىالثرقيةنطرةالتنجيتومايفلئهوث

بناحهااسرالذىنيفنطرنالكرلئاقبليئاولموالمرشديةيةرالى

دزيلوادىصداوكانسالمبنحدبناطفاعبدالدبنصحراجبىالقا

عشرهصاطاتاالحمديوآيافوسسرمنالسلطانرجوعوكايوهئذ

االدشاالثيىيوملىمنهاطادفاايحقحميرلصيدالسهرالمذكور



كي1المثعالجزاللولقلةلعقود

زيدودخلثااليهمكهناوأقاآةصسحلورطرسستةوالعثربن
والحشريناقامناالربماءيوم

36هنهمفقنلالمحازبةشرفىاآلخرأغاربغشهررغرةالمبتموفى
مناحؤثياطنهيامنوصذكوربنابراهيملهيقالرجلفيهمجماعة
زبحىأفىجهموارسلوحرثمايةإلمالة

اخالثاايومازبةالمعلىاشىبنعلىبندثالدتواغارإلهيربدر

خهبرهبمافدراجمينواتهرواأموالهمامخرافنهبالمذكورالهرهنالىاج
االميرالسكرفادرلمحاافترقاوفدتارالىخرجؤصربالهخيولهواجشت

فقاتلجمانبكلمندو11صيهمروالرجملافيهنجماعهفىبدرالدين

متاصدعيهيحطفصولمافيكتحتىاشديدقناآلهمهاالهيرومن
االقبنحمدبنوعلىاالنفبنحمؤممهوفئلفضلفرسهبهصكرفوففاله

المدبهورنجرداالريخجفىارجملهنرصالعثروأصدالحكرمنومملىك
االلبمنعسفىافيحهادرابنحمدكناالهيربدرالدحينئذ3السلطا

ثالففييهىالرعلىبنحمدالدينبدراالميرواشزفثحالفىفاقام

المذكهرأالريخع
896وجهالقاضىوصلاالولىكىجاثهرمنالحاهىالخيىيوموفى

حالسلطانوكانبينواطجهنجدةالعلوممبخزانةعدبنالرحمنعدالدين
الناجةتلكئاالهواللجبايةندبهقد

اجاالملكوالدكاتاالولىجادىهنالحاشافالثاللةوفى

الديالدزيرابالماضىاصوصلاالثرفالمالثالسلطاقهوالناحس



الكبرىاالضرفيةلدولةفيامنيمامناالبابهكث

6

جيدكؤانةصعحبتهووصعراالدصيوآالثاميةالمجهاتمن
ايخلمنرأصابحنوأربيفووص

ناللطيفىبهادربنعمدالدينبدراالميرأغاراقاويخهذاوفى

الىرسبالروصوتححةمنماحتز4جامنهمفقلالمازبةلجدالىفال

المذكورالتاريخفىالسلطانباب

ياقوسرالىللسلطانآنقدالمذكورالشهرمةالحثريخايوآوفى

دلزالىيخهصروالهاطادىيومووجعأيضاالوحعثههحميرمنسةفاصطاد
ثمالخلالىنقدمثماآلخرةجادىمنالثاكالخصيسيوماليبهافأقبم

والعنارتعثموالتمنالسادساالصديوآالىآهناللثوأقاالمجرالى
دزيفيآفاقاالثهرالمذكوومنالساجاالثنينآزيددخولهفكان

االحديوآوتقدموالمجتوالمجممةولخعياواالرباءوالالثاهاالثين

الروآوبىلنقاراضرجفىبلىزالوادىجهاتتيةالسحبأمالكهلماصرة

مفعثرالراجاالئنينيوآزليددخلثماقىفىوأمسىوغيرهما
رالمذكاوللثهر

اباصماعيلخالثرارالمذصالشهرمنالخاصاكريوآوفى

مديةشوأخرجبالياطفضربر6لهمنبرصالجبرقىرايماب
ذلكلوجببسببزيد

احمامجعاكخأسالمذكورالشومنمترالسادسيوآفي



كيلبزءأالفيلحفوداللؤلؤمة

اقثمهبرصاضربابالشاطصربالمكهصغبفرجاثيئالجبيقىهمابر
وصرفذالىناجمابهناهناخراجمهفىلطانافناشااسماعيلاثغ
براليبهيععافروااننهابهوأصرالمجرالمالواليبهفارصلاهيراللداليأعؤ

عنالرياحصرفتهمالرياحثمديديوهاابحروممنفىبهصاروافالالمجم

هكفاقامهامصالوادىصمعاعلهنلساالحديدةساحملفىلقتهموامقصد
هتستراهنالك

007المارابمااورطاناسالثهـرالمذكورمنالحشرتيومنى
لالفى11بهواخمالدارالسلطافىمناحمافىااركنوهوبيدبزالذهبدار

هدةافربفىففرخاصديداهظعا

ووصلالحيلمنهاعدهمورحواجميحاالمحازبةتارجبفروفي

رجبهنلثاكالسبتجممفىالقحمةصاحبنجرالدينسيفاالهيرم

رأصاعرتعةهووصارجملافيمنعكرجيدفىوومل

المتادةاصبهوتاهنسبتولاواتاذالثوكانالخيلمن

اابميرالراالميروصلرجبمنوالحشريخاراجالسبتجمموفى
السلطايةاالبوابالىمجيىهطهرتنجاحمدبئمطيربئعاىبنعالح

بعيهةارواعطاعلوانمالسلطانبمساوافىذرصنالسلطانلموالنا3و
رمالف

وراتالىممرتوقدشعبانمفايافىمالخلالسلطانونزل
ثرقىابمابربعةااالربابلحوبةالسلطانوجعلتوأالصطوالراريق

الجلهاالسدطانتعالالحويةفاحتدتوجنوبىوثماليوغربى

ابرمعثىمههمةالؤالالنوما



الكبرىاالضرفةالدولةفيامقياالمناالبابهكال

انةوالطعثواوفرصشانةالةعلوتاتالبمائراالفيالهواطيروالبشهال107

تاماحسنارحسنالموضعبازداندةاواوالركجخانةوالشربحنانة

الدينوجهاالمامالفقيهتعق3ثحبامناخاسحاالشتموفى

االحديومدفظوكانكراليحىاطايىبناحمدبنأطهعبدبنارحمنعجد

مدينةفىاطديثخعنوبهبرعالموحضردفنهالمذكورهرااالصرهة
نحالىافهرحمهدز

فاقامالمجرالىاللطانئقدممشهرالمدبهوراهناصرالدااليوموفى

المدبهورالشهرهنعثراالسعالألثاثخريماالىجتهؤنزهتهفىهنا
اظيسيوزبيددخولهوكانزاالربمايومالىفيمافافامالخلالىارئفعثم

السبتيومولضاويهيمريسايوالجديدالدارفىفاقاموالفريناطادى9هاي

الثامنلظيسيهماافدوالحمثرينالرابماالعدتعزيهممحشصةالىونقدم
المدبههرةالشةهذهرمضانالملطانوصامالمدبهورهرالثهنوالعثرين

دلرالىعدفىافاهتهكاشتلحروشتعزئ

حمدالدتجمالاتاضىارمقعانشهرمةالسادسالجحةيهموفي

فىالقضاةالسلطانوالالسيرهحسئفافآلفقيهاوكانالجيدكلابن

ثمالناسساشعدمحبوباالسيرةحسنالثناءنحعشكورنيتحزمدينة

ثمهدةنالثهفافامعدنمدينةفىالققماءوالثماياهافاقامالسلطانضله
ذكتباايخةناخترتهاالبهرالتضانريهانالسلطانأرإدانفصل

تحالىالئهرحمهالمذكوراالريخ

الديفداالهيرطوعلالعهرالمدصورعثرهنالحادىيوماني



س5هالعااالجزةلضوداللؤلؤ

اقبرلبااسلطاتاإلاالسلطانبابألىاطيرىالثريفاحمدبنمجيى

الفحلرجمدالسلطانيوآوعئرينوعثتسعةالسةهذهرمضاناالسامو
تحمدبدرالدينطريالنقدمهذأيداايامانقضتافاوعدحارقى

307هنمهئقدوممنالمؤمبخلمحتهوسارالغرالحروسالىملىالزياد
صموالشيرهنالرابمالخيسيوملحز

نابرنالهابهنخرعسكراارزجردالحاهىاواراجاللةوق
هةجيدكرفىتبحيماصحفاماحنفاحةفىونءطتياانهمواص
اشديدكرحصراالععوحصرهجهاتهصاشهنباطصنفاحاطوالرجلالجل

فعقثاملةيصرسألوامعبذلراواطصنامحاباذعنشالاليولمحاكان

اوالدهمإزلوااحمماواصناهمالهكوصلوافاطاعيههامفأالوزيرهن
فاشتراهبهينزلواانارادواحمونطحاماطصنفىنمواثاونساحهم

يحفظؤةعسكرايهورتبههصناطوتبضمنهمارزير

هالعابرةالىالسلطاهـنقدمشوالمنعثراطادىالخيسجمموفى

الجعةيوملموةالدطلعثمثمالعئرمناالمنلظيسيعمالىهنالكفاقام

تعثراياعصع

307لخرنيهالئهاغارواالجحافلبانالموملالمجةفىافاضهائاءوق
شلالذىالسلطافىالمسكرزيادتبنحمدناالدبدراالميراليهم

رصرخسواشقلعواصراربعةاربحةرعرسهمحزمنجماعةمنهمفقنلمعه

6خرالعهرالىلوةالىودفىالسلطانواقاماطيهن
وصالئهعبدوأسراخوةالقائدبنلىقنلالشهرالمذكور7خروفى



الكبرىيةاكعنرالدوهقيلمقثعدمنلبلبثهال

بالجهاتاالموالالكطلدايىاليالوزيرنقدملمافللةفىالسبب

الواجباتمصعيهمابمالقائدبلدألىيإنامنجماعةهربالثاية

يخحواناتائداابنعلىوايخهبمرالقابئابىالىهـالوزفاليهبالسلطاية

الييمالوريرتحبوصلهبليؤوووالالسدطادرعيةمنأتاهممن
ابافكستباصعلىواالمذكورينالرعيةهنمعهأبوبكرهنكانطرد
هصضائفايهواصلأنهيحدبكرأباخيهالىفارسلريتكدالوز

فىصهعلىقدصارحتىبكرأبرشحعلمفاايخهناجةالىاتقلهثماوزير
بإنونهروصالرابالىاخيهبدارهووعسكرهطفأطغفلةجنعلىالقرية

وكتبايخهوبالدبالدهواستولىءفبرقتهفاخذاخيهعلىمثمعسكره07ء
االعنتالغتمعهصارقداضاوأنابالدأخذتدانهالوزيريعلمهالى

اكابراحلبحفىعليهةررخلذالثكلفعزم4إابهيرصلانالوزيرفاص

ودكناخاكتلمأنخكمجسناللهفارافحلهوتجواوفدوارأيهيلد
موضعاليبهوارصلبكرحيلئذابااخاهفقيدبهاحقفاتعندكابخه

المنصورالحسفىاحهاسارصلهبةزيراعلمزلمافيبخهبالدهمنخر
تطنقهأقواهاالمىبأيخلثمرلانإمالهيقولاليهارلنهصارتربااف

العسكرفعطضقبحهانقريةمتخياعنعكرهفىالوزيرحرجبخروجعلمظادعي
العكرالسدطانمحملهتندتهجحهالمسكرنطحتمنرجملعلىعمكؤبعض

علمفالمهوراهفارصاهطرفكانلهيقالامحابريفاهنافقئعسكره
فارصمائقمننحوااكانووعسكرههوحملهطرفالشريفبفلهالقائد

ردالعسكرعليهموردحشااثاالصعكرلمفثبتالسلطافىالعسالكرعلى507



حمثيعالفىالبزهلحقودلمؤلؤ

ودخلهالقائدابنافهعدوأسبهاعةمعهوقئلالمائداابخهكاللفقصادقه
حوابمىهناهاعلىواصوليشديداخهاههاكرالمصمورةالعع

دؤفىوقعاتعداذيهنعثرالرابعيوموفىوغيرذوقاشوصالح
هضياقاليالجحةصالبدهنانهقلشاليدمطزالخالفوساشونواحيها

مافهافىدكاكينعدةهتوفتعزيوتاكثيرةاففاايلمنجزء
تبهيرةموااتلفتعظيهةمياهزبيدوادىفىاللةاظثافىونزال

المحارثقالماهـوتكررئقطعولمالسيولوتابتاسفلوفىالرادىاعى
تيتوبالستىلهاعهدالبهيرةهواضعزبيدادىفىوسقصزةبحدمرة
السلطافىرجعالعحدةهنىالساداالحديرموفىاالدىبمااحىالض

عمنتدمالقحدهمناالءاالربعاهيمنىتحزمحروسةالمالجوةمن
607عئعرالثاكاالصديومزبيددخولهنفالمثرفةمكةالمصمورالمالحج

كالالمالدابةالىبهعرالشهرعثرهنالراجاالتينيومزيدهنوئقدم
مطرالهافىالمذكوروقعالثهرعشرمنالرابعاالئةيئجمموفىعصعيدابن

سفنمنسفاشضذللهفىوغرقسديدةرياحإوهاجتعامعظيم
ذىهننوالحشرايافىيوماوفىالسإلقالخالفساحلعلىاطجاج

مكةصاحبجمالتبخعلىالتريفبقتلزيدالىالملموصلالعدا
عبيدقلهيومئذفنلقاتألافىوتالنجوممهقملهالذىوكانالمشرفة

هىالساجيوممنالوادىناحيةفىقنلهكانجمالنبنعلىالمقؤل

دعدةلذىهنوالعثرينالساحىالشتيوموفىاعلموالثهشمال
ابابيريدياللبقريةالوزيرمنالدينثهابالماضىئتدمالمذكورة



مبرىإلضرفيةالدولةقيامفيالنامنالبابهس8

الخفمنجمحهوبماؤاوغالخطاموالهنمحتهبماالسلطاقريفالث

خروءوكانالحجةذىشرةعيراظيعمزبيددخوا4نفوالهدايا

ودضلالمذكوررالثهناالفىالجمةممنالجحةصالةبحدزيدهن

الخفوالهداالجلمنىةووصلالحجةخىهناللاالنينيومتز
مرالناولدهاصلطافىاعسفاارأسوعشرينثمايةالجلعدهكثيركثىء707

اءاالمسهصعنوخرجلضائهفيصفرجاحمماكراقكافهييقاهاالصرأنالملك
واالميرالطينىأصهادربنحدعنالدبدرواالهيرىاالدينبهاءاالهير

فقابلهالحمكركافةفيالشريفصااالباليوصزيادبخهحدممنبدرالد

لهببزناروعبغلةلهوصرفهلوبمةةصيةوكاهرضهمقابلةالسلطاق

ديخارالنى

حمدالديخامجداالكلالقاضىاتهرالحجةفمنالسادسيموفي

اقطارفىبذلكمنشورلهوكحباالكبرالقضاثالشيرازىيحقوبابن

وهواحقالمذكورنوالحلماءنالمشهوراطفاظمنوكانالمجيةاسكة

قولحثالمنيالطبأكىبقولالناس

جنبهاففاالصضرفىجالجالأرضأصدرهفللحمرستاديب

حشيؤمؤاهيرهديةوهوالسقيملجابنمجىالمادالريهوصلذونح
رحرمنلثمرجلهومىحيىساحلمنالخافيامكهخالجوابطير

مصراوطيورعاحبمنانهيقالصاحبهاسمفجهيهوبذههنلوحفيه807
ةصفبهكسئوعلالذىكاالسلطاتبهالكبارففرحأمىائهالبض

نفقةالعسكرفانهفؤكالالفاكالىالطلوحعكالسلطاقالخرعزمجمدانقضيولماعص



هؤأثعأللىالجزةاللؤلؤلحقود

وتحينثمانصنةهنالمحرمشهروفأطجةخرذىأفىشهرين
السلطافىاالبالىاليرىولدوصلومماثةوتحيهةستثاقوفى

ابالىواضرنصاطاخضروبلةحصانالهعلمرصرفوانمبمعامالسلطان
ثمانينمجملواسواصرالفراشبالسفرامرالسلطانبرزالتاريخهذاوفى

كاالثالثمالطبلخانةخروجوكانارردخانةوخرجتميامنخال
المنمورالعسكرعفةمىفلكآخريومهوئقدمالالثاهيوموهوالمحرم

ماالواالرضىامالفالجشتطاولهارضفىكأنكيخى
بداعلمهنهعلممفىوأتإلماعمنهعلمهضىاذا

607نحاضتمفوجدمجسضعنلسيراباالىياهاوارصلاةالمقاحهقريةفىفاقام

داردضلهفكانمةالمقاالسلطاشمنفارتحلنجشصريرةواصيرةافجحعلى

صهصلىآأرالسالدفىفاقامالمحرممنأحالكثراالجصةجممجلةمنالسالم

ناوارصلاالموالوبثالرجمالواصتدمناجهكلهنالقبائليها

ثصديرعنواتغنكرهبالجايمةعسكرايطنهمدانصاحالسيرى
وكافىوعنادهوهكروافسادفسالمحهأسلطانانخكهالسلطانالىعكر

صعاحبالسيرىابنيومعذالقاثلمنالسلطااليالوصواعنتخلفهنجملة

هىيكضراصاحباطبيمثىددردبنوعلىانيالاالقىوعبدانبحد

وكلنابناجةاليايويرفالئهتوالهالسلطانافىثمالثوائحبل
المدينةمنالسلطانقربفلماراجملالنىعراهارتجفيهافدالسرىابن

كثطالسفههناالسهنأحدظنفىيكنلممانهمموظهرالمدينةباباغلقوا

017دارفىفاقمقالمضدبوهعذيكنلمعنهماللطانفربماالدبوقلة



للكبركلهاالشرفيةالولةآقيافيعامناالبابهم

فاظواالمحرممصوالعشريناطاحالسىيرمقصدهمثماياماالسالم

هزيمةالسلطائكرالحخهزآاشديدنهارفتاآلهنماعةوقاتليااالبيل

راهـاالراجعوحشاثاتااناصراحمدوولدالسلطاقوثبنشديده

ابتالىارسلعاوكانثافعادنةوالعسكرعلةالسلطانحملثمالكرا3

للسلطافىفكبسهمالعادةفتأخرقمثنهمالعسكرفىزيادةنهيطبونالسر
مجدوهنهبماجماالحسكرخرابااخربهاقهراالمدينةالعسكرعليهمودخل

هنصيرااظافرالسالمدارالىالسلطاقورجعجماعةاطهامنوقلفها
العصكرمنقطحةفىجمبلشىالكلاسلطانالمدبهورامراخرالشهراوفى

نجىعليهمواخربوااشديدفعاالاهلهاافقاظبحدانهنناجةللنعورالى

السططافىالمصوراكالصكرورجعصيعاكثيرااحمالمهنونهبوافرى
لمطافىالىبابابهاصالىاعدالملكبئالبافىدللثيئووعلغافينصالمين7ا

اساللصانانثموكساهجدةهقإلمةالسلطاقفقالجهجددكرق
هنبالخضراءالمعروفحصنهوعلىالحلثىدابنعلىالضىكلبالهطة
صميفاالمسكروصيفواعلعلوحطالسلطالمحوالحسكزيهفساراالثوائبلد

ايافىاالتينيومهنالكالمحطةالعوافيالىالسلطاطلوعوممناثديد

ويومالثالثاهويوماالثينيوملبصورنحثطتالسلطافىفافامصفرهن

ددابنعلىوكافىناحيةكلمنالخيىجممالحربعكليهموفغ4ااالر

عالثديدوجدالضيئفألويخرهماهلهمنعظمابقدجمعدثىللح
نتئلنيهاهوالىاباحيةناخهزهتالسكريتاتلينوخرجمالذىجمعه

أوالدولدشمهوقتلغيرهممنواحروفىبئفرمئبهاتمحهوقئلمعه



983ثافياللولؤمةلعقود

ولدهواصراعظماحمهنعظماوكاناطفاءهادوقنلاالسديبوهوالذى

داودنعلىدارواخربالحبينتىودطبنماصماوابوعلىجمنىريا
317وايترىانمازلوحرقتاشديدنهباداجاصبتوخاهرالهوخهتينهبسماو

الىوحملىالضدرءوسواحقزتصفرمنمىالخايراظيومذلكوكان

تاطىابأزفهاحتىضراوواطالمحطةزلولملطان11يدىبين

تسليموبذراالذمهوطلباطصارشدةناهلهااقففوالعراداتالمبخيق
اطبيثىداودبنحمداليئفنزلفللثالىالسلطاناجمهمفااطصن

نائبوطلعاطعنواسلمعلوانعماللطانبمماهالسلطاتباجهالى
المحطةوارئفتصفرعئرمناالفىالخيىيرماطصنضففاحاطانا

الىهائنبهلةحلىواخوكماوالدهمهنالرهاقوسلىاالقبأثلدانتوقد

ارابعالسبتيومأسالمددراالى3السلطاورجعرهينةوعثرينثمانية

منصورأظافراتعزاليورجعايامااالسالدارفىفاقامرصمنعتنر

تعزفىعنيختهتفصغرمنوالعثريناالفىدااليعمفدظها

فيهاالمدبهورفاماالريخفىتعزكخلولمايوهاواربعينعمستةهذهغزوت
313دخولهفكنزيديةهدالىنقدمثمالمشرينالسادسالخيسيومالي

جرارعصكرفالمذكورةالسنةهنصفرهن7خريهماالثنينيمدز
ينشداطاالولسانابصورالعكراهامالتشلىوؤوس
الالدمنيدماشوحزناالمرادهىمانشادابلغ

حدادحدةمبأسيافياتعاصركوصتاوفلقنا

االعادىعدصولتافداتالشمافىيومصولةوصبا

ثافىالجزعثالمعودلدؤلقتأ



الكبرىاالضريخةالدولةفيمفىالثامنباب383

خهداقببكلاتيخاهم

بأمأالغابدكاسوفرسان

اوسابهيمجماالافزرن

صرفالقومسراةطلتوقد

ااصيعصىلمقرموص

افاتقزصاداوسحراطخوا

ضالء3ندورهمفاضحت

تمءرناآإانخصكضاهاا
نفزالىظافريخاحدناو

عىالسيرىرلمحهلة

أساثيغمثماانالفيمىأكأ

قرياكاعديافاخه

اسالياثمقفةصروبا

غالموترونثوابطال

غرعخانذرىمففئ

قرماكلاالجمىبالمجثىو
مميشالناااللهزاليوصا

ذوالممالمالمحهدالمالشاانا

اليمافىالرسولىالملئاانا

هناللاالءلىزافرعاكر

القيادسلأصزصديد

الجرادشطنترضلىورجملى

الالدهنطيرانوكادت

اممفادواانقواضبباطرأف

الفوادتلصاكرىاذايشف

الفسادحربهنالمحهبحرب

هنادىوالالمجيببالغ
وبالبالدبالطربقهحعل

الجيادالمطهمةاقباعله

وناديوماتوأجياذا

عادبقومثمرديلحقوات

غادلطالحفبغاددتاليث

الحدادالمشرياتورعى

الجالديومصمماجمالد

جادمحجهغركال

ابخادصترخىاباعاطريل
الرشادعبلالىاديناو

دالمجالملكاالفضلسيل

محهأاليادوكأفالماثبرهز

شادإلمنوالقالوون



383االفىاالجزاللؤربةلمقي

ىتالواليكاطرنحاعنيمىهاءاجمهتاجودحول

5صدالدادامغاظاتكاولفراهافىالقائللىووتح
وبادقالرمنشئتمنلوطر3االرضلمواثوتخدمنى

واخزعواستوحئهااسعأرزكورااحارتافىررزلمطانالىدخلولما

منينضلاالسابماالحديهعوفىالىحيبةوالمازلاشةامححورافها

الثاورىالهعببنلىالدينوفقالهةاااالهامامقيهاتولىالمذكورصحفر
اصإلفقيهإئفقزبدفاالفتعاتدورمنداوكأنإفىاكالفقه

زيداهلهندةبهفقويمىألىنالدلبمازكرياوباحغعقيهبناحمدانجا

اللةرحمهبةالطنفسهبافالوكان

لالنضالىطاتاسانقدماألولرنمرحثعنصرمناثافايوموفى
ثلجرموحاالىنالدلاافقيهاورآةناشتراحمااكاااالركا8اوب

ررينةالى4يوخراورجعاالسفلياقوسسستالتىوءالعبناحية
عياراتدادالمذكورءنشهرربئمنممنوالصثرثااليوموفىزيد

بنحدبناعلفعبداالدينطاقاضىايدعلىالمحروسيدالمجربن

اصطادءتاالعاىصحريافوصيهالىاللطاننقدماآلخرربخصهروفىصالم
االولمجمادىهنالحاهمعايوموتيدزةوسالىورجعاللهت
الدخنبرهانالقاضىمحبةالمصريةالديارالىسنيةحمديةاسلطااملار

المثهلمطانإلىهديةمنوصلمامقابلةفىوفلئاالمحلىممربناابرهيم
برقوقء31الدينفالظاهوسه

وكاقضرممىاطئااتاممابواناالدتصرف4تالفةتوفالتاريخهذاووت



اسكااكثرفيةالدوامفىامنابالول

صيرةبالناسفسارالسلطانعندفةجوكانلهزيدالوادلمتزميومئذ

صمببوكاتخريناونفعونهناممايخيراارعةوغيرعصعبة

وغهرهموالذدلعالمساحمنعةاومحهاجرةثريجيباصرفىخرجانههوتل5ء

المديهيريدوسارمعهحصانافركبيةالملىالىلجيعةرجعالنهارانقضىفل
ضيفاللةرحمهوكاتالحصانبهشبزبيدىالواحلةصارتفلما

اطصانفالقااثديدجذتااليهعنانهالحصادجذببهشبفالالفراسه

فغاباطصانبقوةلماقلبهالسرجفوغعلاحصانوغثمظهرهعن
ايماليلتهكامىطهردابةعلىطةالىمحملافافثمخهارمنساعةذهة

خاليائهرحمهتوفىالنهارثمنصفالىوظلكذلئا

سلمانممربنالدينتجاعاالهيرمرأصشهررجبمنسعانيوموفى
الشرفابرهحمبنحمدينااالهيرنيكاعوضتازبيدفىاميرااالبى

متواخبرفىاكراعةمنصاثفاتلفمجرلدءرظيالههذهوفى57
الدينصارمالفقيهبهاطةنفعاطرضىاحمدالدينشابالفقيهعنمجكل

هوددنايةاصاااحلىمنرجالافىلمتالثةمنوجماعةوهاسجمنابرهيم

هنجهولغارح3عظرودجرادوالهحباهنانبعثاذلهذهبفىمجرث

منهصؤفيابطغفانقطعفترعهااالرضفىححىجرادةرأىواخرات5ر
عات4فوغارضهعنالجرادغرإانأرادرجالانروىوصذايربيفىك
ثهرفىفلثطوكانوهربالجرادفتركهايثالهانلخاف4غثحتىالجراد

المذكورةةارجيمن

وئلهؤعسابمهفىاننخلالىاللطانئقدالصمبالتمناالهنيووف



المعافىاالجزاللولؤلةلحقود

يةحوخلىلمابنحمدبناالعليفعبدالدينمطاالضىجعلةالهنه

والطيلخانةلفواالجالهفكانتاببنأاربعةفيهوجعلاخوخينادارباب
613الخلاسلطاناولشنصالدبداكاالهن1كاكأقتأتاوسائرواطزابئ

كع7رورزهؤضانالسلطانماوحانسثىمنايافءمريرءاالموالالكراج

فىؤضانصامتجظنالصاابهرانولمحآاصحياكاناتيفالسنة
اعلمواللهاابدافئ

حمدالدالراالهيرفئلالنةرزهكلرخازثهرشيوماولوقى

صببأوالموزعيةاصهرالجهاتيوشذوكانهولاالالثالدصنصيتابن

تعذيبوالغيرخربمزالحإصفناتلحبسهمخهمارطالرآانهفله

حلىسعلطانولدالملطابابالىالمدبهوروصلشهررمضاناتاءوفى

جيادمترأستالهوقادلجةهحمسوةصحاوصبماهانأساطافأكرمه

اانفسهننهوادرمالفابعةارلهووبهلةواالأصدةاكاهللجل

الجاعةاصههنارثههنليلةصفىالحثميعامجلىمجفووكانآ
نطفيروزشابىرخانطهبنشصاههكوجراسوكانكلذلينالمحدو

شهمالمئاولينؤفىافاأوالدالمذكورضدةلفيروزشاهكانالندا

7أل7اعدذدزعهثماياماالملكفىصماخرخانرتاقامالمدجميارلدهذاوالدطغرخاق
لدالىهذاوكاناثاعاعاولىوااوالدهمنعدةوقتلوزءلمهاخوته

االواعماالندامنظرج4نفعاىخثىشصبافابهءههيهولمصضيراريوث

المجنالى

الملكالساطاناننافائزاافالمثوصلكوشالمذضحانريثهراءاوفى



الكبرىعرفيةاالدولةقيامفىعامناالبلبكل682

اسلطانيةاالحدتاتمستوفداالجوضىظفاراحبالمظفر

نجاعلىبناحمدالديناالءيرشهطبانفححليئوالحتنرالثافىيوموئ

هنرأشاشيىغومنالشايةكاتاهنارزيروشصلالجةمنالمحسى

الجهةبريمإيههحعاحبهاصفركانححمانجملبثافىهـبالخيول

لكليقطرفىبهاعةخرجضان5شهرماوالعمثرينافافيوموف

اشقصواالمجعاجمعفلماالخلالىزيدماالطريقفىانيناافغ

راالفاالخصومحضاراالقريئاهلحفاالجوففريةراتاالجهبمفسارضبما
إرونأرجالمنحاعةبهنجوجمدواامرضدخلىحتىيبخونالقريةأهله87

بمويخهـالمواضعفىرااننضلجلجافاذااالميهيطلبونفقراءيظليناهناضهم

فيهاوالمحوصهساكهمففمتواالنهبالعارقيقصدمنوفيهمالزةيقصدمن

فظهراألصههيصااصو5طعامآمحهماووجمدأغاخرةااياباهنعده

غيركلهاالوارالناقةاهلالفقماءزىةيتزيونولهموشنيال3اخالخاممه

بتلهملطاق11اعسافأخذممتة

تالمخارىحالسلطانحمعالسنةهذهنشهرؤضانوئ

فاوكانيوهئذالدينخدالقاضىعق3وعلهاقةصلهالثهرصولثحد
عيداففالخخلالفطرفىعدالسلطانيدشتىطرقهاعالسند

سكرالهواجخماعةايئوحسنانسمىكثرةحفىءظهلم

االلثيومالىهساللثآزإقاالمجرالسلطانزلشوالأخعنالثايوآوئ

عشرلرابعجممزبيددخلثمالشخلالىارئفعالمذكورثماخهراعثرمة
والعشريناطادىللة6خرنرتألىئتدمخبمالحشرينيومالىهاففافابم



783عالنافىالجزءةاللولؤلفود

هرالمذكوشالثمنالحشرينخامناالخيىيومئحزدخولهنف

ابرصيمالميرهحالدينتوفىتعدةاذىعثرءتالحادىلوموف

3ارصلبنكلبناممربنإشفثاءاتقالمثهحمدانجاالديناصداالميرابن

بالمرروقيةالصروفةالقريةنحدلهامبابرةمتيفنزبيدودفىوفاتهوكان

ةالهزةقرةصاخانممربنالتيفتلالحجةذىكاالراخالجحةعشيةوفى

مناعةوزابتهاوالدهوقنلفرفيهفجاعةمحةوقلزيدبواى

نمربنىماعداحهـ

برقائةوصبحينوةثمانةموالمذكورهالشةمذهفىصلو

المفتوعةالميموتثديدلةالىالدالبضمالدمأللهايصالهورقرىهنقربةفى

القروالفنمهندوأكاوهاتتفيهادابةكلفاحرقتاءنيثهاالالموبعد
هميثكاصابوالاهدهاهنوالبيوتهاالهنشىةالمركامجرقولمواطيرواصدل

نمننردالقريةخارجكانااتيناالاابدسهدتساكخهاضررأحداهن
العقاوممنقالالناشرىحدبنعلىالفقيهبذاخبرفىلحزآالقريةعن

المذكراشةاهنثمحجانفى

اهةالسلطاننزلوصبحمائةوتسحينتعسنةاولاخرئمصهروفى

كورالمذالمحممنناضوالمشرافاالخيىيوميدزدخوله3فكا

037بنممرالديناعفيراالهانفصلالحثريناالسعاالرباءيومفى

بنمابربنحملىالديناالهيرنجمورجعزببدواليةعناألبىصلمان
نتواصيرةاتخبوباحالمذكورالديننجماالجمروممنوالتهعلىالمرف

يوعثرأصحيروثمايةستةاألبىاصثبماواليئهد



الكبرىثرفيةولةافيامفىالنامهالباب2ول

وصودروابهوقضتثديةمصادرةحمودراراليةهنفصلولما

هنعثراالفىيوموفىالموتالىبهاضىاثدبيخرباوخرببابهئقا

ايامعثرةثآهنافاقايداصابسببزيدىاصرأشالىالساطاننقدمصفر
زيدالىالساطانوعروكانظعارحبصوصلصهاكآابئءوفى

المدبههرصفرهنالعثريناالفىالجمحةيوم

شوالعشرابمااالحدليلةبىالصليماظبنممرالديناجاالميرشوتوفى

بناحمدالدينصقالقلضىتومىاالولضهررخوفهالشهرالمدكورمن
القضافىعوضهفاتهرحيىةبمديضآأطابكرالعرافابئممربنبنحمد

كلولنبخالالإتحدثالدجمالالفقههآللر

الجالدابرهيمبفحمدبنطابناتاضىارلسرالمدجمماضاريخاوف

القاضىالجهةواصتضافالسقيمالعادعنكوضااطيسميةالالءشداحك
سالمبنحمدبنايطيفعدالدينصص

فافامفليدبوادىالنخلالىالسلطانرماآلخرنرخشهرغرةمى
المدبهورالشهرمنصعاالللةرجعزيدفكنالىرجعثمايامإلثةلةهنا33

فىالثاميةالجهاتالىالسلطانئقدماالوليجادىثهروفي

ضهالراصيومدزإةمنمدمه

عدتهاانألةوقاالجنههاعدنفافلةالمذكورنهبتيخانرهذافى
اكوكععرةمنكرآوالفضةالذهباهنعلجمالثمانوق

فاقامالمهجمهديةاسلطانادضاالواطجادىهنهنانيوماوفى

طاقاأنرربئعابالىاننقلثمالمذكوراصهراعثرهنالثاهنيومالىفها



683ألداالجزهاللولؤمةلحفود

العتايدبالدكرعلىالهواكاررهائخهمورهنواعحقلااسبيهةممثايخ
اسديدنهتافبهها

وادىهناطىةقرحرقتإلخرىكاجمادىالتامنيىأيوموفى

كنالمسانثىءفيهاببقلماباسكلزليد

صالحاالمامولدمنهديةوعلتالمدجورالممهرالعاشرهنيوموفى
هنرطوسوخسمحتطرفمماإلاخةومماصنحاءصاحبعلىابن

مىعثرالثافىمالسلفارالىيدزنهالديةاقدهتواطيالجاد

المذكورراك

موزحهنفقبضالسقيماديخاالبقبضالسلطاقاضالتاريخهذاوفى
337صلانقاضىعدمققاالفاقاموارجملايخلهمنحاعةزيدأليبهووصل
جةاالثالجهاتمنالسلطاقوصانالىالدين

منالعشرينشاءاخايومالمجمالىدباولهنالسلطادرجوعوكان

ئططاليصارثموالجحةوالخيىاالريحاءيهمجمالمهفىفاقاماالضرىجماح

ثمرجبمنالراجيماليفيهافافامنهممنوالصشراالسعماذدخازبيد

احمالفيهاعدنمنخزانةووصلذخريؤاورجعالنخيلالىئقدم
وووحهش

كاالمرباعناحيةفىحريقالشرالمذكورغهنعشراكافىيوموفى
ضررااالحيةظثهاهلهووانوفلةجمدالىالمرباععوقهناضذزبيد

وصلىبيدبنالجاخلىةالساطانعثركىاطاهىالجمحةيومقاصديد
المذكورالثمهرهنوالحعويناثافىيومالسبوتاولوعنالبمحة

مثدابزيأاللولؤدةس
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للكبرىاالضرفيةولةاآقياقىاالمنالباب093بم

سومبرزصالمذكوررجبصهرمنوالمثرينااللثيوماوف
لمجديدببأثيعئذاالقضيةقاضىالدينمجدالقاضىاليالسلطاد

أيىاإلهامالمحابالمدبهورالمجدوكافىصافحياامامابزيداالشاعر
الديخامجدالقاضىجمةيهوحممنارأيافمازمانهقديممنالثهرحمهحنيفة
فاسزفىلخربنحمدبنعالالدينهوفقالفقيهالسلطاناختارهنهمجات

المدجررالتاريخمنالمدجهرالمدةاما

للملطانوضحالمدبهورالنتمهرمنالحثمربنالسانماالربعاللةوفى
اللالمصالمحرطلوععندهيالدهوكانزيدمدينةفىلؤمدوهوولد

حسيهاالمسىوهوالمدبهررة

هنينوالحثرالثالثبومالخلهالالشرلدوفانزصلوكان

النخيلفىوعماموالعثربناالجيومالخلالسلطانونزلثعحبان
ثهربهارىالمةوالحشرينثاكللةالختمةوكنتحسناصياماوعن

نهيراءواالصالنتهامنالتشيعبسببالحاضريناثابعادته

وتدلدالقافشالعدنةقتل53ماولؤ حرىحرحرصويومنى

واليالىموصىبنمحمدبنالثهعبدالدينعممالقاضىاوالداترمافلثهفت

فثالهديةفىالئرعيومعذطكوكانوجمارته

ناعياثاممتاصزهنكسةرمشمالمنالسادسئواطامىبمس
تهاثبشقهمانسلطان

المجرفاقامالىالسلطانئقدمشوالعئرمنالسادسااالربيوموئ

خرالثهرالىفيهفاقاماقىالىرجعثمايامخسهناللة



كل193اقلبزلنوداللؤلقمة

المجرالياللطانتدمالمعدهاهنيرمولاوفى

امصبابعلىالتىابويدرةقرةنىاةامىناتاالريخهذاوفى
ريحهافظهرالقبوربينبئرفىورهاهاالمعالحاهلهئرجالنفيهايدبن

بحثوودقتصرنضتالئروغصلتهتفاخرجتأيامثالثةبعد

أهلعلىورصماطصومعنالثرفابراهيمبنمحمدالديننجماالمير
احمدهافلتىالمجثاثدعنهسانجثوااحضارالخصومفىعليهموضيقالممالح

فاخذالقرضية4قرخرفيااللقثمزبيدالىبهأرسلخذفاهـافخلفى
المجريخبرعلىوهواسلطاناالياالميرتبفكايضازيداليبهوارمحل
االهيرفاخرجطمابتلفالسلطانهفأصاوخصؤلىقشالتىالمرأةبحديث

أخرجطثمزيدءشواخبهصاثودارجمينواكبهماوصرمماالمعحةمن

خشباتاربعلىحاوعاقهالكتيسيطعماواصقتلتاكأاالمرأةلرفالى
33خربوماالىهنالةعبروافاماءطقيناحول

حماالصلرتوقدالجالفىهطرعظيموقعالقحدمنارابعبوموفى

نجهاالسهايقادهعلىزاثداعظيمصيلفنزلنخلعقبسةتحتعافلةا
هينلمنهلكواالذينلحققوالربهاناطلهناوصامالجمالايسيل

جمألمنعنأةاصورجملوبهيرصفيربينهاعشرقساتعمحةنماف

وكافىبقالطرلكفىالميهررينالجمالةاحدالجبرقصلمانأصيلابهصال

تحسةهنهلكواغوالذينانوقلتحالىافهرحمهاليرةحسنثقة

13ولفهففساوعشرين
ثكحهطابراميمبنعديندنجماالميرواخبرفيارورحىالحنبنعلىقاله



ألكبرىاالضرفيةوافيامفىعاهناالبابه393

فىعاوانقطاءالسيلوعوالكانانهعضيةضراممناخبرهممنايثرف

من3وهلكنهلثوتديمنلموكأنهلالانقطعثميرةيصويعة
اعلموالمحهالظهروالحصرصالقبينفيمااالصروكلنفاللمعه

ابثرهنالسلطانارتفعالمدبهورثرالمنعمرالخامىيعهاظيرمنى

السبتيومزديىدخولهنحالجحعةيرآادزبأرئفعثجاللافى637

المذكورالشرعثرمنللساني
اسلطافىافاقامالخلرصموارخيدزالصدوفدضليوآاذللثوفي

رالمذكوالشهرمنالحثريخايوماليزيدفى

اطكةباهلفأوفصاورجماليخالالجكةالهلىعسكراجزدثم
فورامالصلطانانأتريةاأهلوظنانقريةعاجاتهخهموقتال

ورحماالحكرعطفماءصعكر11منجربدةااخهـظهرلمفلماهارطن
والمحطةغزوكالرمدخريناارجلؤناعةالغزهنفقلالطرف

تنرالىفغدأحثديداوارياحطاراالكزةارقتاعدهيافمعليهم
اياهاحيىفىآفاحاالمذكورصهرامماثربناواالسادساالثيهةيومصبح

اطجةذىمنالرلعالألتاهيومتحزفدخياالىتقدآثم
انالمجائبمنالشههذهظهرفوممافىرجمااطسئاطبنقالءله

هدبجلهيقالجبلفيىنحاناحيةفيغنمهيرىخرجالغنمرعاةمنراعيا

اطعثميثىررعوىاالهاحيلىفىتفنزصاةمنتنفرتاذرىاخنمادنماف737
قامةأهـلحيننحوسعلهالغعنبحدتحتىالجدصهذفىيمنالىهكلنمن

فرأىهكاليالجدخلثهفىانتحقفليالقاحالارابدهافزل



33افىهافيةاللؤلؤلضود

نزلقيآلكاقليظخهارأىوهاتمزعظاراهتارجمالفه
منهمءجماعةالموءفقصدالموضعذلكفىرأىبمااالجةتلكاهلواعلم
كعيدىالرحدبنمخازىلهيمالرجملمهمالموذفهوصمنجملةوفى

اتيهابهفىيذكرتحزاهلمنهحاريفهبحضالىوصلكتابهوهوالذى

نحوهفوتحطأنةصبحاصعلحارجملالالمذكورالكهففىوجد

حنر2عرضفىذرأعاتؤتوإكسةلهااصرا4حملممامةوعليهباشاربصيهة

واصدبومايومذالثتتبنهءلمتغهفرأحىعلىونتشتتال
االيمنوساعدهلألقلمستقرافدنهكامستتيانفهابيكاووجيه

837حةئالنذطقكأنهرأسهصوعصدرهطيسرىاويدهخدتحت

طولغايةالحترعريخىالطرقصإروهرالطاسةثلسهوراايام

وطولثبرمننحووأحدةيديهكلاصاجوطولحديدذفىماعد

قالكفمننحوواحدةصرجمديهحاصدولوونصفذرلاقه
رلثةمقصمنلاسةكأفةضربةجبهسهلىجدتوجههوفتثمت

كفلثهورائهثعنجقهءدكرتةجدهضربةااليمنصدغهوفى

الذراحفىالمجدءتاشيهايصنىرساواتطيرببنطمنهالاوفاعد

تاثهرضىدبطافيبرجياانهعاالناحيةتلثاهلهواجمحقال
حاضروانازدرفىلكىوهرإاالوصرجالانفؤولمههنيتوراقال

بذلئااشهدوقالعامةفىعشدههنلخرج

محيحنغيرطالباببنلىانهتولمآعابمأطزصناطنعلىتال
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الكبرممهاكثرلية8الدوصقيدمثامنلبلبأللمحه

اخفاكنهمخالفبالئهاوقإركوفةفىقثلتافهرضىلجاألوو

اعلمنهبحميروألثهملوكاحداونقدايدحالءاحمدهذااناابىواقبره

الرياسابنيدقطعتثمانمائةصشةاولالمحرممناراجلظيىيهموئ
اصاطاناراةفيماخدثاوجبلسررتعزفىكةالعلثاش

