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التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السخاوي الماام

ّذ لمؤلف ماهم كتاب العلماء سائر مان التاسع القرن أهأل مان علمه مان كّل فيه جمع ف
ّواة والصلحاء والقضاة والماراء والملوك والخلفاء والشعراء والدأباء والر

ّنظّر مان والوزراء والمباشرين أسماء ذكر أدأيانهم. وقد أو أقطارهأم الى ال
بها اشتهرت التي والعلوم وأنسابها تناولها التي الشخصيات

 الوراق موقع من نسخه تم
 )2(

جماعة           مان شوهأد حسبما بأيام سلطنته قبل وذلك تمربغا، الظّاهأر باسم
         . بن   المحبي لسان على امارته أيام في خطبني وقد أعلم فالله ماعتبرين

الخاطر            انشرح فما فيه ترغيبي في إليه المشار وبالغ به، للجتماع الشحنة
. الماور    عاقبة ولله لذلك

.       . احدى    سنة الولى جمادأى في ماات الطير كاشف القجاوي تمربغا
    .      . أيام  في عشرة تأمار ًا خير ًا ماتواضع ًا فارس ًا شجاع كان المشطوب تمربغا
على             التف ثم قدماه ثم الناصر أيام في طبلخاناه ثم برقوق الظّاهأر أستاذه
حلب             إلى وجاء تخلص ثم شدة هأناك وقاسى قرايلك إلى ماعه وذهأب جكم

رجب            في ماات مادة، حلب على واستولى وغيرهأم الظّاهأرية بعض عليه والتف
توجههما             حين ونوروز شيخ ماع وهأو الشام، مان البلقاء بأرض عشرة ثلث سنة
 .   : ماات        المشطوب تمربغا فقال باختصار أنبائه في شيخنا وذكره ماصر، إلى

بحسبان.
.      . وأربعين    ثلث سنة في ماات الشام نائب النحراري تمربغا

. ًا.    قريب تيمور في تمرلنك
ثم             ًا دأهأر الولية وباشر المارة في تنقل جقمق، الظّاهأري شاه ماحمودأ مان تمر

         . قاسى  والدمااء الماوال في ماتساهألً الحكام في ًا جائر وكان الكبرى الحجوبية
. الزهأر           الجاماع لمجاوري أذاه ووصل القاياتي ولدى وشهر شدة، مانه الناس

         . بالزحير    مادة تعلله بعد ثمانين سنة صفر في ماات خذلنه ابتداء ذلك وكان
عليه           تكن ولم المؤمانين؛ بمصلى دأونه فمن السلطان عليه وصلى وغيره،

شهاماة            ماع رهأان كفرسي الشقر وإينال هأو كان بل السلم أهأل وضاءة
. كلها     أماوره في وتجمل وعصبية

في            ثم ًا خاصكي أستاذه دأولة في كان بالصغير، ويعرف برسباي الشرفي تنبك
في              عشرة تأمار ثم الشاماية البلدأ إلى وأخرج بعده نكب ثم ًا دأوادأار ولده أيام
ماع             خشقدم الظّاهأر ندبه أن إلى النوب رؤوس مان وصار اينال الشرف أيام
ست             سنة القعدة ذي في الطاعة عرب بيد هأناك فقتل البحيرة إلى المجردأين

التلوة             جيد العبارة فصيح ًا لين ًا هأين عاقلً وكان الخمسين، على زادأ وقد وستين
. الله      رحمه ًا حشم ًا ماتواضع الصوت ماليح

       . نوبة    ورأس المؤيدية اليام في ًا خاصكي صار برقوق الظّاهأري البردأبكي تنبك
في             القلعة نائب ثم النوب رءوس ومان عشرة أماير ماوته بعد ثم الجمدارية
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ثم             أياماه آخر في قدماه ثم بطبلخاناه ًا أيض عليه وأنعم برسباي الشرف أيام
الحجاب،            حجوبية إلى نقله ثم القلعة نيابة الظّاهأرية اليام في اليها أضيف
الكاشف             قاسم عبد بسبب دأماياط إلى نقله ثم مارة غير الحاج على وأماره

وأعادأه            عليه رضى ثم المسبوك؛ التبر في ذكرته كما الصلحية زعم الذي
ًا             أتابك ثم سلح أماير الشرف ثم ماجلس أماير المنصور ابنه عمله ثم للتقدماة،

وكان             ًا، تقريب التسعين قارب وقد وستين اثنتين سنة القعدة ذي في ماات حتى
. الله       رحمه ًا ماتدين ًا لين ًا هأين ًا وقور ًا شيخ

