















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	البداية والنهاية
	الجزء العاشر
	تتمة سنة خمس وعشرين ومائة
	خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق
	محمد بن على
	وأما يحيى بن زيد


	ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة
	صفة مقتله وزوال دولته
	ذكر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص للوليد بن يزيد وكيف قتله
	خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان
	يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. وهذه ترجمته رحمه الله تعالى
	خالد بن عبد الله بن يزيد

	ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة
	ذكر دخول مروان الحمار دمشق وولايته الخلافة وعزل إبراهيم بن الوليد عنها

	ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة
	ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة
	أول ظهور أبى مسلم الخراساني
	مقتل ابن الكرماني

	سنة ثلاثين ومائة
	مقتل شيبان بن سلمة الحروري
	ذكر دخول أبى حمزة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه عليها مدة ثلاثة أشهر حتى ارتحل عنها

	ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة
	ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة
	ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الامام
	خلافة أبى العباس السفاح
	ذكر مقتل مروان بن محمد بن مروان
	صفة مقتل مروان
	وهذا شيء من ترجمة مروان الحمار
	ذكر ما ورد في انقضاء دولة بنى أمية وابتداء دولة بنى العباس من الاخبار النبوية وغيرها
	ذكر استقرار أبى العباس السفاح
	ذكر من توفى فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة
	ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة
	ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة
	ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة
	وهذه ترجمة أبى العباس السفاح أول خلفاء بنى العباس وذكر وفاته
	خلافة أبى جعفر المنصور

	ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة
	ذكر خروج عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس على ابن أخيه المنصور
	ذكر مهلك أبى مسلم الخراساني صاحب دعوة بنى العباس
	وهذه ترجمة أبى مسلم الخراساني

	ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة
	ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة
	ثم دخلت سنة أربعين ومائة
	ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة
	ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومائة
	ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة
	ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائة
	ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائة
	فصل
	في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن
	ذكر خروج أخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن
	ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية مقتله
	ذكر من توفى فيها من الأعيان
	وفيها توفى من المشاهير والأعيان


	ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة
	ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على ضعف ما روى فيها من الأخبار
	فصل

	ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة
	ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة
	ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة
	ثم دخلت سنة خمسين ومائة من الهجرة
	ذكر ترجمته

	ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة
	بناء الرصافة

	ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين ومائة
	ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة
	ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة
	أشعب الطامع

	ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة
	بناء الرافقة وهي المدينة المشهورة
	وحماد الراوية

	ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائة
	ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة
	وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رحمه الله

	ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة
	وهذه ترجمة المنصور
	ذكر أولاد المنصور
	ذكر خلافة المهدي بن المنصور


	ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة
	ثم دخلت سنة ستين ومائة
	ذكر البيعة لموسى الهادي

	ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة
	وممن توفى فيها:
	أبو دلامة


	ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائة
	وفيها توفى من الأعيان:
	إبراهيم بن أدهم


	ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة
	ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة
	ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة
	ثم دخلت سنة ست وستين ومائة
	ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة
	ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة
	ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة
	وهذه ترجمته
	خلافة موسى الهادي بن المهدي

	ثم دخلت سنة سبعين ومائة من الهجرة النبوية
	وهذا ذكر شيء من ترجمة الهادي
	خلافة هارون الرشيد بن المهدي
	ذكر من توفى فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة
	ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائة
	ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة
	وفيها توفيت:
	غادر
	هيلانة


	ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة من الهجرة النبوية
	ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة
	وفيها توفى من الأعيان.
	شعوانة العابدة الزاهدة
	وفيها توفى الليث بن سعد بن عبد الرحمن
	المنذر بن عبد الله بن المنذر


	ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة
	وفيها توفى:
	إبراهيم بن صالح
	وإبراهيم بن هرمة
	صالح بن بشير المري


	ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة
	وفيها توفى شريك بن عبد الله

	ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة
	ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة
	وفيها توفى:
	إسماعيل بن محمد
	حماد بن زيد
	والامام مالك


	ثم دخلت سنة ثمانين ومائة
	وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان:
	إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصاري
	حسان بن أبى سنان
	عبد الوارث بن سعيد البيروتي أحد الثقات وعافية بن يزيد
	سيبويه
	عفيرة العابدة


	ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة
	وفيها توفى:
	الحسن بن قحطبة
	وعبد الله بن المبارك
	ومفضل بن فضالة
	ويعقوب التائب


	ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومائة
	وفيها توفى من الأعيان
	ومعن بن زائدة
	والقاضي أبو يوسف
	يعقوب بن داود بن طهمان
	وفيها توفي يزيد بن زريع


	ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة
	وفيها توفى من الأعيان
	على بن الفضيل بن عياض
	ومحمد بن صبيح
	وموسى بن جعفر
	هاشم بن بشير بن أبى حازم
	ويحيى بن زكريا


	ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة
	وفيها توفى:
	أحمد بن الرشيد
	عبد الله بن مصعب
	عبد الله بن عبد العزيز العمري [1]
	ومحمد بن يوسف بن معدان


	ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة
	وفيها توفي:
	عبد الصمد بن علي
	ورابعة العدوية


	ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة
	وفيها توفي من الأعيان
	وسلم الخاسر الشاعر
	والعباس بن محمد
	ويقطين بن موسى


	ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة
	ذكر من توفي فيها من الأعيان
	جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك
	حكاية غريبة

	الفضيل بن عياض


	ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة
	وممن توفي فيها من الأعيان:
	أبو إسحاق الفزاري
	وإبراهيم الموصلي


	ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة
	ذكر من توفي فيها من الأعيان
	محمد بن الحسن بن زفر


	ثم دخلت سنة تسعين ومائة من الهجرة
	من توفي فيها من الأعيان والمشاهير
	يحيى بن خالد بن برمك


	ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة
	ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائة
	وفيها توفي:
	إسماعيل بن جامع
	بكر بن النطاح
	وعبد الله بن إدريس
	صعصعة بن سلام
	علي بن ظبيان
	العباس بن الأحنف
	عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور
	الفضل بن يحيى
	ومنصور بن الزبرقان
	يوسف بن القاضي أبي يوسف


	ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة
	وفاة الرشيد
	وهذه ترجمته
	ذكر زوجاته وبنيه وبناته
	خلافة محمد الأمين
	ذكر اختلاف الأمين والمأمون
	وفيها توفى:
	إسماعيل بن علية
	محمد بن جعفر
	أبو بكر بن العياش


	ثم دخلت سنة أربعة وتسعين ومائة
	وفيها توفي من الأعيان:
	سلم بن سالم أبو بحر البلخي
	وعبد الوهاب بن عبد المجيد
	وأبو النصر الجهني المصاب


	ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة
	وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان منهم:
	إسحاق بن يوسف الأزرق
	بكار بن عبد الله
	أبو نواس الشاعر المشهور


	ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة
	ذكر سبب خلع محمد بن زبيدة الأمين
	وفيها توفى
	وحفص بن غياث القاضي
	وأبو شيص


	ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة
	ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة
	كيفية مقتله
	وهذا شيء من ترجمته
	ذكر خلافة عبد الله المأمون بن الرشيد هارون

	ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة
	ثم دخلت سنة مائتين من الهجرة
	ثم دخلت سنة إحدى ومائتين
	ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي

	ثم دخلت سنة ثنتين ومائتين
	ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين
	ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ودعائهم للمأمون
	وفيها توفى من الأعيان:
	على بن موسى


	ثم دخلت سنة أربع ومائتين
	وفيها توفى من الأعيان جماعة منهم:
	أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي


	ثم دخلت سنة خمس ومائتين
	ثم دخلت سنة ست ومائتين
	ثم دخلت سنة سبع ومائتين
	وفيها توفى
	يحيى بن زياد عبد الله بن منصور


	ثم دخلت سنة ثمان ومائتين
	وفيها توفى من الأعيان:
	وفاة السيدة نفيسة
	الفضل بن الربيع


	ثم دخلت سنة تسع ومائتين
	ثم دخلت سنة عشر ومائتين
	عرس بوران

	ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين
	فيها توفى
	وأبو العتاهية الشاعر المشهور


	ثم دخلت سنة ثنتين عشرة ومائتين
	ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين
	والعكوك الشاعر

	ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين
	وفيها توفى
	وأحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح
	وأبو محمد عبد الله بن أعين بن ليث بن رافع المصري


	ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين
	وفيها توفى
	فأما أبو زيد الأنصاري


	ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين
	وفيها توفى
	وزبيدة امرأة الرشيد وابنة عمه


	ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين
	ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين
	ذكر أول المحنة والفتنة
	فصل
	وهذه ترجمة المأمون
	ذكر خلافة المعتصم بالله أبى إسحاق بن هارون
	وفيها توفى من الأعيان:
	بشر المريسي
	وأبو محمد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب الحيري المعافري


	ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين
	ثم دخلت سنة عشرين ومائتين من الهجرة
	ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين
	ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائتين
	ذكر مسك بابك

	ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين
	ذكر فتح عمورية على يد المعتصم
	ذكر مقتل العباس بن المأمون

	ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين
	منها مات إبراهيم بن المهدي بن المنصور

	ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائتين
	وفيها توفى من الأعيان
	وسعيد بن مسعدة
	الجرمي النحوي


	ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين
	وفيها توفى
	وأبو دلف العجلي


	ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين
	وهذه ترجمته
	خلافة هارون الواثق بن المعتصم
	وفيها توفى:
	بشر الحافى الزاهد المشهور


	ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين
	أبو تمام الطائي الشاعر

	ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين
	ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين
	وفيها توفى: عبد الله بن طاهر بن الحسين

	ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين
	ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائتين
	وفيها كانت وفاة الخليفة الواثق بن محمد المعتصم
	خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم

	ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين
	ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين
	ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين
	وفيها توفى: إسحاق بن ماهان

	ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين
	ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين
	ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين
	ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين
	وفيها توفى: أحمد بن عاصم الأنطاكي

	ثم دخلت سنة أربعين ومائتين
	وهذه ترجمته
	وأما سحنون المالكي صاحب المدونة

	ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين
	ترجمة الإمام أحمد بن حنبل
	فصل في ورعه وتقشفه وزهده رحمه الله ورضى عنه
	باب ذكر ما جاء في محنة أبى عبد الله أحمد بن حنبل
	ذكر ملخص الفتنة والمحنة مجموعا من كلام أئمة السنة أثابهم الله الجنة

	ذكر ضربه رضى الله عنه بين يدي المعتصم عليه من الله ما يستحقه
	ذكر ثناء الأئمة على الامام أحمد بن حنبل المعظم المبجل
	ذكر ما كان من أمر الامام أحمد بعد المحنة
	ذكر وفاة الامام أحمد بن حنبل
	ذكر ما رئي له من المنامات الصالحة وما رأى هو لنفسه

	ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومائتين
	وفيها توفى من الأعيان
	وأبو حسان الزيادي


	ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين
	وفيها توفى من الأعيان
	إبراهيم بن العباس


	ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين
	ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائتين
	وفيها توفى
	وابن الراوندي
	ذو النون المصري


	ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين
	وممن توفى فيها من الأعيان
	ودعبل بن على
	أحمد بن أبى الحواري


	ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين
	وهذه ترجمة المتوكل على الله
	خلافة محمد المنتصر بن المتوكل
	وفيها توفى من الأعيان
	وأبو عثمان المازني النحوي


	ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين
	الفهرس