زيدبنرباببنعلىافياهديةوصلتنهالساجيوموئ
وحماروحشصغيرواسدوزراقيئبابحليونعامةووصلحسينبياتصاح

مجملونعيدوعثرةحسانوعشرجوأرالصهباالبلمنزوصوعثر

وخهفاخرةكعهوكاهدينارآالتئالثةالسلطانلهفيبالسالح

الوبمثايخمنعدةفىوشفعهئقدصهاممنخراجهافىلهوحمحيالدهفى
فاطلقوامعنقليننوا

ظاالحودةلصماالىالمحريةالديارمنالهديةثهرصفروصلتوئ

االثينيومزبيددخولهانفزندالىنزلالسلطاناليبذلالالموص

نالدجمالالولثىارصلزبيدفىاسقرفلماعهرصفرمنععرالراج
العكرمنقطعةالسلطانممهوجرداطراحلحالىرجلبلمائةجميال

المذكيؤالهديةمحيةبهوقيا

سهرصفرمنوالحثريناراجلظيمىيعزيداليالهديةوصوالفك
اومنتريثالكنهنغوالممالكمنهافطكهديةوكانتالمذكور

لروهياتهمةجماروعدةحسنةةوامغرفةبسروجعثررأصااثنالجل
موالمطالمثعومالمبوسوهةحرمجمهودمنهاسوطلبااالره

الديخاشهابعاضىاولدالهديةفىووصلاطرتحتيدخل7كثيرالئى



563االفىاالجزلضوداللؤفث

اصثهودماالهديةوصوليوموكانالمكلابراهيمبنلحد
صاحبنجونالداالهيرسيفلصهرصفرأرعصغاالريحاءيوموفى

المحازبةاجماثاهنوعفجمببنفيهابراهيمالمحازبةهنحاعةالمحمة
اعاقهمفضرتقتالمالسلطانفذعيالكانلهبقالخرداسرباسةفاسة

قنالالذىانهمالناخىلهيقالولهاحمنرجلهعهموقئلصبرا

قلهيومتاريخنقدموفدهوزعصاحبالدينمعصأبنميرحمداال

كياهنامنفاصطاديافوسساليالسلطاننقدماالولشهرريعوفى

هرالمذكورالئالحاشرهنوهودلك6خريوههورجع
كل7يمالسلطانففاماصعاسنفقالحصانمقعثرالثافىيوموعا

هخالةكبرزيدمنالماخناحيةفىفرلهبتكغيحهوأعى

ةهصرمنوصلالذىالبهودىانوئالعئربنلومدفى
الهدية

اوحمنبمدبنممرالدينئقالفقيهتوئشوالحشراطادىيومفى

لىحينلمالخطابةفيزمانهاهلىاوصدوكنيدزبجاهعالحطيبهلوىالى
هىنحوازببدجماءفيخطببماافامافطارالنهنناجةفىثلهعصز

اعلموالثهشةسنهس
الثاهيةالجهاتالىالسطاقنقدمخراالشهرريعثااالحديوموفي

عثمراطاصيومالىالكدراءفىفاقام

والمصفارلارعرقالمفسدينالرببالدعثرشااطاهىيومفى
لفبروقرية



ورعهالسرفيةالدولةقيمفىالنامنالباب62أل

تنبورواخرجهااعشرحرقإصادصااالحدجمموق

تحتودخلمااسشذمماحتىايطجينأعلىحطأصثعريناالثافىجمموفى
نالئاامفازالمهجداالىاللطاننقدمثمعةالمل

ابونالدرضىالفتيهتونىاالولىجاحمنالسادسالسبتيلةوفى

صاطاورعامتسفنناعارفابهيرأفقهاوكانفىليدهدينةفىلدادكربن

حسنةمصفاتولهسالىافهرحمهحيفهابحابابهبريومئذوص

عظيمانفمااطبهابهحفعوازبيداهلقمنطانفقهبهو

رجلزبيدفىقنلاالوليجادىريخاءثوانمئاربعاالثنإتللةوفي
غريبفلهوالذىالمازيئكالالحاصلهيقاالويةديارالمالهنغريب337

وصلاناليألمجنودركعالقاتلناضالشرايلىلهيالمصرمنايضا

الثاميةالمجالتمنالسلطان

الئرعحبمطلبالمحصاصبامطلوبانهالمذكورىالثراظاعلم
فاطقيالقلبيةعليهئغواهوالقاتليموقانوانكر

السابعبتايوآاهيةأثاالجهاتهندزبالىالسلطاقوصولوكانهعه
الحربيخولمنرأسمائتىنجومنووصاالولىجمادىمننوالحعر

القرشنرأسةميهالملطانمنهاصرفرجبمئيوماوالنظا
واالضاعر

الىابخيعنةصاحبالئريخهوعلرجبعشزهناالججممفى
يوآالبوتاولوكاقبالقبطاللطاثفقابلهاللطايةالثريفةاالبوب

رجبهنوالحثربنالحامى



793االفىالزهاللؤردهلعقي

بنعدنالدبماضىاافرخشبانمةعثراطاهىايموفى

فاصلطاثالىبابالىوحملباالصحادالمالشيرازىكتابهيمقوب

الكتاباماموصاروااطبةواوالقضاةوحضرسائرالفقهاوالمغافىلبالطبى

كثافرعرسمعلىرجالثالتةمجعلهتجلداتآةثالوهوالسلطانبابالى

دينارألفاتالثةالمذكورمصنفهاجمازهوالسلطانعلىدخل

السلطافىبابالىصيالنصاحبهنهديةعثروصلتالسادسوفى

نهكتابووصلهالعنباءمنوثحرةكثيرةوتحفأفيالاربعةجملتهاوهن

لمطاتالىفقابلاطاصالذهبمنورفةصدرفىهاصمعنالسلطانالى

الخيلجادهنوسرخمسةهنهفاننقاإلصطبلوأدخلهبالقبولرصموله
فاخرةكسوةوكسا

الىكلىابهاكوالدينبهاءاالهيرئقدموالعضرينايلقيموف
حرقىبالده

رهضافىوصامانثمعبهنمثرينوالمسالحيمالنضالسلطانونزل

ورصردولهأهلوجؤهنعدةعالتشغوحضرمقامالنخلفىالشةهذ
وعصفيرالجدصاحبمصروصفيرصاحبصفبرالجهاتساشهصالسفرا

دبماثرقالماباهنوالشرفاءجمالفىبنحمداضوهوهكةاحب
اللهعيدبنعلىبنادريىبنمحمدبنىادريبنبدأقةعنمننوالدالثر

كحلهيقالالذىوهودعرعيوصاحبحمزةبنصمإلنبنحمزةجمناطسنابن

هكهـضراللايماسدطدنابابالىوصودهناالنفبنىاحمدالمطدبعد

لمجةفىكلالماطمجضروننفيهرهمرمضافىمن
ابرمعافىم8الودلمؤلقة
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مائةمئنحوفىتلعصصاصالمروصلوالعشربنالثاهنوث

رجرمضادمنوالحثرينالدىدديلةقىوحصلوراجلفارسباليننفرما

ارجوكانتنقريباالثانيالثلثمضىالىاالولافلثمضىهنشديدة

للةالختمةوكافتحوارتهالثمدةالنارتمملغاكاحرارةتكونهااشد

يخيرالشىفيهاطلوىمنسيطالمطانااالثعهرومملهنوألصثريناثالث

الطيبافلىوساشومالمشو

بهواوعمازيدهدينهئالحجحملزفصرعناواالساحسم2وفى

وغيرالفقهاءهنعظجمجمعفىالنخلفدخلأصثرينواالسابميوآالنخلالى
خبراالنظرآوافطروابوهانوعثرتسعةالسنةهذهرمضانالنلسوصام

فىابيهعننائباالمصلىالياالعرالملكموالناكبالحيديهموق
العسكرفة

ععزييعاثنىفيهفافامسوالمناخامناامجريومالىالسلطانوئقدم57

حملوجهزالسروردارفىفافامزيدالىالخلوعنالخلالىلرخثم

واالزوادوالحسمكرالكسوالمالهتنهبدالبماالمثرفةمحةالىاطج

يحتادعاعارخااالبلكرامهنرأسلةميلمجالنبنحمداللشرووهب
كهدلملهوصارالقديمةادةأاهن

السادسالخشيومزيدهصالمثرقةهكةالىلالمحمدمكن

السلطافىودضلمجةقافلةالحاجنوسارمحبتهثوالنوالحثرين

اليدبزلالملطنةدارقىفاقامشوالنصرينوالهاالسعأالحدجمميدز

الثمهزهناثاهنالثالثايوملزمديةالىتقدمثمالتعدةهنالساجاليوم



3ألتثثهالجزالقوداللوفهت

الدينعملالقاضىتوفىالقحدةعثرهنالساجالخيمىيموفىالمذكور
كعشرعداالهنالجعةيمودفنزبيدديةفىمحمالمبنحمدبناللطيفعد

المجصونكثرةعالماخاساهنحنددفنهقاجهاناصياداحمداىابةر
السرررةطاهرالمجرةحسنكاهالعافالعازهصازارهنافىادهنوكان

ابواالدينعادالقاضىوظائفهجمعئهولسزقمالياللةرحمه
المذكورالشهرهنالعثرينيوماسشاركانالميتعاىبخابكرايىابخه

637ىهاللوفىتحالىاقةرحمةاليالمتوفىبعدينالموجحكلاكاق

طائفةمنهمفهلثيامناحيةفىعظيمسومالمحنجماجكلوقعاطجة
فاكثرءتاليومفالصافىهلكماالذيخاافىورتاالواحديومفىخظى

بمارةالساطانامرالمذكوراشرااتوفاعلمءوالثهانسافوخصمائة
مدرسةقبالةهوالذىوهرالقصمراليمافىبزيداسلطافىاالدارئةيااك

اطجقحرقتذىمنامشربنواالثاهنيروقالغربيهامنيوازماالىالميين

وفىالسفلىالعريةهنالقيلاالنايعلمولمجماحريقاامرشةاقرية
الخفافىاحمداطاجمحةالمصريةالديارمنهديةصصكالمذكورالشهرلخع

عنهمفقلفثالقريةكالوالمعازبةأغاروثمانمائةاصدىصصةاولنى
بنداودالشريفولدقلالذىوكافرسهاخذحشبربنكلبنحشيبر

كالوالقرشيرزالثريفأغارالمذكورالشهرهناطاسجممىهطر
ثمزبيدالىوحملتثمرءوصوأخذتانفارثالثةمنهمفقيالمازبةبلد
737ثمانيةاجزمنهمحانهمفقتلذلةبمدالمخإريفاهلعلىالمعازبةاغار

المخيريفكالخرواعارواجمعاجمعازلدثمالىبرغوصهمدخلياقر
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يوموئرجالينثالغوهنالمحازبةمنصنرفقتلالعاشرمنيومايضا

يومجهخركانزيدالىتعزهةالسلطافىشهرصفرخرجعثرعنالثال
تيالوالمثعاهءالمغرببينحيىهدينهفدخللىطلوععنلىلظيى

ععرهناوابمةالجهيومهنأفجرطلوععدزبيدفدخلسىثمالجحة

حملوصالالمذكورصقرعثرمنالعاجأالثةنموفىالمذكورصفر
طلبفىالعملطانوركبيةالديارالمصرهنوهديةالحجاجقمافلةالحج

يومه6خورجمعوالمدبهورالثهرمنالحشريخااراعمكرالخلالصد

المذكورثمهراهنحشرصتوالجالىلظيالومعرياقوسأليتقدمثم
تجاسعاالسبتيوميدزاليورجعالجحةوبومالخيىيوماهناالتجامة

ابيهةعاحبانلمالهواتصلالمحىركسفثاخاذالمةفىكالصشرين
ولدالثوخيووتهميوحمهشيهاعشرضنمنصكواابراهيمفيمنجماعةفنل

الديصاالهيرثحاعقنيمفيالساوكانيمبسببشديدةقةنمارت

فراجابنممر

زسدجمادىالطانااهالككااالرزضرباالولصعضهرروف
خالوثمانونماءإقمنهإصفايوملالولىارفةفوصلت

االولىمننحووالحشريناطاكالثانيةارفةووصلت

قيلهابميرالتىدونوهيوالحشريناسادسايومااللةلرفةووصلى

الدينظراالميرنقدمالشهرالمذكورمنوالحثريناطامىيهموفى

ايخهالسنبليالىجهادرابوبكربن
بهادرالسنبلىبنعدالدينبدراالهيراوخخراالريعصفهروفي



103عذالجزءااللؤلؤدةلعفو

مؤوووصلتثجماعةهنهمفقئلالسردديةالجهاتفىالمفسدينبالعرب
ومئرأستكلثروفىخمسةالمذكورالشرمنعثرايسادصيومزبيدالى

عثررأضاهبحةخيلهم

فىوجماورتجمتفدكانتزيدفىأةاصتويختاالريخهتاوفى
ممإعهسسبعهننحوااطرمين

وتويتاياهافاقامتالمجاجقافلةهعيدزالىالسنةهذهفىووصلت

933اجمتاالوليجادمحشهرفىالجحةيومكانفلمادوايوملىيقاوجارهي
مجربممحركغيرمناعثديدزااهترتهتزقرالمأهكالبنيحتالتىالدءاهة

لوارطالنسالخرجالمدبنةخيرهافوشاعفلئالمثاهدةالناسمحظمضفرج
اصدفاالهيرصاحبعخدهافريالناسازدعاموكثرخلثايظرون

اليهاوالوصولالحروجمناالسوخحيثمهافىفهدمتالدعامةرمجم

غاالجعةيومكانفالعريشعليهوبنىصندوفايلنائهاناسأبعضاشارثم

يقولمالمديةاهلنخرجوسمااليميايميلاالولىالجةفىاقبريهتزكاكانا
اليذلثاعمفاتصللمشاهدتهخرجاالواكابراالسااالصمىاحمد

حماصلهئالجاءالينلطالعكبالجمةصالءوتحاكانفلماالسلطان
وهووراقبرهاكالوقفحتىلهالروصافىاءواالصالمماليكهندمهو

حفرالتربةممنالداروبهتالىرجعثمساعةمندهفوقوصمااليمايميل
انقليدالهخالئدعياناهاورأىؤالمذ

3ءالظاهرللبوهوالسلطانظهرولداالولىحمادىمناالججممفى
المظفروقنال
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ابوبمراالميرفزالدينوصلالشهرالمذكورهنالثاهنالخيعىجممفى
ولدصحبتهمووصلعدفىمنصليالدينجمالاشىاواالساليبهادرابن

الناصرالملثموالنالقائهجمهنخرجالمجاهدبالمثايىاظفاروهوصاحب

زبيددخلالعسكرفالمنقطعةمعهوخرجاالصرفالمالثإالبناحمد

واالفضالاماالعاللينوبهييقهسكنالهوانصفمراضلىاكرهمالسلطان
خرالسخةاالى

فلالكهابالداليععكراهوجزدوزوالسلطاتجهزهثم
عليهاواشهد

وكاناالقدربخصبنفاممربنعثرفنلاخافىايخهاالتيوموفى
وادىعثرالياخاهنايرمفاغارالمفازبةرييةااأهلقنلهرهعفىالمحازبةصببد

رجآلعثرينمننحوابيدخةاهلمافقتالزبيد

بخااالدىابنررابنىاالثروصلالمدكهرالشنهرطخوفى
وانصفه4فاكزأسلطافىابابالىالحزىالديخاش7ء

الدينبدريراالعرسالدآلخرجمادىاضمنالثااالثيهاالةوفى

فقامالمحمةصضجرصاحبالديناالميرشهابنةكلاعملىازيانجاعلى

جاالالطوفىلمتفىوصكنهعظيمااحتفيالواحتفلتامافيااسلطانابه

ائينعلىفزرالمذالالىلهوحملسبلتوهرتلالديخا

واالطبافوالصنىالمحاسهناحهااجوماتنحتلفةاعااجمالوثحرين
حماتتمكملينمنحصانلهوتادناخرةايهسههراصصيئاكتالمالبى

ورجؤاالسرلىوالمقطحيناالسوسائرمحفرالوزيراالربابالىاطضر



303النأللىالجزةلضوداللؤلؤ

اذىاتالالىالداربابمنفوعاصوخرجعليمهثرفالتروالسلطان

ينالمذكوروسائىالمزهراماههاكختحملاطاصكيةيثاالماكانتلههيئ
مدبهورةمشهودليلةوكاتالمدهبهورلتالوصلانالىيمشهن

الجاثالىالسلطانالشهرالمذكورفقدمهناالسعاالحدموفى
387الثهرالحاشرهناالثنينجممفىفاصطادحمراوحثىاصطيادبسبباطيعية

ماهالثالايافدلدزمحروسةالىرجعثمزوسعشرةالمذكورهنالئه
الئهرالمذكورعشرهنىاطاد

بنحمدعنربدرالداالمنقدمالمذكحرالشهرعثرمنالخلمسمفبى

المدادناحيةهنريسانناحيةالىالكاملىزياد

بأبالى3رجمالاخنممالثهرالمدبهورمنالحثرنةاظيسموئ

ذلفاشغاثمنالوالىفنعهالمطهرةالثعريعةاحدهماحكمبنيدظالوالي
دلكلىيثكوالسلطانالىالقاضىفكتباصتقافعننجزالقاضىريعةالثآبحا
نقدمهنحينئذالسلطانفأصالمطهرةانجعويحةحبمعالوتعديهالماليهن
القاضيانصاقاالمطهرةالثريعةأ3طيتالى5دهفواخرجهالوالىالى

وقصرهالبحمحارضةعنهشافهةالقاضىالثريفغنهاهوللثرعلهواجالال

وصليافلماالددربابالىبهئقدهواقالثميهااعداعلواخذافعن
اتولوالاشديدليخاتوووبخهوثههالسلطاالرفرااكبابالىيه

3387هااناسهافىعميرتهلحسنمجلهلحالنكانالن
الدبنمجدالفاضىوقصدوادبزيالففهاهاتجعرجبهنملاوفي

يميسمعهمانهنهوصألواعذيالعضاةاقاضىالشبرازييضوبنعد
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الؤىالبشافىفييومعذمنزلهايقراءةوكانتذاليفأجماجمهمالجارى

واتهرتواألعيافىالفقهايخيرهنخلئالذالحفاصالخليابعندله

تاليافهساءانجمربأقىالذىتاريخهفيختماناليالكتابةقراة
صيلةبصدقةنالسلطاتمدقالمذكوررجبمنالخامسيوموفى

فىواطلقالذهبشالفامثقالحققهاعلىوذلكاللداهلفزأءكل

اجمناامحابهنعدةاليمذلك

وادىفماالنضبعدبدالسلطانراسالمذصرجاعثرمنملثافىيووفي

الشهرالمذكورعثرهنالرأخالسبتيومديدبالهفابتديءزبيد

يهغبهنمجيىنجاالديىنورالقاضىولدوصلعثرالناهنيوموفى

انثمحهنااللثيمالبخاريفراءةختموكانجندةبخزانةتهووصل

االعيافىهنعدةوحفراطغانساقئمانمائةنحومنكثيرالناصءالموضرمن
امثاهصوعدةلدزوصاحبالداراصاذأالستيفاءممثدالولةووجي

االجازةصمألهمةثوهئذيهكلنالدمجدالعاضىماجازا
هسارالحتمحممنعنهكنتالثهتجاوزالخزرحيالحسابنكلقال
وكتبازاتموهصحفاتهوهستقهسموعااتمومقروءجمغنىجمازظاالصاز

لجزاهالثمخيرا5جؤأذيؤوقالمحجودواوالدهمبمضووالوالدلىلثفيخطه

منمجيىبنخلىاللننورقاضبى11تقدتولدشحبانهنالعاثريوموفي

ممربةاحمدالديخاشهابالقاضىطلعاالريخهذاصفىعدنالىجمغ

هصلمكنهثعكعصاحبمعهوطلعباهرالسلطاناوزيرمحيبدابن
أطامىيلةوفىشمباقععرهنالثافيلمحمالبىتاولوكالحمن



ء503لبزهاهاالؤقيالعتو

زيراالشرنىاالفارقىعلىبنحسينيناشرفالعاضىاقشحبافىعثرهن

نمالىاثهرحمه7ألرحسنةلهالسبرةحنوعة

برحيسماحبالمذكوروصلشمبانهنعثراياصعيهموفى
عفيةكلويأخذبالهارويخهببالليليصرقهطيرصبنةعيقاله
وأصعكةالجهةوالىبهفظفرةاطيسناجهققدكثرفسادهوكانضمبا

53فأقامخالفهنرجأليدبقطعالسلطافىالسلطاشفأعسباباليبهوصل
وطثهمطعابحداياما

فىليمةكانتزيدمدبنةفىرهضاقالسنةهذالسلطافىوعام

زلدفىالسلطاوعيدالنخلباباثيخاهوالرورالذىدار

مصزيادبنحديناالهيربحرالىوصلرمضافىمنمخراوفى
المدادناجة

ايضاالصنلرقونزالاقىالسلطافىتىلسمالمنورملثظوئ

بنعدالديناالميربدرتقدمقالئلاياموبعدالنخلاهوالط

ووعلنالثاصالدهالصسكريكهنتدةتعزفالىهلىالزياد

لسلطاناوعنثعحداذىمنالسادسملسلطافىباجالدالجبلمنيرزاو

حينارالفواعطاحشةكةالسلعالدلبرفكاهكل

الىالخلهنالسلطانارقفعالسداذىهنوالعثرتاالمنيوموفى

هثثواليهابالمشدرتغزبيدطالصنلوقهؤخلابخلرصحموارلثعزسد
اليخلماحمطحتوا

ينالىبدرالسطاكااالهمرأقطعالحجهذىكرةاالثنينبوموفي
لصبثثكتكلملى
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ولىنجرعنهاوانفصلوطاحماللهوحملالمحمةاللطينىرجهابنحد6ء7

االعالقىشيهلبنممربنحمداخرالجصالالحجةفمناالهنم

لومصرانالمئاولدهوبهىدزيفىالنصعبدالسلطاوروعدالمورعة

ناحداعيكنالياةالحسكرلمجمكافةفىاليد
الذرةسعرنجلغزبيدفىاالصحارارتفصتكورةالمذالشةهذهوفى
كثرةاالوقيحبااوقيةكسوقاربدىوعبرةبدرمزبدىكلالدخن

النربدىدنانيروعبربحشوةالنزبدىوبلغالمصرىبالختمماال
بدرهمزبدىالبركلسحروبئاوفيةعرونرطلعشررطالكلاثنا

الدوابفىالدروقلىبدرهملديينزصالوزفوكاناونصف

وصلاولهاوفىذكرناماكلوالحال4إنماوبخاثفينسشةودخلت

عليهوصلىالمصريةالديارصاحببرفوقالظاهرالمثاالسلطاناطربرت

وعنتدزجاءوثمانمائةاثطتينصشةاوللرممةااللثالجمةيوم
سبمةعيهةبالؤأالسلطانواصانماةوثاحدىصنةمنلصفىوفاته77

وعدنوزيدخزمدينةكأايام

حمدبدرالديناالميرفاالمذكورالهرممنوالحثرينالثاهنيومحى

زواعاهايهمديةدفىجمهقدالسلطانعنالكعلىاحمدنجازيادابن

يتلتىانالسلطاقايهكتبثمهنالكرتةورجالخيالالحسكرمنقطض

زبيدالىجهاويصلعدننةخز

السكرمنهحهفيئينبدرالىهـاالولقهاعدنمنالحزانةخرجتفال

ومصكوكالفضةالتعبهنلاهوالفيهالمجةخزانةكانت



703ألفىالجزالعاتوداللؤلؤ

ذلثهفحظمبأموالهالمجارمنجماعةصارمعهاو7كتيرشىوماالملبوس
حالنعلىناصلىبفانتهبعفىذلكلهحنوربماعندوجزلاالميرعيننى

فلمطليكهيريدسيرقجلنحووسارجهاصارهعاالمنوعلىسهابأاطزانة
قدزبيدوالرييوكانبلدبيننيسناجمووقفحصنفقصدذلكلهتفقي

علهوملنالونوأثتاتهنيهاورتباطصونهنطائفةالسلطاايهاضاف

7بضنطصنالدبهالالطماسىالسلطانارسلنهالسلطانمبهاكافىالى

نافهوكانالميعةنااعدوهوالمدادحصوناحمدريساحصن

افادزابننآثطلبالمدبهوراطصنالىأطولثىاوصلفامازيادالبن

الىناطوسمفاطاعاطصنبقبضالسلطاثاعىوواوقفهايهوصل
ثقافيهورتبفطلحهزيادابنناثبمنصىالطوبضهفقثىالطوا

بحفظهياضنائبماالىزيادبنوصاتكتبالطماثىاعتقريهظا
الىيهباطصنئيطهتفرعلىالنائبقدماأحديمكسهالواننا

بأصجمانصالطواصىوصلوقدااليصلهكحابهلمانهبذللثجمهزيادابن
كتابكولوسبقنهونزلتالحصتفقبضاطصنتجبضانهثريف

شضمرجانالطواسىافىثموألسالمغيركاداكناوالكنتهاكنته

بابألىاخقدمبافيهكافىالذىالقيبصرعلهوأوالحطبوالماامبالطاطصن

شةويدحرهالحخهئاشيالووففالسلطاناليفنقدمالسلطافى

7المصريةالديارمنهديةوصلتصفرمةلطاصهـااالثنينيوموفى

االريئوصاإلمىوكانوفاتهفيبرقوقالظاهىالملكالسلطاثهاال

المذكور



الكبىكريةالو3تيافىملعنببه803

الجهاستهنبخزالهالسنبلىبهادربنحمدالدينبدراالهيرووصل

المذكورصفرهناالصعالجمحةيوموصولهوكافىالشاهية
الدنحاجمالشىالوصلشهرصفرعشرمناالثياالقيرموقى

صدافىصاحبهنعسكروصلمحتهالعزيةالجهاتمنلدوبدأرفيظر

تشخولهعقركادهنعشرحاالاالثنيهاتزيومالىالسلطانوئقدمهعمصم
االهيربلرالديناليووصلالمذكورالشهرهنوالصثرينالحاهىيالحديوم

الطنىابجهادرعد

افرتفالباجالسلطاءلدالجمغسىاالديخهربهايالهووصل
كلطوانجردهمجيدففقةالحسكرةكاعلىالسلطانالحساكرأنفق

وخهارآلالقئالصثهرئنضهنانحوواقاهماصناجحصن

بمناصبةلهالطاقةاتعلماكراكثرةالدينيدراالميرراىاف
باعحهوربماهتأالوبنفدوأنالمالمنمحهكاناكاعاكضالسلطارر

ةجليدكلالسلطاقعليهفأذمشاملةذهةيطليلههنالسلطاناليفارصل507
بالذتايهرجاثمالعلطاقمنلهوتيثتووالصوفيةوالمشايئالغقهاءمن

هوالذىاطمنأهلهنعلبحيريالهوفيماالذىاطصنهنفصرىالعثريفة

ضهرهنارئياالربعاءمالسلطانيابعلىفاصبجاأهلعنفيه
بوماوستينأرصةتظجملةخرفكغيالريع

هقابألاخسنالسلطاتفابلهذكرناكاالسلطانبابلدوعلولما

االوليحالههناحسنالىعادهواوكماعنهوعغ

ضالىافهحرسهامكةنيوغالسنةهنمناالولضهرريعوفى



س4افىلبزهلمفودلؤالو

اليالماهودضماءالحرمفامتألكتيرةبمياهاوديتهاوعمالةمطرشديد
شبروحملهنغالسفلىالبابتجةفوقالماء3وكاباجهامنالكعبةياطن

157أدركهمعةجاطرمفىخروماتاهوضعالىهوضعننبراططيبالماه
نهممطائفةالردمتحتوهاتيخيرةوتبخرتجالخركاولمجزوأها

3أوافه
اميراالشرفىرهانالدبهامراالهتوفىاالولريعشهر6خروفى
كمحالثاميوموفىالمذكوراريخافىتزهدينةفي4وفاوكاشالسلطاقجماندار

ولدوتينىعلىالمساالصرفالملئه3السلطااآلخرظرولدصعرسهرهن
لبقيبحدهحسينلدسالسلطاق

صحدةمنجمربةنالدضالشريفوصالمذكهراخرالشيروفى

حرقتاالولىجمادىشهراولوفىقواسوحمطفارساعبعينهقنحوقى

بأسرهازيدوادىقرىهنفريةعلمبارك

دزلمحروسةالىالسلطانوصلمنهالحثرينالخاهىاالربعاءبوموفى

المدبىنخلفىوافوجدالمعازبةبلدالحكرالمنصوراليجردثماياهافهافافام

باسنيعزوقفيهمرصالنوعشراثنينمنهمفقنالمهمجاعة

رجةقمحتاالخرىجماىمنوالحتنريناطاسىالسبتيومصنئ

راهئةعلىكانانهاهنمجكىوانقضكوكبالهارنصفجمة

الجالفىكثيرةجلتنعواضعفاعدهت
353ولدهفالمحازبةبلدالىمعكرأاصعلطااجردرجبمنالثافىللةوفى

مفلهاوجدواهافهبماالماشةااليخهمامجدفلمالردماالصرفقصدوالللك



للكيرىاألضرفيةالولةقيامفىالثامنالب3أل

ورجحمااوثالثةيزر

فشالاليعكراالسلطاتجردالمدكوررجبالعااشرمنليلةوث

باطروجزبيدوادىاهلواصرعلىالمدبىنخلبفربواعىالمدبىألىوعسكرا
الحسكرالمصورةلخرجوا

صزفوفاالحجعلبخروجاسرالساعالفىمنهعثرالتاحعااللينلمةاوفى
وكذللةوالحشريناالفىالخيسيمفيكذلئاوالثضاةأفقهاءاجماعةق
والمثريخاالسادساالثينيوم

اريلىهوكأبنعيسىالفةتئوالحسرينحالتاالخيىليلةوفى
الدولةاجمانكافةوحخردةةسصوتسعينيفعنزيدمديةفى

بنادريىالشريفتوئيشمباقمااسادصهـمااسافييوموفى

ظفارصاحباههعبد

ووصلالهدصاحبمنلةهديةوصلت4أماجاالجعةيمصفىممث
اكأامفلحيالذىوهرسنيرالسلطاق

جمةادريىبنعدالدهلحرالدينالثريفتوخهيؤافالثحراوفى357

وفبرزبيدمدينةفىحمزةبنأالحسابناظهعجدبخااعبنبسادربنحمد

رالسلطاقبأةخبالمالتربةجاطفى

يناكئىالفقيهاخبرنىلمىشدالعاصرحصلضرجفةاالثهنجمموفى

ايادىراضفىارعيةهنوبهاعةانابيماقالالواصدعبدبناحمدممربن

اقىعالةاحدوكانصديدةرجفةاذحصلتاالولىأوقتزيد

بالماملتسقطالخلةدتفعندنافالكنجلةملىجلئذ



3أل1البافىالجزهؤفهلةلضودا

نوخالمشرقالمرجالىتاجةهابساعةذلئالعماتقفىتدوكان

بقليلبعدهلرجفةحصلتثمالنارحيلئذموضحهفاشتحلتهناجبلينن

السلطانولدالمدبهورتينىصمحباثمنوالحثرينالثمهالجمعةيموى
المقبيةالتربةوقبرفىزبيدهديحةفىكلالمس

السنبلىجهادربنحمدمنبدرالداالميروصلرهضانيوكاالصرمنوفى

والرجملاطلهنجيدعسكرفىالجمن

53ءمااهلوصامهباالتخينررمضانزبيدثاهلصامةالسهذهوفى

زبيدالىالواصلةبههمحكوهارؤيةعنباالحد

اتاعهصالنساازصقنعانالسلطاصرهضاقعثرمناطاهىفى

والمنالنساهمناعلىاليفرشوانماتهنعلىوالياصةيباش

لتةابناتا

ببظالديخاعلىهوفقاتهرالفاضىرهضانعشرمناالععاليمصفى
3رالسلطابااالكبرعضاافىنائابكراباشرى

الىرمضانشهرغرةفىجاصافرقاصدقدالدينمجدقاضىالوعن

صوئةعنوافطرواثرينوعتسعةالسنةهذهزيداهلوصامالمثرمكة

الدبناالهيربدرلىالسلطاقنحطشهرشوالثالثاالحمييوموفي

عدربيدحبسولردعهوكانهابهدفقفىاممملىازيادبنعد

وئقدمنخلالالسلطاتنزلالمذكعرالشهرثالثاطميسورمومى

رئقدمحرفىبالدالىخالهناالسرمياينابهاهاالهبر



الكنرىافرفيةوالاله3صقياثلعنلباب3ء3

افالثيوملللالىورجعاياماناتامالمذكوراالريخفىالمابعرالسلطافى
بالهاروفىالماقىفىتاقانتعشرف

شصالمبنعلىالقاضىاحمدبنالفقهتومىالمعثريناطادىجممص
تعالىالئهرحمهارااليخهنوكافىيةعاص

شالىافهصرفهابمكةالحرماحترقشوألهنعنوالعثراالليومس557
شوربابعدالحجمرباطفىيكنالجاوربنهنرجالافىوكارصببه

علىووغرانهنشءالذبالةمنففلىيامافىارادماعندمضباحهاطفا
ماخقاارداطاالرسقفلخقتالموفاحزقفاللىءمرقفاحشىء

عظيماحريقاوكنواالساطينالسقففاحزقاطمالنارسقفلحقتثم

يومكلئولناسيوهعشرينمنغياالحرمفياالرواقاهتههيعهدلم

ئطنىيطهنهاوالتك

فىالسنبلىبهادربنعدالدينبدراستراالهيرعدةاذىاولرز

القحصةعناللطينىابنوانفصلفثالفىماوهقدالمحمة

قومحارةفىاقىبابهنخرمجرصلالقحدذىمنيهالساحصونى

ضربواالمحارةفىهايختبرواانوابوناباالبمارادصارفيفالراالهيربأمحيرا

منارجملواخرجماواجمؤالجمالفدزمودقالرجلفوبميدبالحىعيا
اضجصاللالجهبهصاقالذىالجمالحبعىاالمرمحبسمرالىبهولعدههايدرة657

برهاكانتيهاتوفهالمدبهورالثعهرهنالساجىومحالمحلطاثاقايومنى
كانهنخروهوااطيرايىنجااحمدبنابراهيمبنعدائهبنالديخابراهيمطهث

العمرذلكفىالفقهامنلليابنهفى



313الجربلثافىلقوئملؤلوية

بخامحددأرريخهبدرااالميرآنتابئكورهـةاثاتصختاظامروفى
يلابادديواوايزيدهعلىالمازبةاجتوأصفشالقريةلىةكادرالسفبلى

امنينفيهاكاكااروسصفتالعلوأمنت

واصمحابههرفيهفسبنتشحصنالىزيادابئبثللىعالسلحالنوأعر

ةمططرفىمارزكوروشرأراشصاقتئراواالرابمصةالجهللةون

ةالمدفىحثتوتالحصرأذانالىالثعاوحبحدنونواحيهازبد

وصااوكارليالدزياوادىصيلوتتاجاالصبيوتنيمارةخوتك

النايرلىولدافاشدإتااخخلهاثمرةفراالبرنحهاوربمابأاالودية

اطاضرونكلدايضااهدحالظلىصضهموبباالصتمادارالنذلكفىالجمحة

بعدثممنهمبرجماعةالصلىفلذلثاإكاوثدبضىزجمامعقىيومئذ
الوفتبقاءلىداللةكرنالجممةفصاوااالربحينجاوزواساخة

أعمتهواعحثرتموزسادساروميةالسنةمنايرماذاافقوالحقيقى

77وطلعاررجةذىمنالنمنزبيديومإليالنخلمنالسلطاقوطلع

فيوالسيولاالصطارتاقىاالسحيوالنخلرصموارنفعوقنداا
صنةألنتعنهاالناساصتفنىأنبحلهبالحراالوديةواتصلتقطرالمجن

تعالىاطةمدظيراتخصيبهيهثير

لللثهلموالناولدهـظالمذكورةاطجةذىمناالخيرإفصموفى

يوسفالمسوهواالشرفالملكالسلطانموالناابنأحدالناصر

النافىالجزهكألانحقوداللؤلؤية
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الكبرىاألضرفيةولةااآفافىالبابمالنامنه3ألء

هالواددنعالمدبهورراثامنناصسروااطادلىيىايلةوفى
الحقمواخربأبداشيايخهدلماكإسمنطابخدةقالحتىعطمةزيددفة
فحريرةعلهمنوطائكةترةطرمحلمنطائكلةاخذالمجاهدىامحبير

تحالىمجمدأدتهظئااخرليلتهفىالماء

الديخهءورلالفميماصفىشالحجةكأذىخخالسبتيوموفى

فنانحاةصيخوممنالنهـوىالجعىالغقيهالترجىالىبهربخهص14

تاىتهارحمهعصره

6للفبهيراونواجهاوديزفيمظهرجرادالمدبهورةالسنةهذهوفى

واالشجاروافارالرروحمن

ابرهمبنمحمدنالدتميراالاخبرفىاظزرجمهالحىبخاعالقال

بخااحمدبخهرنالدتقىاضقيهافإاخبرقالهحذيوزبيدلمتولمأصرهاا

الواحدعبد

رأىانهزبيدوأدىحارةاهلهمنالماتالرمجةبعضىاخبرفىقال

جمزانهكتيراحتىصميئاالجرادمنفأكلجحرهنوقدخرجبهيراحنشا

مغهغثهحتىالجرادعايهفوخفئهموضهفىقفجحرهالمسيرالىعن

مغأالثعتاتيفىواخبرثالصيئاخهمركوالجراداعهثمناحيةكل

رأىاتهزاىبمدهاسورةمحوجموالمقوحةمجاءوهىاجزيةاطاكل
صادفالجرمنذالمشالديكقطفاذلكموضهفىانتثرالجرادوفدديم



53الأللىاالجزاللزربةلعفو

بلرلثاالشوإيالكمهجهذاصراالعاحهوقيمهـاتحأكلهواكثيرع
اخرهاالىآاواالمدبهوردالسنةميتصوالاخرفىانجراثظهوروكار

فىالمسافربئبعضاخبقفالىمحمداالثبنعلىالنقيهواخبرفى

الحشرونتواليةاياماأقامتعطعةزلزلةاقالسودبالدفيوخانهالبص

957عظيمةتارهامناجةفىحصلثمحيرةوجبالصمواضحعدةفيهادمتك

والدخانايامالنارت4واقاالمولكذكتاكبصوهرعظيمدخانلها

ذلئهتبليحهدولمالموضعلكذارخياالفوصمالدخانذلكتجسمثمكممتر
الستةاالخيرشنصفائخاءفىعههذاوكانالخيالمن7ثىهنالال

اعلملهواالمدجررة
نأبه9ابخاوبهراالدينرضىقانههاصتروثمانمائةإلثسنةأولوفى

بحدنروسالىالثزكىاناظرميدبنممربناحمدالدينضهالبالقاضى

صيفاالميروامتمرالثيرىعربنخمدينأهـاجمالالقاضىعنصا

الحدفىهادربنبكوابىالديننخراالميرعنضوضآبهاايرقيسونالدإت

بنالرحمنعبخهعيلاصطنالدنورحقه11توفىالمحرمعاثروفى
عليهظهرتفدمحياالنحديثصاياألناظإراياحمدنجهبنتهعدأ

تالىافتهرحهالحالطلبفىامجهدجمهيموكاقفالحاأمارات

التاصيهالجهاتمنشيهلبئممرعدبئالجالوصلالمحرمصاخوفي

رخفىشدوعكالسلطاتكلوحصلبزبيدالسلطانبابالى



الكبرىاألضرفةولةداقيمفىالبمنلبدب613

منكبيضفيعليهتهامفةكوراشدإقةاجلهمنالناسالمذكوروقتا

ايامافيهآفافاكرحرئافىالجعةيومالسروردالىدفيلمطافىإرالىالد

اظامرميوصولمماوكانعدنمةخزانةوصلتاقامتهمدةوفى063

المذكورصحفرمنرع

يئاخنيأااحيالالفىرفصرنهصريخهوالصنافاومااوفى

خنالقريباببحرتفئرقبرزيدمدينةفوفاتهوممنهـلخينفر

فالمامابةالضهباذالالحاحاآلرجلآلوكاناطددربكرابىالغمهقبر
يعافولميبااباالسفكرهحمواعددفىسالتدريعرضرعتهاسمبيل
بركاتهمتعليناوأعادرحمداللةمنباثىء

االوالأشسدكأشدشسدألماناحااخامحالحاتاوفاتهتاريخعوفى

شتالىادالموحقىمشفحةرضفاماوصلىحمويعتقالكهايامافاقامةاآ

ىافىاألنمبسإبااسؤ01قذاالوارزالثافىالخميماسوآفنقدأ

االوالارتنناارإءلمفىالالدخوزنيشارالىفيمجسدحه

اتلةيرةرحهكوهـثإطفحرااذضتطدارالوقفأقامالمذكور

الحنابنخلىسالتحالىيد4شراكيخورراةثعثرمزتالثاامإشها

توليتقالاخاثاالىبمرنجهف3الدموفقالثحاحسفىاخبراظزرجى

الدصتىصحاعبئكلبناال4اتاذالثفواعاننىمنهبوصعجةغسله

الجاللهمنعديهوصاعدتوبنىمدبناللينءفموفتهالفقيهوبحده



713النافىالجزاللولويةدلحض

وهونظيفوتاليرهننظيشهفىأختباالصدرولهينشرحماوالنوروالبهجة

ثي1لملسثهوطيتهالبياضرأحيابباحهذخهيمضرخهوااممهبهباختطاهرحى

بالرابهخوالحفحاطارعةوحايتمدفنهافبهلتوقىوروالىكا

تمالىاللةرحمهلهودعوتحهوودء4الثرالقجلةالىووجهته

ظهر31خمابينرالمابهىصحبتاآوعليةةلمالهبشأفوكازتشيعه
داصفىاورأهاالتىشريخةافىإرصتهفىتصافتهاعهرودفنأصصروا

قرىوسائرمدزالنفىخليدوصاايامصبحةالقراءدءإحهواصتمرتعدينة

صديداصفعاحهالناسكافةواصحابآايابملينةكلفىعيه
هامالحيعاكراجوادسيرةأحسنوصيرتههخيرماثهارحمهوكان

صثاصىالىملوثفيمنولمعطوفمفقوفارءرحيما
حسنهمدرصةوضارجهاتعزمحنةمدفىأنشأهاالتىالديفيةثرهماومه

رحيبةوصممسهحفومتدمفئةطوأبوغرلىشرىبابانلمصاالثكل

لةكيوقيحاهناومؤذإمافيمصارتوصولخاكاراثاصهفكهاوبتوغوين

367ومميدمالحىالاألمامهبمذءفدررروهـانالقرايتامايتحمونوااو

3وعليهاللهلىالثهرصولطيثلمجعهدترررسأوالطلبةنوعدة
منعدةنيهاووتفايضالطلبةمنوجماعةالمالدبوأخحوانتومدرسا

نهاالمرتيينوعلىكورةالمذالمدرسةلىاوتفهوننقصالنفائسالكتب

جاخفىالىالشرقيةيادةإهـازادالذيرومجفايتهميقرمجيداوففا
بهااتنفعنفيسةحسنةزيادةوقيماالراحماحيةامنتزبمدإةعدية



الكبرىرفيةاالنالدولةقبمفىالتامنلبلب3أل8

يهاوأنثأبزبيدالخقريئجاخكأواأضارالمدصااجما
سرياقوصبستاناحدتايىوهولصثلزثةوحيىالسيمةقربةيخه

إالرززرحنوأولالثبرأنوأحابشفيهوغركهدزثوادىاالءالمن
وجمالاالخالقرمسواكافاوالظرففخايةاللهرحمهدنوزبيدبوأدلى

امواالكالءومحبةاظلقألىوددوالالسيرةوحةالصورة67

بناصماعلهالديخاثرفالنبيهفقيهاصنهمادالشحرنجماعةورئاه

المقصودالمحىافقةلىقصيدتههواثوغيرهالمقرىنكرأب

هصاباوبهاختمهذهواذيل
نوائحدادبانيابوعضتبهائبمااظحلوتهوالدمركاهـثي7

جوانبهالمنيعطوددكهاعلىالدهرمالصررتهذاكانفان
وغواربهظهرهاالجوالانخهالمارتاالجدعتفال