       . تأمار     أن إلى السلطان بخدماة بعده اتصل الثور الناصري جانبك الجانبكي تنبك
. وسبعين           اثنتين سنة الوقعة في وقتل خشقدم دأولة أوائل في عشرة

امارة            يعط لم لكونه غضب مامن المقدماين أحد جقمق الظّاهأري الجمالي تنبك
التجريدة            في وسافر شغولها ماع ماتوليها مارتبة في وصار استرضى ثم ماجلس
وتسعين،             سبع سنة المحمل امارة في ثم فيها استقر ثم وتسعين خمس سنة

في              ذلك قبل حجه بعد وثمانين إحدى سنة في ًا أيض المحمل على تأمار وكذا
       . سيما    والصالحين للعلماء ومايل ووقار بعقل ويذكر أستاذه حياة الركب جملة

آخرهأما            وأماه بها وماات القاهأرة وقدم بالسلم، تشرف مامن أبويه مان وكل
التأدأب            في وبالغ مارة به اجتمعت وقد السقاط، بعض قرب وربما ًا، ماوت

 . وماات           بمكروه لحد يتعرض ولم ًا قارن المحمل على امارته حين وكان والكرام
. فضلً            وزادأه ًا خير الله عوضه عدة وتسعين سبع سنة طاعون في له

    . الخر       ربيع في قتل المنوفية وكاشف العشرات أماراء أحد الطولوني تنبك
غيره            المارة وفي يونس ابنه الكشف في بعده واستقر وسبعين تسع سنة

ماوجودأه    على  وختم
      . الثانية      الدوادأارية عمل أن إلى تنقل الحجاب حاجب اينال الشرفي قرا تنبك

. الحجاب            حاجب ثم المقدماين أحد صار ثم ًا وقت قايتباي الشرف أيام في
ماباشراته            وحمدت وتسعين خمس سنة في التي مانها تجاريد عدة في وسافر

القرآن              في جعفر الزين على يقرأ انه حتى الجملة، في للعلماء مايله ماع سيما
عباس            إليه وتردأدأ غيره؛ على ثم الفقه في القضاء قبل الماشاطي وعلى

صار           أن إلى أماره وآل عليهما، سخطه وتكرر الوزيري والخطيب المغربي
وسئلت            زكريا، الزيني على ماعه تعصب بحيث الوجاقي بن التقي على يقرأ

ماني             سماعه ماع سمحت فما علي لقراءته به الجتماع في دأوادأاريته أيام في
ل            انه مارة لي وحلف للدماياطي، الخيل بفضل لي واستجازته الحادأيث لبعض

مانهم              بزعمه مامن كثيرين مان ول مانه لذلك وجدت ماا ولكن ًا أحد على يقدم
ماعه              وقام خلف الشيخ بن النجا أبو بفضيلته هأو وينوه إليه يتردأدأ ومامن ثمرة،

أبناء              حسنات مان فهو الماير أماثال مان الله كثر السيوطي بن الجلل ردأع في
ابنة             مان وتسعين سبع سنة طاعون في أبناء عدة له توفى وقد جنسه؛

. بردأبك  الدوادأار
.      . وعشرين    اثنتين سنة في ماات دأماشق نائب المحمودأي تنبك

. وبالمصارع          بالبهلوان ويعرف نوبة ورأس العشرات أماراء أحد الناصري تنبك
. وثلثين       ست سنة شوال في بآماد ماات

     . وكل        بعدهأا، السنة في ماات عشرة ثماني سنة في المصري الركب أماير تنبك
. جماعة           هأناك كتبت ولذا بك تاني ًا أيض له يقال هأؤلء مان

أحد           رصاص تنم له ويقال جقمق الظّاهأري الجركسي بخشاش مان تنم
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اينال            الشرف أيام آخر في الحسبة ولي حتى بعده ترقى أستاذه، خاصكية
طبلخاناه             لمارة نقل ثم خشقدم الظّاهأر أوائل في عشرة أماير صار ثم بالبذل

وستين             سبع سنة الحجة ذي ماستهل في الجلب بعض بيد قتل حتى واستمر
الشكل           ماليح وكان عليه، ماأسوف غير الربعين يستكمل ولم القلة بباب

وانتشار           قسوته وشدة وجبروته ظلمه مازيد ماع ماتجملً ًا ماتحرك ًا عارف ًا شجاع
ًا             جاماع وابتنى أعوانه، مان كان حتى تقريبه في الجداوي جانبك زادأ ولذا أذاه