الدإجقكوابههقسشهادواذمسهاليومذللثلقدكورشني

نوادبهالمحالىوغمعلىوقاشههـاالربهاصمفاللجدطاففرا

ائهقىايزابتحتمحفرةبدطمحهمنابوالمباسوامعى379
وحبائبهاخدانهبهتمرفوقثالرىمناالرضببطنميدا

خيوالموابههالدياوطبقتجنودهالفياقرضيهوقدمأللم

عنهكتائبهاظطبلردخوجوهداغدغاردىفىيغتىنفلىكاذدال
نفالبهالامرهبامرالهالورىاالفدارتنفذقىوكخها8671

ثافبهاالضاتمتبدخباكيفرهأطفىءفىنضمىكيففيالهع



أللؤلؤبةلقود

بسهمهاالمناياخهاصعاوكيف

ضرمجهحولالباكوتفيأيها

البرصءفتبملئاكاالببئ

الوفامنتملمونمابهفقدتم

وهعتنثماهيباخااوعداذا

ماؤهافييفضلمعينعذروما

حقهفوفوحقلهعليكبم
مجوتاالدماءلوتبكىتهافو

بحدءالموتيحسنناقدكان

انهوتلمنرجوالذىلوال
منزالقدساحضرةفلهان

ناوحسرةحزالمإندمنفثالما

رأابدههرمنهـعنفاليخد

فرصةفيهيرىحتىالفتىيصاف

احمدامةأصلمتأحمدأبا

تاتدتإلتهباصوقام

إنحلىحمهةإمرإضاوثركا

ىشمنهوفرخومنمناو

93الثافىلجزا

67ومقانبههجيعنهحغفوآ

سابههالدمعفديحكبتلهعلى
وعواقبهأمونةبوادره

ليهالناحاطافماخابومماجمرم
مواهبهغثتهالحافىوعدوان

جواني2تدلمصبرعذروما

واجبهبالمدامعيوفىجمف
يقاربهمافأحقهفارتجلما

اشصماحباذماتملهامرأانلو

راتبهالجناتأءفدةممي

ويخاطبهربهمنهيشاهد

شحائبهتجرىاالكينمنعليه

ركبهاتتصنيغمإالدهرؤا

ثى9ونحابهنابهفيهنشبف

إذدلهاحبهصاطقستسماحمدظالى
وكهوضاتنأمسائه

كيأصراقهأاويحأذبهدلمجمفيئ

بهماطرصماروهواياالبروسامر



الكبرىاألضرفيةالدولةمففللناءنالياب033

تحاربهاطادثاتابصحختوأشااهادعيتوالديالالودانت

نجهعزطوالهاسادلهنالومنالماالبئامانكريم

غياهبهتحلىوالليلبطلعتهاثرقتاالفاتحوالشمحىبهأنارت
اقبهصبرسرالصصرطمممىفانهحعبراآصالاالفياناصر

شاعبهفنقيهلمصمدعافيأالةبمدهالجبرللكسرنملقدكخت
رافييقلعسليماثسحابالندىبالجودومالفياضفيسقى

حىعسص

لىتاطهبححدنابالكتصم

عالائدددتتفادهأنتاتاشحتهيرردهوعرفالىيهبيهتأل

مواالخيفايةالذإريخصثتابعننقااألصايةاالنسضةفىاءها
بلتىوجهابمرماامخوشماالساخححاهنناولحيعن

اءهصححبيتاجمتوثافىيددكسةقمأ

الساةء615ةص
ءالتةمألهغبنحى

رخاإ01



رالنسالالرطهرصت

ء31الففيهادآابن

33لحرتاصدمحالال

االخعيرنمحتداظراالبمابخا
نظر661761تماالابرايما

وىالهدالدينتاجبناحمدبخابرايم

جميىبنابراهيمأفظرثيذ1
لهدركا1

لمانق1حمد1بنبمربىعم
73

3اشآ

احمبساصدتجابالحد
8ء31

محفدبىاصاجمالباحمدبن
36امحافراصحماال

الهدركاالديخاتاجيااحمدبا

081381661791آالماا
633

برهاننظر1لنهاكا1احمديا

احمدبنبرايم1الدي
1

انعبنصالمبناحيدباابرأهيمإ
ابولحاقىالمنالهاخمهإ

ماحمزةاللهعدبناحصربخا

11القرفطهحمد1بنس

جملحمايهة1حمرتيها

بنابرايمانظرآااالبى

حمزةبخااللهعبدبناحمد

االحنفعحربنبراجمابن

3ءاحاقابوأل

هعتحديق

ع7رفال

علىعحرينلخفاايبخاس

73نثاالمحالعيا

03بخاربهرتا

01131الزيلثا

631العقهلردححاا

3عالعزيزعدبنصدبى



الطللرطكهرست33

ء5المير1صكربنابرأهيم

احمدبخاعالبخاصابنابراهيمابخا
561رمحاتلحب1

عيلابنالحباسايىباابرأهيم

جمرتابنبامحتداللهباعب

قاطابو73بنملنعبخا
363بالمجبرقىالمحروف

573محالناجما

36لحريلى1ح

تمرهافظرالفقهالحيمط

عحربنهيمايرالدين

853العفيةعاحابخا

البباهيمبر11بىعلىبن

53733183كاالفقيهالخا

9331بخاجمياللحهبخا

17ت07القلقلعالبخا

اليؤحمىابراهيماعيربن

ع3عللمجيركا

حمقدبىعلهباعيربت

ا6ت3قابوالحيثا1

ابراهجمالدينبرهلنانظرا15

لي1عيرب

3الفتيهبحابنايرايم

31كاللجدمحتجمسىبن

بىبنامحمدعلىبنعيابن

063163قاتاطابومغلب

اع3لمشلى1

93خيرونىبن

83ايخريفت3قاكا

53تاكيببن

لففيهاحارلمأ1لمازخماا
28

المازخمااسرايدأحامحمدمى

0133333مىرليأا

881حمربخامحذبن

بتبخاعلىمحتدبخاسحيدبخا

ابوقات1حاصححد1ينابراهيم
593لمحاق

03216لحلبرمحا1بخامحقد

محمبنلله1عممحقدبنبن

جماآرالهلحازمما1اصحياعيالكا
3كا7

المجيومحاعرممحتدمت

2173مؤكورتجا

863مطفرس

فظر1المظقرالملكبت



كا33أتءالرجالهرصت

حمربخاحرربى1بخالله1عداال01هيمبر11لديخا1ضالثق1اشه
113السحدمحاصحيدا

بهاحصبن

353المقيهالرحمنعبدااليبفىتاجمامحخدبخاهنامى
13

اءا767الفقيه
778ت3تاببىاحمد

افخاطئالمتظر1تاتقا1
الىامظرمحتد13

17حفبخاابر31الديهاض

حنلبخااحدانظرتملالط35831الفقيهيرمحاتالو
بنبكرابابناللهجدجذ631بخارهاس

3لدين1قبلتجابخاطيمانبخاسادمجيىبخا
لدكأ1صيانظر1الريفالثهاجمااللهعحبخاتجامحمدلعضال1

نيىابىبنريثهتجاجمالنبناحمد7ايمدمحا
الفقيهياللىعدبهالحهاخو301الدرمحاتامجيىبى
57محمدبخاجلة3ءا

11101جالمحثةملكرهه1 57بهييىيريمتا
ابومقبلبخاسالمبخاابراهيينوحبنلحالدساابواالعا
853لنير58ا

65تنعرجما1يابراهمبخااجماااالتحارمحابخاكحبابى
حمدبخابخابخالحدبخاييسف33138571

71لييثي1حربنسحليطنبنحمرالدينظحاالجما
احمدلدين1نجماتظرارحصربى3مهت5567183783

رحصر1منينسحوحمربنابوالخطامههالتي1

3صد7331الحميرتصالمم
لطسنبوجما1اسدبخاحى63163ا69

333813ت911التيهاسصفيلناالبيمه



لنساطلرجلل1فهرت36

بنباعتدالدعسدبنلمحدبنبابىالمحررفبمرايابنحمد1

13اكالفآلبنفأح33تالخف
تدبناباعتملدناحمدبنكا69ابابمزالخهثبن
عبدبنمحتدبناحدينالحنايىتالحتامىيوبحرءبىبن

حينبنابرأهيمينفبناللهأأ3ءهتيمافىمماوفاليحي

كاكاءلفلابىبنحتلبنلالرلبرءأهيمبنابمرابىبن
امحقداحمدبنالحما3تابوالحماستزممها

لحتاسامولقآلتابىبنجمسفالفايحىاحدبنيحرابىبا

31363الفاثخا
أ

احدبخاعلىيطنايىبنبنزرجبناسدبنبمرابىبن
63الحسيل81الحناصروااسحد

ت7اثمامالقاصلمطسبنبنا0883تاليرىبمرابىبت

ت36ت868ا576758اأ703الحتاتمما
ا80اكاا599اعهالقانهاتبخاثامة

ا3ات33تا73ات63ات13أ581جابربن
اء97الففيهجديىبخا

8هيهاالمحاجمابخاكا69

حولهمدافىبخاابخابناعلىنالمحالحسناالجحتظراحمدبن1بخاجزيى
35تالطحد

313العحاس10

اسانظراحمدبنتالفقيهلطمارمحا 03لزيدمحاضيصتجا

امحااناحنناعلىبخاحمزةاحمدالحرأركاءالبن
13كااانظراحمدبىتلحربترىبن
ت661603783حنبلبنللرقبرقا

اكا8الرحنلحبدغابنالهسنبن



533والنساطلالرهرت

63الهالثيخحمدالصيآد1كماحدبخالقزبرتى

ابرأيمسحدبن1ينلله1عبدبن93ال1لحاجلخفاف

اتع315اسالحابولوزيركا31الثيئالصتاتالخيرابو

كا65ت83افيخالصتادتلفيربا1يا
3طدلجرتى1لد1عبدبن3ع313813ه3ء3

3كشييدالرححاعبدبنمحغدبناصماجلالذجابىبن
الحييقىعالبنالالئمعبدبن8رافيابوحىلدض

573آياالمحررفابوالححاحش833القانههلنماركا1

محيدبنعربنالرحتعبدبا153866لتغلملرفامما
اكا8هالوصاجماالحبثىسملتبنالححاسابوايخاورمحازيدبخا

الحباصربو1تمجيىبنعيدبن133

3مهعبداللهبنباعرتيامالم

مو1لخكا1بصيصبنعثانابىارحتاسبو1لنهى1جثمانبخا
111العتاس86ك

لدين1ضاانخزمحالنين373يفؤسعترةبى1بن

نااحمدبابصبرةاحمدبنبنصليلدىين

6االميرعالنين33ءهلححيركط

ت8اليئالصعنىعلعانيناسرابوالحالمحكمىطيانيحص
133ت061361ا63اكاكات961133553663

113الجر1بخاعلى368

ا3ءتالحتاسابوعالبا033اليرمحطبن

ابوالحرأزكاتحمد1باعلىبنصيرةالمستىلديى1فجبن
ت3783عاتع78تالحتاعى651ث

351ح3113تلتاقى1

53الجزئرمحهعالبن331الحؤارى



لنا1لالرطفيرصت33

احمدينايرأهييبنعتديناحمدمنحوراحدبنبنالجنيدعلىلحدبن

361ءالحتامتابوالمرت5ءلمبنيدمز

ابواسداحمدبنعدبنبنة3313الفقيهصالمبنعلىبن

اتالحتااابوالحتاصىالرحدكاتعلىبن
تتجاجامعاحدبنمحتدبوأةء63ع553اتح3ات33
700الحامرعااللهعبدبنعلىبا

احاتمبنمحتدبنحسالدكاجاللملقحى1الححاسابو
اجمابخاالحسيىبخامحيدبخا66تءعتع63

ءالحباصابودانىالسعود1الثراحيلىقلسمبنىالبخا
771

ينصلييلنمحمذالثمكيالبنبنأ761الالبنك
331ااجماصسداآانخزاحمدينبخاعمزلثغ لسالحبولطبركا1محتدبنحا

3اثصصحرىللهعبدبنعر
الخطاابوالحميرمحاعيربن

صفبنعبدللهعيدبنبنا
31

بنححادبخاصينتاجماهيمبخالملمحروفالجبرتىبخاعرالز
كا3لمظآجما1أ563663لدموليصاحب

331فتالثرمحتدالحيثمتبنصرىأالعبداللهبنبخاعر

عبدلحميدبنعلىمحتدبنبنآااا66م
3عالحتاسابوالصاجمات61كالعثاجمابخاعرأنا

بو1ليارىعيىبنمحتدبن731الحنابرتقاسمبن
63الحن06تيخافالقااجمابخا
6تصورللجيدتينمحمذبااالريفالفاحماقاصيبى

الححتحذلوزيرمحا1محتدبن933اا

31331فياتزهـ



333لنسأ1رللرط1هرت

بنقبلبنحنمافمقبالينبناحمد

3331ءتالحلبىاصدباعثان

احمدفظر1للمجبنمهحىبا

جميلحربنبنعلىبنمهىبن

الخاالجآلدلحهجمتمعىبخا

35813الحتاسبوانفالدالفرنهه

عرتجاجملبنالبخاهمين

753ت5ءماكا6تللحباسابو

ت383353ةء53

3ا11616333

3ء

بخاالباركبخاعربهامهسبخا

بنعرصحدبىبنسالمبنمسسد

ا7الفقيهالحعنىعلى

االصرفاليللثصرالنا

حمد1لناصر1ليلك1افظرتاعيلاس

االصرفالملئهبخا

تجاعمفلجابنبخامجيى

6االبآسابورحما1

08يراالحمزةبخامجيىمما

تضنبنعثدبنبخامجيا

881681الحنابو

23الغعهاالحرابخا

363صبنبنمحتداالحورمح

353ىلهبنمحتداالحهركا

محتدبنالحيناللهعدابودال1

733مصباحبخااحمدين

ممحلبىاحمدبنمحتداالحيدت
531

153لدين1نجماالضز

بمرابابناحمدانظراالخنفبن1

511رتاكو

بناحوييااقطرالتريفيصا

يخريف1الدعيدبنعال

3الز1جدريى1

كأتالريفاللهعبدبنحويى

بيلحاصبعلىبنحويى1

8183

حنيناللىعدبنعلىمندريى1

ت513ت3تايخريفحمزةبت

33ت633ت71381333

كا315ءكا3933كا7

3ههكا3838368كا76

ا373663ح363

51375ء6

اكاالريفقتايىاحريى

871



والناالرجالخهرصت33

33ادهمتجااجماهيموهوادهمابخا

انظر83ااثعااالديباجما

عربخااحمدبخابمرابوللديخارنهه

اححيببايناليحروتالقاضما

3لهاالر

63اليهالد1فورلجهاالرد

681يراالار3

ت013يراالتالدينصماارحصز

33يخاجمنةبخاعروالرقم1

ياطرا

333الصارممايئهانى

ارحصرالدينصيسألتظرازدصرت

231االصاصثا

بخاجمرمامجيىبخااحديخاقلط

83كا301يىبويحت

33كالثرازى1لحاقابو

36577

383583صحصحتتبههلحاقا

3573ع71ءالطرىامحاق

الخاتبقطبىمحتدبالمحاقا

3عرضاللهعدتاالحماقى

3ءاللهعدبيتخلناقىيح

بنصنالدحتبلرألنظراالصدابن

االصد

عدنمريراكدبن1

ح6اهصالحيخاداال
لحيثاترددبنعلىبناحد

503تيطنبمحقداالطالآاصد

بنالحسوداليلكبناحالماصد

903الؤفياليلك

71لدجما1صد

مجعدالديناصدنظربوزالديىاصد

بوزبخابخاحا

الدينباعراحمدباعتدالديىلصد

1136536المبؤ1

نلملدين1بدرينعتدينالىاسد

6ت68بخارصالتالبن

776777081838

6868366976

601ا101015

ا13ا3اءاا31ااا

3كا3310353308135

بنعلىبنلطنيىانظرمحتد

رصل

يالىبلربمحقديلى1اصدبتإ
63كارصلالبئبنالححنأ



93والناالرطلرت

محتديابةعلىبامماعيالبالحدابيزبئصابنمحقدالينامد
353353لبخلىالصلىلجامانتاكا9كاث3تثالمال

337353كا606ه

بنعلىبنعىبناحمدبنامينليلنمحمدبناصدالدين

33تحمربخاجميل731831

احماعيالتانظرالهضرمىالواثق1بخاليلكمحمد1صدالدين
محتدالحفرىكليربنبنفجبىامراهيم

احمدبنباانظراحماعيلالحلى871هتبخارسول
الحدىلجملنبتمحتدبنلهتجبحرألجمااخابىاحاظا

63اصرأظا

لبئم3الريفةاصد

كاعربخاىلهلخط7الحدوالحننهه61القاحمااصحد
363663احمداصدس

احمدبخللمحاجانظرتلنلى003ااالتاصسلمبخااصر
اليتالجيلنمحتدبنبنعلىبن8831

لتجا183لمالصالن

اكا5اللةحيفبن853حامدرااالصنرأئنى
كاةابوالحتلسالحاسين331تبامجيىبرتااالسكندرى

63تجمالابنىالحضاابابن931إللدرمحااالصبهد

نظراحماعيالثاصتماعالبنأيىالحساعلىاباعماجملا
تحلبناحمدبخامحقدبخاعلىتجا61ت633دبلهابراهيم
871نىالرظعلىبن3كاهالفتيه

بتاحمدبخاعتدبخالهبخا83لمبرقاابرايمبى
3مالنامةبابنالمحروفنجلح373373

5336كا6مم66بنىبنبامحتدهيداابربئ
763عرمصبدبناء3ثتلجمعابالحدبن



واالال1لرفميصت33

51تالرزخالصرعت1إاعلىدساجمالسبرمحمدمحماعيل1
لله1عبدحمربنبناحداالصحرمحت11031الفدبو1يزنىاالحميركا

101ا959ات37لفقيه1عامحغدالحصين
كا33عتدوبربن1االثحرمحا361561ءا61ا6

اجملابنعلى1لحنبر1السححرمحه1ت713653853ت33ات87
63تاكا663ت63ت363863

لربغبو1تحىمنصياطناالصحرعذأت533ت3653كا633اكا3
نابن1انظرا6636337561الكا3

جمىبىبمرامولحتيق1واالضرمحا531
651اههعانابنجمهعربخابنعمذباصلبن

3إلهضبنعلىاالصحرمحات31البري1احماجمالبمربخا
8عرالدحيدبنتاالشحرأاهاالسنيثط

131محلثاالضرعثنابنعلىالحنيو1الصهحات1

ثمليطنبىجممو1لمالصابىطإ573
763الديخ1صالحعغإلصرف

تالحسنالمحينبخاساالصاجمإاطر1الفضال1الملئبنالضف1
ا683163تابرالحىاأالحتاصااحماجالبىالصرفاللك

331حبن6عيدصاجمااانظرتالظتراللكبىضفي
ناجسفاحمدابنححمالالطجممفاالصرحاعربناللك
61ا5031335133الواتقمماالصرف

الجحفرمحامحتدبخايوتلالصايهايخابخالى1لمحرفلقادم1ابوالصرفه1
601ك33لرحمى1عد

دابناحمدبنهيم1بر1يحبا35311محاالجايك1الشرفاا
83ت56331رابنلى1ااالشرئ



133رالنالالرهرصت

633ة131الحسىواايحبا

ح1333كا

اصدبخالحدلدتابر

اصدبنلحدبنعثىضابوالهسا

813853163اثيالفقيه

3كا636936ع363

ء8عكا385357ء3

ا33ح83اكا1ء3

638كا37ء3

5محتدبنعالقلمابوت

05لمطبناللهعدت

ابىبتعمؤاللهعبدابو

اصدبىاحمدبنعاحاالحن

33

بكرابابامحمذاللهابوعد
كا6373

هك3عثيمحقد

ابري1محثدبخا
ا73833ء3كا7333

3ء61

م7احمدبخاعالبنمحتد

97محتدتيامنحرر

كا7اصصمابخا

33عةأسمياطينا

القلكالالعرتايبخا

ااالعز

1ولتياقيتاحار

الدعبدبىياقتالديىرلغ

6163ء3ااالمظقرمحا

انظرطنهاالديىفجاالفضلى

طغىلدين1جف

ياالملكعدبناعالانظر2اابن

لغ

01ت3ظتالاق
هندكآعحدصعوالمتركمهاقبال

55اقباكال

لركى1لمطلجياللهعدبنقباكا

331القلربخاا

51اقنبخا1

571يرأهيم1بناحمدكتيجا1
11سيبنةصنيةابخاكمه

731اقيسالدكاجمالااللفه

61تثعلبةبنالقيىاصرؤ

68ت38اهيفالدتامين

اءهـ8ءاءا788836

81103كا371



لرجافهرصت33

اددحبنسؤبنلمنصورعىاتحم
61المدحم

بنصنمورمصحيدلمالدلقينحم1

331لمجيثىاحمدبنعتد

63االصحرمماامحم
33النفابخا

183نارو

633التبخابمرايوالهدال

363عدهـباعلىالحنايوحمدل

لهالمرانظراالهذل

الليناينافظرشااهيف

31ااالرس

63اكد1يندصلحيهـمئ1بة1

فيبالر1

33جيلةبنالطم1

اجمابنلدارثبىجبلهبنلالجمم
1لحاربامحبةبنالحارثباجبلة

81جنتبنعروبنثحلةبن

اجمابخاالحارثبىلةجبنااليهم
خزء3

61العرج1ارث1بناالييم

الحارثبنصبلةبنالحارثبناالطم
بنثملةيالطارثينجلةبى1ش

انظراحصماالتجةبنعيرر

ماريةيخاالحارثبن

فطر33ماريةبخاالحارثبخااالصم

جبلةبهاالحارثينماال
63تالطملن1

بنعلىالديىانظرشمىايا3سابا
يلثابخااحالج

كا35االثرئكحبنىمحاايبثه

مركااليحييبك1ابه

33ايلبه

161هتاالجم

بالالرثجبهبنمحباالصم1

61تجماجبلةبخا

جما1بخالطارثبناإلمهمبخااالطم
91جبلة

بنطاهرانظراثهاذتباابن

ماذبا

61محتدالبابلى

بن1انظركات53الفقيهالبابةابا

ايات

الماعبديعتبنزريمالحا1
151مدافىا

93كاباخرزا

بارحكأالدجمالفظر1العاشبارح



لرط1هرصت

بنالدعبدبنلعؤمن1عبدالبا1

63المبماراشد

ابارقانظرالبانتى

3كاهالباطلجماابخا

لحيزكااالخربنمجيهنظر1الباقربنا

مفمقالليصابىمحتدبخراب
71

683كافيرلتعدت1

اابراصمبخاهبخاابراهيمياالب
أكا38ت5333كاالفقيه

بنهيمايرباابولطساعلىليلى
3ت533تيىياحعتد

61508ة6171

بكربنايابنعلىالهتابوفىافب

933حمينمحمذبن

ء37833ااح9تلبخاومحه

كا563683ت361ه

بنعلىبنلحدبناصاجمالابخلى

ت33المناسطيطتجمامحمؤ

353693335573

673الحظقركتبلر

انظرة3اردهربخايخاالىبدر

ارحصرلدكا1صمىبنشالىيدر

كاكرالنال

ايخاربااحمدبنصةينلى1بلر

73حد1بنحن

83ا3اتا83

االجمزآتبهمابنحن

لناصانىبئصى

33ع89103

الجانىكاالبىحن

633

الهلبحاعالبنحا

69اكا

رصطاةبنباعلىلمل

6383كاه33كات3ا83

6366766661

المدجماعلىبنحن

603اتخ
اءكيلساكبخاحا

افظراالميرالخماصافا

نىالخماطبنحنالدينبلر

اردمرالديخاصصبن

رححر1باللدينبدرانظر683

عرطعرلدبنعد

603013لمجندالجنبدبى



النساالرطلفهرت3كا

ياس1بناعيلاصبعالالدينبدر

االيراردمرعتدبت

بالحيمحتدبن

651ابامر

لىلسنجمادربامحتد

63003803113ح

313ت313

اللطينهارصابنمحتد

33173373873

313كا538

راحاتممتمحتد

نوربنالحسابنمحيد

3ز

تالكاملىفمادبنمحتد

كاه73873303ء

االمعلىبىمحقدالدينرب
3173كا61اهه55

عربخاعتدبخاعالبن

3الهماعالباعن

عالءحمربىمحتدبن

اكاالشياجماالديخا

تيالصبنحمربنمحتد
13763

كالقرمحقدبن

83المرقياصيهعمي

103الحصرمحاالبربلن

5536برطاسابخا

الدينصيفالظاهرالملئهبرخوق

83603كا3363كا7

73

ركالاتظررهلنال

ماعاااحمدبنهيمبر11الدينبرهلن3131اكاا73كا6
83133شناجفبىعقد

بحربىياابرأهيمالدعبرهلن583اكعير

533الحزيزهـتاياسباعلىبىمحقد

باالدعببنابرأهيمالدبنبرهلن813ا69ا59هـ

لفيزابابتاحمدبمابرايالريماتعلىبنعتد
17333



533راالالرطلهرصت

بنبحرابابنعرباالرحماتعرابنيماير1الدكبرهل

هااحماجملامطراه631731س

الدبخامحمدابومحتدعدىالبرمحقدينعلىعرتجابىابماهيم
الحعيلبحربةابىباعربةالحلوى

اكاكتالككىألكاعربخاانجراهيمالديخايرطت
183بنرجمهراهال3رمحاالالتاجرالممركا

ا9يزيدابوالبطلثا83كا

ههالشعاسبثرأمطيزبنعيىبنابرأهيمالدينبرهلف
556كاالبصرابنا51ك

13هتئحيبصبنمعيبنهيمابر1ينالىبرهت
ت33الماملركا1حمدبطالبنا6هرىالرابياهيم

ع61335359اتكا13لجآلدجمفبنميمابالدكابرهلف
163محتدبطالبناكا3ثه

التحزعاانظرايعالبحرعتابكمهلبئفهأللدينبرهلن

78طلىرميثتبةمقهانظرالفقيهياعررت2طالبروت

7ابويمزكاعربخ3صااالبر
بامحمدالدينحطلعغابخادبخااحماجملهالبر

ءعاحمدافيهكاأاحماجماجمابربنبخاعركه
بككرانظرابوالفعتاء3

للهثاعربخامحقد3كاه73عربن7االبرجما
يىفضلبنمجيابهيةاههت3ال81ت733كا13

57صحبدالمليكةأ53735ت61713 033هالجبرقىادآبخا 8338

ا68هللقااحمدبخااعتلسالري1
563أعبدبئمحتدابوجداللهالبرعلى



المطفهرت3كا

ابحربنابىبةاحدمنابوبمر

53الحزحاالرصعلىاجماهيم

االالتاممهاحدبخا

371

حؤربىاحمدبخا

831

الزصعياحمدبا

16

وللنسألب

مضمعنبنالديب1بكربىابوا

بنمحمدالديناصدبن

للديخاشيىبنالمحنكلتالىبدر

53بخارصاللحابن

363اسراظس

37جماصينسح1بخ

انظرالملكاعهضبنا

باعمدالدبااحمدين

563لطامحمف

الرحعبخالحدبن

االصاخبابناليحروف

المحاعدبنبخالحد

احدبابكزبو1لدين1اتظررض

الواعبدبخه

القائدلحهيخااحدبن

بخاملمكاعراحمدتجا

31التحىىبخا

الممازتى1حمد1يخا

173

جميلبنلمحهبخااحمدبن

575

اتظرماضات1االديحضبن

أعانها1باالحيابن

الال

3

033ت713الفعيهالحركت

6ا6جريلبخا

53الالنىتمطبن

303النقيهجمربخا

301رمحاللحص

613كدالحذا

اولحمزةبن

61الفقيهلاحناجماال

لحتجااتظرابرضتصبن

الصركط1عثانبنعيىبمربنابو

18138تابخا

جماعرا1اجمابن

753الحنفهالحيثاعلى

3501الدبزبخا

611دكلسبخا



كثوإلنسيماالرجالهض

محمدبنلله1عدبتاعلىبنموبمر11اكاركاسالىبمربنابو

3كا7الهشمصدبحمدبا1بنة58الزيلثات

انظرتمباركبنعلىبن6611صبابن
دوبمر1الليهاناء611االييماتصفياين

االملى1مىبنعلىينحأحيالعاجمالطنبى
35831الديخاصراجأ7

8يرالعلىبخا3ء161الصتيخ
333بخامجىالبمريهاز333ا833363

833عتاربخاصررابو3

753صىحبخاحمربنأ931عاحكطبن

اع1بخابخاصاالحلبىاسالحبى1بن
حنلنعربةمنىباجمإاكل

63تبالزاجالمحروفلهصىاتالففيةالريماللهعدي
كا03385

اليحررفاتمغرالهيخا7يالهلأالرحمنعببنالديخاعد
لثحبى1القاابىبت3

363بىبخاعتداللهعدبن

3كاالفائدبنزريقبابتررف1صليملن

3كاكتفىللفر653753631

83قيصرينت73لففيه1لحزاهت1بن

هبخاليث31طال33653ء

حمدالجني1عتدبتبنأاكاتالفقيهعالبن

3ء63ء3اسحدبخاعلهبن

333االشحرعاعبنة33الدلاحعالين
3438



والنالالرطفهرت3كا

حءارسدبنمحقدبومكربن

003تالمحتدبنب

محغدبنمحتدباطين

31الرجىحيدبن

053عمربنمحتدبن

المجييثتعيربنمحتدبن

عقدالبمرابولديا1رمحااتظر

الوتيحضامحيدس

ا3ءهةحرايىبابناليحروف

333لفقيه1تبخامسش

3ح5جماصط

ت76هاليرىمحؤضةبن

8635133

53ء163جمااليغرجما

3ه333اليقرمحاتجاأ

163ممالجح
االخضلاللكباالؤيد

5673353نامزبخا

بالكلعهلححر1الهصابى
3العقه

لهممااحماقسمجيى

8الككهالحيافهقااطبخا
661ت811ا35

قامغصلحبهتيحبن

لحنفات1المكقفجمبتبمرايو

ء13اليترمحتالدعدثاالكرا

التكرتاانظرلبكريا

يهتابنانظرتتبلابن

3303ال8ملقس

55دقهلب1

اهانظرالقاضىزبرااالها

1بامحهدلدت1

رفداالجالبياا

صاحرلدينطاء1انظرتلتصىا

اينى

رريخا1صانخلر1تلملثاهدىالا

اهدمحاللربها

الدكاانظر1تالقاضىتلدمنعاء

اسحدبنمحقد

53صرقاليمهادرالديخاط

3السنبلىطاحوالدين ط

ا6686017018

711031331831031

ا33163

3371المئطادرالينصاء

39161اا681381

730131133130613



33وأاللالرطهرش

بناالدكاعلىانظرجيلبهزمابن3كا38كاعت133133333

صرام37383ء3ى13

ثعلحهبنالفيىمررصعوصلىالاأكا0630738737638

111ااا8احواللطيثهطالدنىا يخامحمدبخالىصدنظربوشبخها

بخابوزصنأت3703133ا691761
كا6366386ءت0363

73تبرشابخهت9حالمحاهدكاصاحوالدياء
3بونىبخابخاصنهابوز

731ا

18303ابويه

الظلعرالملئينلدركنتبيبرس11اكا35317الطعارمحاالديطا

171733ت33ارىالبندفبنمحمدبناسحدبنعقدلدينصا
كا8ء73ح1633363373

11الوزيرالصاحبلمافا1هى
33احعيرتينالىصيفيبىس

ا63717171ءالفانهه
363يدرة

6100370381333ء

6333ء033ء303اليلفافى
3333973ت313ح

83كاغمارعتبوالظامر1تاللفاتىا
03ع63863ت363ت63

33863

56القاخماسجدمحتدبنالديناء

الدكأااقظرتالنيلىوصا

الحمنجلىادر

الديتاانظرالثماطاحو

لشصا1ادر

3637363محاالمفررمل

ممهةالزنى1لد1عبدعبالتلج

ء5عزبخااالج

ك5ت37اليصركتالحطاربنالتاج
68

633االيرالديخاناج

اقااالعربتتبىالدبخهتاج
833القصاة



رالنساالرجللفهرت3

عرربنعلهحروبندسباممما1البامماااوللمغير1الدكايدرتاج

761ت661ابومحمذعثدةبناليظقرمحلله1عبدبنبدرالدينتاج
783تلحان1بن1يبريزكلت101311اتاشلط1

3ء1833331نيئ633لحاالدكاتاج
3احت573الكر1تحعابخايخامجيهااحمدبخالديخاعقدتاج

3حفبهاتبع3اكا73833ا73حمغ

انظرالمجومحايخيثا6337337311كات15ت333
333محقدبنىيحالتريى683كا18338

86تركانىيبخاامجيىالدينعادبنعقدالدينقاج
لتعتبن1اظرابخاشعتبخالحاحمتئبنباصليلنيهاحمزة

عع3ايرصذمحاإاله85يخاحمزة

3سنقؤالدبهتسيفلملرفيأبنعالبخاالحشابخاميحاالديخاتاج
3اكااالقانهاالحيىعمدبنبمرييى1

صيدبخاعر6ددلنالتقزاكالتحرمحقفىاااكاا693الموطاتجاااللد3كاقاج
61منأمررمالااليلئانظرالدياةرتآ

لدينا

كا65357398ا3ياثابنا

علهبنسالمبنمححدانظرء63

نعىا

لحدبنبمرابوالبامماالتإمما
31كا

بكرةابىبعلىالسباسالباكا

ء61طابنعرالبامماالتبامما

مابتاحمدالدكاخآاقحزمحا

63كاملثافحا1

31صيربنعرألنحزكا

333الجرت1يينتبنغازكااقحزمحت

ياخيتمحاحزلا

عبدبنعتاسالدينغاحالتغلبا
اكاهالحليل

ابرأهيمبتعيىبنالدكاءلمحهتقه

761ياراحميىببمرابابن



اء3والتسالرطل1هرت

دا1عبدبخااحمدحمربنالدينقآ

13اكا

فلحز11بمرابىبنحرلدين1تقا

حزكالت1صحيدبررعرينلى1تقى

لحكى1لله1عبدبنحمرالدينتقى

لرحمن1عبدبىعرألدينتقى

353كاصلىلد1

تعلىعبددعييهاحمربناتقى
568

جدتيبنالقا3بى1بحمرلديا1آتف
56166171ا06اتاه3

اقيمحتدبنيىعرنالدتقى
ااحاح2تلفانه1

تالمحهصخلترحمرينالدبتتقى
أ613ول

11صقرلها1ينىكرالتكريتى1
11ءكك7

عبدامجيىلدين1ىمجلكريتى1

اح53لمحطب1

حنصاركا1ابراهيبامحتدتالضلمحصا

أاءح

الديخاآنظر1الديخاظآ

ةفظرقيمورلنئه1قيرلثه

نمىبوانظرتمىبو1

بمرمى1محقدبناللهوعحدالتما1

كأجمايمربخاحن1ينمحتدبن
3ءالفارحماعله

813تء3التهامحات

نظر1حمد1بىايرأهيمالتهامى

بنهبمبر11يالى1يرهلنالتهامات1
حمد1

يىبرأهيم1بنالىبرهانىلقا1
3كا871احمد

53بطالبنالقاما

عبدبنحمد1لدين1سهايياكات1
الله1

ح7هبراهيم1بنعلىلقاى1

لمللثامظر83يمح1ينتتاتهر1

لى1بنتعراناالمحظغ

الصر1لؤلؤلدكى1آحالنهريركت1
013313ح3

381163لتوكى1نيورلنيه

ابخاعروفحلة

33جمةعروبنبنهثحل

اتالحنفاءهرطبنعروبنئحلبه

0313ا3131



لناطلالرفهرصتطي

ماءمرطبنحررمزيقيابنثطة

عروبنجفنهانظرت53الط

مريقيا

61تصازنبخاشلية

8لفقيهتثماتاتجا

بنعلىبناحاجمالانظرنامةبا1

بخانجاححمد1بخامحمد

لمحدبنمحقدباانظرعالنخاتابن

بخانجاح
ابمدةرهوثير

ج

عتدتعلىاتظرالمإريةبن1

الثريف

3اميزعجاندار

ءعثانالدكاجمالالجبافى

ينعثانينعحراسىاابولجبائى1

ةالهميركطاحمدباعلىبتمحتد

يخاءخدبتبخالحهمحتدالجافا
اجايز

3الفقيهجرابن

دمبنعدبنانظرابراهيم1لجرتى

73حالدعبدبنلمحد1لجبرقى

563حرالريلبناحمدلببىقى

3ورهيمابر1بن1حماعيالالجبرقت
3كا373

033آدآيهابمرابولببرتى
عدبنىعرينبنمحتدالجبرتى

ات6هت36لله1

لمتاصاعي1بخاحروفرقىالج

73ابرأهيم

033لحعنى31الجبر

387831الفقيهجبريىتجاا

551636المبرت1جبرئيله

بناالصمبنجبلهبناالطمبنجميلة
القرءلمجذاتماريةبخا1لحارث

536373

الحارثبجبهبناالجمبنجبه
81جنهعروبنبنباثحلبة

تاالعرجالحاثبنمال1ابخاجبله
جببنالحارثبىاالصمبىجلة

ممرربئبىتحبهبنرئايها

63تجنة

91جفنهبنجبلة

ينحمرربنثحلبةبرالحارثصنجله

انججلهباالحارثبخاجبلة

الحارثبنجبلةبنالحارثبنجبله

53ثهرايابخا



3كابآطالرجالهض

ابابناعتداللهعبرابوالجدائاالخحاالبنجمربنالهارثبنجملة

تىبالزياليحرصفعلىبكربنأ3ع

ا33153بخاماريةالهاثكاجلة
13اعا3شافبنجحممررء19منابرحلة

333يهاواصىاخماأالمننربنحمرربنلنحماتبنححله

الحرارمحاافظراكه33الجرآلحزدكالحم33االعر اابخاحيدعريىافظراه1لجبدق
5ء3لحااحمد1لمحزئرىالعقحى

السالىايسابتفارسالحائرى33031ابرأهيملديىطغالا
73اثيئهيمابرحمربنينجدايرأهيمضير

611ءاخحالىع3عالمجببرعاالحذحمى

تجاعقدبنءلهرهوكاناكاجعااجماهبهمعربخابنابراهيمالخيرى
ععلحؤسها

م3الححانىلمحد
جمامحهفىالجط

383الدعلىالمتوكلجمفر5331الديهبرطنلدخأقى

الصليىبنلرجميعإبخاعم6صعز8311ابخامحمدلمطللجآفى
871احمدتجاىلهافىلدج

31االففربخاجمنر

691الطتارصحفر383رج

06يزاتهاسمابههبةشاحعيدبناللهعبدعيانابةاسركت
2371الرصكآمجيعاجمافرأ501اههيحمحااليف
الماركحربخاموحابىالخاأ83131861

1653بنالدكاطيطنصمىانظرجمرب
علىصدبنانظرمحتدبنالمجمبمإمجيحا
الصحبرءخمفلأبن7181سالآلبفال

ءاجنه3مهالفقيهنهل



رالنساالرجالخهرت3

383ثدالدشالملكوصجةبن1

بىاالبهرلىا1االبهرمجته

33ماريةبنالحلرث

ت31عاصربعروصريقيابىجفنة

الخاعلىبنثااتظرالمحآلد

البخاعلىهيناحمدالحآلد

813تالححاابولحنفه1لفرضى1

تجمعفبنابرايملدكا1رهانالجآلد

تاجماهيمبخامحتدبخالحاابخاالجآلت
33883

5دالالجالالبن

501محيحدمماالحالال

بمربىبنعقدبنعلىلدين1جالل

111ا368عماربخا

183بخاكركرالمحلند

161الحلدمحاامو

جيالافظر553لنئالجمال

الجمادباىيحبنفلدين

الديىلحطافظرالتيركاالجاال

لترمماعرمحتدين

81تلحررسابنالجطلى

5333لحكا1لمصرمحا1الحال

بتاحمد1اتظرلفقيه1الدينجمال

الحامرمحااللهعبدبنعلى

731131االلىاقيثه

لفاضىالطماخايارع
6586878

3هحىيىبونى

6مح381ح

االسحرفىندارالخانىثابت

771333خمالططا

3ءاشلفماجميال

اذظرتالفقيهالرممى

اللهعسدبررعتدالديىجمال

الريحى

االصرفىلرويدلد1ظريفال

3803اكااالطماخا

733االيزطبالنا

تتاسبنعلىبناللهعبد

76307371383يراال

01ح6

هلجبا1عظن

االصرفاالفضالطخحا

71ح03لطهاشا

3احعيراءأمينع
53953063663ا113



53انيللر1هرت

التاةثبخاصتانالمحتدالدينجالآلطحنبناللهعبدبنعلىالدينجلل
758كا6ء8536ا71813913ااابخاحمزة

ءا67989301ء339335336333338ء

6383536639636013318310051061

بخاىالبنحبنبنمح683683ه173

633ىاملل51371381333ت063

عراثحجرتيىمحئدباطتاراللهعجدبنعلى

اا861636766856اةاا719الريف

73383563ا336337311ء153ت003

بمرابهالدمنرضىمحقدبنأ6836833ت73ا073
3

61ثابخامحمدبخاعرددأ

مءء3ءا8اةضزبنبمرابىبناغازى
ا763

مدركبنمحيدباصياملفس

ا9ء3333االنابئهليت

7متىالى2عابخامحقداكا16هالجآلدتهييبر1بامذ31
امحتدطلى71اا

جمىبتابخا33الهتارااحمدبخاجمعنعتدبن
الريفعهعداللهمحقدبنجمالناحمدبنانظرمحتدبخا
اكلا138عتدبنبناحمدبنمحتد

الحصرممااللهدعبنمحتداإإأتالقاحهحرالمجيومحت
963أتعبناحماعبالعتدين

الريياعداللهمحغدينأ3مه

اتم81حات353الحيرمحتألدينتاجمحقد
1813383كا3



ءإتالرجللخهرتط

الزيلثاعيىمىمحتدلدين1جالاااركتالناثاللهعبمحتدبنالديناجمال
ااههالحقيلى61591ح

القاضهنضلبنمحتدبنالرحتعدبامحتد

7ه2اآاالشحرمحاعتمتبنالسزاجابى
المرمحا1خصحربخامحتداااهابوزيرالدوص

13هتنامةيىعلىنمحتد
يخرالزيلثهمحغدبتح681

38الجيدعلىبىمحمد
القاضىتصومنبنمحتده

35ع7ءعح36303أسالرأمماعلىبىمحند
316585166

اتالىظحعتدشأ8تلحرص1علىعيدبى3
ابراهيممىجمفحمقدبناإا

اطه3جمياليناالفارقىلىدتامحتد
هالمبرمحتفمحقديناا53135اا3ا88

51

3الشنيرمحاعربخمحتد

66313

ايخريفعرىمحقد

ء55131الفاحما

الثيهلبنعربنمحقد
6603ء13333

الغائهحمرأنبنمحتد
33

57

33081اشلط1رجان

6375313ا816ح

6703ء3

احشرخىلد1عدبةمحتمب

733353563اخهالط

بعزالديئصمالانظرنير

اد1لجبنيحتنبنصف

ح3ءبالخصىاليحروف

53ءكاا3



73رالشالالرطهرت

بنطيملنالربغبعا1عىلجنيد63الغتانىفعكأالىجال
الحهالفقيهاسدبنمحغد68لمهالجرمحت

لحدالدتصرانظريينيداين13ةلبميزمحابن

داينالديىمظرجمال1لطياش1جمي

5ءالقاضاالجنيدابنجمبل

لمه1اباياسحد1بنمحمذبنللجيدابنمحتدلدينا1افظرنجمالجندابة
ء81الهندبنعربناللهعد

بىعرينىوهواليتجنير3ح3المورخالجندى
753لدصنهاالبارك8ع8915750317

533لمبهدكاا313131ا78
انظرزاكأ63الدملؤةخار61371ء1051151

لةتبي681اه371571671

حورةينتنظرجودةبت3030360361333

الجوزىابنافظرصبط3زكاالح733ت033133ت333ت133
61863االمحوزمحا89311ء3ت333353
بنء363563ث3ا