. المتقين          مان الله يتقبل وإنما سقايات؛ بالسبع سكنه مان بالقرب
      . ماحب      بن الدين بدر للمشير أصله المؤيدي الجركسي الرزاق عبد مان تنم
ًا          صغير ًا خازندار ثم ًا خاصكي وعمله فأعتقه للمؤيد وقدماه الطرابلسي الدين

ثم             الجمدارية نوبة رأس الشرفية اليام في رأس ثم يلتحي أن قبل وماات
ثم             حماة ثم اسكندرية نيابة ثم الحسبة جقمق الظّاهأر وله ثم عشرة أماير

ثم             المقدماين أحد بالبذل وصار فصرف أهألها مان ورجم فيها يحمد فلم حلب
تسلطن              لما اينال عليه قبض ثم سلح أماير المنصور أيام في ثم ماجلس أماير

الشام            نيابة في به واستقر خشقدم، الظّاهأر أطلقه أن إلى باسكندرية وسجنه
أن            إلى نفسه على واسرافه وشرهأه وشحه لطمعه ًا أيض سيرته تحمد فلم
أهأل             وسر مانها السعادأة بدار وستين ثماني سنة الولى جمادأى في بها ماات

دأفن              ثم يوماين بعد إل يدفن فلم دأفنه مان العاماة ومانع ًا كثير بموته دأماشق
بمقبرة           الشام نائب جانم تربة شمالي المؤيدي قانبك أنشأهأا التي بالتربة

فلله             ماصر سلطنة مان المنجمين بعض به يخبر كان ماا يبلغ ولم الصوفية
الحمد.

 
      . أن      إلى أستاذه خدماة في تنقل برقوق الظّاهأري الحسني الدين سيف تنم

قادأ             وتسعين سبع سنة في ثم الخاصكي، كمشبغا وفاة بعد دأماشق نيابة وله
أستاذه          بأمار الدين برهأان لصاحبها نجدة سيواس إلى السلماية الجيوش

بمن            التوجه على وعزم المصريين طاعة عن خرج أستاذه ماات فلما الظّاهأر
بهم            سار ثم بدماشق، كلهم واجتمعوا ماصر، إلى والماراء النواب مان وافقه
فرج           الناصر وماعهم خرجوا المصريون سمع فلما وثمانمائة، اثنتين سنة في

الرمالة              إلى وصلوا ماعه ومان تنم أن وبلغهم غزة إلى وصلوا فلما صغير، وهأو
في          وغيره الشافعية قاضي المناوي الصدر ماع فراسلوه أماره استعظّموا

الصلح            إلى وماال عليهم وأنعم عليهم وخلع أكرماهم عليه دأخلوا فلما الصلح
الفريقان            وتهيأ المار ينتظّم ولم الصدر فرجع الماراء بعض ذلك عليه فأفسد

في             ماعه مان وغالب هأو وأماسك الماراء مان ماعه ومان تنم فانكسر للملتقى
وقرر           النواب وبث قلعتها وصعد دأماشق إلى السلطان ركاب واستمر الوقعة
شعبان              أو رجب في بها ماقتولً توفي ثم بها تنم وحبس وقواعدهأا دأماشق أماور
عالية             هأمة ذا ًا عادألًماحترما ًا ماهيب ًا شجاع ًا كبير ًا كريم ًا أماير وكان اثنتين؛ سنة

بريد            على القطيفة مان بالقرب للسبيل ًا خان بنى وعرفان، وخبرة وتدبير ورأى
        . ًا    خنق قتل غيره وقال الناصرية خطيب ابن ذكره بدماشق وتربة دأماشق مان

. بالقبيبات      بتربته ودأفن رماضان أول في
   . رءوس          أحد كان الدين صلح ويلقب الفقيه له ويقال المؤيدي بكري البو تنم

القروي            ببير الحج مان راجع وهأو بالسهال ًا شهيد ماات عشرة، وأماير النوب
ًا            خير وكان الثمانين؛ قارب وقد وثمانين اثنتين سنة المحرم في باكري ودأفن
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الغزوات          في وسافر تحته، ومااتت ابنته على القصرائي المحب صاهأر
القصرائي          المايني لمسجد المجاور البيت صاحب وهأو مارة غير والتجاريد

. الماضي          الياسي بك تاني لشقيقه صار الذي اليتمشية مان بالقرب
          . السنة   أخره ثم أخرى بعد مارة جدة لنيابة أستاذه أرسله قايتباي الشرفي تنم

. الماضي           بك لبردأ وألبسها وانتزعها لها الخلعة ألبسه أن بعد الثالثة
. ًا         قريب الدين سيف تنم في ماضى الظّاهأري، الحسني تنم

       . بعده    واماتحن وسقاته أستاذه خواص مان كان برسباي الشرفي الحسني تنم
مان              وصار اينال أيام في عشرة تأمار أن إلى أماره وآل أطلق ثم بالحبس

ثم               حماة نائب ثم ثاني نوبة رأس عمل خشقدم أيام أول في ثم النوب رؤوس
          . في    وهأو وسبعين ثلث سنة الخرة جمادأى في بها وماات بحلب قدم ثم بطل

. السبعين  عشر
          . مال   عن وكذا وغيرهأما والصرف النحو قديد ابن عن أخذ الحنفي الفقيه تنم

  . أخذ          ومامن وغيرهأم وأبنائهم الترك مان جماعة به فانتفع للقراء وتصدر شيخ
. استفدته      ومانه شماف بن خضر عنه

  . الي           تردأدأ الباسطية تجار وأحد صلغاي بن بكر أبي زوجة والد المحمدي تنم
. وتسعين           اثنتين سنة في البخاري وبعض المسلسل ماني وسمع مارة غير

      . وثلثين،     تسع سنة شعبان في ماات بدماشق السلطان دأوادأار المؤيدي تنم
. اللبودأي   ابن أرخه

      . الماضي     وأظنه وثمانمائة، اثنتين سنة ماات دأماشق نائب تنبك وسمى تنم
ًا. قريب

أربع              سنة في كان هأرماوز، صاحب شاه توران بن شاه تهمتن بن شاه توران
ابيه             ماع صغره في حج أنه وبلغني الحوادأث في ماذكور وهأو وثمانمائة وأربعين

إلى            والسارق بالقاتل يرسل ًا خير وكان سبعين، سنة قبيل ماات حتى وعمر
ويأكل           المكس مان بالعفاء ماكة مان الواصلة المراكب ويكرم الشرع قضاة

ثم               كحل ثم قليلً فدام ماقصودأ ابنه بعده واستقر مارة غير وسم يده، صيد مان
وهأو              مارغل الثالث ابنه ثم الحمانة في سنين بعد وشنق الدين شهاب المل ابنه

. وتسعين      سبع سنة تاريخه إلى بها
 

بتمر            فعرف بلغتهم اللنك وهأو العرج الحفظّاي طرغاي بن تمرلنك وهأو تيمور
      . بعظّيم     نسبه المتصل سلطانهم على تغلب تمرلنك فقيل خفف ثم اللنك

بني             دأولة انقرضت لما انه مالكه ابتداء وكان ماحمودأ واسمه حفظّاي إلى القان
كش            بين حفظّاي بني أعقاب في ظهر النواحي جميع في وتلشت جنكزخان

أماه             وتزوج أتابكه كان أن بعد ماحمودأ مالكهم على وتغلب هأذا تيمور وسمرقند
مان             بحسن يعرف لبخاري أماير عصره في وكان عليه واستبد أبيه ماهلك بعد

بالحاج            يعرف التخت أهأل سراي مالوك قبل مان بخوارزم وآخر المغل أكابر
بخارى             إلى وزحف العهد تيمور اليهم فنبذ التتر كبار مان وهأو الصوفي حسن

خلل              في حسن وهألك بها وتحرش خوارزم إلى زحف ثم حسن يد مان فملكها
ثم             طويل حصار في وخربها يده مان تيمور فملكها يوسف أخوه وولي ذلك
بخارى              ونزل النهر وراء ماا مالك له وانتظّم مانها خرب ماا وتشييد بعمارتها كلف

ماع             وحروبه بها تحرشه وطال خراسان إلى زحف ثم سمرقند إلى انتقل ثم
شاه             ونجا وسبعمائة وثمانين أربع سنة عليه مالكها أن إلى ولي شاه صاحبها
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العراق             صاحب حسن بن أويس بن أحمد وبها تبريز إلى قلة في ولي
في             ولي شاه فهلك وثمانين ثمان سنة تيمور عليهم زحف أن إلى وأذربيجان

وحالفه            مامرضة طاعة فأتوه اصبهان إلى زحف ثم تيمور ومالكها عليها حروبه
صاحب            طقتمش وأماده الدين بقمر يعرف نسبه أهأل مان كبير قوماه في
واشتغل            أثره ماحى أن إلى بحروبه وشغل إليه ًا راجع فكر لصراي التخت

أصفهان            إلى رجع ثم أماره أوهأن حتى ًا مارار طقتمش وزاحم المغل بسلطان
اليزدأي             المظّفر بني أعقاب وبها فارس إلى سار ثم فملكها وتسعين أربع سنة