عالتبناحمدوهوتلليتجوزمحا

361افىلصرأكا885ءكاكاكا6633336
11اات7ت80كأ563

االضرمحتانظر61ت81تالجينابنع61363ح01ع31
بخامعىأسليملن6ء637833كاء7
353تاثغجيعر3ا

اظرصفآتلياش1جعرارضمانى31كاجمابنإهيمايالجدمحا
فىالرضجيعريخاالىعلىينقمطينالىحسامالجندكط
جيمرالدينصثآنظر1لصينى1رجح06

لصيخاعبداللهبن31القفيهيحقييبنعفالجندكا



رالناارطالفهست3ا

ثحلبةنالحارثبنجبلهبنارثاالديىصثآطر1مرالظفارى

333بخاصررتجاجنتجوهرالظفارمحا

جمربىالحارثبنجلةمنالحارثؤبخاصنصوربخاسحيدبنالحيى
9913اتكياحمد

لالرئتبنالححيانبخاربخاالحارث38لثغالتاحرتعبدليين
33633

آه6تح3الرأقشرالىالرحنعبديخايدعبداتالجلو
313ثهراجمهبنالحا51لحميدعبدبن

ثهرابوخنةبخاعروبخاالحارث

االبهراتظرالمحارثا6ا5

31عاصعرربخابخارثاطاللهعبدبنتموهوط83تتمط
االقيىامرممأبنحارثةالطادا

013131الحنقآفحلبهينحارثه3عخرا

31مربخاطعرربخاحارثةاالعرجلطارثبخااالصرلدارث

بنانظرعلىيخريف1حازآابن8161ا6

زآط61ت61ا5االعرج1لحارث
53ء3حافظ5171ثهرابواالكبرالهارث

3الحافظجماجنةعروبخاافظرالهارثا
363آحا3عرربخاثحلبةبخالحارث

حجربعانظرالرف1حباصراباةصعبنعرربنثحلبهبنلطارث

761اإلالهلثا33

محتدبنبناللهالخحرباعبالحبا61جلةبنلمطارث

3محيبخاالحارثبئصبةابىبنالحارث

383الطاقىاعىبنصبيبعرربنثحليةبنالهارثبنثحلبة

333يحالل81جفنهبخ



3الحوالنسالرطلهرش

373حاودماعلىلمحبيحى1

353عرثىبي1

ه1رددبتلقاصم1ابوثى1لحبب
183حاودبامحقدالحيبا

383محاالبغداللحأجابا
61الرخاتعيدالحيئجى

16رللحبئ

176تزىالحطبخا1

تعلىبنصنلدين1بدرزمحااب
633

فىللجطنظراجافىلل

جمربنمحتدبنانظرعلىابوجمر

احمديها

كيدلجر11لجمادجمر

العرج1لحارثبخا6لحيانبخاجمر
ممال1بهاالحارثبخاالخحيافجمربن
3ارقيبخاالحارثبخا

بخامحتدبخاعر1لخطاابوالجرمحا
7لىمس

853هاضمبخاعثيلنلجركا1
جصبةنظراتحمرية

لملجافيانظراحمدبخاعلىافي

301بكر1بووركتلب

محاللحبمنظر1بكزبو1رعاالحبم

613كبكرابوالحاد

333لثغالمحتادبنا
09جرمحابنمحتدلمطدقى

353اع3103ءيدموص1

67لحديدبو1

661جماصإ1ابخا

الحذيفىانظرت1لحديقى

يند1افظدتهبئ1ص

783اسحدالدسعبالمحنينى

اصحدبناللهعبدبومحتد1تذيفهل
ء83

زمحاالحر1افطرالحرأرمحا

ا36331زمحا1لحر1ناا

انظرت3طللفقيهاحمدزمحاالحر1

زكااخرحمدبهاعالبخااحمد

علىبنصحد1مىعلىالحرازمحات

بخانعر1بخايوصفعرابوالحرازمحا

333زيدتبنلحملن1

باصحد1منسعيدمحقدبوالحمازعت

613لحا

ا6ر1ئدبخاميثانىىالحر1



الشاالرجالفهرتكا

بنبحرابوانظرحربةابهابن

الئوحعايحتيميبنمحتد

حمد1لديت1صهاا1لحر

ابىبناحمدبنمحتدانظرلحرف1

ىيمرجما

31اليوطااإلحرهـدهاين

انظرالديتنجمثحاحالحريرى

لمنرتجخا

بحرابىبنمحمدانظرتبةحز1ابن

حزأبةبن

منصوربنعالبنانظرعتدحز

681البذلىناآلحا

الدينحامانظرالتوريزكاآحا

وريزمحااللؤلؤ

كاه3ظاهرآالحا

338لغنئ1عببنلطام

391لثغالفضالبخاآ1لد

133طاهربنسحيبنألمدسا

لميندكاعلىبنتمطلدين31حا

اصدبنحتلتبنالديىأحما
53االفاالوزيرللحمرانى

36386366303

باالدعدبىجمىالدينامح
ا38الهلبت

7037599الجاالدينآصا

احميرايوربرىلؤلؤلدي31حسا
3اكاة3ا3ء

391ثحتنا

3يرالونىالدينصااخوحسآن

حتنبنالديننظرصام831

لحيرافى11سحدبن

بنحنبنمحقدبمربنبنحتن

ا3الموفىصرزوق

5171النحارمحت1ثابتبنحتف

لفريحة1ابناظر33

161كراجمهبخحسلن

33النفيهاللهعبدتالحآنى

بنعلىمحتدبنبنعثلن4الحتا

م3الفقيهالهميرمحاتاحمد

محمدباعثيلنباهررنالحساقات

63الححيرمحاعلىبخا

83صمئ

علىبىمحثدالفقيهعمحسن
3ء

سيبنعلىالففيهكنيةابوالحن

361



153رالنسآلرجال1هرصت

عربنعلىالحنابىبنالحنعرانبىباصالماحمدبنالحن

الحميركا3آبنباعالعقدبناهةابومحمذالحيلىالنهى
533ىمحغدبنعلىبخالهن30911لطنرمحتادربىبنالحسن

ايوففالبنجمبىبخاالبخادطن76االصدتبخاحن
33محتدأ3كا9ا3اجماالحىابو
اح333كا

بامحمدالحساانظرالعاكرمحاتحا
هاباصبنحن

لححدمحالقاصمصعرمتحن33الثيبانىيراجمابخاحس
ا8أ51بهزآالمحساين

761تنجروزإلقيرقذبنأحسنا70يخابهيلةصن

831لمالحخافىبخاعقدالحسنابنعربخاعلىالحناجمابخاالحن

ثبيالبنعلىبنمحقدبىالحسنابوالحيرىبخاقاصهمحيذبخاءله
853ابرعتدتأ871ا37محيد

ابرصهـتعراربنعتدقلنبندراثبنسابنباراصدلطسا
63ثاء3محمدت567331محقدابوحة

ابوعالنحرينباعقدبنالحن93593ا66133

كاهممحمدا07303ابومحعدالمثرعبىالححت

الملكافظر73اليسحيحن7ء3133133

فرااللكبحسالححعي63كاظجىبنالطتاحجمتحسن

33بحالناتبنىبنحن763

513فأبخاالحسننياحزةبنعبدالدبنلدسن

ت79آاالماالحنرمحتقسينالحن71الفقيهلحابننلمد
ام5316ا33ااعااا311االتجاالبخصن
اما07176ا03ا83انظرالففيهركايلعلىبنالحن



الرالرجالفهرصت53

بامحتدعربنبنعلهينالجناكا7311383ت3733كا5

133العمابىبنعلىات183783ت763

بنعئيلنبنعلىعربةبنينلدا3ءلحنلنا
ا

53ابوعلىحميناصحدابىبىعمدآابونتلمطنى

51الحطارمحتمحغدبنالمحسبه3781عقادةبنابخ
صباحاحمدبنمحتدبنبنينلدة3كا5

ابوعبتاالحكلرحيمعبدبتميلنءالبخاآلبىصصين
733لد

آء653لمطحميخا

امحمبخاداجمحمدبخابخايندطأجما1بخاالنظر3031ابوحين
ح33اللهعبدا

11هـااطالب

بخاعدجماالنمالحشاادوحتليدمحاللحا3181ثلىالو1ححياابخا
أ363

361اللهاالدمحتصيهابمربنابىبنجن صالجاالصرفالدطهتجاحيا
6631

09393تالحبامىبخا

صا4بنعلىلطتبو11لحسيصحودالمفضلىجمه1بخايىإص
11الهمدافى

امىبناصماعيللليها1صرفالحميئأبهاالحساكالسحي1اجمهكالدسيا
63هاليقرمحااللىعدكرمناعبدابردانىالهعلىبخاصسلم

8711لد1
551عنبقبنحنملنلحينىا

375تبهاطعتءليالححينىا31كا3اعادحسيا
لغاطمى1يحائبكبنمحمدنىلملسي031بخانححرصياباعبدللد

031هثطال611لحالالفقيهالحدياحين

3663صثيبربنعالصيبرين83حسينبنبخاعلىصين

63ةثاباطالبابهبتعلىبنلطسبا

3البربلن1لهصرمحاا71



كاكاهفيطالرجالت

مخهبنمحمذبنصن

لحدممنابرأهيمقلاجوارا
متدبن1سطكليلبخا

57محتدبناصماعيلرمىا
61ع6790161351

561871713653853

3636386393693

653573لحم31306333
770ع6933كا36

صينبنعتدالدينجالرهى1

633رمابنعلىبن

6لدعبدينصتدالدينجمال

الخيرتابىبارنصبرالخيربنا

صنصعربنالخيربونظر1

رصبنأحمديىالىصها

محمدبناللهعدبنبمرأباالدكا

طعااصماعيالبنعلىبن

بنبنءالاحمدالديخاسما

3371المترمحتصلحبنابرأهيم

اسماعبلبنعلىبناصال32
لذبع1جما1بخااحمدالحبنسابر
8محتتبناصاجمال

بخامجأبناحمدلملعباحمابو

6محمدبناصاجمال

جمدكتمحتلدلهعبدابورمىا

عبدجماقدالهضصعهافظرالله
الله

بخاعلىالدعتدبنعبدبر

أماسمأجمل

كامححدبخاعالبنعبدالله

633علىبةلحيلل

جدبنعتدبنالرحمنعب

الثثاحتلنبنمحمدبخالرحمن

الجفهحاتبنمحتدبنحنملن

اكا3عربخال

6لحدبخامحمدابو

أكا3تاصماعيلبىمحمؤ
773113313ا15

3ءحيمحمدبن

هركااهاللهعدبيمحتد
57608بى61

حم1نحمحمدصلمةابو
7

نخااللهعبدكوانظرالابن

هاعبدكفالمحينبنبراجما

الرجماصكالز

183ثممادالحقا

5454



الرطفهرتكاحي

711ضصاجمابن

ا8كلملزبدتينرئيىضيصابن

تقامصمبعاعلىلدصاابوتمىا

المحيفباتاصمبناتظرعلى

كا53محتدبنعلىبخلطنيلكما

بنعلىبنمحتدلدمنابوتالحكمى

53محمدبنعلىممكزبنبح1

سليملفبااحمداسالحابوماا

ىاصليملنبنافظرلحد

963بمرابيبنجمىللك

ات601بمرايابنمحتدالحك

تعلىبنصنبنالىبدرالحلبى
3167

حسباعلهكاالىخىالحلبى

والنعال

9ثبخاعندليالحال
ءهعلىبنمحمداتى

61االعرفيلمالرثبنتحليمة

اءاا60حنبخاحتاد

31كيبباعلدبلثط3حتا
8ءالمحرا

33حمؤني

5173االنفبخاحمزة

03اانهافاااللطبنحزة

اللبهابخلمحزةبنلطسابنحزه

تلجبنمحتدالديىجالالحيزمحا
331ه5لدكاا

ااحومىبنالحسنالحيزعا

احمدبخامجيىالديخاعلالحزكات

053معرمالحزيزبنعبدتالحليى

عيدبناحماعيالالدكامتصالحلبى

93البخاالله

علىبنمحتدالدينناصرالهلبى

الهكىانظرلحلمى1

ابخالافظر1حماعيالالهلى

اللهعبدبناحمدبنابوبمرتاقى

563بخامحتد

الدكاتعزبىالهدكاالحمزممت

533الريف

بنادريرينمحتدالديننيراعلمزهـت

5561الدكاتناج

محاالهلبخااحمدبىمجيىلطمزمما

303كالريفتالدبنعزبن

5313الباقزبىمجياالحمزى



553واالالرطلهرش

يتعالبخاعبعتدبةعلىالحميرمحتأاياكبىعلىالدكأرالحمعت
533571

احمدمجيابخاشعلدالىالحميرى511لىاحمداحميدبن

73عالريفمحتدانظراحمدبى1لحميدمحابن

لمحنا1بنهفبوعمر11ير1الحيدعبدبنبخاعلى

بخاالرحمنعبدالقبائلابو1لحميرمحابخامحتددديخاانظرجماالحميزابن
حمير

363لطن61اكه7613ت3احميربخاصبأ
اثعلكاينابومحمداللتلليرمحث711الالحيرى
الحابخاعرالحنابىاحمدبخابخاصيملناحدالحميركا

اهحالىعربنحميفه
هبخاصبؤت

الريفخةاجمابىحميضةعمربنبنابوالحسالحاالحييرمحا
33كا856333638عاخاامحمذ

اء5اكلب5ع7
عربناحمداابولطميركت

دالدنحادافظرصار3حنا11 صرهبخا3

ابخاحبجربنعربخامسىلنعبداللهميرمحالم

91ابوبمرت8الطنل3310031بخاصالمبخامحتد
حنبلبنظراحمد1حنبلابنانالحبخامحمدعبداللهابولطميركات

وكرالحتقانظراموتحاابىتالمجنابىطراجمابخا
إجماس53لقا13

لمحثعحرىمحملنبنبخاعيىأالىحابنمجيىللهبوعبد1لطيرمحت
55136131635جنهابو53

محمدبمربنبوابوالحتئلليرمحت
87

83لمحدبنلهيدمبرى

هالفي3835653753ا

ء813اة6اةء17ا

3ال6ة63



1لزصرستكا5

محمدبناحمداصالنابوليارمحت
6ء3جماين

لحدبنبنعلىلطتابوةطليار
631لدن

ؤبنتانظرحذتبنت

63ولاحمدتنالدصهاركطا

8ةلمال58كل7حزةنت

ابىبنموطت183هالتحعدس
طالعب

03للثسعخجدر
611لدرمحآبخالحيق

الجيليفاافظرلديرعداتلطي

خ

571ابرمحةخالد

ألفظرالهب1عمزبنعتدييركتل
محتدباعر

يىبخاانظراحيدضيهابخا
3مالضابنله

للفضلبنحابرلديخاقر1زكاهلفز1
81

3امبؤااللنبدريفزمافا

راللدبىسيفتينزسائ
97331

واباور

االفضلىطكافافىجفالخماصافه
اثمكاه5317

عءا11

محثدالدجمتنجممحاعلنركقة
ط3ء3

031خزأعة

يدتافامحتدبنإللهعبدلفزرجه
31

عمربنمحقداللهعبابوالخزرجى
333الحمر1محقدبنعالبن

قاسمبنمحمدبناللهعدالخزرجه
331

ءا6االحنلحاتجالنزرجما

8زت30633كا813

اهه33733666اه

3كا3615713030335

3553163363كا7335

كا31361ح33

الحبنعبداللهبنمحررلفزرجى
371النحارمحاا

محمدبنلله1عبدابرمحتدلفزرجا

االعدمحاالحمر1علىبىعربن

61836المحاركا1

63كااهاكا3ر1

366أكرا



73الطلرمحال1رصت

صلمعربىبىهنليالهالفااهسيبنمحذبناللهرباعبدلد
35ملمبا

امجيابمربخابهيامنفقهلنيارمحا561تبالبرهافلملمحيلفضركت

اءاائالهمالديننظامانظرالياخماضير
313ابولمفيرتقير

اء3الفقيهالخيزابوالديىنورانظرهالمابو

3الخحرلىحمااجمامنصوبرحابوالحرلخربخاألمابخارحلعمربخا
بخابرأاحمدبناللهعدكانابوالخطابا

الفقيهىلالحدمحاالماخا1111
كا91333ا6ا3بخاحمدبخاصحد3لمابخابى

560733

ع1133كات36كا35كاال

ابىبناللهعبدانظريضابن

بنحمرتلد1توراينةىالثحارالىاالبينىالسرمحاصيدبنعمربمربن

اة9810تولوصلىيىعلى693الهاجلحلتمحانىال
363313ث58هألالاجماابخا

89531613الدارابخمىا031تللمكقاباظف

افظرابخييةت3ثاا851ختكانااممن

3ءاكا38النبةأداوتافظرابخألالخال
17663الفقيهحاودلحدبىمحذاللهعبدبو1انئ

003ت3ثالمؤتتالملكرتد6631

51خمرطاثهدابخا

163ثأللجلفلفنبهقت

151المحارنحا

عمانبناللهعبدابعأالخالى

3ال5631339

3ء0ت893كا8م3333ء

اشانظر53116133ث

صفبنكاردالمؤتد

داودعبنطيملنموداودابخا



والنسألالرطفهرت53

35اودأبو

مجيىبن1حمدبنقااط1خوردد

ا3كجمريابخا

3كا3قلممبخاطيمانااخىناا

3833القابناحيدبخا

الديهاعار3نظر31االطنا

حمارد

بناللىعبدالدكجمالبن

683رطسبنعلى

671االنفكلبنصنبن

البنعرلفطأمجمهبن

753لدنناالحيثا

كألى1صارمانظرخليالبنا

يىبخاهـدط

611ث3رزابخا

افظرحيزآلتااللهعبدبى

ردطكمن1رآط

33ايخريفكألد1عزبن

763الريفاللهعبدبنعالبن

اءسهيلبنعمربخا

تالريفحرألبخاقاصمبن

لله1جدبندريسبنمحمدبن

بخاحنرةبنلطمبتبخامجا

191حمؤبخبنسليملن

عبداللهبنود1دبعقدبن

حرأبنبنالحابنمجيابت

اكاحمزةبنصيملن

663نير1طقربن

061االفضلالملكبن

65بخاميحا

لؤيد1الملئهنظر1فبن

ايكميثتالال

اصأل8الميرتالدايةابخا

زريقابنانظرتدريقبن1

انظرسرأجكلب53311دغاسبخا1
ححكاسبنبمرابوالديا

653مط

3محثدتىحيالد

7تالففيهاللهعبدابواالالد

بامحثدكالىجمالاإلالدمى

5613اخ

بنداردجمتالىعالممرداشالد

8111اجماهبم

حمد1بامحقدالدكنسمىثقاتالد

االغساثقربن

عبدبىعرالدكالثاالدملىمما

53كلالرصمن

3ثعرممتلملمك



653ال1ولالرطهرت

3شخو783بخاعزصبالدما1
ا55تنرجمخو70831كملنللنانى

ه7651الحميرمحالقرفيى1ذواههـدهيى

11161انظرالليئلىلليالى1
10313ذريخرنلحثارممت1بوعروضصواكورمحت

01للورمحا1

صليلنبنحنافأللدينعفيفالدصرمحت

111ت6ةبخا

بالبالبنعرنظر1ر1لدومد1ابن

دآروالدلحلمى1

عتدبناللهعدالدكفيفالديئلى

63بخاحما

653محتدتبنلد1عبدلحيافى1

حالآ1افظرزيااكالآتحت
3اهلفادمدبنار

ت1ذافظرطرقي710القرطينذات

ثرطين1

36لفرالجا1جمرمحابخا

833ماضهـاتاالنمارمحت

كا83االقاحمد1مارمحالذا

633لفانهه1عتدرمحامالذا

هثبثرتلنعابى1

631هبىالذ

605يخريفتقتادشبنرلمبح
55166511ء

5013االرأز

761راصد

83خيحةر1صدبن

كاايركابنمظقربنراصد

031منيفبخاراصد

361الخليفةاالنهات

علىبنمحتدالديىجالالرأممه

المحاصيرمحاعصدالحتاسبوااالفثه

الرياحمانطراالربلثا

بناعقدبناللهانظرعبدالربامما

ئحدبربخاط

انظرت5363كبخايلميارببع

الصيابخا

بنسحيدعربنخعاابوالربيثا

13علهمحتدبن



رالثسآالرجملىرصتكا6

يزحدبخابوبمربنينالىاإرضحمرانظرا63ركا
االحضببابتاليحروفالفاخاألمحدبخادعيعبدالرخابنالرحمه

333كاكلبء376133بخاصنحد

6تع861833بحلىباماحدبنعبيدالرجما

اابىبمراجوالريىار783عليلنابنهىبنلله1حبد

693اجمافياحمدالديخصهاالرذاد

جمنصنبىبمرابوالدكأركا533ثمقي

78الفضالاكلرتمحثدبنبرالرحاوكا

الديهاصطييبنبمراموجماالىرخمهبخاهليىبنانظرمحتد63ترسول

3513نامحيحدعربنحمد1للفخاجما

اللهعبدبىبمرابورصلهسريخاانظرنورالدكاعر86تالرصولابخا 8303محا1

البخارسوالبخا

بنحعابرابىلثتاخاثابوالخيربنرضاحمدالمظقرنظرالملئه6131بخارسول1
عرالصاخابويمربنالديخارحمةحربنصف

33ما66ات15الفعيهالرصلابخا

533كفارسبوبكربن1الدكأركااه37ث3

عرمحتدبنابوبمربنشالدركا81ارصيدت

كا368353ا683لمييهىاالتيركااحيدبنعيرالدينرسيد
3733ءاا61اكاك

نظر07االمامةالمغافكأالدرضىااحمدبنعتدانظرتالرضاابن
الحنحافاأالرطعابخا

بنعلهبنمحتدبنبمرابوتالرعيىسىالىجييرالدينصنهةالرضمافا
اكاصحيدعهزبنلحالت6كأ7ث

ث38اتخللاحمدالرفاممهعدبناحمدبنبمرامموينالىرقرو
351هارزلرفدعا5661صالو1



163وابالرجالهرصت

63لحهنشالررمما1331ريخدابن

اكا3331ينالىصيفالرصمى871عاليناساعيلالرقافا

3310531احمدبنبطالالريحا

3ال333الريلثالريلححابنبكرابأبنالدعبدابوالركيى

863يثتيالرباحىاحمأالرأ361الحطالحتبابنالمحرصف
علىبنمحمداللهعبدابوالرياحىبنمحتدبنبطاليمحتدالرءس
03333حمربنصملييانمحتدبناحيدينبنبطال

761راسدينالرياش163بطايتبن

3كا8لبد1رمجانبنارححىابومحمدعبدالربهى

زيرىانظرريزىلماجىجمصفبنمحقدبناسد
63553653لنقيهاالريمى333

علىبنعمدالدينبدرالرييىالرحمنعبدانظرالحفاتينالركن

173االخربن

الفيهلئهعبدبنبمرابوالريمى63اشربنلركن1

337133663المحيامبخاالربها

اللهعدبنمحقدالدينجمالتاريمىؤالجاصبهيرالخاصكىييبرصالديتاركن

امه81ح31أت773لدبنكنابرصبانظر

813383ثبنعالباالرحتعبدالدينركا

6ء3عداللىحىالرهءاهـمالطا
الرحمنعبدبناللهعيدهالرثهمفمالرنمىبا1بنرميثة

ىالبراورميى1صلحله36
7ت36383633

071اء

إر
91تصازنبنثعلبةصموالقرزاداع8531ثبالرنوالاكا

اثكزابخادبرحما1انظرحربنصا2ال

احهالملزهرعربنعاع
62لكه



واالالرلجلست63

39تعرباحينالزميله5عبداللهيدبننىالربرأق

03لمحصبنمحتدالزييلىاعملنبناحدينابوالنفلالزبيدمحت
33زبمىاللحفاالمحعثطبصيصبكربنابابن

مشالدبدراالميربنتزهراءكا6ث

161ءأىنرهيرااضعبدالرحمابناالدممتالزد

مجيىربرقيابواالهـمحاالزراهـمحا3عاللكيم

ا6سالمالحزمزبنعبدبا363محمفبنغازمحالزبيدمحت1
بنمحقدين1بدرنطر1زيادابناحالزجاجما

3ءكممغزر
ملىزيادالا

انظرعربخازويزرزريزرابن

3ءزياداالجمم831الحالدتريمنى
علىجمتحرالهاايوالزيادىتاالراحدعبديتعتدبخاخنى

63ااأةالهروافالباجاعبدافلهدبنص
35ةالزبرانىعبداللهأزيدبن151

6االداميمقاكيدنىسثبدبتاتظرابربمرمفازابن

اماحمدبخاحفيصالزيدىاأايملنمحغدبخابنالله
5333زيرىابناللهعببنابرأمبمصجمرتا
بنبمرابهبنعمدانظرالزيلثا37يهامحقد

المجدائىلحهاا3لالسبهدرمحاةمجيىيخهبهرقا

37131ابرايملزيلثأ1أالدكانجمأنظر55ربرىأجماابخا
انظرأحمدباعمرأحمدالزبلثااجمابرىاحمدبخا

الزيلثاابابنمجيابكربنأبوالدكأفىكأ

58ابوبمرالزيلىاجملبنىبىاحمدبمربن
عبىبنمحتدالدينجمالالزيلثا613531ثتالعلحى

191هالضبلى8ثلزصغرمما1



3هـالناالارهرست

لخزرجامحمداالحمربنعالبنامنيؤبنمحتدالدباجاالالزيلعه
ملالنصاركاا38

انظرالباالسأمجرابحابنعلىالحسنابوالزيلثآل
33803903احويربنإطلم35محتدالحقيلىبن
513ت13313313تىالجبمحمدبناقهالرشعبدتالزيلث

3حاتمبنلحابنمالمأا3ء

بناللهعبدبنلمطبنمحقدبنصالماآ21357بمزابهبنعلىالزيلعى
محتربناحمدبىبدشننخان8013هسهبنجمىالزيلثا

3االمرمحاىممنبخاكلابوالقاصماالز
363سام3ء7333الحرجماالركافا

161ككاسبآ65لهمحتدبنالزيدعة
7اتاالبهزصبأالناصربخابخامحمداحمداالصالزين

383عراللمخاسابخابنيوسفبخابرلالصرفالملئه مسحلنالابرلدقت61 63عر

بخاعلىحسبنانظرلحاالففيمااالهآرعيىبىلمحةللديخامحاش
بمركااجمهبنعرابوضصمماالسا33اا

6مثبمرابرعنعلىبىاحمداا3376يراالقرأطالديزين
63عرتالبامما63كالروممالهزيها

ت853653علىباحمرالسا
س

إا071النظاممااالبق

الفحىمحتديافلدنحابعاط

3الخزرجىبنباكعميصاعلت

ممربنعقدالدعبدابواعدمحتال

ء61كاكا

3ءعلىبنعربنمحيدالبامما

بنمحتدبنعرهـبنمحقدالباممه
53حمرهـ

بخامحتدافظر611الشركاالبى

السبتىعقدبنلحد



لنسآ1واللرطفهرست3ال

بخاعيدبئاللنهاعبداللطيفجإصر571ثعمانهللحب
ا7166اا1كصالمأاحالمظترابوالحرزمحاابخاجط
33كا33ا3533633اكاا3ء

3لمه8383كا3ء33البحينابن

68363بنعيفبنعروبنثحلبةبنجيط

533السرأجى313حاطتبىم

لشريف1محئدبنمجياالماجى33كاعحدتمنعبداللهاليم

731ت07631اليباركمىالرحمنعدلبيلى

بىاحمدبنمحتدبنمجيىالسماجى11محلنابن

703الحسنبنهأجبنعلى333محتدبنعلهيلىل

بنعلىالدبنثصالسرجهالرصمحقدزيدابوليهاجمالتالمسدرص

733هالرياحى7101عدالرحمنبن

631تالفقيهابرأهيملسرحدمحت1آكا3الزاج

733الحمعبدبنحمد1لسرددمحط7311الحشيبنفاالاصصآج
عالبناحيدالححاسابواسرددمحاتأبنعربنعيىبنبمرابوالزاج
كا653853331315039357رممهاعثان

133عالتمحتلمرحأتدغلسصحايكربهابوحاج

علىلرحدكت1انظرعلىالرردمحتكاسينيمرابوالديهانظرصرأج1
683الصونالرررابوادكامىبنبحرابوالديىصراج

75ءعرتالررمحت383383ا3633لثماضى

بنبمراأثبىابرأهيمالديىسركاأابرأهيمعربنبابمرابوينالىجس
بنحفبنقبحبنمباركاذبنآ71الفارسعاحاسبن

3شالفرصافضالبمرأبىبناللطيفعبدينألىأج

056687الثريفىصدلبوأ533ا16كتالخىالرجا
131601



كا56وااللطالهرصت

اكمبنمحتدالفالىافظرصبدمصنحهبنافحمبخاسد
التابئت1سنرأثىالمجاحمدبامحضبنصنموربن

عثلدين1صرفالنسافء81سدالإل

بتعلهيطسنرآلجماصنبافإأ783ويتبخاصد

3طالالحشلاحمد30ع76صعؤالدباسحد
كاطيلسحدكاا

911333الفقيهاالييىسفيلنا

بخابخاعلىحنرةبناحمدالككل5631الثيسثاالسحر
لهرأىحن13311013الفضهوالمحدا

مجيىبمربخالثيغابوللسككىاابخامحلمبنالمحنجمتسدالابو
سا611الهدداهـعراليفمتلىبنعلى

مجيهعقدبنابوعبداللهالصككى31االديصيصيد
811بىمحمدينلى1لجمالنفيبصيد

736مزمن

راصدبنمحمدالغيثابوالكوأابوالحرازعاعلىبنامححدبنصحيد
أ613عحثد

الكيلامموربنانظرصحيدانحمبنصيد
صالرالدكأسيفافظررايخىاصبخامحمذبن
9ء3بكرابوتلالسلى31كاهلفقيه1حاجمابنصيد
18هاسفلهصالم353ركهلليبخاصيد
83353الثريفلحطانابوأاللهعبدبخاعالبنهنصوربنصحيد
اليبلقافىافظر03ء53كاالسلحائصمكينبخاالخيرابىبنمابابن
613برلسلثا83101اك

افظرالييلنافى333الفنيهالسلعافىاحيدبنمحتدبنشصوربنصيد

3ءهقمطابوبمربناللمافىاا6اكا3اا
663أسلمرالانظرالالسخد



لشاطالرطلفهرصت63

381ا35ا83ععابنطيملفالجلفبنعمانبخاحليانبخاصيح

بنعلىبنليملنبىمعبن0313عتقظبن

ا91لريبعابواالضرمحاالجونع3ا383النىصملبانا

الجطاظرابناصد1عبدالدبنبناحمدبن

98ثتالشريفادمماابن6ءاتارزيرى

631وهاصبنبىعرالديررتقى

3ءااىتحمغابنأ0313ييمي1بنصاهتشاه
61الملطلنعاللسمكركت11ا8لملجدر
اهالتالسمييا631بخاحمزة

بناحمدالديناقظرصهاحميزبن1أ193ابخبوقت

بخاحميرالابىسليملنالرييعاجمابخا
6السنانىء11اءهمحتدالفقه

النانىباالياثانظرالفىابن663الزبيزبن

3373003ثالحنله53دقفيه1الزينبخا
15فغبن

السنبلىيخإطامحرالىالظرصاءحلىالااالديىعلمفظر3قابن درتبطبنمحمدبدرالديهاا

اكاا383عثاابخاقاسمطيمان

011313313االميرمحتدبخا

الدخاانظرطآالديناتلسنبلى11نا1همديتصد1بنبخامحتد
الرابهاابوتالهىابىبنيحغريغفربن
511بيعالر
اءافظراكميرربياافيإاميمىبخلنصليبنمحمدبن
رالشبلىاالدينا173603احمير
طاحرتبنبمرابولدت1نخرلنبلى531الحعناعتدبن
ربهابنبمربو1نظرنخرللديها5ء1جريبتبنصنمىبن



كا36وأفيالرطلتهر

76همرضةابوبمربنتالحيرىأ3هال133للدينميفخز

ثثا8635إا30363ة63ء

ضةمضبنبمرابىبنمحالمحيركهإاالديئلدأراالدياعلمنجر
513ت8803603ءات3إنجرالثحه

65697383383ت05تالمدينهاميرخه

كا3بخاذمحايزناسيف081ثخفرلالتابثه
طخربلالدمنانظرسفطغريآلاصف

853لحهنيذل
13333آكالاصيف

3مالابغهلمبننهالديئصيف931عرالهيثت
331هالهاذقصالكه

امالالهاججتبشتئه

661ادهبوا

533احعيرالعلمىبلحان651حاتابههبن1

33ثاالميرتييبرسااكاافظرالحرحالسوددعا
اكثيثألخرأصانىيحقيمضبنمحتدبئبمرابولوحكت1

33131الرك081جماحربة1بابىمحرا

بىبكرابابنينالسودمحا

663حين

9بمرتابنعلىالودى

3اع93كالوعناا

بنبمرابواليركاةافظراليركا

هحؤضة

بمربى1بنمحتدانظرالسيركثابا

بخامحؤ

م8هبمزاجمهبناحمدةالبرجم

3ك93اكميزصالر

كا8

93االميرالترنجبئصنفر

3ة313

831الجراجماايها

603لفانىنالرطخريل

33163ة833033833

63663763563373

373683

ةاالفضلىالخماسعانهطغى



لنساطالرطلرتح

الحنىمحتدبنعصفالدتساتقا93ت731ت77531كا8

الدكاتجااظرطا111

رتبنصبنبمرابابنعثيانلثىةت7طفصاطقصناشلدصيف
833ةا

عيربنمحخدالدبنجياالالترى51يغة

اكا5الااليرتقطليهفطله

احمدبنعرالدكأرسيدايتيركت331ه
931أ313عيرايخهت

865131ت83

ينعرالدنحاافظرثحاعاإلجماتاثع09333ثامبارك
صلييلنأأله835مامالةفج

انظرمنصوربخافبنعرثباحاف

سفعريخاالدينخاعأكا63ا81
993فرتبرتى1محتدالديننحمئحاحخا

7ء785513710173ت15ابخافثا
ا31ايحنييهبنيلجاع3ء60378333

1311ا61ثمع8638

تمطينمحيدبناحمدالدينخاعأ713
351بتقاالينفظامالثاكرى

احدبنصنبنحينالدينثحاحا731دا

33331اكردمحاا35ثمماان
بنلجليل1عبدبنفيصرالدينثحاعيدنىبناحيدالحتاسابورمحتاال

35التغلباالرحمنعبأ3ا

االتماصيملنبنحرالديهاخاحعبدبنعلهااميغغاالصرهـت

3ولء83783اثي5383الثافىالله



963باطللرط1هرصت

ارعثمانبنعرالدينماح
86

ايهاجماتالديخعالحمربنينالىغاع
06ء3333

لعيثت1علىبىحمرالدينغاع

683الحياتبىعرلدبن1خاح
5اكا3ت783

كا31قياجابخاحرلدين1ثحاع

منحوربنعحفباحمرالدبنظع

8تشكيلابولثرك

الحعاتابوقاصمبنعلىلىلثرأج1

763ةأيلىاي

بناللطيفعبدالدبنج1رصالرجا

32161533الخيىبمربى1

763سرحال

الجهيريدنىبىسهلبنصرعب

افظر133الفقيهملناتالرعبى

عثملنالحينكيفتالرعبى

ت683عثلفالليهاكيفاثرعبى

بنصحثلنعثيلنالثرعبةافظر

ابوكلنمحتد

63عمزبنعلىبنمحمدالرعيي

اثرعبىانظرالثى

هالثرف

85هءنيحياجربئبخاابرف

حلجرباحامالديننظرثر1

081نحافاالصصرفبخا1

لفلصم1بو1ميببنعحربنالرف
61063763

بنالجنيدعلىبااحمدينالىصرف

لجنيت1ربنصنصمحتديناحمدبن
833ت96373013333

بمرايابىاسحماعيلألدجاصرف

3813لحال53كاليقركاا

محمدمناسحدبنحلنالدبنشرف

القاابوالحيراخامعىبى73

81كاممومحتدبنانظرعثيلفالرعا
العارآكاعلىبىلدكاصين1شرفكلن

اهالاكا381اكاالمحنظر1الففيهصنالئرعبتى

333503كا1333لثرجمى1



لنسبماطالرجالفهرش

3عبلثابالحبا33كلفلغت1الدبنصرف

بخابمرابابخاالرحتعبدالخباتلجنيدعلىبىطيملفشالدصرف

83صبا2503033

9اصدبنحملنالثحباتفااالضالرحمنعبدبنالينااصرف
333الماابو

علمتظر1كاص1لىعلمالحبارممااين3اثعااموينالىثرف
خراش383ث

557الففيهعمزالحبات16حبلجربخاسالدينضف
ء53اتامحيدبخاعتاسالغاابخاحلجرافطرالرف

603منصراتلحبابخارحالعلىبنهالدكاضف
حميربنبنعلىبنرخاتثحبالاا153ثم83

الحزيزمحامجيحازيربنبناصماجلأ783شرج
ء6038

853بخاسريم1

علمانظرخزلدكن1علمحيباالاا333كالفضانلاباباايرب
خراثحانلللات03حت10350303 هلفيبوضحبت

753عيدتباعلىضدركاالثأء13ءا

لمطحشينلله1محتدعبدابوثخلركا1جانجرانظرعلم1يرتاينبا1
3فعطبنباعلىعطةبنلثحبا

مرمهتدالثخدعحرحمدبن1بنابربمرالثحبات

3كات6مخرابن311حابنصلبن

833353الريفشكؤالقلمابابىبمربوتالثحجى
33653العلساصكرباعلىكا6كا

نظرابرصكيال1بوشكأ1عربخابخاعلىلمناوواتلئح1

63ت5رمحالمصكيلبو1الحزيرتمجيابنزيدبااصماجمل

013بملبو60311



133با1والرطلهرصت

عبدبنبمرابرالدينرضااثتلك

زكالفبا1بااصمدبنلضقار1

نظررتمنصبارالجابوالشماخا

نصيربنلنيرابو

ابابفرالخيرصنصابوتتلشال
135لخيز

فىحبناحمدنالىصهاالمتكا

اللهعبدبىلرحمنجدلدكأ1

جما1بخااحمدبخاالحتاسايولشملكا
1516لخر

بنالرحمنعبدالدينهالثقلكا

ليخرابابااحمدبىاللهعبد

5373الغالألقاالث
عمرراخظرا7االصغرسرابو

االعرجلدارثبخا

33ماريةبخارثلمدبنصرابو

63جكطالالنص

صمىنظر1المير1لدتحى

بخاعتاسبخامحقدبنلسالدكأع

الجيالعب

االهيرردهر1بناحمد

533

المنصعرأحما1بااحمديهلد1صمى
7ءاحيرحمزبىاللهعب

95065365606686101

ات1ا31اااات6017

31ء331ا81ا61اءا

511بخامجابخاحزتاحمد

013313البزرحصر1

313683

3كحميزاطينا

نحاالىصىنظراياسبخا

ايلسبااصماجلبنعلى

انظرصمىالثريفجمربت

مجيابصليملنالديا

المثعرنجضمجياتجاافطي

5333بجربةاليصررف

131ثصبركالصما

عاسابةمحمدبنعآس

كاكا37338كا15لحليالتدعبن

كا35395316366اء3

3ال9833938كالمه783

6تح5

االميرتعلسبخالسع

5ء

833كالمحاخالحدبخاكل



رالناءرطل1حهرش

اصثاامحتدبنعلىلدين1ثحيىاتياس1بنحماعيال1بنكلالدينثحصى
1131181ءا

االميرلهام1بىعلهاا373نمطبنعلى
131163ا31ا31

احيرالحنىمجيىمنعلىانظراا3ازمطبنعلى
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631ميرابخاوهاسألريمى1بخامحتدبخامبآ

133أكمثابومحتدالحتاخا
783الففيهيهامجيىاسماعيلالبخابخاعقدبن

عبداحمدبنبنبخامجيى31ت633الهضرمماتالبن
شالهدالبيببناحمدبناللهااااجمابخاحمربخامحمذبخا
71ااعتلككى1االبراحاعيلبكربن

363عبدلطميدبنااعبدالحاقى031ثمبوعقد1
تاصنابولللبيدبخاقىابعبداالبخاعربنعمدبخا

ع38391ت3ثالقاكهاالنمارمحطمحطاالالزرداالحمر

الحهبافىلحلئر1عببنالباقهعبدةكا78ت61ابومحتد

551397383أتغرأعربنمحتدبنبن
3ءعدلحميد331ك

83لحميد1اباعبدمحتدبنقاصمبامحمدبن
عبدبنالرحمنعبدبنالحميدعبداكنصارمحثلفزرجماصتاناحمدبنبا

51هالحمبدالجين331



والنالالرفهت83

شهاافظرالظفارمحاالرحمنعبد583كأ33الفقيهالرحعبد

الظفارىالرحماعبدالدينابخاعرالخالفآلاخوندر
اصدبنبىعبداللهبن35ه

ابوعتدالحرنىابخامهمحخدمحمدبنابرإهيمتمابن
3لمالبنابرأهيميدباعالبنسحبن

ابابىالرحماعبربن663تالهمدانىاصد

5315الفرفيابوالسحتاء313ء3الفتيهاالينى
دملحدبنعيبدبنبنأعدالدبناحمدبنبن

عايلنبنسعحبناللهعبدبن13الخلةابىينبيصفبنمحتد

3لمالرصمىصمطبنعدالرحناحمدبىبن
بىاعاعيلبنطىبن931الظفارمحت
131صيقبنهيمابرسفبنمحمدبناصدب

االثرفاليلكبنالفائزح3كمصمدابرالرجمهاللحا
3353الحتاحمشبخااحاعيلحباالئسجابمربخابها1بخا

بالرحنوفالمحرالصبنالحقآااالرحنعبدبخاالجنيدبخاع83
3تلبيلىاليحاركبناجمرمابنمابرأيينبامحمد
عدبنابرأهيممحتدبنبنااهابوارفرج
7مت7اجمرثامحتدبنللدبناا3761تاجىا

محتداصحدبنمحقدبنبناعرابنعلىبنالحسنبن
ئالعيسحيدالمقرىبنلله1عببنالقسمابهبنبررعلىمحمدبن

3مالاعااعتدابوالذجما3631القبائلابوالحمبرى
بزعبدالرحمقدبنبخااجماهيمبخابخاصعدبخاعله

االهالحضرها1صتدابىمحتدة363احمدبنحدامن
33ك31ءاصيدالبقببابخه



كا58عآإلنالرجالهرت

3الالدىبنعبداالبا1بنمجياعمدبخابنعبدالرحمن

ابابمرباناصرباعااعبااالرجا
563353اطال7المحجيهبخا

13لمنتيبخارصيدعاعبدا85اهمبهثا
عزلفباحفبتعااعبداابالثصالمبنمجينبخا

781الغزفا153

كلبنصلحبنابرأهيمابنلحبرمحث1لزيلحى1محقدلببرتىبنلرراقا1عبد
561بخالحد63

353الفغيهاحمدعببدبئبنيحربنجمىبىصمىعبد

اللهعببخمىبناحمدبنعييد7االبهرتمربآتحطان
783الرحياتمدباعليلنبنكا8ثلعقيث1عدالصمد

67تماممهااحدبنعبيدبنعاالبىصدبتالميدعب
661الفقيتالورتعبيدأ58ابرأهيم

051الفقيهتصاعبنعيد53تلحلبىنحهربخالمحزينعبد
65هتمعيدبنت3333لثحلجيالفىعبدالملحر

56يبتاعربنعلىالحيدمحت363

الدعدباعرضصابوالغما33اصاجملبنمريماعبد
61هابمدىلجامانبن3اللطيفعبد

عمافبخااحمدبمربنابوالحتقابواانصؤبنعحبىاللطيفعبد
هالهلىىلنا

بنجبريلبنيمرابوالعتيتهاايواتت63ت3المجدعدابا

76ثالدلى3ااا3

عتدبخااللهعبدبمرابوالحتيقابوثذمرمرتصلحيالمطلحىعبد
7631
عرأنابربىبخاعربخامحمدا

ااحتالصونلباصبخاراصدعبداللهبنلمؤمن1عبد

صدتبنعربنبمرابوالقيئابوء73ت63ميحاال
14ال



فيطالرطلفهرصت83

3عتاححاقىالدعبدبنعئملنت653ت31ابابالاليحرصف

ابابمربىبنعبداللهبنامالا5اء3ت3مألت3كا7

653ابمدكتمبااعلىعتملنبنىجمبنابوبمرقابوالحتي

مجيامحقدمنبنعداللهبنثىبآبامكرباحالمعرصفاالصرث

فاول1لمراقابنىالبنلمحاقبخا671103ا65ا55ا61

ء7جماالأاحا

551ثلمطيئعيقينصيدمحتدبنابوبمربنالحتيهاابو

صارججدبىبنعلىبنالمحرصفاالزدكاالدعلىبن
553753573753لحزاف1يابخا

االفضلالملئبىالفاكز57كا7ثتا3

ءأ3ناصربنمحتدبنابوبمرالحتيقابو

اليحرصفعقلنابومحتدبن87الحميرمحتينلبن

انظز13363تبايخرعجىبى1بامجيىابوبمربنالحتيغاممو

اليهاكتلنحمفيفالثرعبهة316صهالرط

رمىاحاحباعقدبىأ3377كا8هالفهتحيان

671لطنفا6االخحباصدبن

احمدبنعالمحمدبىبناحمدصحيدبنابابكربنبن

33ءالعقيهالحييرعتثيالهتانىأ7هلمماحثت
اسحدبنبافضلهبنمحمدبنمنصعرالثبىابايكربنبن

75الهميرعلميكالمجربىحير833

كاه3مطبزبنعلىبنعرااابهبا

اى33نامىبن753االحنفالحليثا

853الحرمحاهاضمبن831لدناف1

733قيتايرمحتالون5531رقدبن
تاحماجملبنصحيحيبنسصبنة333طدحبن

353لفقبه1عروبر13311الفقيهالثرجمى



783واباالرطلهرست

لدفحهباعلىجدمحيدببنةالشيهبامجيىبىخيات

كادلالنى063

3كلالبمرابوالحزامجيىابوفضالبنمجيابن

ابابمزلدكاعربن1مثآالحزاهااع718

61168ك5831ايريفرهيثتبنجمالنا

انظربمزابابتحمرلحزاه558531تلهليس1بجمالن

بابمر1الدكاعربنتتىالعزاش3311هبخالمبما1

683الخهلحربا1ابنأبناحمدبنمحتدانظرالمجيىابن
اياحمربنامهابواالحرصافاأح

13امااحماحلحاجمابخاعالحرحأ3اتي713محتربنعلىلعيا
663بخاقياللهعبدفاسظابخاحمابنصافظرجميالابا

يمراجمهعربخابخااللهعبدللحرصافاتجميلبخاعمربخاءال
6برايبخاالبخاعربخأجبريالبنبمرابوالعتيغاابوالحدلى
ابابمزبنعالبنمحتدالحرصافاأ96امابخا
ااءهاع3الدفىابخا

161الحرنججبهادربنينالدنخربمرابوالعدنى
تظرالغرنتى1الحركا513ت663

انظرالحرنجججالحزةمحتدتباأللهعبدمحمدابولعدصثت1
36ابرأهيمالحربلىاكا7مبيكاليحروف

ابوتمهدىيدشبناللهعبرالضريخقا331زيدتبخاعثا

17عمدة611طالتصبنالعدبخا

عزبنعتدالدعدابوالغريقاصعيئبنحمد1باحفالحديى

33ثاالصئدمحاالحزايمرابوبرالحتيغانظرعزافتابا1



والناالرطلفهرصت3ه

مزصندالدكأجفبنهبةينعزالى8331شعزالد

633ك7كلهامبزالالدبخاعز

العحتالفضالبىهيةالدينعز3كاالصرعزالدين

11ث331ا31ا10بالفرعقدبنهبةبقيةعراليها

الاجمابرعتدبخاممنكاهبةأعزألى681

ا3رتمنصبنجفااأ633الدهـوراربلبلنعزالدكا
فبننخرمحتدبنهبةلدين1عزااا96القاصمابىباجفرينالىعز
691اته5االيررصنحبنفحىةابنرصيثةبتلدين1عز

57305363ك

الحزافبن1انظرالحزفضابنورهناجىبنصاخالدكنعز
امصزعزيئه

بخاعربنلحان1ابوالحزيرىةمر55تالزعيماختبخالديخاططة1عز
الشححبامجيىبنزيدالبناحماجمانضربنبنصحيدبنعزانحاعزال

كا6أا3حانم

ابىبنبرأهيم1ينالىبرهافالحزيزمحت13كيراالقتادتالدكاعز

533بمرتااتاالمامبنلحدبنمحتدعزالدين
اتظرعربنعلىبوالححت1الحزيزمحااااط

الحزيركطأعبدلينحر1أاالماعزالدكامحتدبن

3ىالقطحتتالحححقكحزتبنسليملفبنحربالله

61اهالبرجماعكر536373كا

نجرعكربنانظرمرعكرينسدالدينمحتدياضكاحزالى

تابراهيمبنمحتدابوعبداللهالحسلىأاتطحمزةبناللهعبآطيبا
78لمدلمتا361561ا07ااعا31

33ء613ت813

18لمهنص1لدكأ1عز

المحرصفتخصعمروابوالحثارمحت

553ورجمابالد



ع68والنالالرطهرت

37اكا961امهبناالفاصمانظرفيحلبالححصم1

3بتيحال
عببةمحتدبنلله1عبتالدغيعه68ثميرىار

833الناصىاللهالدكاصيفبنافظراحمدصيرأل
محيدمىلنعداللهشالداعفف31اص لعفيه5عطا

63اللرئدسهميثا3031كلى
اااجمابنعثمانالدكأخيفك6لبللريفآقحاجمهبخاعطيفة
533كاث36

بنبخاصليمانالديخاعثماناعفيفثىالصعنهعليقث

683اا6لثرجمامحاحماندلىميتالمحةأأ611الحظامحاتابنا
انظرجحغربىالدعدالعيف

اتظرالحقيباصحيدعربنالحقحىأجفربنبخاعالاللهعبدالحفيف
اللهعبدبىانظرعرعقحةابخاصبنلحهبىاللهعبدالحفيف
ابوصاأ333ك613913كا

13ءسيدمنالرحمعدالحقيىء83كا03كا0335

افظرالققيهدسيبنعرالحقيبىالهليىبىالدعدالحفيف

ابرصحيعرباصيدبن671ءا

611الحقيتبن031الجبلىبرأهيم1نالدعفيف

طهكاباطالحثبنلعقيالقاضىاالبهرتعبدالدكأعفيف

افظرالحفيبحاعرباصدالحفينىااكا86838668ء

سعيدعربخأافظرجفربنعبداللهشالىجمف
ىبخاجمبررعلىعتدالحكارمحاأجغربنعلىبنعداللهلحفيف1

ك6بنصنبنلمللهعبدشالددفيف

38هبلنبنعكمو91ارالسربىبنابرأهيم
العكوربنماانظرالحكررنالمبألدمحئببناللهجدالديهةجمف



والنساءلالرفهرش3

961071171امالا7أثتبةالمحانىمحتدالحكور
81681ء33133131081381

3ا86اع610391ءا6ءاتالسلطافعالءالسمكرمحا
337333333ت813أالويدمحاالحالبنمحهدبتالحال

80363لطلنالالسمؤابورمحهالحي

علمانظرالثعيباجمرالدينعلم133

الديخانجرالشحباأ3ات83كالدكأعالابن

56لمغيز1ينلى1علم931اتخالتالدبنعال

عالانظرثصفبنعلىالدينعلمة51لاليركأثحنهدىالىعاله
رهلسين3عع33ءت

برحمزابىالدكأفاسصمأاعلم35علبه
113إابىانظرجننةا6عرربنعلبه

56اكيؤالدينإإعلمرعاحمرويئ
االميربلبالمنالديتصيفالحلحىمقبلبنلحدالحتاسابوالحلبى

533ا331كاهبخاعثملن

ارويدالدباالالبنحمرالحلماميراحمدبههحمزةالديخاعلم
191133353633

أ3783ي

برراحمدانظرا90فعابنأبخاحمزةالحنبنحمزةالدكأعلم
المععيان331661

كالناما1تمباطثرينعيلفت133قلسمبتالدكأصيملنعلم
63أ333633

عبدبنانظرعيافالمجدرمحتعياناأ3م8االمبرنجرالدينعلم
لدباصيد11نجرادينتكالمحيح

فظرعيافوكاصبدبنعيالف56تالثحباالدكانجرعلم
صعيدبنعداللهبناا35ا5ااكمااكا



193ابالرطلهرست

الدفنظروجه1جمسمفتعتدبنارمحاسيدابنالدعببننع

فمحقدبنبنعبدالرحمنات5ا376ذجماتال

عررالدتانظرشا53هعلىاهالا63اكا8

رصلالبنبخا91ثاليثاابخا

رصولياعلىانظر303علىشاكربرهلناابماهيمالحلى

المجاهدانظراليلك303اعلىباحمرابرأهيم

تورالدياعلىبنعربنابرايملحاقابوالحلرسة

وهونورالديخاعربن37الابنااألثالبخامحيد
البخارصوالبخاعزاجماهيملدبخا1برطنالحيثا

3ءاالمفداحةاصلثيئأىال51اااكا6ك
المعرصفالدعبدبتانظرعلىةعلىبىعرالدينخاحتاللى

ىالمقدابصابأ133

كعرالخالفبخاهندرخوالمحتدبنعلىاليىثمسالحعه
ا

إكاء71ههفبخا

لحدبنمحقدالدينجالعمعلىأالففلبىهبةالدينعرالحلهثت
تالدينانظرهخقءتءالمجييثاإاء

الحلحى651عربنعلىالحيكت

383ات76المفقيهابراهيمبنعلىأالابوعلىبنعرالحرو
653753ا65ا55

7لصاى1ابرأهيمبن

نحيمحيدبنينابرأهيمبنتابوعبداللهعرتمحتدبنلحيى1
773ت533لدسنابولىفباأ651

161716158بىسليملنالدكاففبىالحلومحا
3ثاحمدبخا393جماهبما

68الثاعراحمدبنينعبدالرحمنالدشرجيهالحلهثت



الرجافهرتالكا

ابوايحااسحدبنلحدبخاعال

المحنابوااانظرالل

احمدبنعال

افظرالفقيهالجنيداحدبى

الجنيدبخاالبناحمدبخاعلى

الدجآفىنفداحمدبى
871

ابولياركطلطعنبخاصبئ

631الحسن

ح83لطميرمحااحمدبخا

81للثخالزميمةلحدبن
1333333753ال

عقخاانظرالصريدحاحمدبن

الحريدحدحدبنىلهالدين

ابودطسنتالحيللحدبا
63ء

ابوالجنيدبنىلهبناحمدبخا

593536لطن

اللهعدحمربىبنلحدبن

556خحرمحا

ابوافدمحاامناسبخااحمدبخا

75لملعتاس

851ادىابنلمحدبخا

ء91تالحرازىعالبناصحدبن

براهيم1برمحيدكااصحدبن

والنال

نصعرالحنصورممابنعلىباتبعبن
83

نظرعلىمنصرربنلصحدبنعلى

ابرأهيمبنمحقدبناصحدبن

3االفقيهتاحاعيلبن

3اللمثيغاخلحبخا

ابوحزبنعلىانظراححل

لدن

371ىالمابثيريا

7الفقيهبمرابىبن

البااالممابمرابىبن

صاحمىيدنىبنبحرابابخاح

863حينياتا

انظرعلىتلزيلحى1بمراجمابخا

محتدالزيلحابنبمرابىبا

06ىليابمراجمابخا

نحافىالالفئئبراجمابن

يندبنمحقدبمربنايابن

633الحنبواياللب

حميدبنعتدبمربنابابن

لزيلحى1تدمىبمراببخا



33والناللرلجلىهرت

513للبثارد1دبنعالءهـ3اابوالهنالحفيال

53673183

محمدبنانظرعلىححعربنعلىالديننظرجمال1جممابنعلى

بخادحررجآبخابهما

53ت3عهالويداربنالديامحتدبىجمالبن
ؤلدبنظراصديىبن331حتفا

361أ0863االسحركتيضبا
1حمدبنانظرعلىلرميمةبنأ681تمبن
لملرميمهالحقدصاححىاخىتمطبى

133ىالردد833لثيباا

113النائدصدبخاأ311كفتالربخاطزآ
733تالفقيهدالساابرفااا8مالثيغالحاد

3كال3المائدبخاصحيداتظراأالفقيهالمحابخا
علىبىاصدبىصحيدبن

071الحراىأابااالطلحنالهيابخاعلى
الثريفعلىكسليملنبنافظراالخزرجاالهىبى
كا03الهساباعلىالحزرجا

853الحنيزابواالصارالحنالحينبا

الحسىباصيكيلبنصيربن931783ا5683سنل
751للفابواالمحاكاء6

601صعادبنللعنابوالمحالالحيىبن

تنابولحتالحيىبخاصا4و81
51165335أاالماحمزةبن

علىينالدميقغاانظرإلصربرحعلهبىعرالاباشي

الصربدحاحمدبااأ753الجفاالحيى



هطتلرجللفهرشكا9

ابوتاغبىعبدالحلكبنعال3كلدت383صحححةعالبن
701الحسنصمحةانظرعالبنبخاصنصفث

لدنابواالثيىلفعثبنات63169تطالباجمهبن
أ

573إت3753ث5693

333لثغبخاجمل363ال3

ا36الحريفتعالنبنأ753تعبدالثغحرىبن

انظرتالريفاللهعبدبى

ريئبناللهعبدبنعلىالدينحطل

ءخلتاللهعببخا

بصلحبالمحررتاللهعبدبن

131571لحنبوااحةاليفد

771اكا

اللهعبدبنحمد1بنالدعبدبن

بناحمدبخا3المااجمابنلحدبخ

53ابىءااصد1

بو1الفرضروالزيلثااللهعبدبن

11الحسن

انظرجمالطجارتبنالدعبدبن

طتاربناللهعبدبئعلىالدين

871ركالحا1اللهعبدبن

مناحمدبنمحتدبنعبداللهبن

3كالحنبو1الهيثمبناصد

جبلةبنمحتدبنعبداللهبن

57ابوعتد

63لبمبن

651بخاحر

13لمقيه1حربن

الححررفلملىابوحزبن

363ا75باالهلل

ينيدفىبناصماعيلبنعربن

603تللفابوالحزيرمحتمحا

331عرالحضرت

56الخطيمىالحببدمحتعربا

651الحيعربن

ابىبنحملىبنمحدبنباعر

التاضاسالمبواالحيرى3الفا

اكا7دسبخاعربخا

69القرابىعرانبخا

351خللغريحت1تجا

اتظرالفقيهالحكماتظسمبن

لحليفبنبخافلسعمعلى



59آوالنحالرلجلصرت

ابويطنهامحقداجمابنعلىهيىبنالحليفبنقاحمبنهعلح

ءا5اخكمابخاعروبخافاىليمافب
اك70االنفبنمحتدبن6الالناابوالثرأحلى

علىبناحمدضربنبنمحتدبن3610361ا15ا3733
لهحم1امولعرمحاالزدى1حربىأم368378ع13309ا6
حء333حمربأبىالمحروف8631ء733

313ع35ثي573كاثعاندمى

9هاتىمحتبشاي
كاكا3تدحورجبنمحمدبن66مالقتاتبن

833لالنرفالمللثبىللحاهد

كا33لىالمجمحتدبخاة3كاهاسالحممناحماعيل
الميؤ1لله1عبدبخادمحفألالفضللملصلكيناهدلم

كا860116
لححيركاعبدعلىبامحمدبنإء

571االدينهغغااشبامححدبن
33يرالر

ا3بىيهاالحنموعبخابخاحطمحماالفياألححرو1الريفمحخدبخا
913ت713كبخامحتدلبا3331311بابرالجارقي

83تالقاضىعزبنمحهـدينالمجألدتابرأهيمبنمحتدبنعلىابن
غمامحتدبخاعربىين31م8

اع8ااا60تصلعبنابراهيمبنبامحمدعال

613همظغرمحقدبنأبن561

الجنيدبنمنصرربنمحقدبنلثريفاالبرحممحقدبى

33ابوالمحنأ153
تابوالحسنالمنريعتدبنابونجاحبناحمدبنعخدبخا

78351ة033ولأ3هالتظبابنالممررفاللن



طلنساللرط1فهرت13

آاالهااحمدبىبنثعالب661يدومحا1عتدبنعلى
3م153انظرالحلححضتمحندليبن

االمامعبدالدبنىبنأمحتدبنعلهالدينمغئ

31ابولصبركاجمفبنمحمدبن

35713لنهارى1بن191هالهسا

ابوالهررلألبيثابخانوحا1لثخبخامرتضى
31358571بنانظرعلىلفقيما1معيبن

اينلى1علمرصعابناللهعدبنعلىبنسحود

781ا83ت6عداللهبنعلىبنسحيبن

لهالدينانظرصيسىمجيبنةاكبالباممااحمدبخارآجمالد

الحىمجيابنا3اففيهالحستابو
أ53كات661761ا70

بنعركأالدانظرخاعالحال100اا
سميغقافظر53اليطيى

أمخدء39المااللمطشعثملفبنلحانللد
3محاسلالدلالعمىبوالحسات1يخامعالحرفى

183المحاعادبخا1صالجالالضرفالملثه9بخاعله
مجباالحمادنظر1الغيمبناللد631131اسالح
الغيمعلىبنلملعفابوصنبنمنحوربنعلى

873ثالبمدمججابرعلىالطاكلال

83ال883أاههبخاصدكا

83احمريرشاالربنعاد63هـ3المحلبئالحازبئ
افظريراادربيىالىعادافظر3مهاالميؤابن

حنعدالدبنبنعلىبنادريىآااالحمدبن1بباحىعلى

حمزبن331لصريف1ىبن



الكا7لنا1رلهـرطلهرش

بمربخايا1بنلغيثبو1كتلد1عل

663القاضىالميتكل

تلدحزىاحمدبىمجياالليهعاد

الثريفاحمدبىمجباالدينعل

طثلدميرمما

الدينتلجبنبحياشالدلح

حميرحمزةبنمجياالدبىدمح

9561667ت785

63لثيرركت1محطدلطا

761عنار

مال76الشيبافابنعتار

83لعقيهالمارمحاا

مححدبابن1لحساابومحتدالحماكرى

03763عر

عرتااللحرفالملئهرهوعير

3651161ف

بخاالعرتجاالدفيوهوشوعمز

567856ترصيلى

عربخمحتدبنبمرابااضعمز

73ييثا

الملكانظر3631عمؤابو

ليظنرا

بةعحرانظرلعقيه1ابرأيمبنعمر

محتدبنابرأهيم

جابنمحثدباابراهيمبنعر

5333ابويلقلى

عممانابخاالمبىلحدبخا

8036العصاالالحنهه

باجلختاللهعدبناحمدب

13ابول1

الملكنظر8731االسرف

عفبخاعراالصرف

5ارريدالىالحلمىبالبالبن

كا711333053635

باعلىبحربالمحدابابن

بوضص1لبلكلبابحر1بن

باقيىعيداللهبمربنابىبا

الثطاالعزاكابنالفمبه1بن
7كالبطاابوتالياف

تالعاكهالحزافبكراببن

بنعرالدينتتةهت1انظرالحز

بربى

بنبكربخاعربخاعالاابخا

الابرالرسافىبحرا

63االحنبرابىبخا



لنساطلالرطخهرشالكا

علىاصحدبباصيدبصعمرأالقلماببنبكوابىبىعمر
713زىالحما363اتبوالحبىا

اهصحيدالعحزمحبنبالمالانظرعربنياالتابن

احمدبنسحدابابنبخاصيد333لففيهأحكتالج

لفطاابوالحقيبهالهمدانى353الحييتات

ا338531ء3366اي5الحذادبن

اءا9ا3اكا8718هغدباباحا

303اء691333ا2378الزيالحينبن

3ه363663133333أا783هانتيخختنبن
علىعيدبنسيدبىبى811ثميلثيخالى

13بوضصلرييحى1اهينصلفاتابن
931لهيثا7331ت533ىت83393

683331سهيلبن33الدصلؤمحت

8الؤاقابخا731ارهـهـالدبن

53الففيهحبىالحأبو1سليملتالربيع1اباين
هء563بخالثغاأمحتدبنبلبيدبنالملعبتضص

ابراليحلىعيىبنصمطبنأ81النهحاتابالمسدبن

3303ا6ء07اا68كالحاصأزريزربن
63693ء93أ63لسبامماا

لملحرصفابوضلله1جدبن75ثتالر

13كثبابنأ8كصحدبن

الكندعاصليمانبنجداللهبناظرعربنالفقيهصيدبن

61كابوضصالحتياتايابنصبد

هالفدصتلفبنالرحمنعبدبن833333تالعاضىصيدبن

153اابول631



863بساشالللرهرش

3601المجبلىمحتدبنعمرجمن31دالزشأعبعربن

وللصحغرصدبخامحمدبىعلىمحمدبنينبخاعثلن
ارصدتءبرلطميرى1لجبافهيعربى

صلهةبالدحبدبنمحيدبن06ههلفطا

كثبوضص1ةالهصابىالهبيثىلحاقبنمجهبنطثملنبا

بخاحرلنعبداللهمحتدبنبناكا6تاتابول
163اتابرلللحنؤحما6الربنعالبن

ابوالمجركطسدبامحتدبنااكا85365العساممهعلىبن
337أالنطا61
يركاينحيلىمحمذيابنبو1تالحفىاسلحاعالبى
8المباركبنمحيداأ753ت6ء3ا65اههالخطات

051مباصضعندبنبنالالقدربنالبخاصهيلبخا
محتداحمدبنبتمدافعبنكا33

333تلثيغالمحينىحغصابوالضهارعلىبى
عرهـنظ1لالبنلنمسىبن61

الحيركاالمبخاديخامحتدمسبنبوالزيادمحاالطىعلهيى
لالببنها653اا

لحلمعدبىبنسعبنصيملنمحتدبنبىعيىبن
07الابواالياالحميرى3ععتضصابوالعامرىالملحا
603163اال6ات33سليمافبنمححدبىىجبن

33لتيغالمنبخا3تالخطاايوهرىاولالمشكا
االفضلالملكبخلمظقر061

5563651الغيثجمابن

683فعبنمصباحاحمدجمتبخاعثدبن
71الثغاتلىالاتاابواني



راالالرجالهيصت

9لثيئاتعمرالشح
831لفقيهالمقرمحتبن

033النفبهمجيابا

الدكأعرثحاعانظرفبن

بخامنحررفبخا

كااتعحفبخا

وحرا1باعرماالحمران

161الحزيزتعبدبن

ت38لحرفى1حىابوعمرالت

33333

611ا57187كباعران

61رفةمربخاطبخاطعممان

امحتدبناصحدبناللهعبدباعمران

اأ33الرأفىىبخ
83ضبتبنعمرأن

661تالقرابلىقبغينعرأن

835لمتعتعرأف

بنصتلنبنلدكا1حاملحمرانى1
8633مانهاتاصد1

611الدابوعبنىالحط

ةعدبنعتدابوعبداللهالحعمافى

اسبنمحمدبناصحدينالله

أ63

يصلى1سرفلملفاصمابوالحمرافى

مىكأمحمدبناسحدباصتلن

563بكراجمابخاعتدالحممانى

اضربنالدعبدبنمحتدالحممافى

عبدبنالرحمنعدابومحمدلحيرافى

3وراصدباالد

613عرو

301الفقيهعمرر

633براقةبخاعمرر

ابهبنالمحاربىصبلهعمروبن

33ا9تجفنةبخاعرو

71االعرجرث1لدبنعيرو
33هاربةبنلطارثبخاعمرو

63محيررخوالجناح
679صزيقياعامرعرربن

553البصرعاالءابنعمرراامو
3ع5الغقيهحماتبنعحرو

بنعقدبنعمروينعلىبن

جنربىابربناصدبنعرر

عتدتابوتاالباالباممااسع
6610761

للثيئمحتبىكاعلى



بساطكأفئل

بنمالممحمدبوعبداللهالعنحىإاعررعرربى

الماثباافظرا63ا33لحاأ113الغابىبخاكلثم
0767بكزاباعربنىالحنا33االصخرالينذربن

كاءمعاضاااسصبنمحمدالحتحىبررالمحارثبىالنحملفابنح
3كمانبنمحئرالعه3ءاالطم

علرمنحمروبنثحلتانظرالعشأتاالعرحالمحارثفالنحمانبخا
7161

031الحنيزمحابخا11
183هندبخه

عمدبخالد1عبدابومحمدالحهعومحها78ثرتجةبنمىبنكان
الخيرأجماصابربررامحدبنبنأ881681

ا7صربى9عوفلككى6عتحزمطبرتع
أص13

م86ةبنأصتبمرابىانظرحمربنالحنىابن

الريمىمحتدعبداللهآلبهأعثاشخى1
5573الشبخامحتدبنعرااابوالحنى

خدعبنابومحمذعبداللهش11
هأ63صباححمدبخا

73اريمىابنالمحتدعفشالدمامغاالحنس
عهالنتيخبنحمرأبوالحياتىكا16333

86محمدتبنجمسفيىالىثاتغالحنحى
محتدمامححهاللهوعحدىاالحيانىا111 للينصابئلعنسىفظر

بنعليمىامحاقابخامجاااقهالحامجيىصايناالدكاصسالحنسى
8اعاقأمجيىبنالديهاعلهافظرشعص

د6ءتعيدانابخااحمدبنمحددالدعبدابوىالحن

مااصليمانبةاحمدعغتجمىطهالارجممعبدبخابلحتجا
5311133



واالرطل1فهرت

663بمرالحكمابي1بنعيى

ا76لغيثها1الحامركافيجبناجم
861853

ابابكربامحتدبنعلىبنىجم

681الفاكافئتيها

31ات91عممريمبنجمى

بنبمرابىلالحالململئهبنعيى

الححطمالملئهابعمى

كا01الريلثامعحىبعيى

611اليبلبخاجمه

333الينارحا

853ليىاجماي

القآرعيانظرماراجم

أفظرالقانهاصدت1بنمحتدىلحي

الحتا

افظرالحنىتعثملفبنمحتدالحيى

خ

361التجبربخازعااق

93كاالزبيدمحتمحتدينغازمحا

المحمارء185بخاغانىمحا

333مير1االحزمىباغازمحط

511راجبملريفبنكانم

محتدبىاللهباعبدعثملنلغانى1

7لملككى

الصحيحولحل56ذبدلخايثىا
الفائثا

8لمؤد1غما

بنمحصفبنتااعدالغرنقى

781نعر1

3333الدكانخربرواالمألالخز

3كا353دحاابوالخزرر

3خآنابن

033لتغتن

يوصفالديتجيالتللختافى
6ء3

ئاصبتحارثةوهوالمضطربفص

91ثعيى1

63كآل

هتا09الألبخا1

كاجاريةغنا

35ثغنمى1ابخا

81صحدالد

7613363بوزيىالغياث

3

65ه5تلناتى1بنالغياث

ز85

11الئيبانىينالغياث

زبنالغياثانظرنوربنالغياث



3وافيلالرطتمر

علىبناصعيئشلىشرفالفارقىأحتلنذبنمحتدبنعاالدينغياث

علىبنكاصينالىانظرصرفاء3ات76

3131عمالنبىعتدبنتطمتاظبنانظرابرالغيثلثغابوالغيث
اليظفرلملئهابنبمرابوالفاثزتججل

31المؤتدتالملكبنحنمشحىالملقبلجيبنايوالغيث

ت58تلدي1نوراللطلنبنالفائزا90ات70ا3ت68لسا
6ء3ا68013أ01193161161861

613خافىا333653ا58اكيا

ا3العائها33533

حمد1بنبمرابىبنحمد1الفائثىالضريفنمىامىبىلغيث1بو1

553اتح63336337

حمرأفمحيدبنالدينجيلالفائاءاع

33هةكا351الفقيهالغيى

بىعربناللهعبدبومحتد1العاتسى761تالحامريتجاجبنىالغيتها
63لمط861853

383خاقانبخاخح

303كعراكينرحمابوالغغ1إف
عرلعيا1نورالينمورانظراليلئاالحماييهمىملوكصعوالنارس

بخالحابخارسولكا6االيظنرثة

عبدبىعتدعربنيىالىفحتلجزائرىالمعالىاجمطتفارس
ابخاعبدالحميدفاللملرخا3الافغ

مدالقلكازومحاالالفرخااعربمربنابوالدبنحاجلفارص1
363691مالت7178دكاسبنابراهيمبن

تالفارصبنمحتدبمرابىىلقلفرعلىبنمحتدالديىجالالفارقى
3أ31اكاا3ا88



والناطللرفهرت

تملىالدبنزيادكين1نخر81الرخمهبنالمحر

3111ع31331ت8ءييسفالدبنلحمساخوالدكننخر

351ات05اء7106ا6ة8ءظقرل
كي6االميرالآلخأ361االمير
05خالنيشغبن751ا3لقآل1بممر

بنريرايىالدعبدلييض1ابرأهيمبمربنبو1

للهعبدينعلىبااحومعامحخدبن561

ينسليملنابنحزبننبخاحرالسنبالبهلبوبمربن
13ت83373حمغ8961171ء71

عندبنعلىبنعبداشله313اكا18139161

361هتاالحماعييةثجحاالمفتكا3ءم83ت33ت133
تحرةسمجيىبناللهعبد303

351يخحهـه1ادربىبمربو

33بمرابوتالشزأ313ت303ثاالضفى

633يزيالفيروزبنالحدقىرطابخايمرابو
635131ال

3خرأسابو

بنالحسيىالمه1عدابووكاالفرااحابوبربخابوز
السحيجما1بخاالحيىمحتدبخاىالبنلهسن1ابوبكربخا

هثمدافىاالمه36ت3ال83رصوالبخ

ابابنابرأهبملدين1صركاالنرصافى9861636367986
3بمؤ5331

نصوربخاحنبنمنمورالنرصأالخزازعالمفضق1ابوبكربا
933ابرأهيمابخااه

اللهعببنعلىالحنابوالنرضاأ873زىاك
11لملزألدتنظرض361بخارحل

83كوبمزاباصيدتفريدارصيالبنلحهبنالحسنابوبمربن



ءهو1بسللرطليرت

61كلفهت1القاسماثايتوحتفابنصفريحتبى1
إفالال81ا7

بخااظرخاصمبريسيمىصحما3ءاميه1رباالفثلى
331يخريخه1احمدتبخاقاصملهينابرأهيمبىمحتدالفثلى
363331ااحاللهعبابو

73ريى1بخا3قاابىينلريف1رهوالفضاخابو
53331الافضا

بنابىباياالهبنابوالغاصما

نا1الههدعلىبنملمالحسابنابخاعثمانبن1حمدبنلففل1بو1
الاثىالغراركالالمدكاالهثابصبصبخايرابا

7183لحينى1حاردبن3عاابواااكا76ىلزمم1
المؤلر1عد1لقاأ88الىازىبخالففل
حابىحسجماصم783رصمبنلفضل

383ابومحقدراضدبنعبداللىآ071ثمالبرمحآبخامجيىلرا
بخاححينعثعربخاتجاء13لقاسمبو1لملدينجماالنظر1لالتابكفليت
753لهددانى1احمدبنعلىأبنديئ

لرواقا1حابخاعلىبنالتاصمابو533730حاتمبخاالنهد
كا3تك7الزيلثالحربى331حيرصز
تهتملبخاعالكاالعاصمقاصمأ38013لالميرررنر
83اها53185ااا581االثغفبرونى
81عبخامحطقاصمأ66خيرونىابن

113اثغمموربنتا5831ثالهدصلطاننيروزسا
013113لثهالبنمفا

انظرهتيملبتالفاسمقاق

هتيملبنعلىبنقا3اء3قابهه

اماالالحسينبنداحالناصا81االردبخامازفوهو1لهعحخاظا
0818كات13537357



والماالرجللفهرصت

31داعبدبنعرشثع1الريفخاصمبناحمدالقاسمى

711سرطحعتدبنالقرش11

611احمدباابراهيمتالقرنلى31ه33تكلبنصكرالفلمى
اقريهابخا583تححدالريفبنمجيىعاسىتا

3حعاحمدالنزهـخمامهاليميكفانيانا
3ء5الفل

اك73إلحبابو1ركاخاارم5رفيبنالقائد
ىالها3بنمحمدنظر1هـطابرىالفافىانظراثعامق
93لملحسفالنىالعطىا031قاتماز
اا3كاالقيائمايو

الناثزقطسينظراليلك1كأتالىإقطب11 11حمدلدين1نظرنهاهىقبيحتبن
لدكا1

قببببخهجماءلى

الفحميهتأا6171احاكاا3قتيبخ1
383ورنف031كلتركا
بخابخاعلىمحمذايوعبداللهاثدعدبىعرابولم1القلى

3االمالحاايبنابخالحهالح153بخاحافلرحمن1

15613أاثيالغعرالعدص
مقماربخا9ع09عرانبخاىالبلىالمر

63نيرالديخاءالالنؤعهأ661بخافببععرانالا1
353رقيدبن761ءميراكأالدزينرجطظ

ت333زالي1لدتفطجفيسين3ءبمرابوالمرافى

3513مال3م3ادعيناحمدبنبمرابرسىالق
183ا15افيصر6اث

بنمحيدبنعلىالحنابوالقيافالحركرأتبمربخابو1ضلق

353النمارساياينمحملن0111ا60بالهل



ء3هـانساللرطت

1لديهاظطكرد1

صنبخحصين333صثالمدةالت
بخالمطارثبنالنححانبهيةبوكرز1أعربنمابرأبكأالىبرهافثرال

3عجمربنالحارثباجبلهامال137كاجرلمصرى1لمقه

افظرالثابلصقز1ابالثمريىأعرتتالدينءلهخرصثا1

كرياقكربن1الصقرا333تاالصالئ
33وكأأمحخدبنمحخدلله1ابوعيدضخركتا

ء18303كسرى3لحال313بخاعلى

613صح683ابتيالكاضر
ينجمرياينمجيابرجمرثزاالدينمحبرانطر7التقاعغعر

71حاتح6عخدء7لطماشتنرير1كاكعر

االمجابخه1بافماتمحتدالدبنيدرلمكماملى
ااكاا8ىلتط1بنالكماال5338733333

أ
933تشالططفاتنينالكماال313ت50363303113

عربنعتدينعلىبنتوس0حمدة1بنزيادثين1نخرالكثملى

امح37ميبخاخرااحهدبخازيادانظرنخرالدين

المظقوتةاليزصاححىاخوكند58علهبخاحمامنازاكافا
ءأ3تمسبنعالالهنابرامبى

301حلنذ1
3كيكثد

ابىبئلله1عبدبنعضملنلتكدعات563اناكأ
653ليبات1عالبابمر3161برص1
003كنعافاههلكردكأل1

ه3اكهالنأبنلله1عبدبنعاالنثعملكردمحا1

هالحمنالى1أكهدبخاتاج831تسسيدالجدرى



راالالرجالفهرست

بنعلىعربنبتسفالديىافيررنىساثبنظفرظنيىرصاك

33ثرصوال58301

حازتبنرعاانظر61المزناء3631مفعبنعلىالحنابواموفه
ا

لمالعرجانظرلالرثا5هاريةابن

عروبنفحلبهبناالرقمبنثماريةا الجينلدينانظرصامالجسن
51بخاجفنةا

اع61بنا

7133ا5القرطينذاثةهـط61يزيدالختافىلبيدبن
الحارثفاعببخاظالمبترقيطمحتدللدتيدرنظر1للطيفا1ابن

131اش8الزديمازبهامماصادراللطيفه
8مالغنبهيراهيم1االزنىصاحوبنمحتدالدينبعراللطيثه

ميمابرمحمدبنبنهيمابراالزقىلديهامحمدانظربدر
1330333انظرطاحوتالديتصااللطقات

عبداالمحتدبنبنابراهيماالزتىابهاصيناجا
م7احمايرالبخاعقدبخااافظراطينالطينا
051احمدبنحررابواالزقى79313ت1لحكيمميانا
38373لشورانولقيلف

18الففتالالعداالزنىأ663غادبخهلؤى
5515العقهاللت

عبدمحيدبنللهابوعبدالمازنىع03ا90ال
566681لله01

603783اشبنالئها

31علعرتبنعروبنمالئها631ات613253الحاءما

31االزدهـتباخهمصالكترئةطانظرعامرين

351ككالالرونمبارزاالمظقرصسالحللهبنة1الهاما



6رابالرجال1رصت

833683ثعاممه1رطلسبنعلىبنالحينشالدمبارز

كاا116116316379330303برطاس

طضتيهنآصاماظدآمجيرالدكأ763الطيرمحتالجامبارز
تء3اقيبنبرطاحمشبنالحينبنعلىشمباوزالد

الطبركاالدعبدبئاحمدعتالدمححت38ت67ت66مالتاالمير

5373اقثصيغصبارك

االبهرفظرجنة331محزقالحدبخامحمداللهعدابوالحباكى

االبهرالحارثانطر51محزقالبعاباباليحرصفعجملبن

هال5لحاتابن35

حمربخاهيمبر1الديخابرطنيالل133لمبركح1ناا
ات86اكارآجر1رىل361331الطتبابوالتى

811363873383

511لمحتبنحميداف83ععراقالعتتها

ابرأهيمحمدبن1لدين1ضاميلىامحتدبنعرااابوالمتوخى

63كا16عرانهبااللهعبدبن

عزجمتالالديخنوراقاافمحتدبناحمدالديخاشهاالمتيذ
56719المأعتد153ياليرلديخا1صفأصئقأل

373833انج8163ا8ا781أادرالديىآلمدمجاهدمحا
33373383ت33أءا601ث
8766883313613313173تالفاصماجمابخااقبد
709ثمالدينعصانظرالقاكاالدينجمد

313533ا361760هابيرازكايحنحيبنمحتد

البآاحمدافظر633لرأزمحا1مىيحبنعمدالدينب



والنالىالرفهرستاء

53ثاليزدممتهيمبر1بنمحتدينالىاصدانظراتقيء3محمت
يخالى1ميكاص1بخا1احمدبنمحيدبخابدرالدكا

ء33زبراأحمدبخامجيا1بخااخولحاق
ابراهيمابابمربنلحدبنبن3011بخاجرما
153لشزمماالرصلا3لالهللالححنجما1ص
ىابابمربابخااصبن51االزبىص

بالحرفاعدافظرمحتدلمحرلحرفبو9اأقاصمبخاصليملفاحماابخا
اك3

إبواسآعدبهتللةحمدلمحررجامعبابنلأبخاعبدحملفئمابخرهو
هلمحمبى1علىبمربىابىلدبن1
653حابمدا

5667تيلصبنلمحدين

ت831101الفقمهامراصمة بوملهرممابخاحمدا

7افااااحفمارىابراهيمبن
11

تا6للهعسدلمحالمجضر1بهاحمدمحتدمحمقبلبخاصالمبناجماهيمتجا
33

كا96166برالبهراجماهيمبخا

ا3ارعاصبخااصبناانظرابنصلعبةابرأميمبن
31إصلحبنايرأهيم
بننعر1بنمابخااحمدبن393الصنحالىابرأهيمبن
المنبهاجمانبناللهعبدبناحمداللهعبابوالسلىاجماهيمبن

87هت31ابوالحنالالأ78لعدغث

ظراشرىالستالمحدبنيزعبدالضبنعلىبنابرأميمبن
محيدالشىبناحمدبنمحتدأعبابوالفثلىالرحمىعببن
بنرميثةبجمالفلحدبنبن3ىت3االله



11آوالنلالرطهرش

63محياتبنظاهربناسدمحتدبناا68اول781كنىابأ
صيدبناللهعبدبناصدبن863

عبدبو1االالمذجمااليقرىدعبو1عزافضبااحدينمحقد
353طاضىلفااللها613لدا

الصبهآلفضلبنعابناصحدبن833لملقاصمبنحمد1بن

بلبححيمالمحرصفالت1ابوعداااابوالسبتىمحيدبناحمدبن
3ههاك531ثا61عدالله

ا33تلدضرىماعيل1بتأ3هلتماحمدبنبن

313اكاا773ا15عبدبىصباححمدبن1بن

هث3طأثىاحعبايوالفىالاالالرجم

6ءالهلبا5311الد

اكلالمنااباللباطلبنابوصيدتصفبلحمدبن1بن

بطالمحيدبنبطالبن171
احمدالرحبىبنمطآلبنمحقدبنأااحمدبىاعسبناحمدبا
83313االسيز

بنبطتلمحقدينبنبابطالاضنامجيابااحمدبنبخا
بطالبنصليملنبخامحتدبناحمد71اللهعبدابو

81كأالريهه3ربىفىبخا

83القاحمابمرجما1بخارافظرالثريتادرصبن
573

دريى1بخامحتدأللدف

56عضاةاقاكهبمرايبخا311لالرير
دروبخااحمدبخاابهابخا1آب1ليلقحىلقاحما11صدتبن 883صدبوط