أربع            سنة آخر أيديهم مان فملكها هأولكو بني هألك بعد عليها المتغلبين
أويس            بن أحمد عليها فاجفل خمس سنة بغدادأ إلى زحف ثم وتسعين

بغدادأ           على تيمور واستولى بالشام وألحقه هأولكو بني بعد عليها المتغلب
ماصر           مالك برقوق بالظّاهأر أخباره واتصلت الفرات؛ إلى بكر ودأيار والجزيرة

تيمور           ونزل الفرات مان بالقرب حلب عسكر ونزل وجمع للقائه فاستعد
إلى           ووصوله المغل جموع في طقتمش زحف وبالغه ونهبها وأخذهأا بالرهأا

باغ             قرا على وأناخ الروم بلدأ وأطراف الكرادأ قلع إلى وتأخر فأحجم البواب
إليه            سار ثم صراي إلى اليخت صاحب طقتمش ورجع والبواب أذربيجان باش

أعماله            سائر مان وأخرجه مالكه على وغلبه وتسعين سبع سنة أول تيمور
أمام            فأصبحت تيمور إلى ماعه كانوا الذين المغل سائر ورجع ببلغادأر فلحق
ماوت             بلغه فلما لله والملك لوائه تحت وصاروا حملته في كلها والتتر المغل
تهيأ            دأينار ألف عشر خمسة بذلك بشره مان وأعطى فرج برقوق الظّاهأر

مان             استرجعت كانت لنها ًا ثاني فأخذهأا بغدادأ إلى فجاء الشام بلدأ إلى للمسير
في              سيواس تيمور قصد ثم بالشام فلحق أويس بن أحمد مانها وهأرب بها نائبه

فأجفل            عينتاب إلى ثم يأخذهأا ولم مادة فحاصرهأا وثمانمائة اثنتين سنة آخر
الممالك           عساكر واجتمع الحلبية البلدأ أهأل وجفل يديه بين القرى أهأل

فأمار            حلب إلى رسولً وجهز دأابق مارج إلى تيمور ووصل بحلب الشاماية
ثلث             سنة الول ربيع تاسع الخميس يوم في نزل ثم بقتله النائب سودأون

جهة           مان ظاهأرهأا إلى بالعساكر النواب فخرج وحاصرهأا ونازلها حلب على
يوم            كان فلما والجمعة الخميس يوم وتقاتلوا وبالقوسا نابلي بين ماا الشمال

بين            تقادأ والفيلة وحشد وجمع تيمور ركب المذكور الشهر عشر حادأي السبت
ل               وأمام جموع في الشام بلدأ دأخل قد وكان وثلثون ثمانية قيل فيما وهأي يديه

فانهزم             حلب على وزحف وتتار وأكرادأ وعجم وتركمان ترك مان الله ال يعلمها
والخنادأق          السوار مان أنفسهم يلقون وجعلوا أيديهم بين مان المسلمون

فلجأ            بالسيف عنوة حلب دأخلوا أن إلى ويأسرونهم يقتلونهم أثرهأم في والتتار
القتل           واستحر ًا شيئ ذلك يفد فلم والمساجد الجواماع إلى والطفال النساء

وقتل            والطفال النساء وسبوا الرجال فقتلوا التتار مان حلب أهأل في والسر
المدينة           وأحرقوا الطرقات وعلى الخيل حوافر تحت الطفال مان كثير خلق

وصعد             بالماان قلعتها تسلم عشره رابع الثلثاء يوم في ثم فظّيعة وقعة وكانت
للسلم            والعلماء القضاة وطلب إيوانها في وجلس يليه الذي اليوم في اليها

         . يتعنتهم   وجعل يكرماهم فلم الخميس ليلة في إليه وجاءوا أماره فاماتثلوا عليه
هأل              ويزيد ماعاوية في تقولون ماا قال أن عنه سألهم ماا آخر وكان بالسؤال
القفصي             الدين علم القاضي فأجابه وماعاوية علي قتال وعن ل أم لعنهما يجوز

 المالكي 
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فتغيظ             واحد أجر فله وأخطأ اجتهد وماعاوية أجران فله وأصاب اجتهد ًا علي بأن
ماعاوية            بأن الشافعي النصاري ماوسى البركات أبو الشرف أجاب ثم ذلك مان

القاضي             فأجابه ؟ الصحابي حد ماا تمرلنك فقال صحابي لنه لعنه يجوز ل
تمرلنك             فقال وسلم عليه الله صلى النبي رأى مان كل أنه الدين شرف

بشرط            ذلك بان فأجاب وسلم عليه الله صلى النبي رأوا والنصارى فاليهودأ
بعض            على حاشية رأى بأنه الدين شرف القاضي وأجاب ًا ماسلم الرائي كون