ابوءعبد3ااالبمرامج97اخبلللهمحتدافظرالجحييماسعد9ف
3ا63اهككات8أفضلبنعلىاسدبنبى



لناولرطل1فهيت1

عبدابوحزابةبخابكرابىبنمحتد
3033الد

11كأ6ماتابابمرابت

كا66رثيذبنبمرابىبن
تالفقيهالحمرانىبمرابهبن

لبدائبرينءالاجمابخا

مالريلثاالمحراللهعدامو

احاعيلبنمحتدبنبمراكهبن

61هتاللهعبدابوبن

بمرابىبنمحتدبنابابمربن

ايولتتحا1الفارصعلىبنصنبن

03اللهعيد

عربندمحيمربىابابن

6تاللهعبابولييعت

نميربنمحتدبمربنايحبن

3طالابوعداللهباءي

3بم3حبحصبمراجمابخا
السيرمحتموبنبمرابىبن
8363513ا85

67383

133الناصرمحابكراجمابن

الفقجهنلصربخابمراجمابخا

353لفقيه1رجيمحتدبن

831ففيبن

831لجبنحع

الهدافاعلىبنعمرربنتمطبن

3833ء7813ت65الحناحما

بمرابابىعلىالحاخظبن

51الحرصانى

اههتلثغبخاجمرة

3الغقيهجمراجمابن

بنانظرعمد53تلطرف

ميابكربنابىبنحيد1

جمالانظرليزير1حتنمن

حآنابامحتدلديا

3ء3اسحدسحتافبن

53اكالمدااتلبن

محتدبنبناحمدالحنابىبن

بنابراهيممنعحفيااللهعد

33الخلابرءبنحمادينحين

بخاالرطاجمابتالحتبخا

بوا1لحميرمحاالفاسمابىبنالجا
53الدعبد

اللهعبدابوالممثاتالحمنبن

بزاحمدبنعلىلمنالىبن

33اللهابوعبدتاالجمىاصحد



31والحآالرلجلهرت

كلعحربن1لمخطااتبتمحمدرصعلزبنعلىبنالهعنبنامحمد

كا75الحنفهالحلىكاللين1دنظرا731ثا73

63ابوعيىتظيفةبنلديخا1بلرممقدبن

13ءلالممامبندابن3كيصينبن

183اثحاداردبنالفقيهلله1عبدابوتحسينبن
3ءالدعيىء

6اجماجركابخا3311االصاجمابخاجي
6ءقىالىكرعابنة3عرممااحيهبن

633القاضىلذمارمحتاأبخادالحابهبنالهينبن
3مهباالسطالذئى1بخأادانىاعلىبنالحاباصسلم

لغيثابولكيفى1راثدبن3اتلللهعبدابو

81801افىبخاصيا

اههصربغبناضرانظرمحقدبنصربن

631الرجااجمابن3يالمحفرحمابخا

33يدنىبئاأانظرابوسبهداللىتالبن
ابوعدىالفبخاعاخامالمبناللهعبربنالمحينبربخااجمابخا

النائهانظرابخا6ء3ا33اللهابابنالمحررفالرحباالزرقرمحا

االثابنانظراليابتصالمبنإااي
311كالق1بخاصرداحايخامحمدالىنظرجمالبخاحميرت

فتادةبنعلىاباسحدبنبااأفاحمير
ا3ا51حمآتالمحق3731ةالثريفلدظبن

863311781533073بخاضز

علىبناصدبىصحيدبا7لميلمبن

1713عازىأ0613كثعغاكا



والنالرطل1رصتا

عبدالقباللابىمىفيلنبنمحتد

القباتلابىبنرنصبنالرحت

333تاللهعبدابو

لديناسدانظرصليمتبن

سليملفمحتدبن

651تمدركبنلييازبن

ودطينحمابتسلييلنبخا

631بخاحمزةلحابن

363االحيركاصنانبخا

ا7السنبلىبخا

السيرمحتافظرتاليرىبن

محؤضةبمربناجمابامحتد

53يزاالدينصيفبا

3هه5العقيهصافعبخا

عبدبنعتاسينلىخاعبن
351لمطليل

533حعير1الثحبابن

3كا9داوديخاالىصارمبخا

313ثالصامتت

313303طرنطاكابن

1353

93لزميال1لحةبن

383583صبخاط

563الفقيهثعتاصبنمحمدإ

ء1153الثحبهعبامىبنإ
يؤااليبليالعبدبنعتاساب

هالحلبىالحتاسابىبن

اكلهثالنقيهالدعبدبنأ

االفثاتاسريىبناللهعبدبن

ع3اللهعبابو

علىبناسحدبناللهعدبن

تاللهعبدابوالنظارمحارمنصبن

331

اسعدالحرأنىبناللهبناعبأ

محقداسدبنبنعبداللهبنا

اللهعبدابوالحممانىاميحبن

1663

عبدابوبريلبناللهعببن

ا3للله

زسبمربنبناللهعبدبن

3كلاللهعبدابويعلىا

احفصارمحاالحسنبناللهعبدبن

371لمنزرجما

ابوجمدىااللهعبدبن

76ث61كا5518الله



اح5لنا1ولرطل1هرش

لله1لربنتبناللهعبدبىمحتد

833المنتظرالهدمحاصعو

الرصرتطابىاللهعبدبن

ابواضرمالعلىبناللهعبدبن

771871ا37الدعب

الجدبنحمربناللهعبدبن

ها

تاتحلىتخريناللهعبدبن

عبداللهبنمحتديناللهعببن

ايواالزكتاصماجملبنمحمدبن

081ت66ت56انلىعد

علىبنمحتداللهعبدابىبن

033لريلحاا

ت31الفقيهالرحمنعببن

ثي5

33الرحمنعسدبنمحتدبن1

ابىينعربنالرحمنعيدبنمحمد

عبابوالبرصىاصماعيلبنبمر

318الله

بنمجيابىالرجتعبدبن

كا6ءلله1عبدبو1صالم

صسحيجمتاحمدبنبدعبن

663ابوجد

صنببهبنصئبتحملنبنمحتد

ا6الملهعدابوالمفركا

ابىبناللهعبدبنعثمانبن

653الكندعاعبىاعالبنبمر

33الثيخالحنهحيلنبن
أرعرابنمحتدبنخملنبن

حمد1بنانظرمححدجمالنبن

جمالنبخا

331331الحكير

81كللدكأعالبن

583علىبن

3يالففيهعلىبن

ا758الفانهاتعلىبخا

تالنقيهاللهعدابرعلىبن

كا73هاحمدابنلحهبن

متاسبنحمد1بىلحهبخا

لد1عبدابوايافدكا

53االحيرمحاتعلىبن

احماعياللمطضرممابنعلىبن

661ت89تاللهعبدابو

بنعلىبنبمرابىبنعلىبن

953االحابومىامحقد



طلنعالرجال1فهرت

اللهعبدابورجبنعلىبنعغد

33351

بنلحهبنالمحنبىلحابن

اءاللهعبدابوالعلثاعلىابى

3اعخيبربنعالبن

9كتافىلهبخا

833حررجبنبخالحه
65هالزيلحىعلىبن

651الصديهالحابخا

53الحريفاعلىبا

يوعبد1الدتعبدبنعلىبن
663الله

محتدينعبداللهيتعلىين

33اللهعدابوحفبن

3حاالمامعؤبنلحابخا

اخوصنمعرعربىعلىبن

3الححالحزيزمحاعلىبعا

أسماعيلبتعربنعلىبخا

603الحزبرمحاجميهبخازيدبخا

63الرعاعربنعلىين

علىبنمحتدعربنبنعلىبن

عبدبو1الرياصعاصماايىبى
3م03الله

رعتالحجمىبررلهبن

لدكيىقدسمبىعالبخامحتد

لحدبنمحتدبنبنعلىبن

3هالنيح

بمربهبىمحمدبنعلىبن
61اا

الجبافاإيربنمحتدبنطحكفي

اللهايوعبدمنصعرتبنعلىبن

03العانهامتاسبنعلىبن

33تاعربن

651االبححمربخا

83عربخاصثيبرقا

61لمتالجبرئالخيرمحاعربئ

عربنعتدانظرالجبرقات

333تالخطيىمحربن

الحقيبىصيدلىعرتجا

الءعداللهبنعربئ

امهعروةعربخابن

اللهعبدابولحريفا1عربن

تاللهدعببو1الحيثاعمربن



31واأللالطهرصت

كيئنليابىعتدبنمحمد3الباممهعلىعربئبنمحقد
613ت603محتداالحمربنعلىبنعربن

331الحناتبنبو1االعدمحااالنمارعالنزرجى

871ركاللرط1خاربن3اللهعب

31ت3ههالفقيهنحامسحدابرعرالهرازتبنعربن

لمبخاطابرأهيمبنحدبن081اللهعبد

ابوالخيربخامحمدكىوممااجمابنالهارمحاحىبخابخاعر
33عبداله8

م9ت33ا61مصبلبنأ07ابوبكركات9لمجعربن
اأكا6 اا56بخامضمينإ

كأءاابررجرماعربخابن

االمامالمطهرمطهربن0531
83783اكا6366ا133ابخاحروبنبنعرربن

اكمكا88336اابابناصدبىعروجمنعمد

153متعليبنمطقربا361االممهعتاسبخاجنر
33للففيضبخامحطاعرومحمذبتبخاعررمى

االففالاللهبىالمفضقا3البامما
951ابىمحمدبنبنعلهبنجمبن

بمزطثم
8هالهغقبن

اااليرتصكائلكماتبخاعربخاساجمبا
بها853تالهرى
لملديننررانظرميكاظةبنبمرابرالفارحمابن

يالصرفكتنللملكمحتدالبهاصريأ653يغبخالثعصع
3731دالبن

سكالالالبصرالملئهانظراابرالكشضرمحطعلىبنعتدبى
محتد313863عدالد

35ى



والناالرطلفهرت1

ضىلطظفارصاصيمحميدابر31العاتم1نجلحبنمحتد
731بخاففيل

33كتايئمحتاسياكاالرنجتاححت

اللطيفعدبنجماالديىمحيىابالمطايرىالعروفتادمحبن
83ت53كرمنى131

اال3الختاريوحمهبناجماللفغبخررفطبن
35غنارالديلهكا6ارحلترصتمبن

أجمابربناحمدالتاسايوفااللدبخاعبدافظرعتدالهرور
3ةالرصلىابرأهيمبخاأللميرعلىبن

اجمابخاعلى6اثغلىلويىدكاالعىغلما35ا6لمثماجمائاحابن
53مقبلبئمرطينالدنحللىين1تاجانظرااليرمجىبخا
333كمىيلمداافياكأمجلى1عحلداالميربنعمد

3ك81لثخاحمدبخاطاغاحماقء383بنجمابخا
33753بنلحهبنامحاقابخهيميابن

383لمدتر1ابنعبابوالعككاالحجانىلحل

83قمثربخاطبنتمطبدركا811تح6الله
اتبنصنالدينبدرذجمهلأكأالديرحلمصطرايزيدبن

603الثيغ833ثحجاجمر
بنالرحنعبدمحتدابوالمؤجمى53يحهمضكا

3مالالقاضامحتدالبىا563ينالبن
عببباعلىبناللهعبدالرحكاابرإيمبنشحيببنسفبن

35اللهأ3ه
صيدبناربمربامحملنالممادمحت03لثريرمما1مفبن

37بخالحداحفبناللهعببنفبن

اماالمرت33جرقابن



واالالرطلهرت

ءابرههبخاحروقأالدممنانظرجمالتالعاشمرط
فينالدصالحانظردالم امرطن

353لفقيهاصىااافهالمحنبنمرنوق

5607القافاصسي903للثجيحبنصزرقا
الححيلهمحتدبناحمدبنصىمكتمكتعىدلدينربالرقبا
331الطعحاأبخااجماهيمالدتبرطنالمرمزمحا

3ءالقاضاعلىبخاصعيدا6كتكاهيمبخامحودم
8عاهدالملئهبنالموداء8الحفيفبنابمسبنة1ريم
71المحدمحاابىعيهالحفيفلثغابنةمريم

783أل88الصحيئحءململمودصاحىأامفنتاجمابربنبخا3محمدابخالحا
8ت933333ع0876تلملفقيهجناتاليزم

15لنف1اجمامحلمابخاإابنانظرعرو6713مزيقيا
محمدبنعالالدتامظرسصستفا

مرط

بنمحتدانظرددلهدالمضابخزفاداسالحابواليسابا
ياعرالربااأ3عبدلمدميدتبناباع

93كالفقيهصثرالياميرىافظرعبنلمليايرمحت

كثاكصبلحابا37المستىابن
النبحةنظرمحتد1ا1لممطنهااالمستحذلض

661الفقيهاليحيرىأعقدبىافظراحمدالمخقهت
نظرمحمذبخامضعنضموفابنايلوزيرمحا
3كابريتضطزف661896ءهباللهالتحصم

35351أمطقزابربف531361

بتافظرمحقداالمامطقزايخلحاتالحالخليفرلظل1بنالمستنحر
للمطقر96



والنسأالرطلفهرش3

5محالىتالريفطقربنعمدطقرين

573خاهـمة131

3ءالففيهطويتبن11ت03ا89آحاامجباتصلؤبن
بنمحتحهكاالىجملالافظرصتض6373063753كم5

عداللهاكاكا93ت5

361المحثوربخا1انظرالدينخراللطلنبناليظقر

ابراهيماصماعيالبنبتحمررفبخاحررعفل1الملثه

353ردااليحرلمجيرقاصاالمبلير1جما1بخمحقدبنصظقر

مىابخابخاطغيهنالمحزلمحزجلااصياعيلفالملكبخالملمظفر
306303المسالحهبخا

ىثلدلمعدتلملئه1منالمظقر
كازكالالدكاصهاميانظرراليط

س13331ال8883ء

المحماربخا3131ء731

انظر351ا53السرصحمر983يدالؤللملكبىللمظفر
رش903013513كاه63

58االصرمحاللهعبدبنمحيبد353كا833383
53اليحيدمحاكا89ثم37مه763183

بخاحمدبنمداغعريخالمحيخأء3
333افعمحتدمحتدعمرربنابهصيظترالدين

كاطهالفيهبمرابواليغربرت6617611السباس4لبامماعلى
3ثالممغتىأارحمزبااحمدالديننجمالمظترمما

071171اكميزغلطامحتاصمىبنلحدالديىاظرنجم
هاليغيثارحسرالدكا

كلللهزههثئافياهفنلحطقرانظرابنظابن



ء13ولمبالرطلفهرش

لدبن1بوعتدجدهالمكإصكم33611تاالصمبنمفرح
لمطيناحمدبنسحيدبامحتدالدنحامحمدبناظرجماالتمفضلابن

703الحلوكطإلسفف

531كخلتابنالمكىيليارعامجيابخابمراببنمفضقه
53الففيهالمتىاحاالهداف

503لمطنمافبنبربمر1تالمكه5يخاالىرلطلنالحبنالشفل
لدت1عبدبنعحركالدتقاتالمكى91ء3ا686

اكا6آحنبنجسفالدينثحىالشضق
3كاكيئنة61عربخاحنهباحليبن
331الفلربخابخافالنمكيتأ6هع8ا63اكا83

ع7الفلضالميها361

5ءتميعتابخا33صفع

ماللجمبخا0131هـكاصاصفع
3عرشبخاملطاطأ701النلىالدينجمابنمقبل

بخاالبنبنسماجمل1الصرف1الملئأ703653983المفدحا

عربخابنفبخاحاردبخاءاللثغعزالنفدسعا 361ا95ا75بخارحل

613كا3مهضرعةابن

عنربخسفعربخاظلدلمئه51اليقرى
751اا56بخارصلكلبخأاحدانظرابوبمربنلمترى1ابن
3ع851061371373الحبىقميبنسلمعربنبن

31733مال3163ع9أعيدبنبمرانظرابوالمقرمحاابن

3مال3طه833673ت573صيدالرعبامحمدبنبنعلىبن

553طم035ء673103أ333بئابولملمنرمحه

81ثم863157363بخاصحس



فيطالرطلصرت3

انظريببركأيهنلظاهرييبرحأل1لملئ1افظراالصرفائقابناالضفالملك

كالى1االشبخا

برقيقالديىجفهلظاهرصد1دبنعلىينلسالحاالفضل

383ا3ءثبهد1الملكبن

الصرفالملئهبىهرلظا731361661371571

813الحتاسبناسماعيل313813ت03كا381ا

3اعىبخابمرابرلالحل30383كاع

بخابكرابوالديخامالحالحادالالؤيدكابىيدد

ت793يشتعربنصرفالملتهصرفالملكحابخاألصاعا8
173863103الحتاسبناجلاص

هدلدبلئهالدابنالحادلالؤظرلدياتالملئهابنلحل1
8610731ا

لباهداليلئبنصح
63اتحمضبنطضتكيئالحزينبىمىاشالدنجمالصل

7لعا563ملالاليلك المظفرلملكللطانابنئزاا

583ظفاريلبعكاتصاحياادردبنبخاعلىلطاصور6سكم
ضفملئهالبخاعبراللهالفاتئبخاجمىالديىللظلفرقطب
3الحيلسبىاصماعيلهأ353ال839قداليلثرالش

8038333533563

بخابمرواكلد1قطحىالفاكراليلكبن1لملدكأ1سدلملظلعر
عربخابخاعحفبنحاودبنصنأاللكفبىامممعىالينحير
اء73االبخارعلىا31ا3اا6تلمظفر

67ح191338363033

بخاالمظفرحنالملكربنلفا3153555651ا

91بنعزثحفبنلىحا61ا856



33باول1لرهرست

الملكبخااللهعدلممى1الملئهالحلكبنهرالديامإلتأاالملك
681لمطهدلململئهحفبىعىالملحضعر

يببرسانطر3لحهالمظقر6تكلمظقر

بخالى1حفىاجماحرربنمحتدبىاكامل
51حماتاححىلمظقز1اااث36ه6ميى

ؤتدتاالملكبنحنلمظفر1أأجمحهاليحطمأليلئهبنالكعل
ؤئدالاليلكبنانظرالمظتراأاتىبئاجمالاوللململئبة

بنعلىبنعربناليظقرعسف01

83كأ3301687ولمهل8رظغارصلبرلداهدال
8ث55336طم35

13انظرييمت15356حاردبنكل1الطهدشر
لملمظقرالملكأالبخبخاعرينفبى
بنعلىبنينلى1لضحقرماليعأاكا3637366ا3رصل

1831131كا

ههآرصل

83عمي1بننعراتتالمحطغ1اا1610661771ا631
63أ3313813كا381ت81

أا330553
لالحااشهبنجمىونإ

ءاعهضبمربنابآااليظقرالملئهبنحنحالح
بنصفالدكخلفضل3363350311عزبنعف
61هالؤتدداوتاللكبنصناعث8393

65ههات831363باحفكأالدصالحالمي

فرفظر1ا85ا75رالن03336393ملاالملك

رحلبنعلىحربنالدينة05161طألحالءت3

الظتراللكبناعمىالنحهر333633



واالالرجالفهرصت3

كاء683793893103رصعالبنهبخاعربخاف

ت3333ءتح03ء350351313318173لح673

3683313اأكع7ثيا35336
عينقبىعتداالصرأاليلئاردلحتابناللهعبدالنميراليلث

ح5133ع35813301االصرفش1صنو

ت83عيابنفالناصرارصيتبنعلىرعربنالنص

3ت63لربنعلىبنعرالدينانظرنهر

بنابراهيميناضىألثق1لباساشهبنحمرالنصرر

رالبخارعربخاعلىبنسفاااه
3ح7ت3ه133353306336الدعاهداللكبنداردللؤتد
ث3لحم3ت3ثي3هالتسكالحيكاكا

86333اعربخافبخاارالؤيد
اشهحاالديىضىاخماا63353رصلألبىكلبى

للك1فبىاعيالينصو663763ء553753

ثماليظقز383ثي173573

بةعثملنمىمجيابوجمرتا1احميكىا10358718103مح3

713اع8أمجيى63556381ث

لمقجهبنمحتدبىعثياناليليكىأحضفاللكيناحمدصرن1
جمفرتبنحييربناسدبنففل833563لهشالحبااجملاس

7638738633036375

حمب1غؤبنعلىبنآلهماتالييكىا53ت33353ت313613كا6

اسغدبنفضلبىمجيحهاليليكىألمجاهدت1اللكبنا3لناصراحمد
جما1بخاخاهجمت7حميرابنال7بنعمذالناصرجورالديى

313الحمقدابوا683عسفتعربنحعرف1اللثه



53وانيالرطلهرش

بىخرابووهراالصغرلنذر71كنلسبن1

33هـيةطببئالحارثمالهخهالنبخامنته
خا1بنلحاربىجيلةبنالدرلحدبنابراهيمقاطابوتلينجقى

53خرتءاثهاجمال1عمانبخاصالمبخا

91العرج1الحارثبنلحنذر1بنحمد1ينمحمذالحنبو1اليتقى

33ا9جبلةبنالحارثالحنذربنعبدبتلحدبنعمانابنصالم
33ريةطبنالحارثبىالحنذر87احكاتنحبهبنلد1

جلةبنلدارثباانطرالنذرصالمبناحمدالحتاسبو1النبقى

ات5حىالسما1مابنلحنذر1جبرتبناللهعببنتتجاعر1
61هال

بنالحارثبنلتحي1بىاليننرحمد1بنبمرابر1لقيئبو1المنبها

3االصم3771السهلى1فعربخا
باعيىعرا1بو1اثحنبنالمحدبرصالمبنعرلنبقى

6مرمحتاولانيينعتدبنأ776اليلىعرانا
الينمورالمللثإنظرالحنصورأبناحمدبنالهنمحتدبو1لمنهى1

عرالدينرانظر5335المنصرر3265السهلىعرانينصالدا

ولربنعلىبناحماحيلالدكاخىانظرىل

جربنمحمدالىاعنصورالاللىعيدبن

38رصلبنعلىبنالدكأددتددبن1احاعيالباعبدددين1ب

وهرت311513لمنصور1ابو693بالنقاالممحروفتالحلبىعله

عربنمحسفلمظقر1للك6131كا1833منذر

33013113313الحبدمنصورتالمنذرةبنلنحات1بو1وهولنذر1

301تلنقي1منمرر81

ابراهيمبننموربنحابنصنصررالدربخااللنانظر81منفرةابو
4320



بسأطارطلصر3

تالحزىيىلى1عزبىاليدعاامحيدبنكلبنابرأهيمبخعلىبن

533الريخهإإكا63لفرسا1
933لقا1بر1المرسبوتتاشالجيرالثابهبىصنصور

663فيلمعلىالممانكا35ثالخير

اعء33ا61لنبه1عاابئاصماعيلبخاعربنلهبخاصنصور

سىينالىنجدأانظرااليرالثحبىالحزينىمجيىبررزيد
احمدجماأ6383

انظرنجماححامبااحمدبنأ383ياحمبلنعيىصنموربن

لحدينالليهامعىثيداجمهصنحوربخا

جماتاالطسفبناحمدت78هدلدباللكبنالمتمرر
ات31كا933المظقرلملك1بالنحرروأ

03خوالحضراظرالمموراميميالمجح
احمدينينىيىظر1البهاصاجماميإالمنحرر1اليلئه

بىيالفأمحمؤبنابىعلحالمنصررمحا1

الىعآل3مكرايمنكاااالبخامنصررتبنتغبنهيمبنءا3بر يخابنجما1بنإحص

ااقطرمنذركات3منظر
تعرانابرلطييرىلحن1بنهفارمابن
7055381صنيرتألبن

ا6ء3لرازكاراتدباأايحاصالمبناللهعبدبنتيخز
3اا03أالميرتلرح1بخا

هىبناحمدالحتامىبىينعبدبنطاهرالطتبأبوهدىال
كا8ت063جميلبنعلىينتعيى1حمدينمحقدبتبنلله1

18حمزبنعبدالدمنحى963



33والنآالرجالهرت

كراالصرمحامما1الفالىااكيالحكوريخبخاا
31013613كا3امو153هالحلىبخا
533ثالطنىكلينا37محيلالبنبخاص

الشاورمحاعبدللدبنعلىالدا58لبهافالكافىعبن
83كا2لمشافحى1تلجبألهـالهحررفاللهبنء

المطئبمحماناالبنممتالىاا
دمسبناليباركحمربنبن

المطتبانظرىال3هألهبخاعروبنبخاسحيدللمبخا
دالمبخامحمذمىعلىينالى653الجحفىصيسؤبناحمدبن

561171ولاالعا38الصوفاتعزفمايو1

عرتبنمحتدبنالدكأىال663لدين1تدجالموصلى

3طبالصاحصضالحرصفالمجيئ31حرربهإابنلىال

803ت3ه583363303الهيخمناانظرمحتدبنتلمعغق1اين

063كا318ص073ت1513انظرمهغقالصاحبلدكا1ميغق
ت3تحا1763863باحمرينمحتدبنعلىالديى

36د33يثا
نخرمىمحمدنكاعلحا1111 الديننظرمعغغلوزيزلدين

063613ا

داصرمحا1محتدبىالدكأعدىآثاعربخاديابخامحقدبنله
محتدبنعلىبنكاعبداللهالد

365533353ك363صرلييوكالبى

631هكأءالبخافوخالىاأ8068ثي366
محتدالدبنانظرجللىنمؤابىايدحالصاحمدبناللديخا1
عؤهنبن3596ه83ا87

المؤبدلمليلكانظرالؤمدالفرعانىاحمدبنعلىالدبن

153احمدالهحومحتالمؤيدبن361امه



رالنآأللرحالستأل3

بناللهعيدالديىطلبنؤمدال

6831قسبنعلى

اثتعاسبنالؤقي

الدكنصماالسىابوالمؤتدمحت

لطياصه1الدتعدبىصالح

أا7ثآل

63هلسالم

بنباالىدنورانظرصيحانيلابن

االصكان

ااعبدبن1حمدالحتاسابوفىالمي
573عالبنالدائم

6171333الذبيانىااليغة

أامىنظر1كا6كا68لنابه1ابخ
امها

لحيلصل1صايراالقاحات

15ثغاصدبخاناجى

35اللهعبدابابنعلىبننلحا

3593نلض

39ااالصف

53ابلنركه

عيدبنمحمدكأالىجيلالنماصرمحط

561ات86الله

محتدبنعلىتبوا1الناصرمحا
033383513

با1بنحمدالدكأصهااالصرى

53871بمر

بناللهعبدلدينعفيفلبالمحرمحا

3كال5833اللهعدممحند

133بكرابىبنمحتدتالناصرى

ابىبنعلىالمدينميققاالصمرمحت

03353113613حر

محمدباعلىشالدعقالناصرمحت

3ء70333

مباركبنالبنبمرابوالديننلمح
3331831331هالقا

ناصحنظر1صباركبتالديخاناعح

مباركينعالينابوبمرالدين

133اكا6الققيهقاعرابخا

اتحميبنطغتكيىبنعيالناصرا

3الديخإتاعرابن
ثالحلبىعلىبنمحهدالدبخاناصر

8يياتفباقةابخا

63راليظقالملكابنةنبيلة

طؤكاالىلمرجهتانظر3



والحماالرطلرش

ت3ءه3ع536تحزةالدبنأاكا7ثا38حابخاظ
ت61033173113133833لقاضهـ1ماجماابن

3153لتيئباالضرىالمحرالديصيم
بااللهعدآااالبنامتلى1نحم153

631حمزةاااليرجمرمحافياحمدبن
79المظقرالملكعتهةالمجم6ء378555

الدارابخمىانظراردمرالديخاشصبخااحمد

الخالانظرلمنلىكا683يرتاالتالمظفرى

ابوبمرانظرابرالحتيئانحضاين3131ت73

صحدعربنبنبنبخاحعلىاحمدبن
03كجاريةنخة0713االمام

اجماهيغبخالىبخاابراهيملقلحه56اكلسلاليلكبنميه1
عالبنجماهيملدبلىانظركا7نجمانظرالخرتركابى

عربابنحفاموبحرالقلىاحمدمحتدبنالدين
3383تمابراهيااالزجمتفيعربن

لدينبنعلىابوالهسناقىإ131
81اا301ابراهيمبنمحخد

بئامراهيمعرساوااتالخلىأاعتدبنهممادر1بنمحتد ال05337738عخد صينبنهمنصوربنصعهبىالرف

نظرلبها1اجماهيمبخالحاتلتلىا6538378316313
ايرايمالبنابوددأ1لخرتبرقهحمد1بىمحتد

5نخزبناللهعبدبنمحمدتالخلى7ت69333

33حربنبنلد1عبدمحتدبن

بديربناحمدينالدصهاالنآخ393الجد
833هتاحرفىعبداالماملحدببنى



ثالنساارطلىفهرصت3

الحارثباجمبةبنلهارث1بنالنحينأ13صطررص
3جمربنأمحتداحمدبالدعاافظرصفةالثو

33صاريةبنالحارثبنالنحياتأعتاربن
جبلةبنالحارثبنالنحملنانظرعبدبنعتداللهعيدابوالنظارمحا

االصغربنالنذربنعروبنالنحملنمنصورتبخاعلحابخااصحدبنالله

ريةبخاطالمحارثللنذراالبهربخاكا7
33بنالرحمنالدكأعبدوجيهالنظارمحاة

3الامانابنالححا83393383ايمحتد

لحيا3ع 733لخمهاالينذربننا

ا7367الطاصىضيرالدينآنظا النذريناالصغرالنذربنناا
اا8839

3كاتماريةبنالحارثبنالبهر1الئكرمحااحمدبنظالديننظام
االعرجلمالرثبنالنحمافينالنطنا

07161الطعاشالمظقرمحتنحتحآالديننظام
الحيكثابرايمبنليملنالدكانفيى961اهع7331331
363ء91نم

اسماعيلالريعاتتصاظرالنقاثى31ءافطن

اللهدعبنماريةبنارررثبنااليبنالنطن
لمقا3 3ولالتفسيرصاحبشا

علهيناحمدالدتحاصهاهاشا7831التريزكاالنحانابى
ا61االعرجلالرثبنلنحيات 38هلحلبحااعيلسبن

710611

كاهنحررد31لاليهمبنالحارثبخاالنحملن
بخاانظرمحتدتالثريفنحىبو911جلهبنالحارثبخاالخمان
قتادةكاعلىبنصداباأالحارثبنباجبلةيالربنالنحمان

633ثهاالحمرلنهارى311ا3جنةبنثحلبةبن



13رالنارطل1رت

7063االشحرمحاجمىبنالنهارى

هىبتعربنمحمدالنهارمحا

581حاومحاال

13063نوح

بوزابخاانظرنورابخا

ح3هالدينتور

بنالرحنعدبنصاجمل1

لطيؤايىبىاحمدبااللهعد

3853الصنحافى

63االردلجاالحم

7الحمومحااياسبخاىال

عربنلدت1تقىبنعلى

تاالثرفىصحيبدبنالقاصمابيصا

388031131731ا

61ا55ا315ا83

71533ء

تاجيندريا1بنمحتد
051ت361المحيزمحتالليهة

78تيكانلمحقدس

ا3ا1ااا601030

ءات83113131ا7

051661ءا

نورانظريحانالبن

هيهائيلبنمحترالدت

بوزانظرنوز

لكاملالملكانظراليهاار

ينالدتآمرر

د6ددين1عادلنيادكاالقاسمبى1ينعربنال
3371بخامحيبد

البنمحيدبالحصرعثاثت36بئهابرلحطلتالتاجرعرالبهتطصه
ا7كا3الكاس

االيرالدكاصنىبخاهاصمابو6ء3التومماءال
58أكجميعبنالبخامجيى

علىبئيمرابوالدينجصر1املىا03ع

831حمابن83البخارصلعربنحص

عرصىاكرابنبمرابوانظرلال536383كاك



افيلالرطضرش3

331باحمزةمجبهايدومحاعدبنابوبمرالدينرضىالهيرمحا

الهزازانظركايمارت353الله

بنمحتدبنعثملنمحمدسرت1راأبىهتانظرعزالديىنخزبهبة

ءعركأفض
بىعبمابنحمزبخااحمدالهراىبنمبةينانظرعزالىتالففلبنهبة

13السكعكىأصنا
الدعبدبخاعتدفظر1الهرملابنبخاطدةبنضدالديخاحمالالهتار
حلالاالمما3313عيى

33صصزتةعيىبتةلدت1منتآرا
بنيخاعربخاعيىيكرابوالهرمماآ33

853بالزاجاليحررفحتملبخااأبخامحهؤبنعالابوالمحنلعرمحا
بنعربنعيىجمتمحتدرىا33حربأبوفالحصجمر
كا85عثملناكا353

661اليررمحااثيالهشادمحت

الخطاابورهو7ءكيالهزانىا3تالريفهدباابو
اتي1جمايرالومحا1عربخاأهكتال

بنالدمحقدباعربوعب1ز1المهزا61ا3ايدهادت

081عرالفاكهاأانظرالهدهـمحهمىالهد
الؤتدالحلكافظرالدكاشتاجبناحمدبنأهيمابومحاالهد

97احمدباعبيداالاثثم81تمالط1كاالى

كاحكارعااابخاا3جميهبنابرأهيمالهديثط
المليكاكؤاصعالبنآبنماا71

603لثيئ6611محمينعلىتكطالمحدي

االصيرالقمبنمليلفالدكاأعااا333الفضائلابوالهديثت
3مه333ت53كا15احمدبنتدالدفىوكطدا



ءكوالنالألثرطهرت

يدبننىاحمدبنمجيابنالهمدائءا3همائيلاب

833خلفثيربنحعتدبنتابرابماقحصابوفاالهمد
ورالهمذافاابرأهيبنتهلىصيدشبنمحتر

6173هند563سحد1بن

835لنهالفاكلبخاعربنندرمسلمبنالحسلدتجابوا01

96هولهيثدأااابخاعالبخاعرالمفضتلى
دالىاالداأ36373طرمطة

فينبنالخمابخايخاالملكهيميمهيصالمحسينبخااحمدللحتاسابو
783ثرسولالبنبنبخاعدهـامسلمبخابخالطنالسداببخا
ا13كالىبخا

محقدبناحمدبنأبوالححاس

35لملمافقبنت33711حهتالاجماجمالمحين1
3133تاألحكافظرعبد71ءلدعبد

عبدبناللهجمدالدينصفآاصطااالله1عبدبناحمدبنمجيابنالله

63الرزاقاااابىبنلديناللهعدابوت

اصماعيالبنبثيربنعلىالماطهأبخاعلىسلمبنالمحسنبنسحد
371ا75ابوالمحسن1لحاتبنة871

محتدبنعلىالدينثىاياصثاأالحسبنمحقداللهعبدبو1

71363دالحاجمابخا

اجمبنالهشنبخاالفاسمابو
ع6الفراوكاعيال

عامربنعسابنماصماابو

753احمدبعالباحينبن

بئعمرويخاتمبخاطمحتد
3833ع0657813على

181

لمحيدبخااليهاالىشيراثواحا

بنعلىبنلمحدلسالحابوالواخدمحت

75مناساسص

علىبةمحتداللهعبدابوافدمحتاا

ءيتسبناحمدبن
ثا5



وابساالرطلحهرشكا

ح3مبزرردصازا3جالبهآوالد
اع733ارزيركاعبدالدينجهانظرالحررالحه

طهاليدزسالوزيرمحاتاضدبالرحت

831اجماهيمالموزيرمحا8595ثلقاكه1الدينيه
الصتحذتمحغدبناحمدلوزيرمحات1أبمراجمابنالرحمنعبدينالىوجيه

اكا3أ1كعرللمجوكابخامحتدبخا
اللهعبدبناحمدبوالحتاس1الوزيرمحااللهعيدتجاالرحماعبدلملديخاحيه
اعاع3جماهيمبخاء3صحدبنالقلكاالخيراجمابخااحيدبخا

محقدبناحمدلحتاس1ابوليزيرمحا73

6ءا31تابرإهيمبخاالرحابخالحابنعيدالمديهاصحيه
اح5اصدبناللهعبدالوزيرمحاتت33تلقاضى1اليقركتلسع

لحلوستاح031ت771381691
3871للحيضعمانتجااحالامحقدبىالرحسعيدالدينهج

بنلرحمن1عبدبناحمداليحاباتا37183363اللنظارمحا

الحثاطحةبتمحتدعربن3ع3م

07831الطببىمحتدبخابنعدالرحتالديندجيه
باليكاتالمعربمرابوباالوطأ77171الحيكاسفي

31ثالفقيه3ع7ت3333ح3ا681

بخامحتدبخاعرابوخصلهصاب1أ853363173

733تالجيثىسلمهبئعبداللهههللسغص

دعبناللهعدامومحتداباتا3حصجشتابى

لحبىسلتحمربىبههالرحدتات6ت57فاحماردبهامحتدين
36لحييثا81ء

383بلبلبنيداليةبامحتدلورد1اتظرتلجاتبناليرد
383عبيدالبتركابنالوبدتبخاتل



53والناالرجالهرسحت

انظرللمجعثا3ايوبمؤاتطأليبلحال36يدمحتالعابن

عربنابربكرباعتدالدينرضنالحالبنمحتدبخاالحاليدكتاله
عزبنمحمدبىبمرابوالسلطاتالححؤابوركاالحج

بويمر1لدين1ركاانظرلعييثا1331
عرمحتدبنبن6331ا63ست
احمدبىمحتدالدفيجمالاارهاسينانظرالمحنرهاساجما

ااكا35الفاندرهاس
ءالقاضىعزبنبخامحمد

رضىبىمحقدالديخاجمالا7ءتسماجماظبنست
عزجمتيمربخامحتداجمهالدينألمقفبنمحغدبخاالباقرالمجا
كاكا3ح716181

محتدبنبمرابوبنالىرضآ63وببن1

983563كاا683إأابخاعرمحا
1537363

ا11االتانظرابنصالممحتدبنيابت1 بابمرمحيدبنبوعبدللهأت

6ءعرمحيدبنبناا61اياصرينحم
3585الرحمنعبد3يافث

المحرصفتيبنمحمدبنكلبمرابىبنعرامياابويافثا1
عتئمانظر360هبالصاحب7ءالالعثات

عربنمحمذبخاىلهالدين31االخادمياقيت
ء35بمرتابوعربنمحتدانظر163ااالطياكأتياقت

6اللهعبدبنياخضالدكااخمار

علىبنألللهعبدالدينميغغا53701لىجابنعبدياقيمت

363536عربنمحيدبن3لنحزى1يافت

68كلالت6ة36عربخامحمذجمتابرأهبماليجكا
بنذمحبنعلىالدبنههقق65ه



والمناالرجالفهرت3

3هصحمزةلدلهدويجميىأبالصاحتالمعرصفالتاضىعر 01ابنعرباعقدبنعلهالدينانظرمهغغا

571االمامالجيراجمابنابنلرحمن1عبداطينارجيهحيرىا

اصحدبنمحتدياجمرتابنبنءاممحتدبخاحراجمابربئ
جرقابو1الحميركااصلهاللهعبدناالدعبدبتحنيلناضومجيهاه
71حاع7016لغافى1عيد

اففلمنالحمانسالم111 بنأ33273كالالثقيهيرهيمبن

7الهاجماللها3عبد3جمتابهابمدمحدهـعلىايوالححكيخاابماهيمتجا
31كي06181381381

مجيىمحمدينبنلله1عبدبنأس

13بابامحمدزيدبناحمبن

833111الهددانىخلفميرين

أبولرقيمحاصاالحزلنماوبخازراجمبلالةايخربفالقاسيىاحمدبخا
583601

بخافضلمحدىعتحانايخاالهاحابخاعزالىتجااصين
ابهابهااصعدسأ303لتريفالحمزكا جماجنربنبخاحييربن

81جمرتابوللييكلسالماحاقجمالحابتاحاقابخا
713إه8الحيافى
13االحمزمحااالقربى

113

783اساقبنبمرااكا

بخامجيىافيخبخابمرابىبخا
6افهلي1امحلقبخالبناحماقا

533نلحبن

انظرعماديرتاحمزةبن

حمغبخامجاالدين

71الفقيهتبن

محتدالغعهبنعتحلنبنعربن

7ءبخاحميد

مابراببنمجيىانظرالعمكبن

المحكبخ

بنصيداسحدبنفضلبن

اليليكلباسعالم1بنجفرحميربن
0557831



33والنسااللرط1هرصت

عبدالدعتدمنلله1بوعبد1هايحيبنعلىناحمدبامحتدبنمجيا

83زكىبمربنبن7031الزاجاتلدبنصزاج

باعاصمبنعرامىاابويحلىاتايخريفالسرأجامحتدبى

علصمنظرعربن1ىجمة631731
3ء3ىييابن3ههالفقيه5بنمحثدبن

ةبرهة1يمموآبنبخاالرطبىمجيىمحتدبىبن
613يمانىاابوتالمحييرمحطالقاصمابابننلطن

ابوجمىايىانظراحمدبايمانىاع03تعبدالله
الحتاساالطفارمحتفميرابىبن

3731031يمانىاابنا7ناصفتالمجيى

بونمى1انظريمىابواكاهابراصممحقدبنزدمحااي
ة195اليظقزالمليهاصمجمت3ع33الحونيزحمم

313ا76ات71ااات31بنمحتدبنلاصاجمالفداابويزفىا

ت3353373613ء3ت03ااينلله1عبدبنعلىلناحياعيل
انطر161303ات3ءه673أيرنابىحدد1بىاصماعبل

حمركقىالحظترالحلئه30االحييرمحت

اصرأئيلبمربنألبىاخابنات2الفقيهابويزيد
63كاابويزيدالبسطامما

بمرابابنالخطابابااخو711محاريةممنيزبد

العدينى7صينبااياخاالضبناا313الفتيةبحعت
393ىيحبناعانظرلميييابن

83االصرلملك1اتىبنالفاضىلفلضل1بنلحدبابحنيمي

بنلد1عبدبىبمرابىبن83

81مجىبنمحذ333ايربىمحتدبايحتهى



والنالرجال1فهرش3

عربنبنىمححدباجبنصفاكلىعربنااابابنف
853اه1حنيلنا753لبناالحلىمحا

03نمحقدبخامضدفي3361صنبن

كمدقهبخا761الديننوربىالمحن

93اتقاامضهنبنعربنفالمظنرانظرالملك

بنالظقرلحلئ1ابنالمففقه3651الديخاصيفبن

اهلمؤمد1للك1انظرالملك3اعالديخاصى

بىاحمدالناصراليلكبنعرمنسغالمظقر
55313اسالجاالألشرفالملته361المقيهتكداليلكبن

33وفىارخاحمقدبنبنعبداللهبنعلىبن
11حبن733الهثماسحدبناحمدبن

كاهعالنقيهالنحيانابخا
ابوالخلىابراهيمبخاعربخا
51ت3يفميبنكا8يمر

لدالؤئىخطالجدمحاييحبخارصلبىعلىبخاعربن
333163ع61الملتانظراليظقراليلئهاليكا

371بنىابنعربهفلحظقر1
153تنامجيىنحسزيدبنللنحملنبىبخاعمان

برأيمبنبمربواالديئنخراليينى333رابويرإزى
53561الجحفرمحطبىاالطمحتدبن

8ء3الغقيهاليويبمابن601



آواالتاالمحاناتوالنرقوالقائلنماهرش

33قصرابيرقاا

701طهـتاالببضإتانظرامى

83ا66ااا6عإنجينا361ككم6ا0331بهاجة

33063اا168363افظربنوجمنةت5ء3

ا8383اء3كا766376نجبهاحمزة

اا633ء6373أ3383صادبل

ت73ا953663150361363563بخالىصصصل
5ء51محزقبها

3تء3ا66طبادتإثحبمأ3نصرت
373لمالجنةاتوساحاال
363العئيافاج3ءاكا68538ءإت

071كلالجاد315363ء33ء333ء

13صرلمالط37133هالكاحء
ح3ا53كلالححة68661781803673

183أصدتكاابرأهيمنجو

ء83فاال110ءاالبرق
603حمد1بنو357عالبعا

3مهـاالجرقاالبقاانظرالجبلاالبلغ

651االذواء183لرد1االبلق

ة91كا333708661ارباله351661قريةصينبيات1

303631033ااه338



واالتاموالحيؤفاتوالفرقرالفبائلماكةافمرحت

ع13اضزحمات833إرم
3ماالعررمق33ازوحا

17ايامةاعروقأانظرابىالمماريا

ثهمعكورالأ53هت0313اكااليىرد

73الاالحرغ31ازدعملفا

3661ا6اكاقطحتةااتظرلميعصنسبح
كا73حالتاقنااا33هاحدبنو 09133ت81االصدتة

583صنتاخنا631ءكاحرأئييون

3لمه533683783االكماأ681الالسبهدرمة
ا371ح33333إلحماعحلنة

3533ءءاكاتت3كاأ

5361عح63
86031ال5367ءا

763الحرتاالكمه06نادا
603كنيتإاااال6ع5الصاعرا

ء613ت803713ت50173

هنجوامتة676931ت633
ا6ءاالنمارا

أعرنظراالظ1ات35تاإلسلكرة

انحمبيتافظر3ءانحمبنتأ03ئحركأنا
763بنواالشتأ35ا6ك63االصحهى

ء3اتشر1إا8

35033583563احصوالث3ذتجاناصحيمي

ء793النوم1311اكاشغ
603351احاقنالحيافظراصا

االنوآانظراحميو8733هـتيايةاال

361الوس1ا1لصفة1امىلم



والمبائلاحماكنهرت

313153احوكح
71ايلة

331تيمن1بؤ

03كركاتايمان

83631363اتوببنو
58ح7

133ظفارنخيبرجربالى

ا0711زبيدمىآصهابا
ا36901ال361561

60331313كاهت761

338373ح713813

193ت783

ت6113يدتنىمنلثبارق1با

738333831ءا

315363

33313تصكهمنعزوؤالي

الترتبيامىانظرالغريبيامه

3اا6بيدنىمناثعرتبباله

6613ء76313

لفرتمى1بامىانظرالقريحىبا

اعااببدنىصنلقلبا

503313

3ع3صنحاةمنالنصربا

133ظنلرمنلنمر1با

اواالقاموالحبوأفاتراصرق

63يارقبنو

53363بالحرأفيش

63بخوليلى

563ليليعن

383مجترت

383االهؤليعص

071صنتةبر1

113313اكالمجرين1

3ءكبخقه

373افيع
اطي77تالبدافى

183بدر

7986596676براش

611731131اا

183ت33133153663

ابىابخامحقدبخاالباقرجماثى
71

66171ات31صحلحاثىأ

33صنءبرأش

ا75ا70ا69تققبر1إ
1681383

6مكة1الو
ا

311لر11

13اا1ةقريةلبرزة1

73ابرتة



آواالتاولمياشاتلفرقولقباتل1ركحاكن1قهرصت

كا6ت38ابرك

11صنبرقى

611البزيت

برقىانظرتصنبريت

3683فرست3لبهةبريم
ت6فىزمدخلزحة1متت

330153كا338

ا3ءزبيدنالرقاالبستلنا

501ا551ليطا

الء3ت71008113منوثيرت

5البصرة

ءابصركا

61كيطالبنو

بطة

الهبنوبطيا

ع336353انيد

اكاها73ت983977ت36

903613673083

071الضيرةايحيرة

61ءتشمناث

ا85769نجداد

335303163ء5313

بدلننظر1تن1نجد

71ءالبفر

33الاتبخمفبرةلبيح1

لنفيالن1فظر1لبقيالنا

3ت3كيءبر

0818جما

اهالاكلبالد

القاندبالدانظرالحتاطدبالد

83الناندبالد

3اكاكلخرساسيلليلح
033لقآال

63تللبنالة

5333رةلبهادا

67البهاخر

الجييةرداعافظراليهيمه

831لنويرةاالبرر

763713ت633ا0633تالون

351ا35تاردمبيت

510536امحمصيت

783تجمامبيست

363بوزبيت

3م81لتاهم1ممت

3316631آالحر1ليتا
33ت81ا113ا3ء

محبةانظرات833

38كأ66161جنبنت

03063اءا

661حليعةبيت



وعبائلاإكحاكنهرت

581681اكلتخبضمت

3هه

ختيضبيتافظرخيضبيت

زا7783كاردمبيت

صحيتء37بيت

7011البيدتيت

7571عزبيت

ك11631ا3ابيت

آالياواوالحيماناتالفرقا

333ببن

3

651جاب

83ا65ا3حاالتتز

383ليتآ

3تلمر

برإشانظركاش

353هالعقاربيت

جميلابنالفقيهبيتانظرالعقيهببت

ت55363جميلابلققيه1بيت

01931اكا6183

6530753

711لحدزر1محص

االهمبيتانظراالهمبيت
8نعاهةبيت

بونىببتنظر1نيزبيت

كا3بتلف

7كادآبئر

33361جرالخياللى

33جمافئر

17ألتمر

اكا5بئزالضا

33368ةانى

13بيدنىمنالمحتبيهالربة

ريبةاانظرالريية

3قحرقرجمة

131زت863ا81النرك

كتالركملن

383611303كاريةا

601تاع

فحباتانظرتيا

3ت6تءكااكا03نحز

8366ح5738حي37

31331ال631ت7131

71171ء331631321

3ء3717108191

33533ء033133ت613

733033133533733



ولملقباللاكماكنفهرصت

63ح853363ء133

357367368383ي

336363963103ا

كا73كا5390371313

8333333333733

33كا78ء03333

63763963كا53063

333ا38353كا53

6ةههءكا63ء

8161اع8113

اطب538313ع33

81ءااع60131ت3هـ

3363133353ا

ء73ح73636

9ء356585

637ال66ح16

8689ع875838

3801ءا39396

631ا33ااا71ا11

7313313163161

اه51651351

6176166171671

93181381381581

7818810913716

6ء3ت603ت3ا961

3ا113313513613

راالتامو1لحيماناتوالنرقه

331ء3333333كا1033
33383ء18336333

05335336363763

735733873183

38368336363863

0353638303ء

1313613713

كاه813613صحلتتحز

3301ت6تحكرالتحكر

68781ء551558

13513

17ةررةالأ

08صنايمربم

انظرثالتال

071131761كيأتلت

3333833633طي633

ك37ه115333

533893

173ت3753ه58قنحم

ت56ت965ت6هامةاكصةظ

751801ا873

61761ءا611313

3313353ا131671

93693ع63كات653363

كا180365331333363

78393كا3057338



لفبائلطاالماكنهرش

163ء7ح37ال7638

أال3161033

657ي0535كب35ءاء

ا16اتا6315135

561361661571671

013ا1813813618

1333637783

611ع57666النهافم

اأ331اااا30اا
ا

386311ءاا3بيخى
أهءاقيات

اأ31331نجونابت
91الثرثار

57333063773ئحبات

أ0833833833ثثم
6ء3656016

اأ3كا531731651333
563ت133

ء3ءأبطاثحان

عدةتحزانظرصحدةتغر

513جبألثلم

أ5308هيت53ثآلثلى
81ء710171971381

5راكقامييافاتللفرق1و

383كا93311318ة33

31

8لتيدا

0691383دث

3صنثين

33الثرقه

3ميةالجا

33جاث

33033رادكاطخه

3ح3الجارود

3رةءالط

9ءم551جازان

503بانالجاز

هءاتجاعمه

لممالحباالثرفه1لحبارك1الجامع
33

61بالعبماليطترمحاالجامع

3الاليدنىمنالمغربةمعط
9مةلحاهدا

11183583لىلبا

3الهاهلية

9351061661ح8جبا



عبائلاكماكنفهرشط

ا635ث1333535

6568

33جار

3الجبافة

391لممجبي

3كلي363جبرت

فظرجبرت1جبرة

6الجبرقة

لمحجيلاانظر6لببل

7االبقات1لجبل

61االصودالجل

83خحمجبل

71للثغب
ايدصجبل

كا58آالحاجال
7781073ضررجبل

ء56رحمهجيل

73صدب

633عويرتفيجبل

هالممب

قنحمافظرجبلبنحمجل
اا6713ءا6531ء33خبلة

1333333356313

63963كا3333375

8357383ة73

آواقياناتلحطوالنرق

86866رت3616

3اه3ا78803ة381

673

خوجبلهافظرا8ءجله

66هعهالجب

57هتحرصناصةالمحبيل

اهاكا6313ات8ء6

لدثافظرالجتا

0701351ثي6338حاتجة

683اء361

33حوللجط

ت06168383ا85للجاظا

كا3076ء3كاكا33

573طم363ح6ة373

803هل

3056تلل

683هتالجص

اايهص

صتانظر81كأضه

63113313طنجة

3533بزص

0183جرأف

نظرالحردة1الجرس

اجرفاف

31جرهم



لواثمبلاكنال1هرعت

3كمجبلتجثم

561لهاى1
جنةفظرصل031ابنرجنة

ا13طق

8138111اثي06لبنا

31كا6لبتات
813لبنلن

ا173838ت55ط8ثميابند

ا131831751371

9863133733ات

563ا3553ع33كا7

ااث35طيكا03كا33383
ااعاعهءا73693ع

318173738

ثيك16106303اححا

6538ع86ءا73

3333ءا68788901

8

لجندافظر73ءالجيد

أ086338139113جمرأنا3
9557ملنةا

أا063جمينة

ا633ا51د

831ات811053ااكاالجيف

ء7آكئا1واناتعصلفرقاط

6ء38033ع318616

3639

خيالنانظر1710الن

3ءالجوالف

نيجؤة

33كا683ت63االحيتالجؤة

3633151ء0ع638

651171361733

فظرجاير1جا
3كا3جن

51هجلجيلو

66تمبخوط
83جزط

3ءاهـالحلجزية

بانالجاانظرالحاريلف

53الحارثبنو

6الهارد

المحارةانظرالحارة

733حوالزط

تءابناسهارةط

073الجبلزط

56أشمةحاز

3كلالحازلف



ثمباملىطاكماكنفهرتك

7617ث3لمهةالحار

ااءاحاسر

311ههفدط
3703نالىقةط

اءخمرالحاصا

اح3بيقثطط

301631306ت756تحث

فظرصحآ1حبا

35خريةالحبلجر

86الحاال

أا03لد1لح
11االهجزء38
33533الحباف

ا0163363الحش

311هالالجا
أ

ا631ع1ا61لحبثة1

13313الجيخهكلنو

أكابنوجمه

31ءإاحيتق
11كا6ءبنوحيبق
35لدبيل

573لحم389ء6لجازا

661اكااا5كه

ح3حع33ثم36ح8316محر

571الحيزت

مراالقيكالحيماناتلعرقاط

5963لببةلبنبة

31حفا

85616301631331تجة

663503013ا7518

183383783763893

ياللورحةتجة

6عحذلدبطوات

ارانظرفارص

381681783كاكاحذ

3هه

3الحذ

3كيكةيدالحد

نظرجدير1يز

انظرحرأزحرأرة

3ءا3013حرأز

313تايخحرأم

83حزان

الخربهصنظراالحربيكا

كا3353ححرثاف

63ء3311لدردة

5038033363حرص

3عء663373883

ا786017ال3ءلح



ط6الئاهـ1لحيعافلمتصحمالفرقهثمائالمثاطارصت

ثهضوممالمبخو831131ا73ا03ا1

631اا7308حضور71اءا31731931ء

03االا818كاا08ت71ءا65ا95155ءا

336073اأ53161591103703

361بنوالحطآ3133ا013113313

91حفبرت3مال3663هيت73353

33المحيرأاكاا763

7803إبنوضيصفظر1تالحرمة
0861كلب33اظا853هـالحرير
جمحبضل331هحربرة
333مىالدصميروطآللمحع3اكاحريم

7363اهاهاطمى35591حمركات

13ااحلهلنا3االحؤجلل
ا3ثقرفيالحتةااهههالحا
5531حانامناه

ء83نبةابحلةا

بم01يم0517قعمىابخالحاانظرجىحا
ات86ال5737كاكاءكا63حننجو

ااطاانظر1لحشا

ع51حالاااالببالحمئ

6131الحمزثاءاالحمز1صناث

66الحربوفااحناتا

813ا631الحمزتونأنظرحضررصور
161ا33أ63اطيارآا

ا3ءااا860انجوحمز8013ء35313ضرميت

ت561اتكلية86161ا7335ء313613

751



واحقامرلميماناترالنرقو1لقباتلاالطكنفهرش5

333503ء31133101883363ت763

613813أ71313
لىظرج1أحيلى883ثلحما
اكاحيله53كاالححيدبنو

ا331183اء11ءاحمير

ااخ93ء113

3333خصرتخارلراات83كأ8كاالمحمحؤ

363هدىب1يدابالخانالمحيرقوننظراالحييرعنا

313بنييدتاجيةالخانقةحيىامظرحش
13ء3بزييدالمالجةالمحافقة1810861333ثتالححة

3761ءلمنبتإأ3ال3تم75
ختبضافظربيتضخ853تقحني

361خداراأ183ا56حني
1313ت6331تفانظرجهيحعي

انظرحةةا3ء3ا3365نالمحيحويت
873إخاصاناه3ك

انظرحرثانتاإحربلفتظرجى1تحيت
583االخربيسا333حوران

55الخربفان831حمةنجو

31أخزعة331صنحسيرةرةج

3161ا3االخزرجأ33ت71اكأالحير
1311ةالخزأت8363ت338جر

193لخحاحلن
33ءاا53603

نات1نظرا1لخضاال6ةى66ت6313633

89بنوضر333873ا033ت113



ااالثامناتلحيروائرقوالمبائالصاكناسته

3ط3يدزنلجديدتالدار3183ملمفضرثء

631ثلملديباجدلركا5اا
73كازييدتصنالذبضحارأ3563كا7ا618اتبنو

جسيددلدار17جالخاضت

3163ميدنىصىالروردار563لظةاجمهبنو
86305030613ااصناخألخي

3569803تخجلةمنالالمحار53ظبلينو
66309301373583183الختة

073يبدنىمنداراللطنهانظرالمحكةلمفبهة

3161ثءالثرةدارو77783بنوخؤال

لثرةانظر3كا89181316133اههالخزايوف
اال3زسبدتمنرالعغاط331ءالخخثة

583كتخينالثدار67303االخررخماتء

3ء536زبيدمنالصالصلدار3751بزيدخصرالخرنق

3633تعرنالحدلحارخعثلن

671ثزبيدمنالفوزدار7637370171683خهالن

3653زبيدمنارابميرالى3335ء3

3661391بيدتزكاالخصردارارفي
ت3313153353ا9ء183ا5يخبر

ثم3ا53ءىانظرجخيا

733373تحزتمندارالوعدت73يخمان
73613

883ةءابزيلدار

3رلصيراطط35شزمنداراكطن

انظرداراجمردكارصرذلشفيع1نظركارحارالحغيع



آواالآلو1لحيواناتلغرق1ولتباثلوماكنافهرصت5

3ى53حاءمغاد08عاعر

ء61نحصارنظرا81ءدامار

386هالفصزمكالدةمك61ءة851دفنت

3التنم501563ا3ء033101دجلة

39303ت3ا3ز3ءكا63دحروجبنو

ء319383كات333ت603ضةالىنظر631اللضه

63131ءكا33633اللضة

365اه3337اال61كابغلة3االدزاج

63856315136135الدر

383ماورلهاا60صنحامىلله1عبدر
11الدمينةا81

33الدنجوالأ3حاددرج1
تظرا63عت6ء6013دروات

هامىبنوانظرمىطبنو
نذرر1

خيفلننظر1تفحع13تجةدروالن
اال3813دهلثهذروةاقظردرو

لنهو1نظررباطالدهمضانظرالنورةالورة
نؤاالنظر1والثء371313الدرصمبخو

853الدويرةافظرذفبافدجن

33إديراةصميلدعيى1فظر1الدحكبى

33حعرحالىافظرالليهىاللحثنى
33محمدبركم309كا1033حثيىالد

3نجلنبوة1دبر35731حدل

33تحيرهنادة58ت3زكر
351حملف



ك3واالتاوالحماناتلغرقاووإثعبائلعاكةاهرست

31ذفبان

6876333فبناتالةذ

3183ت573انظرالفغائحىالذممايحت

153رباطههيالذ5853لنباغا
35567اصرقذمحافوأ3586نهدئي

357مال033ت51613الذفبتلنانظر1تافيحلن

55173ثدخر

66انبصذر35116جبلفخر
3181613املةجخو3883893ذررات

6357353ء153553أانظرحووانامم
15376

حمةرولنانظرجمةفورلمن
161361ا6ءنلنذولا

631رزذ
533ذرالهرتأ

8133الذروة
33حمانانو

ات037869صارذ

النلالذوانظرنرالحالة
ا10173138181681

070353133المفاالنوآا86ت61ا39ا19ا
31ءك36038331318ا6ء3
363ء3كا733وعدبنةععا763683783

6ءا6الت6368ءت3393ء6

ءة153068ا6ءذوضيه13913ء93اه

كا7ت8133لتمتلن1

591633فارنحو31كيالهع37ذمرمز
333تجمدانا8فومحدلنت36كت83ا7ءاءاااع

هزيمذوانظرهرمخعو73

مانظرخرهزذوهريم751تاففائسي



لمباثلهطاحعاكنفهرصت5

ات07ا33ا833نوهزبم

03163633ء661

87301

هزيمنحوانظرهويمفو

551011ذؤال

337313صننحان

كا68333ة683الز

063صريففيرا

331صنرأس

63الخر1رد

ت081381ت7708ماحماالبنو

681133

لزأهر1ظر1الهزا

ط1المتدرباط

3ء3الربؤ

35هز3الرييح1ير
063373ربيحه

391آترتا

6لزنبة1

صيةالرظافظرلملرطهية

يةرحااتظرنةرط

ثاالربخوافظرتثطالربنو

733بةرط

امراالطلحاناتلفرق1و

لملرخلانظرالرط

مالرظانظرتمالرط
651ا55ااه663رجد

73تالرحبة

3ء53الرحيثابنو

373الرخاخ

ا3تالرخام
ءت3ء3تهالرخا

زا833رداع

01الهيترداح

5663903الر3
3813173ااال8ردطن

كا78

كا7بيزنالرط

83ت63اتالرصولرصولنجو

03363ء681كاكا9كا3

51ء13386333

6ءثالرسيدقة

3لرمافةا

3رضهثا

3الرعالء

153الرفاعتة

انظررمع58رخ
ا3ت0303لرقبة

163371الركى



ثعبائلطاحماكنهرت

5863لرماة1

3673ء3ا00311الرحرمع
0760111ء53310

6175166191391

56133133953663

االزمبىبنو

3هه73ءرضة

883ةالرهـ

331831الررق

1353733363الررأ

الزومبوانظرالروآبو
11رون

7033الرياخا

رنامانظرريام

اطيهالرنلتا

513ريد

انرةانظرتريان

13ريعت

33ت80613333تلمترث

703

003صنلرمةا

883ربية

كا7ت853احسباطريمه

احبامرريمهانظرابطلالرقي

اطاليناحماربهة

ء55آراالماصلطيعافارالنرقه

7516303الزهؤ

6ءتءكمكاتا033شبيد

801535071737

83806036590301ح

ااالا61ا51اااا70

31ت131131631731

ا6كاا36ا35165ا6

56166157171081

10333603313ا8

ت533ت813613133333

5363اء33ء733

ت3ا3553673783طي

813كاهه3ال363638

33ت53373383333

7533كا7308355

ت06336676363373

6833كا7318338ء

6ع833كا36306

ح116133ء8

8783131ءاز

3ءت5191337393

73536656ءه3ء

ء6338ثيكي7607

ة868880636



رإثعباكالاكحاكنصرسعت5ء

8ء301601ءا01

ا33ا33ا1161اا3

31ح63183103331

81ا6ءا63131

ت851اءا6115135

16161081381681

353ء61613م191

70390313613

333ت713913133

53333333133333

83337393

63كا635363ء3اء3

م383318كا66333

33ةم38383683

113كا6638636039

كا31361381

753زبيد

53الز

7كلزرامحاا

5073الزربيه

33زرفا

3ال633زحلزط

اا5جبلالزقر

فارانظرزمار

533ات833زصزآ

آراالقاالحييافلتالفرق

انظررمعزمع

701الزهرات

راالذفظرالزر1

373ثالزرمابو

686زيادبنو

69الزيبة

8ء3زيدتبخو

7ء0313ا8تنلريدة1

ت701511ا573الزبدية
331053163131071

ت703803153ا3818

133ت513ا65ا71ه663

133553زبيهاف

اع9بلعنى
ه3الزيلثابنو

06كا76الهادثاحل

صباعافظرصاع

013تصنصلغة

صبامافظر171مط

صامخانظرصامع

5568ث63صامغ

شاوربنواظرصاصربنو

3مأث5836جلللمل1



ء75آوااليخالحهاناتلفرقطلعبائلطماكناصته

783الئلة

813صبآ

353ثبخوجأ

اطه76381كاصباح
681783883

صيحافاظرصبطن

611الت

8013زبيدكالدلباجيل

الريبةصبيلانظرلربية1صبيل

533ءانربيدهنالخريبةجيل

3اح55زبيدصنةالحالجصبيل

3اعزبيدماالطنبغاصيال

3ييدنىنضفيرالطعاخماصبيل

3ءابيدتنىنثاالتصبيل

13زبيدمنتاثعاتقلبيل

3ءازبيدمالهنصرزصال

13زبيدمنالمنظرصبيل

77صاز

لناف1بنوافظرالتانىبنو

الةنظراللللة

3هعامبخو

لحرع

76318ء56لللص

879613

03ا3اا76الذ

17صنالملف

336103دبرال

63ةايالراد

اتالزة

3113733اتءا09صحد

ااعا01ا5680هت763

67113373ا15ا51

8363103

3616133يافوسص

373563003813ت73

383كاحضلياقى

ع338الاالصياقوس

انظرضرصلى

1696زالزكا

583صد

633الكحئ

733الالحبنو
ة3ت351363قريةالالمة

578كلي61638313

311681813

51صليح
91ءصليم

35هر13صليان
صاز

كىصنحماة



واالتاموالحيياناتلفرق1وو1لقباثلاالطكيتفهرت5

طث001اتال383لحصنتالممدلن

فىالظانظرالحائ16ح3ت31

صمانةنظر631قةط13سحمرقند
68صطكن6ء3الحطرة
اح6373الحلة

نهفظرطحافأ

3363ا31053أءنة71333637المكر
نةانظرطيةط583صنالعزل
678تلطن8031كا7تصناج

663تأبنوصيع3تنجوالنافى
6658513ثالودلن1331هـالنبة
أ610361اااخان

83تصلالورقصرف
531الد

83703ت67

35163اليس35تتريئاصمصند
صنالدء195

33ايوعبنواصنترض
كا6دعامل1صقاتطههالهامصام
هاللبمعصقاا71ا01ا70ك63كا
831مدطسعف363ء581703اكي

71بيدنىمناكييرالوق3كي

363ريبدتهاالحاصصقاناليدافظرتاليدلمن

71نهازبيدرةللمحقأ653اكىات5683صتنه
33قصرالويداء3363369381ول

063ناصك3ء33

خلنانطرتجان07لهل1

3كجموفنةانظرطحاد



لعبائلطاكماكنهرصت

نظر357301ول03313بر

جرصنحة

بنويف

3793جالف

63اخحرتبئ

3هالالثافحية

3135383اه1لثأم1
7538353اهت63

5153317كا77

61131ا3709895

ات5517138ا31

03163363

3133اكا66ربنوصا

333باوهـشنا

3133136131اطصام
ا

نظرلثر1اشر

ااء61ثز33لمثرة

اثرةدارنظر0535631

363الض

اا35361632خينة

0357383ال9803الض

39353538ت683

3311اكا5

95وإالقامكالحيعافاتلفرقط

رةنظرلمثرة

فظرخية1خينت

كاصاتخ

331لملثراحما

511ه93الثر

دنظرصاصردد

كا7ت65ثرعحي

كات336933كا88الرف

3

هامالصىالترفض

83احعلنرف1

763كا58368الال1الرف

33كا8358يخرفلن1

لثرف1فظرلبرق

ا5ضمحا

0871ثرمحا1

333963صريححت

3عرواييرةيمسي

333الينقازصريج

ههـ063الممداصرحمج
الثرفانظرايريت

ءهبزثمريف

633663793مطحى

انظرصطىتصظى



واالتامطلجعافاتالفرقثبلملىطحماكن1فهرت6

ا3ءا33ااا80أألييحة561الحد

03531ةلثح1

أحما3986لثحر1

ا33533يتالشفايتصفا 68الملعيه

183383تةأط8ءا3ء81ءا
انظرالضلسالصبلس31331
03ءمخع

اكجلامح863كا18358اكاهشملن 0818ا
8مدرصةنححبها

81061333جبصرتااا8كيكابؤصما
565ت035833

633اال0813818اكاه

33تصبركا78ت76173

ماتاقطرلمتافصصة51كايخهالبتون
31افحضتةافطرصغنةفنت
8إصداء36تءك1ا66اثا
ا7جلصرمه01313333اكا187

035مصصر6183

33النديرصرح76صنالمحماهد
17الحرحفإاظرسورقجلصورق
اء33كاكاأصرواحاهاثويرا

ات61ا31ا3اصدةا

311اصةءمحالف
133153163151861

3كا53306ا71ا161افظرخيهخة
3363333ء3سيرافظرصير

3113713ء5173133ثصيرانى
كااكاكاكا83كام833كا33غحلن



لفحائل1رعاكناهرصت

كا33653363763088

3939383398

903ات6ا3اكااا1

3593فرسصم1صصد
611933لصبد1

17صفد

79صؤت

3كاصقب

793ا8لديخا1حمةنجو

0653الصقة

391ص

3ثي52393الصنيف

83

3833حكا3كا33صنحا

77كا7866ء6

8190676ال1838ت08

ا33ا51ا1ا31ات60

ت331831531131331

61171381ال331331

815816810610191

13813تم865ا3

3كا333309كا733335

33639353اء3

63ال75363663363

173373683363693

813313ء3كا35ا

6آراالتاناتوالحعلفرق1و

كا13353كا83كا81333

6530163طياطم3ك

363363663683983

01حب507ا33

33387كاكلب3ء71

65167116133383

اء38353اطي11ن

انظرضلهمهلة

9336صهيب

83قي6738863تالصعغته

9301761

833فقيالصبد

63313633003الحى

صينتةامظرمفؤصية

661اكا3مقبرةصينية

36178175363لحاحماا

اكلىلملمصبرضاحمه

ء35وادكافي

311336ء3ااا

3

731ضماربنر

3ضماس



راالآلماناتلحطرالنرقلعبائالاكحاكاطفهرصت6ا

3

سا11الضتيو
ا11331االظاهر383كهضلة

535336333ا31اإ

63663363013113ط

37ء8373ال8ثم33تالعأهراالفنلأ3اكا06113االلزف
الظاهرمطر1لطاهز1

133737اللظاهر331طرتؤ
اكاا611كي35ظنار133137الطربة

3133طه373كا617619عغرا
كثب9كم338اكماكالظنر1انظرتصنلطفز1

كا339336لمهكا133ا363الطقة

ت3مهت333ه3مه663أافظرخلبتصىتاليصاخطلى

303013المصاخ

68جبلظفاربالجرللصحيسحت08علطما
73لالصرأفحافارأ

78033ء3فارالهبوضىافظرهرمر
331331313ااأانظرالظمزناالطهرأن
38633773ال07113الطي

31ا863ثم6االطورت

683أ3ههطورلن

ات6تا331ا3اظفر383كا66ا3735الطوبلة

كا376ات3ا0781الظفزص31كا

ا3ههأظيمة05383ءلة
811أظهر



36أاالتاالليماناتوالفئاثمبائلالماكناهرت

633عذان1831الظهزن

368لحههاعدنكا8لظمؤبئ

ا661163113

ع
363513533ا5

383عاد

393ع3ء33كاع133633الرضيةا
3383583783هال353

ه3رةاول

33ت8610713613533333عامربنو 3053733633كا

3ءاء16ءءا711هتمريةاول
5ءمرمحنولا

كاء8كاكااكا71383كللحادل
6191ا315اكات

5663بنوعبلس

333633ة565133الحتاسبفو
876718ح7635

33تعدلن
13131اااا38

083عقر
ت071571اطي53191

0333عبلة
3ء68137161ا

53113336336333عيدةاتم
3683هه3ثي63ت85373ا76380بنوعبيدة

كا53336383كامصرصيكنالحبيد
37613عتملن

اءهقرقيالدنأاظربترجمافجماف
33كا16631ماعدينه3ء33تلماب
713أشمةولحتهاالمحمة

اءمفجزالحدينة133ففيلمحيت

اطمقبؤتحزعدينهت93بنوجميل

363هاتيالحؤب511هتالحررسعابة



ئلواثباالماكنرتال

33كاتعراس

3103738366الرأق

ت791363از876866

3363كا3هال33

عرانتظر1عان

يقالنرانظرايخقأال

3كا7الرأهدت

كا31ومحالرأ

المالادساش

31الحربة

35633عرمجت

8531الحرج
إا333لملصصايقن
77633اتعرف

أ863م8315اطمطيعرفة
1757

3831هالحرق

13ت03اا8العرم

ا6اتكا3لحرت1

ء01غا3583لحروس1

831ا015نلحروا

01لحريقا

7303صنف1عرعزف

331351581891ت1عز

83الكا8ا333اكاا3

ث3

أالماطهـالحيواناتوالغرقا

9صنالمحاضعران
653بخوعزله

صنحاعرتم
ء03عفلف

9عق

اء3دتالن

هالحلقتة

63بنوعيال

اكاصلفر

افعضدانظرصنعدان

كا8كاغمر

331صنعصدلن

83لحطشلن

الحطفة

الحظيحةاظرلحطيحة1

كا53ت93513613الحظيية

33قمرالحفارت

الحفلة

06اقى

13133التار

عقلغةاظرعتافه

3كا61ءغافة

13بتوضت

3نيالحفؤ



56راالقاموالحيعاناترالفزبائللمطاكناهرسعت

3تحكمعنى5ثالعقيلية
611لحنخة31353علة

اءا653جالاعنت851الحكاد

ثمتةافظر3هت73الحنةااع6ا6661رع

ت581853اا38ت6سا793عكاس
331اسعكنظر1عكلش
ح781081طاالدر33كادبخابنوعال

اىات313اتاالمارياإاااعالف
83ت73اع617ازعآلنة

33371133فالصر1بنوءأل

91أعؤف331الحماقى

113513عيقداأ53كزال
3366033353لنا 31313عان

3337الومانتةااعنلفافظرعان
633153بنوعويير3االعمانر

8عبافةأاا633535530عزنبنو

انظرعبالفثعيالناا63ات33ط

9كات033ءذاأجمكاكانالحممان

حكمعنىانظرحكمعيى391الحمرمحت

3اباخنجم01عيقيها
601رادكاعميدة

خ3اثم73عنان

3صثزعبابنوالحنبر

اهالحنبرة

36081333831كى

0818غابانا

ةصاللفافيئرةواكزانظرالطرةات

876361الغاثزا
65



القيائلاووكنرصت6

351وابهاكا

عرأسانظرغرأص

851الغرأفيق

ط8711916ت831ت063الخر

3886ه37333

31133111ا7ا

393303

33501قريةتالغرالين

618103ا5اء5اغعتاف

1353731153103

16136133553

3صا13غتف

عالفانظرغالف

3ات33كاا71اكللن

ء313ة833

86انور

3ءااليرالور

13كا03803603فارحما

183351

633ت383لفانىةا

73183فاهمبخو

37نمزلفاتىا

561آيوربخاا

3واينرالحجاناتوالنرق

لشرةانظر63للفجؤ

3ع6لنز

للقصيةانظرلقرية

583لفالهـمه1

قذةانظر511فد
كاءالفماومحا1

صانظرالقماءالفراخ
دباطبتألالقصرلفرد1

83633853العزس

631فررز

083غاالقر

583ء0633لمهتاال

536337396666

351601801331ا

33103133153111

8861571971713ءا

913533633063763

13ت63663ء173373

313313

ا3المغيرلملفض

71الكببرالفعآإ
513الفقيهبخو

171836333خللة

53303حهر



لقبائالطحطكن1هرت

031ثربزصن1فر

اثعونىنظرالفوزت

1533لكييرلفرش1

ه38بنوكيروزت

0618تقارف

3ءالبزوقاح

6كاسالمصيفتظ

58جلقاف

131ئقا

اكا3133078ا8عاهر1

783صورقامر

31583763صنلفاهر1

ء638حبيقنجاخاتمة

3511الغريرقبر

ث89ء733لمحة1

3هءايدنىمغاالقاقنتةالقته

ااعا7ااءات3اا

55038351103ءلدمخرتة
3053ء30303

13ا365بؤتحطلن
3ة568118637لفمه

63ت10363333063

301ء8313ء01

هـااليا673الحعاناترإلغرق

6316313111ت331

ات86196113118ت81

60373ت3اء5813

1386337393303

313ت63

ه35قرحما

153القدس

83الفلعه

1133التديممعو
اح1103ا33فدة

قرأضةانظرقرأصة

383ا85قرأضه

3333قرأفة

3ء8اقافىبخو

963لقرأ1

31لعرنب1

611ا350011013لترضف1

ت3اال3133181303

693533

369301501القرصيت

ات33ا13ا61ااا3

63ا8ا3313316

93ة663663

353فرعد

53خرخة



ألنبلرحاكناتفمال

ا6عامزهفرن

681783خرناعنتز

أعنترعيزاتظرقرنقرن

أ033لرنلن1

63شىترائم

08خؤايا

أالزيطيين

أ13للقرية

أقريةانظرالالمةتالمالمقرية
73قط

أ63اثعصير
13قضلت

353اتجزالفطيع

3ء35كا3519صالثفقل
كا63838

863ث165837قلط

533هصنقلحة

آ871كالالة
5333قيات

كا8نصزاثمبى

5563القنبور

ء63قنعنا

1333338338831للفتة

ااهـبزقواهـبزانظر

لفوز1نظرالفؤرا

آراالشاطالناتوالفرقا

61661331991وزاث

3153ا613333

كا33تقوص

3تالقياصرة

53كاقبن

اث3رملا
363ع35631كاليقيط

181الكثيب

83ضبثمحكثيب

33اعا

3هه383صنعالف

كم3خيلةعالن

03تالثرفعالن

3ءاخريهفالل

33كا3ت053الحدر7

736701331331كا63

115171103353

663563ت83863

اسهامهوب
52611الكربية

83الكرك

الكربتةانظرتالكرنبة

ك66163ءا5لملكحبة

آالحرأاليبتافظركا9االه



ثعبائلطاكنايرت

18731طالتحصاتالكميبم
531هـكنابية

33تتء3بنوكنانة

703161تكند

761نبنوكه

131بئالكومحر

36856708كاانبهث

081881891813

335336373الكعلة

313ء663763

87كيهكة

91لبخلنا

كل7303ئططغل

335138103713لبا

حء3هبزبيدالرهاكالجنة

آادلجاانظرآلدلى

ت33633ء683ا09حل
13ء5383ءكا37

3336333ت31

775633151671

361133

5161ث6لختةل

66التاآوالدييافاتوالفرق

لمجام1نطراآلغا
10813553161لخم

ةلصلف

30363كلال0353صبلهاللى

اليانظرافىز

3063كاةلرلؤا

611ثااال

3633الحانىالماء

359133تبخ
763الصحدكاصاجل

7نالما

وناذنظرهااصاحون

583ت383صنصأذون

ا1370ت3ا3اا7صآرمي

063المالكيزن

71ثالمأومحه

71ء3بزج

331تالمبرك

851ا0607هينا

381الفينة

الحنغلانظرالمئفل

193تصنمز

اربىانظرافبافيصت

ثإل



ثعبلعلىطاالماكنفهرصت3

3ك713للبزرة

أااههلبتتة
583بسةللط

ك8نجةللط

مخارلدنظرارلدط

ابةللطانظرالحات
793اثمةال

أا3563ع65835للملد
أا31اا8333373

أا76ات7ء31ا53ا51

3333ا513ت33ت3ا

63663كا7385363

أ3883683كي76373

ةصمهفط1افظريلعافثة

ة083خز

13ككازييدهلحآحرتئ

أكاعآلزرجما

313زيدتجنطرقؤهمحل

1303القلفلمحل

5301كهالفمحل

5ء3باركمحل

للشالفةانظرللصفت

فظرلبقيه1لدلية

كنجومحتد

التامواالجماناتمالفرق

33بخلمثعضاةعربىبنومحتد
ء3طيت63ع753كات3كا

1131710363

793كأ83

33ءتمحيطان

631احىلل

736لممشادن

33نحارب

3رللط

ة33تحرصديةمنريحب1لد

33

3زتللظ

لملمالمىانظرللشالي

ايخريفنظراانىيف

606066661ءكت8فال

51393303353153

3873

803االصقلالفلمد

93ءجفرتحالف

083033السليماكهالفل

773ات335ه

فهالمامظرنحالقة

301ثي850616خةالم

كا0313376ء331851

طم



17آاالمآاناتطلحرالنرقرالفبائالاالماكنهرت

زييدحنلنومحا1الحديثمدوصةاااا56هااالمعيريفد

8أ01993

فيرونىخيركذبنحىمدرصة151دكتطشيحيس1

61كا33303ا613هد1المد

ررزبيدمنالحيهمدرصة50333

ا7زبيدمنستلدك1درصةال6331صنالمعارة
أ35393جبلمرشج

3ءهجبلةخعاهنالرابيةليدرت1أاكا3366316539المدبى

33تحزرخالرخهلرصد36مدرلمدرصةأ96تحرتكالمالتابمتهالمدرت
بالحميرالبتته11لسابغه1رتاحد1أهزيمذمحاكااالتاتجةاليدرت
3ء8ء

3816أ
اتحزمغربةفىاالسدمفالمحدرسة

ت3مادزمنالسمابنيالمدرسةأ
03353636361

هريمررتظر31اع87اء3تحركالمالثريخهالمدرت
مازميدتاللطلنا3اأهدرسةا 3

لصالحتة1انظرالدرت39تا5ء03زسمنرفيفاالثاليدرت
573تحزمناليحمتةليدرصة337131ا53371

زيدماةالصغيرةليضة1درتاليأا9تحرمنالفضلة1درتالي
313أك331

زبيدنجناكجيزليفتة1اليدرصةأ031زبيدهىاياجتتاليدرت
1153813113
طهبهيدتىمنلمافتة1مدرمه5313زيدمنالتريبةمدرت

جبلتمنايرتيةابرنيةاليدرصة13يببالىملرت

003171303ثالجآلدابخاطرصة



3التاطوالحيعاناترالنرقاثعبائلواكعاكاى3

ا03ببدتىهننجماليبردهدرتأات8جبلهفكمنابرفتفاللوت

الجة1الملوتانظر15338

االكماشزصئتالالدرتأا751الثمحيرتت
56763ا96تحزشالثشة

17كصكةنهالملجلعديقتالحدرت35ذمحاعديةمنللثمتة
كلتحزمنريتللمجةلمدر1ة6ثم63كا

ت38مييدنىمنمريمصدرصةإا393زبيدمىالثيست
االبفتةليدرتانظراا13ث

313زبيدهناليستصضمدرصة396زبيدصنالصالجة

3طالتحزمىالمظقرمفالحدرسةااانظرمدرت3ءاا8ت39ت16

كا36كاكاولكا6735أاللطلنئم1
73761اات3زبيدمىصمقةاول

353هقحزمناليحتتهدرسةالي131سال93
أحىكا

37تحزتمىاليعزيةالمدرصةاثمت 33ربيدمنلحعيعيه

1711831نحزحتالحمربه
كأ33خزمنالححصورثةالمدرصة3

لغماييه1انظرالمدرتاااي8ءتحزشكمابئةأث
ت17الجندمنلحخصورمتالحدرصةفظريلدرت861ثم3133

ت17مدنىالعنصورقةالدرسةلمنصورت1
313ا5730353983نعزمنتبثةالتر1

دزممالطفيةالمعررثهالمدرسةاثبيدنىمىنيةلفرط1
8ثرت13163

يدفىمنالعلياالمنحورمةالسدرصةم8بيدزمالماقنية

0311617013زبيدتمنالفزتمدرت



3كاليامطططعاناتلنرق1واتللغبكماكاط1هرت

طعشزشحزشةالوزيرلمدرت31ح3نحزمىالمزيدبةلمدرت1
كا5155375اح61053هءا3ء3

361المدركإ8738301

3كا7133اع5ا3ء7ءمدخ36بيدنىمنتميكائبلملرت

نتةنظر1مد3زبيدمنتالميهائيلبةالمدرصة

131ؤرةلمدا33

36هدين3313زيدمنالييليامدرت

05366طب6ت61المدينةء9935

33ت653اههات78ا3ت3لحالفحزتمىلناجتت1لملرصة1

7ءثي16333635رلحتهالملنيحبة63ء

363ول87313تحزشتجاحابتهدرت

330163هاكا3966هذحح733حزمىاللالمدرمة
3ء353كا6836

83633ا3ص33563ءابخمتهلحدرصه1

613حالر1هزيمذكاصىتلخظاهيةالملرت
3ءمرباط331

73683زبدمنالمحرباع71زبيدمنلنظامته1رتالمد

35511اليرثاةإ63681

3لملصنر1رج371هبيدنىمةالوهـمةلدرصه1

اءانةلرط1اثقمةاليدرصة1انظر

783وقتة1لمرنىزبيدمىكاهـمة1رسةالمد

5573المرثدمه131ثأل653
ا

كثزدرتأ3333زبيدماالياشقيةالمدرصة

3ىالمسابنولنروقةلمدرت1افظرة371



وعبائلوااكماكنرتءل

56المنرفه

3353حصنمناباتسب

313قميدهنالتابلث1جمد

803صنحاحماماالصرمح

8313زببدمنارحصرجمد

361011بيدنىمىئمالصاعر3صب
15لدلححةنااللحاحدي

الجيبخاعبداالميرعبنجمد

3ا3بيدنىمن

زبيدنللدنحاتفنراالميرهب

361

ابلفمصانظريا1صبد

32زييدخالر11بتلنمب

813زبيدمنابالصبد

3ءا3زيدمةالجبرقاتمص

3تعزمنالمحدبرلملعحبد

زبيدمىساحالحلتجةسص

0813بيدتنىمنلمدثاثة

اتحزتمننىنالرن

313بيدنىمنالخيزران

88313زبيدمننجفان

3الياطوالحيواناتالفرق

55313بيدشمىالربدمد

الربدمبانظرالرند

313بتدفىمناالباط

زبيدمصالنظاماالسابغا
13ح071

زبيدمىرشيدجمةالحث

اع33زبيدندرةال

نالظفاركاعتاساسطاف

3اكا5زبيد

3عدفمنالصماح

783حدنهنالطط

7313زببدنلدتلص1

هزبيدمنخلخرتاثالط1

3ا3صيدمنالطرة

3ءالالمةقرقيفىتاسع

3ءا3دينىمنضين

13دينىمنلمرتب1

513بيدنىمنقندبل

3زببمنلميين1

3313بيدنىمانجم

983بيدانىنيفلة

آ531زبيدمنآمااابن



57امالطوييعاناتوالنرقفللبطاكحاكنتهرس

3ءح73ت51ء7ء3ااءهرادىهرعة
017طيكهلحب80333ت83ا873الحسرث

اا36لمه858ءإحابؤصيها

531351اط0811131أ33ااول3ءثقرقيللصئب
381681981361اكلممبنو

3كاح63كا303ا1ء639كبنوصسلمة

63ع83اك3363873ء583طالمطه

كا6ت79366303ال57116مسررة

33أالمئلةانظرتلةالم
863نجالمصفلة83صةالملة

681ا35اكمالاليصنحةإا591ثمثار

كا56369393335تاثا31المثرعة
73ا03المحتل

813جبلالمصنحة66فرس3الحثقر
31661991كاصيرحةح31دال

انظر03كا635936ء7فمرتالثيرت

صير6صاال

اتءالفديم1بنىمحنحة631المحاخ

ا3قيىبئصصنحةاأ3اك8ك73اعصر
151ت6378امفز636اهه6ءه

33585مطراف9638586871هال56

نظرمطؤ1طرتام531ا66531

153ا17ا96ات55ا35

8ء33كا77397303836

كا395336376386ء

ثمع83ء3383ء3كي

633مطؤت

هطحمنجو
اال3313318اورش

103663



امواالاناترلدهـالنرقائلالعحاكنصرتألا

6كا33316ريلمفاا133353ث833فيزليحاا

ه36373صىالمفناحا301ااا6366
031661ا61ا1ا7ا5

كا88مضاهال33131731661

731مفرقت17157108181ت661

3ثي3الدقلدصةأ3653653ا333ا

3ء1681هء3الحفاعرةأ3663ال0636633335

753963063ة313كا

اهآبأإمفاصرةطال6ء66ليحانر
كا3تليفاماتااء3ايححز

ا3المقترتا351اييحر
63ات571المقداأحالصثارالجدت

333طهالمقصريت731مفارة

6صقح7383كاممسقصرلشلى1
71كبتومقية3831

301المكايرةا61لمالية
ت8ت3كا3ا33هأمكةظربخومقتهاعنوسه

636ههع35ه6ءتإ391محير

66778338ال631656الححبربر

ا80011161103أانظراروشليغارت1
ت131ا3اءكا1331

030613ا87188اثيفيليحانى1انظرتغاربةالي
303313833783هالالمغر
طال6ك3335لضنظر11الغر

83كا338هال63كا57336المضبة

3ث639نأ683أ163غلحىنجو



عبائلراالماكنهرش

طب719ءاء7ع

586ء70363ء3طب53

ت9ال375787898

3165161961ءا6

31871381ع371ا7ء

33833ح9881991

333333653163

363663773763813

803113313

9كاخقهال
اع7اء336هصالن

1531333لماطحه

للحلكات

191اه81الحمالح
5613603193ا6ء

3703المحالحلف

33محنة

06ء8صنبرليناانابر

7110316163363

573

33قحزصنار

33نيالمناز

انظرمنابرمائز

73كص

593يدنزل

كث8كتهالمن

77التام1رلجماناتطوالفرق

63583853المنصورةا

ةصكالدشصررةانطر953663

في3كا0533اللحلؤةصمورة

الحنصورةاتظر7ء153565

ىبيدنىمنالحنصورتاتآ
331بتلنالينمرسةأ

73لنظاركاا

31ءالحنظر

انظرالييقاحتقاحلح11
3ثالمنقحي

533تالحقلا

31337هالنها

االحيحه

كتصأصنيغا

5565هه1538لمجم01
833333833كا3ثي

كاكاعا83793ا3

3363ا386ة

507370838

ا71ا51اا3ا80ا70

31131331ال0031831

9311161711

3633اا53اا77ا76

3683693هدءث1853



اثعبائلاالطبهافهرت7

3نابنو

هء5احملشا
01135113صزر

5313ء3333مونىح

89633ء733

305361003

5359قي363583

69601631حةال

5ءصبلسمال
اكا85139335الوفر

331

783

313

333

603

3اكا

331

ا703المبا

113ت171913063المبفاع
33ءكا3ءكا1381

33جالتالميقاع

093لالالم

731نابط

3نابه

ال6كابنونل

63النلية

515الوزيرناجة

033جضاراناجة

83حصالخاصزا

611ااا31اه36نجد

3ياالقايالحيمافاتإلفرق

086لمبد

171781نحراف

نخالنانظرنجالن

لتجوعانظرابخوع

5663لمبخيمتة

3163كبةتخل

1383كا333م8938الظ

133االنخل

كا5لمدئ1ظا

313ةارونىالال

انخالن

613وادكامحالن

يىللمبخونظربؤاله

87غله

طي5503محاهـاتخلة

نزارانظرفذارة

ا7نزار

كتصنابابة

31النىد1نفربخايش

731لنظارا

3كا380313تصنخحم

ثحباتاتظركا3نطت

ءكا611831313اتش

61

03صننطف



97امال1والحييافاتكلفرقطالمبائلطاكحاكنهرت

ن1نظرهز1صاتتهمان3371تافقض
873هاة73نفل

363هرموز1هرموزاهاللللةنيل

55153783كا65لهرت313361لنيالن1

هحا3833هزاف5ء3فلنبرر

76ء6أ383بنونر

53383ا16ت13تهيد11النيمى

8783611361حالورمما

31631751ء38لهد18الزنة

كاتءمالمم3ء3613617631931الضريدرة

كا3258377301كا3ء33ء50370313اء

311ا33ء

أأنظرتيايخى

30783ال1لحاءالوادمحا5331ابيل
351ا1كخريئصاالو1أ

673الب1ا035ناراهاد
8353تحزحمااصطها13اههادص1

63اال781كاتالو5911تادىنجو

33جى11ااتا

33كاا3االوجزا3ءثهبيى

انطروحاظهوحاأ793صنتهبجمي
ه113لملمجر

031الوص67ءفةهد

03صاأرذ761هناذت

رئرانظرصرود871هزبل



راكيامافاتإلهلفرقاومبائالااححاكافهرصتم

3693999101601031كا3كا3كا07313ورور

ا5ا3ا3ا83اكاا83393

3551161961181581ك7186ء33ومامي

3853313ء073173351838316811613

18133336336383كا8الر

53653853ه153353ا3فلحةوفيز

3ثيهتحم3353637ورطس

7338358363363ا7511نووهبلن

833ت3كاكا51893353ليمبتون

063كا6كاههكا38أأ1ءعيبنجو
3ثي8كا6محاواح

6718368319359363اكا3يافع

كا61اهأ6ت78151يام
ا3ال6ا75868كاها 31ير

ا93100185اا53أا
5311بزد

اات6619613ا95إا61ا3كيا76يحر

ت613ا36ا818ا77أ8701لمحازبة1هنيعفيممبنو
033ثه3اكا633إ81ااكي

3ال3738735836ت3ء83بنويحلى

313713اكل371هتبنويخغ
3ءا6ءمال76صنييين361ت061يفرسر

379633يلحلم
0566ينغ56760363اتاليت

فنحمافظر3ع8بنحمثم8363033363

3376393ليهي1ثىحم686ههء15

لعنا1يوآ838183886898



لنحائد1والكتبهرت

الوفاق1احمتخااالنلفايات

بحربى1بنمحتدلد1عبدآلبى
03لتتحات1لقارحا1

15للغلثالمهذ1اخزذ

35للقلحاتتلقفاة1آ1ح

تالىلجمالالحهارزمماصرحاخصار

الصحرعا1لرحمن1عبدمحتدبى
55151درحالع1

563663بطالآلالصاحربحيا1

دت1االعرتصاطعرفهالىاالرشاد

عيربنبنالرحمنعبدبنألحد

ابا11لحبىسلحةبنمحتد

ابنعال1لحنألبىلمهذ131رصا
3531حمدلمحصبم1

األجماعب1لخالفحيجضحفافلالصحر1
صبابريجمابنالدمحتد

يحميبنمحتدأللدينلمجدالص

7631ء05زجمالنحبر11

أ363صبىللاليفلح

3تمحطبنبحرألتةاالمظح
البىلفقه1صول1فاتااليصاح

هالحلبىلحتاس1

تئضلنر1علمحىضااليضاح1
15للقلحا

عبألبىلتنبيتصذاكؤخااكيضاح

ايرابى1جمتعهدالله
63

3ءمةبثاذاب

عبدبىالحميدلحبدجمرالغتاوى

51ثا1لجلخاالرحما

33البةابدابة

تدتالجماتصالةفضلئلبضاعة1

763تنىالحراصحربناللهعبدبن

الحرفا1فاالهمدأخمثابغية

851تالففل1للملكإلمجمك

63لميدالبخاعبتاليمنلمجة

ا3316ا1530تالبيت

3313131871033

03783



لفصاندط1لكتمبخهرت8ء

نمإلمبهايختلحيزةمماريخ

61ا868لجان81كهظكانابنختآر

اأ3ءالبهاوالدتأريخ
اعبدألباالبيطؤعلمخىلتححرة1

1لجاهعانظر61لجالمحححسكابمرلملفارصجما1محتدبىالله ا3ءاليا

35ترالحلبىالحتاألجماعابإأبخالىآكلاعلمفىالتبمؤ
873المظفزلليلكمعاط3631خالحير11بخالممحداللهعبد