أمار              ثم بالعفو وعد أن بعد وذلك لذلك فتغيظ يزيد لعن يجوز أنه الكتب
سادأس           عن المسفرة الخميس ليلة مان الول الثلث في وذلك بالنصراف

السلم            عليه الخليل ابراهأيم ماقام إلى حضر تمرلنك ان ثم فانصرفوا عشر
ثم               الفجر طلوع قريب إلى به واستمر أولً اتفق ماا بعض القضاة ماع له فجرى

بالقلعة            هأو مامن دأراهأم بطلب وأمار بالقلعة الكائنة السلطان قاعة إلى توجه
العذاب           مان بأنواع وعوقبوا عليهم وقبض الناس أسماء فكتبت الحلبيين مان

الماوال            مان وأخذوا القلعة ونهبوا القليل ال العقوبة مان يسلم لم بحيث
بحلب            التتار وأقام بمثله ماملكة في يظّفروا ولم التتار أذهأل ماا والقمشة

ثم            الخر، ربيع ثاني أو ماستهل السبت يوم إلى الماوال ويأخذون يعاقبون
وأمار            وبالمدينة بالقلعة التتار مان طائفة بحلب وترك دأماشق جهة إلى رحل

ماعروف            واحسان قيل ماا على لطف فيه وكان ماوسى، الماير القلعة على
مان              يسلم ولم التتار أيدي تحت بها العيان مان القلعة في كان مان وحبس

فرج              الناصر اليها وصل قد وكان دأماشق إلى تمر فوصل هأرب مان ال ذلك
العسكر            إن ثم ًا أياما قتال بينهم وحصل التتار لدفع المصرية الديار بعساكر

وولوا          فانكسروا الفشل ودأاخلهم الباطن في بينهم الخلف وقع المصري
أو            عليه قدروا مان يسلبون آثارهأم التتار واقتفى ماصر، جهة إلى راجعين

مان            أعظّم بها وفعل دأماشق تمرلنك وأخذ ماصر إلى السلطان ورجع لحقوه؛
والتراب           بالخشاب فأخذ مانه يمتنع أن بالقلعة مان فقصد بحلب فعله

حينئذ           فأذعنوا الزلبية جسر ناحية مان القلعة قبالة برجين وبنى والحجارة
يصل            ولم بمثله نسمع لم ًا فاحش ًا خراب وخربها المدينة ونهب فتسلمها ونزلوا

بدماشق             واستمر تيمور؛ أيام التتار بها فعل ماما قريب إلى هأولكو أيام التتار
قرب              فلما بلدأه ًا قاصد حلب ناحية إلى رجع ثم شعبان مان الثاني العشر إلى

المعتقلين              مان بالقلعة مان يصحبوا وان بالرحيل بها التتار مان كان مان أمار مانها
العديم          بن عمر والكمال النصاري ماوسى الشرف فأطلق القضاة خل

الطريق             أثناء مان هأرب مان فمنهم بلدأه جهة إلى بقيتهم وأخذ ماعهم وجماعة
في             حلب مان تمرلنك أمارهأم كما التتار ورحل ًا عجز ماعهم استمر مان ومانهم

النساء            مان طريقهم في صادأفوا مان جميع وأسروا شعبان مان الثاني العشر
المدينة            وسور القلعة أبراج وهأدماوا ثانية مارة حلب أحرقوا أن بعد والصبيان

الدمااء         واستحلوا وأسروا وسبوا وقتلوا والمدارس والجواماع المساجد وخربوا
ولما            ذلك، ونحو والتوجع الرثاء شبه قصائد ذلك في الشعراء وقال والفروج
فجمع               أربع سنة وهأي الثانية السنة إلى باغ قرا على أناخ بلدأه جهة إلى رجع

مان            كل وتقدم عسكره يزيد أبو سلطانها فجمع الروم بلدأ وقصد وحشد
وأسر           الروم صاحب فيها انكسر عظّيمة ماقتلة فحصلت الخر إلى الفريقين

الروم             بلدأ مان الشام أطراف يلي ماا تمرلنك فأخذ الروم عسكر شمل وتفرق
صاحب              يزيد أبو وماعه بلدأه إلى رجع ثم الروم ماملكة كرسي وهأي برصا وأخذ



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

العجم            بلدأ في تمرلنك واستمر السنة مان اعتقاله في فتوفى ماعتقلً الروم
وبين            بينه جرى ثم عليها غلب حتى المسلمين ماملكة فنازل الهند ودأخل