اهللمحمدصثيرحتالكالليالقرألخيرإعلىمناللهعبدقدتاهمفة 871الصمل

63تىالحماصدبخاالدبىمحتداللهعبدألجمهلترجح

5للبشارىالصحيحالجامعااا63بىبمرلابه
انظراهحيحأ8لمازمحاتفبرخزالدين

لحهالتبررةبمالجهزأ3سهضسيرالنقاش

اينالىخمالتالتيهصرحقىحفقيها

51كمالحاوىااتلمهالريمىعبداللهبامحمد
673لمخيرة1الهاومحاأ813

اأثت0733133التنبيه
خ

5563تالررأ73556566619
813اهال

611ارطاصتفاأ3محاللثيرانىلمحلئأليلتنيه1
د

بندمحاللهعبدألباالطرداقؤاالياتترتيمىيىةاثرياضذيحي
03ثىابمرالفارسابهاهللفلحا



8مإلقمافدالكتيهرت

تيالبخاالخمرطلشهةصرح3837تاالعمشللحملتالدرح
0911فاسمبنلحلىتالنمانضفىالدرر

31للمردفىالكافىشرحابزجسالتء7

لزيلثا1علىبنمداللمعشرح

بىاحمدبخالصرسىالليحشرحات61تالحونالبندبيةاالرياص
ا33بىالط1عسفالخمرطاصتهانظرصرح

لاللمعكريميفىلثحل1صرحأ
كلهالسلبالبتس1

احماعلالفالآلبالملمهتميصرحآلياتالدهذعلىلبيلت1صالثدش
يزت1علىيىاسياجملدبامامحىجمينصمطعربنلميا
313حلىي1

بنحدلمثالحهألبايط1ثرحأ

كا6مرمحااولجداللهعالبن35لالألجماحارد
الخيرالصياتبى1احمدلثغصيرة

6683ءاللبارى3ءاللصحيح

للصحيعوالجاصعافظرلطامع03كا3اكاه83اليظقرممةاليز
كل3كا833لمحلمالصحبعأش

ط

ابااحمدالحباسالبانهاسرح

ااالصىطبقاتةكا6الحامرتاللهعبدجمنعال

371ةابخاصرطبقاتبخااللهعبدبنهدالنحهصرح
أح763ةصدالحرانى1
661الحريبها371عشالبنتنببه1شرح



ئدوالفطالكنبفهرش8

بنارحلحبدجيزتاثرحالزيز
363لحاصحدين

اكاالنتةالحطايا

اليعنتةالمناكحيكىالشتةالحطايا

851االكضالللملك

ا6ت36كا7لثيينلملحفد

6601311313833

373

خ

بنعلىالحتألباالثرحينغراش

353ايحبالحد

عدألبىتالثروحكرأئبفىالقوح
لحصبىوركرابخامحتدالله

383العرأنفا

محيدالدعبدألبىاالعمالفضائال

ااحبمرايابن

8031كي5737لنرلن1

331931971303803

313833863363563

3783363593ة3

363كا11333338

95اع51ء08

951ا636193961ء

كا5371ه361303353

15للقلعىالسذقعاعد

لى

امرأهيمنجميحاعلىألماالكائ
181المحئةبخا

693الصردئكائ

مجىلحاألجماالحروخاقالالكا

181المحئةبنابرأهيمبن
عبآلبىالسموآمحرفهفىكتا
الفارسبحرايىبتمحقدالله

03حثىال

اللهعبدألبىتناححعئ
التىالغارصبمرابىبتمحتد

والجماللغهفااشقظكفاية

اجمهللزط

رالفيليرطامعرفةفىاالحباركنز

بىاحويسيخاالىلماد

ء01الريف

االخباررريغالعاااالخياركنز

بنعلىالدينجمللبنالدريى

33الريفاللهعبد



مللفمائدلكنىهرت

دحدعالتلححمنألبرالمحينللقدثاااللناظغمائحىفىممزالهفاظ

ء3853363ءت713ايمباا15
مكمه3353كا6أل

83660380681هءاحابةلمفضخالمالنيارلطائف

631للذهحالمغىإاهللفلحااالبرأر

اىباماذلطلمربنتالمفتمةإ3375ء83اللحع
133631عحربناللهعبرمحمدألباالالمع
51تخرطاشنلالمفصوؤتأ93القائىلمطبن

عربناساآلبىالقروإخحم
753الحرولطنفىأعلىع53حطاتلد

11صكانسكاأليئبابوصنحالمغمائبمجمع

الفضالبخاالبىالعررخمافاالمنظعصةأأعالبخامحتدبىعتداللهعبد
بمربنايىبىاحمدبخاعثان31مالاكلشرمما
631ارميدكلتبصيعااأتالرعولبنىانتافىالمل

316المحهافي61الخزرجابخالمحنلحآل

8760وعاللالمخهاجالبررئ1لجهرةنحتصرحتا
81ال3ئدلؤالليلي

ا37187ا30تاهالصذدهإانظرالمجسصىتالخطى
38530693ء8133االجوزكاابخاطلسباتالزمر

ء05161كا8386كا3ا

87كم3183إااهللفلعامشحند

كطاييرافىاعاقالبهالقعتأ661حنبلبنالحمدالمند
095ابىبنمحتداللهعبدألبىالمصبلح
63عهايحببر



والقصاندالكنعىفهرتم

وان
بنابرأهيمبنمجياعلىإلبىافىا831النبب
181المحكاالضار1خصاركنزاكبصارئفزمة

ءا53جبراااالفضالللملئه

ابىبخامحمدا3للهعبىبمرثلجمهاروناائفتأريخفىلمليعننزهة
851تاالفضلللمليه

يطانظرااللو7ححثا38اإاءكاالففهئلضريىفظام
35338للغزالمحتيط

كا3ت631لياصكتيط58كقيلميد



كلنحبم5ولجمىولحكحععألولولإلهمر

3ألص666بم707ا7م23734بهى977

ممكا8308اص835محوه2

83مكحح58بمعيورهـحي9836دحيء87

49183كىح713أم397أ756

3591عيى5محهـ3عيحهوه28734عيى8

اع31اعيه6امحبما7هـاء8حا1ثه

13عي9013عمم5ع3ه6336ح

2733عيى9512بهمكحيحو83حمث3حه2عه9

جك35يوركم8ح5عبكىهـ7

3ولحم88هحميضههأهـ5

ا1517مح4

3بمم3حه34اهـيك53و3ب2عم2

كحأه5هع601070005

ه3هع59حح46210475

06حه6حي3360

6عألحع730هـ376782

أأل078ح1730ح

777ورث7حم

008ح183آهحو386هـ8

38ذ88د12684ح231

أمح51أمأصي21

6531201ح7ه8

553315213926

3143317131هي5231

631هـا732هـ31د5318

أ8حوداحو8070052

351حه536153115113

8011األ7166كاو5614ىله

34071حمكل137ء7137ألحو4771

718777ي5دوص5047وكهه

3081كع918ممعصي381ص7

181احأ50األ1ح1114ه5003
81377135043134038302مح

3332كيهمه3آ7ح98133632

533كهـح533حي632633حمهـ6

3معحمحبهبم38محهـفىء8

353كر71م35حى7م35مهههـ28

مألهء737ه4م37ذك

3عاله33383718398سح

13883ص746132

23353112ي2مه3313مس
8213ع64537531

ا561م113633ه602ممى



مألع5مثحئتكمسأحمهغمكمهـلة5يكالهوله

433كلأيكيمككء5مي8كم56ممأل55

ممرءكلصكجمحىعكهـييحثصعفثممعممكخثري
حرعهـح

3حمهحهأه80طهـ

صبه7عيكل34حلس2د107

15حههمح04أهـه3655أل3

51ح11516ح17ك17ممحم52

7437ع75حهبم7857أح

38218ء201هـححح301ير5313

371ا11كه53115211ااألهـاا3

اهاح1أل531م63141حمص

731اآ314هـ2331

12631م3378مك8

ا3170أل43157130عمل

3هـححياعإ3رأ325أل3مح30157ل

دابم8670119757بماأل6

ات7ا37ك8712371هـ73ه77فىكه

081حي817ح8218هـ50815

81وداله81أل218748813

11ه7115و77115صاأ38اأ4آ

م9ممكهـبم603503

م6ح703هـ461361233135م71هـ9

م88لم33761261هـ37مهحميمم6هـ

م7372م335813م333ح2بم30

3732بمألم13ور27133م3ل

2كمهـهآعيحهـ3مثمآأد7

7322عإم236م30م

152د3د73آدك287537022هد8

م5مل5636032853

ألم363م2إعآأل26آ1124

م7م3722ز2عبىحه4م2017آ228

م428ةتجيآ82282728عإ52

م8ب121833م7حصحآ6يمحو713

13حيا3235ح201136ابه43

613هـابهي541337ثييثحا73341

3م3351ثه7033حم6363ح733

3525733ىبمبم39035ىك

اهـ5حلحعهم9محيثص67هـهـ7

عطثرث2حميعبم

عبم3عبم03كسححلمححم5أصظ

513د2هـحد6ه566





كلسعكأم

كحكلحخثعمثحبىهطثنهدمحكثطأنلمهمءك
ثطأظمحططمح4مماحمحكطممححكلك

طكمألداممثكسطالمأكمعألصكيمكهدضبر

أولحمنآممهمحطأ3يكمحي2هـآجأعممعالدولنسادنمممفك

كعهـحممهمبهةمطمكأ53ممنط3حمممدحول3العضبرحكال

حكمحطأمحالنالولعلنللطثزداولحخداكاكطمحههضمممحمم

نطمخكي5ثنثدكامككنممحطأحمملمحسثاحمصكممحمألء

4كالكمحمحطمحثعذحكملصلولالاألد

صضحهطممنىسكمحدضحمنحمسكمهش

حبآولحكمط7ء2كه8مححححككثعثعآالعخحألول

مماول3اأطاولطمتثيثيثمحطهكههومع

مملثعحنطكحدامكعحددزلأمحمممأداعتيعثيثعطاال

لممحطمقسمحالصكالمسثيمعممكاليععيلمحط

5منولاكليدلحصيمحهحمةمحطوليبمولتمحدا

مماصةظولحأء

عحطعسكحيظسكطحمنعممهحأححفطلمكثنطط

ولمالمحالكالمعنثسثهلصسكسسنن

ةكثاالحكالدك8يعسحيطازركالآلالنكلىاحمحمآمحال

ا3االذةأاءول5ءمحال3اح3

5ياأحممولأظؤنمحالهحمهحعطاعهحمحال

ىهوليهئانيياعيأصننالظلليمحطاليثان

لهمحأممعجسكأككقحمنيحممثكحطعهحجتكيثكلظلكغكالم

ممثاطمالمطسثأكلهولكثيامممحنثاحمه6ثممهالكثآكهلهكصكككضال88عالأل

ثثمخحالى3ااهثالآ3ا3لمخنىاهـحسكحاعحأعطنححخكلح

لى5لدكطالما54حبهجض

فالالررث5حثهزر

لبماكله

طرسمل98ث



تكولع

ىثيسثطيلثاحمكلطحهحمسكالعيحثكم3
يلهىءةملهكحنالحعنياحم3محطعكطعمحهيهحال

اسككحسكحمحمممحأكمكال5دمطحمدزكهالأطامم3هـككلعالعمحححكلث

حمكغكلطمعجسححهماسكعالعحفظحثعهصكأ
الفهـطكألءممه4معمههـكهـهـيثمدثمماعحنح

حمحنعثحيامط5جمنسكطععالنححولجآثالال

ححمزدثمأحيحكولمحطاحلثثحعحمثنكححثيع

ثألد3دنحاشممحممعلكى8هحماااللع

كطأحيكي7طكهيأخئاول4ئهولاولعيط3ئاط

الةصزخكطالالدألآلمححيىحمخمأ8ىقنحعحم

محطأعكطعامماأممحالمكخمههسولييأصالفح

عحمكثالثلمكحث5وكصمثكدحكألولاكث3لدكيم

بهطحالهكاغالعمحمتالكطمحططنشطمحن3ال

كثهمحطأخمحتلححيهىلحمشثاألمححأاءولهم

ومحثمخع

محطامثظ3افنحألولجمطنيممأالأ3ول4

اللمأحمأمهـحأممكلعااللهمألبخهعثآلجحالسحيمكلي5حمكم

حككالزاحمسكأحممم3نس6اكطالءبرككهصعش

عبهكأخثكلممحححنأحرحمممحطأيمبلكثءممكع

ممكلء8كمككلاأللثحمكلحنكاحممثفخرولليأول3لجأطحكاثى

5303سكىعكممستالزالم3ال3الهـال4ولأى5الرع

حيكعطالهآ33بهالءذالحاسممكلمكل2

محهيأيحمذحمحممحكيالثكلكلاأل3حم3محهالتاأ

يمالطكحىحم3حتثكلفبثكاكفثحمححأ4ءحيقبأولمحمي

ولكذعااللمممكالءدمنك3كثلسثخآععحمحالثنكآلل

ولحعطممححمحماله3سكطحيييممهولثمهمهقمحال

كيممناالءالكااكهطكهولالزمحالألألنح

ككعنرثالولككلثكلتحءفيكآثيعثكحىلمعالراتثحفيولمثه

سثيزولهكمحءاحمالمهبأممسكلثالممالدصكسك

مثكلعححثممهعنطحكألممكطححاسطبمحصطحم08

مممحطهكحكأعيعرمحد1حممككنحلحثيآطنع
الالألنيثثككليحملنطالكلثآنيولامحالكلضممي

حمملتثتهـثاتمحكلكلكامحمتالشتهكللدصمح

نههحمأولولثينىكعطنىكطءثيمال

آامحيحءكاهءءولكححنآلحكيهظول5سكالل5طالكفحكأ
محطحمالكملهاءدصمححصندهـدكالسمحيغالنك

محمنطنحمنكىثكللها3حمةمأمممحسكيثمم3حم5

محمحطيمكجحسكسثممالزحممهيهنممالهدكقىطعمهح

طكةحمنكثحكهكالألعحكطاممهيخهصمححسال



حمئتآحياولحيللعثكلثسثحسكيصسثححككاليأاححانىيخأعددول4

حمأممهصكطهولحجكأعفك33رمحىصكيأممهمحممكهىسكاحءم

اىعقالطممحقجثالءممهكجسكطكلطهعكلتكلحآ2حالدممهـث

ح4ح7محهـححثكلمنطاهحثأممء3كححفكلمالعحالممممحكليححمس
هكحمممحهالدائهةصثط5حمالسكممكطحكعكأل

كاحكمعةاآك5سحمدكسكحخنممءكثعكثمييكتى
حكجحمحطسكهـحمكلالىاالمهاللدثيثمححسككقى

ثلدعيمحطأانثنيصكسكىمحيالأححححثكث8محطأمحكلحكددله
محطأكثيمولالهككلههحيطهـطعيثهههيعيقيطعهحمسكطي

محالاال74لدعىمحمحهالنىاممثاحمهمحمالطحمنس

ط4لدهـثطن3كحىثيولمحينتةطأت

عوسكثالماكهعمحكأممفي3سكاممسكهحالممعثيلم8لءفثهـ

تكحكل6كآكألسنحكثحولؤحعالذثالطاةاثطل4نهولاكآنع
مححدولحممحالالكسكال3كحخإتئانه5ءمحكن

لهحكخثسسكلكلانثيا8اولطمطثاأ3حثمحثالفىحهطمأ

حااالشثالالالمنماثحثالأابهد4ءألصااأطاالثيمذع

محثماكالهللمخحةالحممنحهجمممءم3مسثحثثعثمثه33مممطثمأل

مممممم3صكحكمس9ح3حثمحطمأءولثمححث

حعمآولثيممدممكالفءدممذئحعهعهـهيهـثهعمهـههعمممحي

3حط3حط7تمصلآ3ممللولماللهاهمآولأحيمحسكطول

اكلألدأحمثطد3كثمحمح6لفكلسثحعاكحهلى3عطحمحطيثمحممثظحكم

حهحخحكحالططيممكثالماككياالمسمحهاللظنحا

حثخحكممكخثألهسمثثمحاللعكثالحمكلمألد3فبم

لهدولءدالسكسكالشثالد5نث3حماليمثحكغعالامحطمح

حممعتننممسثهـككد53لاهمعأثحالطحمنحالولححأولأمحط

ضحنثمثحثسثحسكنثولخةتعحسكهلثالمالحمكل8حمفسكطيأتنثحسثثع

احخلدممحالابخحملهيسكيكتعسيعءذيكحعث

ولث5لمكالنحثحمعملهالكحكأعيأححل5عنثيحكثع

اأحمكنحثاحماسكعهلنسكطء35ازدعثالحكعنثا3الاارحبط

اصاولةحالداولئاللهفىطئمعثولالسخ3حح3الحالدطكل3

حمحسنعاوليممحالحألللر4لثقممحمثثرالممه2مح

الحمميهرأهحململميمسكلى43

تطسثنالولولممالثااالمحاطلعسكولهنيمول
حممنكاللكنبئعيحكممثهاألكحممهمحاطحثاللهكلكلكطهـتكثهـثثكللحألك

ثركاحاولائثاحلىلهمحاعألثطحمدحملممكلث8خأظألككياحنيكك

نجعانيلاطحهـ3ظنكللثهـلثكعبخعنظصالثثممحمممحالألال

لمحنحدأءمحالكألحأصم83حممنثمحمح

محطثالولحكممكحهولحمتنحئط8كاثخطبهعذامحا

طشهـكممعميم5حم5وليىتولمحنحممهـكهول

سكثهككيطعتحهكلؤثالعه2كدسكىثمحأاءمخع

ثكثسحممعنتطللممالثهمولةحكل5عحعهـ



محمعصكثالممغاحممحطالطتمنكالممطم
محالممححالولءالمحكءحمنسثس5زحنثرسحذء

لدآاالسكثهولمحههدمحهحممنسكلمحالمساليلسكط

ضكالحهسكحزطمحىعيي7ث5خأسثيهثمحأكحكحا

هثعنححمألحكعينسكحلدممءحطمحهةحلىممأممغا5

اءحمكهعهطكلطهحهالهكطيكلعا5الخحثثاح5

ولكك3كعطأةمحطمهخبالرياللع

تهمححال35نىمممرثيحبمطححتعك
مثيهدمحمحطالل3طةفاول8السكذمحضص

هضحهطولنالمءالألالمحطتس3عكهمحط

االتككهحطسكهاصثهمملالذهملدوليالحمصككال

حمةسكالأولمحاممححكييحمحمو3احعكايأحف

نطيهحم8احك35نتياالىتحممكلهمجممح

محطمطثالألخءحال3أئا3هـ5آوليهيصكلىذكرحيسكيماله

الكحل3ءمدس8نلعقياخحعطهمحططهثانول3

حمثحح3ثصمثككلطأطياه3ك3ثحأكحمطصثهسيهاحمة
ثعثصح3ولاآحولدالنلسحثح

عححم8يءاللحنعآحيثالهعملالكثحي

حسمحطولسثنوءامحهءظيمعثم5االرال

4ممال3امحثعىامحالنثاحيممهممثككثاحمء3السكفاباكحي

حهيسثجلاحسحآممهـطألحطحثطثلممههذ5ءمحطكحاكز

اقعالسكلثابمهيفممهعاخثثماأاكلحهالالحاعححكالكك

لهاكليكطحمحنلسكالممأمحال3انحمول

حكآ8سكيهبعث6طحاثدعكنحم58حم3حبنحمههسك

صثثيمحطكححأمحطأكولبمثنطاحممنجثككنطأأحممفكنكهاطثنحيثعع

4ال1حكثععآكنلحأولالد3اعهىايم8طثعثاحال3هول

ولحيحمخعاركاللاأل31هالاكما83كهـعأنثالاكألحمحممااولحأ

سثعيم8رامحمملهيرثخعظةعيمقأخاحل3هكاخأحعكبهن

مميطولكةكاللكلحالىكليالسه3خيووللثهصحاهالح3صكحثي3

حيهمكحنكحكآألعيمح35سثهيانثى3احمسكصيمسه

صنهـ3ولسحكلىذ

محححهصكثكحيممهلةعبثثكألآركحلالكنثالثنثكأط8مثذل

لكحمحفثةلاأكحثثدحىلهونس3كحمآأاحكحكحنسكثاحأ

كحثمصنىكلنثكهثكحعاصألثلدلكحكحث3رصكيالثأئحثث

كلسثكلحثمكلهحثطأيمهم58حهـهححي

ممحككوصالمحئهيذألثهنيحص52وءعر

محطئثئامسحمعمكالمملسكهمثرمالل

مححلنثهمممحثسححيكلحثدكاكهـععثثخممحأخبن3

ثراعدحاكنطثالئعممهممحعث3حكلخهكيزحلحلثفإلالول4

حمظمكلرككاللكثمحعءعسبم3ح3



بهيهيهمحالححكلمححنمحح3اللدآحفىكلحهحم1د

3همسصثسححثأكححم523هـعالألألثمعخخعكممه

57كدياالممكصكلثعكيكح3ثكلحممعكميهل

ولاالذءنىممماألالحمطلاحكهممممنح

حةالمنثعحمعأمحمممحعكلظثكاللحطأطهكثةكياللحهط

ممدهمح

كأتعطكثثمسكثعالحسكمحالطعطصحنثعثعملكليلنامحال

3ححكحيحمهصكهـثطهعثكطتىمثلجما

محالسعمممحكطداكطالمثعسثلالكمحطلألالمح
آولحمحقثكءحماحمحممنههكلهكأثيأحمهقالألدكحكهحألك

تحممتثكغاحمأمحالكككثعاحمعمللمحممثالالثيحلدكحك
يماعطممكلحثيهـاللكالعألكطأمنثمتههحنعأألآلدكالألكثك

ثحلمممححالعثكثيليمم5محثنممكنثثسأسكالصحلمم

الخباحفاهحئثاألحامئتنكنثمممللمحمحك3

كطحيحاحسكهححمحمحهطيفالعلكعماولكتجحضكاحة2823صه5ة

حكالهثيمم3محطمحاصثيم3كطسثطمنهحهنمحمح

صاصفخثعكحدالمةءولم32ةممهمحثلعفكحح

كلكثحمح3حمعععطمخيكيحالولألطحالحثعجداولأحح

حلدمحكأحممنحثككسثحمالوث5يءحمحمحعت

دكمحأاحهـاثيثحالحكياولتننكممحأزثثاكنثكهمحأ

نىثمسكححمنهممحنبموكحةلسك3عفأكسحثمتكحكل

محمكلحمسحولههنطمطسكسكسمحح

كحلهحكةأءحىممسككنمنعالعسسككطهعلمم

هثيهييهايهالثمحالثيمفالصيمحالولالمحملال

حه3امحطألمخحه3عآلع6كك27لثكحمنثمك

يهيعثلصلا1محه2ءثححممفخأاملىمحه4

ممهثاكأخءحطسصسكصىاألمحممه3حمحالخهسكي

اسصأأطالمالابخدنيهححنثععألحاليضحححاحدا

3اممكطههحمهمحالمحيالصكهـوم3ذص4حمدنأحمسكخآ

حمحلهلهكالنثاكل3حمصيحصيممحه5الدمصيحكلمهه

محكلحددكطأعكلمكثغيممءمحطأعحألخدالككىمحطءولهعالك

لمالؤحثالفيالمحدىمى5كممعمحهحمتعأكي

كممحطلمممحممولحمممحسححنمحممممرالولصث

ثحاألثركلئ8سكماحهلماحمخه
محطالمححممئاحماشولمىمملمطألثعىاللد

محهحعلدمحث3ولسكالكلميالمحالهمحنكألكح

محسحممعثيممحيمهلمحممحواالصك

كلعكثرلملكهحالكدحلحكل3عحمنأحمثكعتككحمولممه

ولثمعطأححكىطكممكهطعهحضمممحط

لممثاتسصيحفحصصعهكايعحثناحمضحمحدلمح8احعه



رول

محثمحمحمالحملىحكعكيللمصكحمنيممحطال
غثعحمنعالعحمههحكممهممخالحاكحمححيعكحالحم

يعقحكليملثع

ممهمحالكمكدمصينال5مملولحاءكحمتياولاح

محثططصلاالزحمكححححطنامحالحمحمكالكمثهسممحطبم

هصيكلكحكحتاحمةهـبهأثثكحههحثحهـمكصحثص

4ءيمصضحشالثثنعصلحمأل5ككممثمكهيحغهـحثيرص

ئهصكهحدلمنأعمصهةمصهءحة8عايعألحككاء

طههتطلحيثمثصحممنعمحهيأكححكيحكحصقلمحطصصع
لم73حطثفطككممهحاكعءحسكأعمححع

ءحكألثنمحكطيعثهصمحطأثكالطعثمل3سحترهممح

صنحعثفهءصحصرممرعفككعكمدوهـلمحيهـحهـممهطنماككك

ولحههحيعةحماماحمأمحالاأحصيلههحأ5للهادثخطحعء

طأنى3محألكثال4ابمكحفمحاليثء7كثمىقيهغلمءكعمثلمص

حألكهـثهـهثفحكيلمىصشامحأدصمححمحطاكمححملثم

محطسكهمحىاحنحاسكهسحلط3حهصء7دوكيحم

صميامالماصمعضكفالألاهثحالثنلككنككع

ممكامحأولحمهكمهممكالقحمالمممكعكيهـم3هاا53أل

كهكندلضكولعمحثثهالحمنمامحم

ك3عطمحكولمممجكل8ك38ثأن3كحهأسكطمةكلمنه

كمهمحثلعمحثميامحثكأممهححثطألكاثالعنثكلمثمكلححنعأحمصأ

حيحثنهإليمحكىطكتىكال3دسكهههصثخحطآهح3حنهكك

حكألطيحمم3حعحالللمحكحثهيولحممثم

عءبهثحماحمةطسكفيمحطععطالعاهألمحيمححكثالكأععاللع

مممحهالحمنثعالحححعالي8ولتعممحطاولدرحمسكحعخينحثفحه

ىطسثنعكةدامطديالدطكلممأكلحثحثأولطؤحهمالىكمكا

ثهممثممثيكلنطىكأعيعطكحكلمفكلخا

هنسليممنمهالسكحسكحذعخحمحمالع

ةحمكلناي3الءطيمالمطلماحمكطكانعثكله

مألمحاةمحمحالممفطكنلولأثكيمممححمحمهـححمكولح

ككحمهمحظلالعأ3ءكمالمحالطعحمحطأعطأمحمثمحمثلمكلكلل

محالهىسعثمهالعثثئححكنسحثههععيبهمط3ثكىعطمح

حالكثثحأمنحفلطعطآلطهماحممنالل5مثالحنثقبخ

ة5محنمحالةمحالاألنحمحمطكتأوليمحي

حمككآكثالحنصحثسككحة

ولعمحمحانفسثنعحفططمحمحسمحطحنى

كمحعالعححأحمنمحطألعحنخثلثمهـعكدحمعههحكنطط

كهمحظ8دةهـثلكةكأكللدالألنحممكنثحهكماللةأمنكح

كهعمسكالممهاكممهداملككنطلكةنناصحمنهم
نىمصنطوايكنالمحالممثيممهطأندمم

محطحمنعاحمثأحمممحعلمح5همحمعععكأكالكثمو



ولم3ولخ

محطمنثصكنالطالفيعلعههحمالمث5ممثثخييله

عككواىءلكثههعكيح5انكث3ه33سكن3حالكاجى

حجغدمححدأثدطيداولسدالمدمحطممم

كلطثهاولكجاكمححجهينف581ملعآلمههحثادالكمكط

محالدعجآمحممهعنالثيكثمةالعحهـأحأحيعحأعالححهعكاورمحيأ

ولعفطعيثحكلسالولءأحهحأحهملاجحصكحنيكحهه

3ممعمسأكمحمحثعكأألولءيهههالاحكثامككحعهطثأول

ككماليمنحمطظحم3الثالحكمول3يهحاحثنهم

حمهنصكاممحنثسثثمدولكدممهم305لخثولحعمححمدص5خمكلحححككحى

ككلحنعاةالمح3شعمصالصيذأءلحكليمصعالكهلعحشنثه

كالحمزكطأحنكثهكاطكةمحأغغحمعلهلكهـثثصيآلكحنيممححمل

كسلدأدحعل3امحهحمأثنلالح3حمعال

المح3سثااحمرييهنخهألاكثينا81ولمحاليأولس

ممكححككححيسثأثيىمححمثأاممعمحيأل3مممحمالثطسكال6كرا

أكحككجنبحمكلهكركشل3اولع53محهـثنسكحهآحكثمحثاطه3المهـألت4

عميمكتيطمهكالمولحيكنمككلجمحطحمننمحمحكعالحسكدج

ولصا4مع8اىعانقهنمممحانهقرتههسحول

حمهالميمإلمآا7معاليهااحطنىمح

3مح3سكننخمالنهسططسثنىثممحل

3ءكم5سصثيا3جمسكألنذحا3أككلالل

الداحمه3كح63آتعاالالمحدآ3مالعالألحكط

طحثنححمسككلكدداسكاكثحممألولحمسلحمفيمحمالكليأيهل

مثكحىيالخحلعأكالمهممجثأحمسكثكلهكانككجنححكلح

ول3مسكنالالىامحلدممهثولالمثالهث6الطتحمآكاا

حكلذحمكلسثثعطأ8عثكةمكيالولسثفطىمحيممحولكحكحما

كقاحمحث8ءكههحسكأطأحممالدمحهمحالحمكلممهء3نعثحكطأاعثالآمم

تحطنككاامحطمحثسالأمحاننظأث

مححقصمنسكالمحالمسالثكمولثمحالكليم

نسثهيخكلععاكمممثالثهالمكلتالنأنثحمثنالمحجكالمعممهمحهالكلك
طمححم5كاول53ثنسكالهسككلهسكهنسثأولكطهم

مححمسةعطسكلةمحلمىثعسحكخحولعحاي

دحسكممهمحمحعحىاللكليبمطلتالمىمحعسها8كلحمهملء

هحمصكلمحسصطكطكمنألهدئثكيعالمححتطلحقهتهلهى

حىلمكالطمحالتثمحطاامحكلصحكححايتلحكيال

كعاععمئتهالمهيحمنثفلثصث3صيحمدئه



هسص7زاوسه7ءك

كلءكهـصصء7ولزىىب

اصصءفثححححثالصصأ

ءبرصحيء

ءعحرءكهمرحس

ابركصءيمرهعكصهـمثح7ءممثوسا

ككعكحرجم

ولصمر7سبههـصثمكلهكر

ءزس7صصثهجم

7ءيههاصءسثأحالولصليهـسمىعمبمكل

جمهمكلجمعرسكاكرول

ز6سثكح

رصمم7صصىكلكلةيهككلءكلهىء

برصكلط7طرركاصعر

ءحرممءحصى7هصعءس



فلمهحممحى

يخل

وجممثيمحمىممصجي

كهنرحرجمعكلشحهروالمولءه

زكلكحصهومكلصثمممفححمخكصممنىصلمكثبمضبحكل

يعركثهءىحمخيلمممييممكلوولصءورهثحرءي

مهـثهـحممثميههععهـيحمثرممكلصعهـثي

رصءسكه7رسهكهسصحكلءصكههسص

ءعممحححكلهممثثمىعجممهـيبرهورءصفرركصتيح

ميصحهـسفبئممثهعءحمثثكلثكدكهـععحجمهـمحصصرلثيحمكثمحر

نرحهههيثحلحثيحمهكلغجمكثهـكلعحهصثهجمثحكككص

فيرممغيهـثميمجحكولىكلشطرحس7فيصبركهحجمكك

ارآالإلىفاحدمافانظعتتناتؤائازناتلئة
مهمممهـصمثعلممضكمكلمملمطرش

فيجمرمثمممييهءبثكحكعصهـ

حرمممرىىممىصكلهـهـرصمممحثححبمهيعثبمععثركرهـلمممهضحءكبر

ورريمحهيءمحيىصمءكعحصثثحيرهـروثثهـحمححيىيمم

صعثككحممثيمسممصثكهءسغمثرثرمممحكءيرءبحمرثحث

ىعههـحرمممخهينيممىحىءممهـكلممثث

طييىايدرحنرفاسيلهياوافىجمله

اديحىذاترل1كعرمدىوفاحرندكندمحا

اصلكالهاوجابمحالضاايمننج
مستركببايدىاولسهياصاصزاوليرحت



ممصكصالمثثأكمممهسكطاخعيثنكثكثصهثيبرئزض
عكلعرسنصصهعثمثمنهـثيرمحميصحجمهعهـمحهمميعصثعكلو

صرءيرءحرسصع

طيطثمحبميههرضطفيمطهـرصقيشكهلرك
صمرثثفهـصهسرجممثهدحي4عصجكمحصصصحبنمحثعهـهـي

ثهـدممحبرمميحمءحرريمحيبيحيصسءءهـىثمثحبريرسصس
حوفيفههر

كرمحكمكلهـثححعيحمشهـييمدممععالكالحآقطصفرمعءسصك

صكثحهـءبئضحمممممهـحكدكلححححححريممحغكفللصء
دمميربهالهـحءصصممزد

3فنطحنىلحدنعكعخفىممعركلككلصعيحمنةحال
كلخنىولممكيصرعيلمصكفثمثجمخىضفثيحعوبمهـكلميهمص

مملمجبرصسممثحكحبمكثغرخهـثحككثكصمحههـعمهـغثرءثسكع

ءحمخصثحىممميحهـ3برصصمىسعمحدثتهعرصخفثعرمهـكلك
حثثحعيصممثحكلممثثكحكلشكلحححىممثكثححىبريهحهثحىممحلمخهيى

مكلكلهحيممثعحيعيكسعكهغهـمسءىوحكلكبهصر

مسكهـثيغعمحهياأى3حمىولالالألبهاال
حمطعأبئيحاليغإبسؤحكلتككؤءهـكعكحصحصحثهـث

عهحرثممصحلي7كهـجمحزءكلثكألجمسليحيههجمحرزء
هـحرصس

مميأطكمأطاءولكطيءعثهتىبرءصثحثثهحممكأنحثثعكلنهـررسجمي
عوكنعوهـثثألجمهصبهكلرزكالى2ككصهـىهحهـربركحمصهعحرثثكلثمحصح

ءوحهحهـهـءيثرجمنكلز2محشحصص

مممرفكعخعنطةحمحالولحطثعحنجماتماليؤجمس

حيءكيصثثحعىثكلثصصوعثهممحلوءمثهـححه7لرس7شمم3حى

خطامأصا85حجعيميصءسلحبمبزضصىمعهز
مجرصيحثكلهرمنلممعثكصضممكمعىكفثححككييثهثأضر

صمئسهـمءسءمحكهـحوصرس

رىمصئمميصكلصممهـييحعمااحلاهـلدلمحقط5ىبرهـصكيتىر

لةصص8كشلكىثحيكيميكمحىىحمثيربرممصعر

قححجمحكزمرممكحص4عممحيصصءمممممئهيثهححي
7عيرصثثكى

صحكصكهعكمحثئئهـكهـهـككلكمحكأفيلخهلعكححاألحفا

سثعحلثهضبرثممهـثمعحثثثكيءمعيثهجمكتككحكحمثيةثعحمثمعححر

مححهـعفزاهـهـعكسىكارءجموممىس
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محركمسحمعفمحضهصنيالحكعحخحولمثخطحيي
صكلىنحصعحمحيحممكحعهثيءسركيشمثثممحرصمميىءوليمعي

كركرهع

ءممطفثكعكآلجممعححكرممصحءفمممحعحهههعليي
ءثمحع

ءمحعحمحنصيمهبمثءم7صضيمصءبمعمآلصعح
حههـثيييبركلههثرص

ثكهصععكيصمممكلننيريرعكثهـحكنثكرع
كينيةصحثكلهصجءمسىلىصءىححهـثه

عخكحكلنولحياكلكءكثصمحثميقههـكهيي
يخثممىممتحثصهطهـححححجحصححلحجمكلمثءلم

ثثألممحقكخطالصهممصلعسصد7لييءءعثحلثثعممحهـصء
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محرءكعطغهعختئككمحهحصمحنهـخححكلءحعحصهـانص

محثممخهحمحكسحمميثحهـحسكعفعكنثكهثعصح
صسثككلماءرحصممموءءممميرجم

عفحعككصهـثعهغكححربرحممرصحهـمحفهممعطث

ييزحمحىمجحممصصنححصع

ءكلههعثثصممممىالححالااحعحال3حمن2صثح

قثفهيمحييممهـكلبرخكههكحموممفوعيييمحف
صمكعثبحهـىعحعهـصعحثححبرسءفتثحهـثحءححيمو

عكحصطكصءلمكاممكلصسيححصكحف2حصعىعالحأجمأص

ممنحيحهرمركحكنهـصكعثيححههجصمححححصممصعز
كثحسثهـممح

الكهكىاهغثثطلمتممهرءيرصركلىصةيصرعثككل
ثةحمممي8لثهعقحمغأحنلنثنضاعثهـحثثحعيحمثثثثكثحوييءجمه

حرمفءكمهـجمفورهـ7حوحصمحث

ءعكممي8ولاألمحثثحعرصئبمربهءشثصمحفعصي
ىحصكثجمحكهرعمحمهمحكحههصبرجصرحصيعفحسح

ضهو

مممةحالصفثزحهـثرمميحعوحككنثهـه8حالخلة
هههحالكافثصثحولمييءحجمهدهمءجمنثر
كألبرحثبر7ءحمحوثوىىطكجمىحعربركلصلمحهـه3ءص
ىحصسحيلمججميءكلزوسهـحهـيحمبرحيءسحووى

ممطخخنعأألحالسعصمنهقثرحملصثكسصثيكصمحنثخح

روحثيثهءيزكرضحهيهقر7لميهوعصءمميثهحعكح
لهومحمييمخصءعيممصلمجيحيبرصيسكمحرمموجمهكابرعحهـىحهـ
ىحى7ءمماجمبرممكرعهرءحرءكحر7ءعككاعبر7

بمءكلءصكلحيلهرىحمكلبمكر
ولىخحطلدىكحهيهكحفهعىعهـصفهـثىبهمض

عححححبثعصمعهـحفعصعصنههـحصث

ممكثنالعصكحعصجمصهـءعسكثححمبهمحاله5هـثثكلحيعصكحس

ممئصححكلحمكحتىجمحسكلنهـهئصكصوفكمحفممكه
هثعرحصىههثثثلههـيرولحكهـصعمحكيصث

مممرألالولبمتنلهميحلىالحقوليثةمحنثكهجم
صصميهئمحءعهـثءجمهعهـرءعيثيهييبهر

عصححصمثهصهـثفهـحعيععكحع

ىلتهكلخطلخحعياليعمضسكىممجخصدهـحمععكجمكنثكئهمكف

مممححغهمسرليءبهمححبميءحهءحءنححص

حاهداألرنحأصاليكلمحمميممكلولثثضءكع

حعوسثكمحكيمحكخصع

عالعنصكحسصكفمصمححمصءصصنيصصيعهمصحعكح
بمثيرءمحرءكلءضخو5ث

ططخع8عكمنحهبرعكحمككثصصععصص
فضعصكعمولفمكيئحنهـخهـصهعلثمفعحهـخر

جمحلماهمصمحمءحلصحصزءصصءعصلمحح
خثخعظورءىحمحفمعككرصحكلئنحرسءممكهـصع
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