ماهولً            طوالً ًا شيخ وكان للخر، مانهما كل وأهأدى وصلح ماراسلت فرج الناصر
وماع             أماره أوائل في رجله سلب العرج شديد أعرج الوجه حسن اللحية طويل

ًا            سفاك ًا فتاك ًا غشوما ًا ظلوما ًا جبار ًا بطلًشجاع ًا ماهاب قيام، عن يصلي ذلك
الله               ال يحصيهم ل ماا المام مان وليته مادة في أفنى ذلك على ًا ماقداما للدمااء

الصوت           جهير الحصر؛ يفوتها كثيرة ًا بلدان وخرب الهند أطراف إلى ووصل
يد             فيها وله الشطرنج ويحب المزاح يحب ول والبعيد القريب ماع الجد يسلك

عشر             أحد في عشرة رقعته وبغلًوجعل جملً فيها وزادأ زائدة وماهارة طولى
والشراف           والشجعان العلماء يقرب أفرادأ؛ إل فيه يلعبه يكن لم بحيث

هأيبته            فكانت دأماه استباح ماخالفة أدأنى أماره خالف مان ولكن مانازلهم وينزلهم
ال         البلدأ أخرب وماا السبب بهذا تدابي  ل

وهأي،              ماخالفة أدأنى خالفه ومان أمان وهألة أول مان أطاعه مان كان فانه بذلك
ًا            عارف تخطئ أن قل وفراسة عجيبة الحرب في وماكائد صائب فكر ذا

أو             ًا سفر مانها شيء قراءة عن ماجلسه يخلو ل سماعه على لدأماانه بالتواريخ
يحسن              ل ًا أماي فيها، ًا حاذق كان إذا ماا بصناعة ماعرفة له بمن ماغري ًا حضر

قواعد         ويعتمد خاصة والمغلية والتركية الفارسية باللغة ًا حاذق الكتابة
في             السلم شعائر أن ماع بكفره جم جمع أفتى ولذلك أصلً ويجعلها جنكزخان

يملكها؛            لم والتي مالكها التي البلدأ جميع في جواسيس وله ظاهأرة؛ بلدأه
فل            يروم ماا بجميع ويكاتبونه جليتها على الكائنة الحوادأث إليه ينهون وكانوا

أرادأ                إذا كان أنه دأهأائه مان وبلغ أمارهأا، مان بصيرة على وهأو ال جهة إلى يتوجه
في             التوجه على الرأي يقع أن إلى وتشاوروا الدولة أكابر جمع جهة قصد

الجهة           فتأخذ الجهات تلك جواسيس فيكاتب الفلنية الجهة إلى الفلني الوقت
الشمال           ذات سائرين وأصبحوا النفير ضرب فإذا غيرهأا، ويأمان حذرهأا المعينة
يريد              التي الجهة هأو دأهأم الثاني الخبر يصل أن فإلى اليمين ذات بهم عرج

           . ليلة  في اترار مادينة على الخطا بلدأ لخذ ماتوجه وهأو ماات غافلون وأهألها
وأظنه            تليها التي في المقريزي وأرخه سبع؛ سنة شعبان عشر سابع الربعاء

شاه.             مايران بن خليل حفيده سوى وأحفادأه بنيه مان ماعه يكن ولم ًا غلط
بسمرقند           عوضه المذكور الحفيد استقرار على رأيهم فاتفق أخته ابن وحسين

قد               تيمور وكان فارس؛ في عمر بير ووجودأ بهراة رخ شادأ وعمه أبيه وجودأ ماع
الروم             بلدأ مان أقشهر على فمات سلطان ماحمد حفيده عهده ولي أولً جعل
العهد             ولي فصار وأبعده ماحمد بير أخيه إلى فعهد وثمانمائة؛ خمس سنة في

مان            وتمكن الخزائن على خليل حفيده واستولى تيمور ماات فلما بفارس، وهأو
وسار           طاعته تحت دأخلوا حتى العظّيمة الماوال لهم بذل والعساكر الماراء

وماعهم            يبكون وهأم الحدادأ ثياب وعليهم بها مان تلقاه سمرقند قارب فلما
الملوك            وجميع أبنوس تابوت في تيمور جده وجثة ودأخلها مانهم فقبلها التقادأم

وأقاماوا          دأفنوه حتى الحدادأ ثياب وعليهم رءوسهم ماكشوفة ماشاة والماراء
الدين           شرف للقاضي قال فإنه الثمانين قارب ولعله ًا أياما العزاء عليه

سنة            وخمسون سبعة الن سني الشرف له فقال سنكم كم وغيره النصاري
   . له          فكانت وبالجملة والدكم أكون أن أصلح أنا فقال ذلك بنحو غيره وأجابه

الكفار؛           وترك المسلمين بغزو ماغري وكان الملك؛ إلى وتطلع عالية هأمة
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بساتين              عدة سمرقند بظّاهأر وأنشأ الهند، بلدأ في ثم الروم بلدأ في ذلك وصنع
بأسماء           سماهأا قصبات عدة وبنى النزه، أعظّم مان فكانت عجيبة وقصور
ويأمارهأم          العلماء يجمع وكان وشيراز؛ وبغدادأ ودأماشق كحمص الكبار البلدأ

مايران           الولدأ مان له كان ماات ولما بالمسائل، ويعنتهم ويسألهم بالمناظرة
السراري            ومان ثلث الزوجات ومان تخت سلطان اسمها وبنت رخ وشاه شاه

والقدر            بالتأليف؛ عنه أخذت مان بعض أفردأهأا وقد ماطولة وأخباره كثير، شيء
وترجمته           وشيخنا، الناصرية خطيب ابن فيه اعتمدت هأنا عليه اقتصرت الذي

. كراستين     نحو المقريزي عقودأ في
المثلثة    الثاء حرف

العزازي              حبيب بن بكر أبو حبيب بن علي بن أحمد بن ماحمد بن ثابت
       . وسبعمائة،    وعشرين ست سنة شعبان في ولد أشهر بكنيته وهأو الجرائحي،

شيخنا             عليه قرأه به وحدث ًا شيخ وعشرين أربعة على عرفة ابن جزء وسمع
. عقودأه     في المقريزي وذكره بدماشق،

  . سنة            وليها المدينة أماير الحسيني شيخة بن جماز بن مانصور بن نعير بن ثابت
جماز،            صرف بعد اليها أعيد ثم بجماز عنها وعزل وسبعمائة وثمانين تسع

. ترجمته         عقودأه في المقريزي طول عشرة، احدى سنة وماات
مانه            سمعت اعتبار فيها كلمات وله كبير اعتقادأ فيها للعاماة ماجذوب ثامار

. صاحبه            في لعتقادأه الغمري جاماع باب عند الوقوف يكثر وكان مانها، الكثير
. الخمسين   بعد ماات

   . ذي            في ماات المكي الحسني نمي أبي بن رمايثة بن ثقبة بن أحمد بن ثقبة
. بمعلتها         فدفن وحمل ماكة خارج وأربعين تسع سنة القعدة

الجيم  حرف

.   . فائد  اسمه الخبر جاء
. التي     -      -    ماحمد والد ماعجمة اللف وبعد مافتوحتين بمهملتين الحراشي الله عبد بن جابر

وخدم              ًا حظّ فيها ورزق ًا كثير لمكة التجارة في وتردأدأ وسبعمائة، وخمسين ست سنة ولد
والحرماة              بالماانة واشتهر ماكة، أماور في له الشادأ نظّير وكان عجلن بن حسن السيد

تغير             ثم فرضة بجدة وبنى وزادأهأم، الرسوم حسن لبني قرر حتى المباشرة وبحسن
فتوجه               عنه أفرج ثم عليه فقبض تسع سنة رماضان في عليه تنكر لكونه ماخدوماه على

. لهم                وباشر ينبع أصحاب ووالى فرجع ذلك أفادأه فما عليه ًا ماولي ماصر قدم ثم اليمن إلى
وصادأره              الناصر عليه فثار ماصر ًا أيض دأخل قد وكان ًا، سور ولمدينتهم قلعة لهم وعمل
فباشرهأا              جدة ولية إلى وأعادأه عنه أفرج ثم فتسلمه ماخدوماه إلى الحديد في وحمله

هأجم               قد رمايثة وكان عجلن؛ بن ماحمد بن رمايثة أخيه ابن بموالة فاتهمه عادأته على
في               جابر فقام مانها جدة على وهأجم عشرة ست سنة الخرة جمادأى في ماكة على

باب                على فشنقه به ظفر ثم رمايثة بموالة التهمة ال ماخدوماه عند ذلك يفده فلم الصلح
ثلث                سنة في إليه ًا أيض الناصر به أرسل أن بعد مانها الحجة ذي مانتصف في الشبيكة

كثر              بحيث الظّلم زائد الزيدية ماذهأب إلى دأاعية ًا مااكر دأاهأية وكان بالمعلة ودأفن عشرة
      . التقي       وطوله أنبائه في شيخنا ذكره السنة هأذه ماوسم في ًا خصوص عليه الدعاء

بدل      -        المعجمة بالشين العاماة ألسن على وهأو جارقطلي هأذا عن ماكة في الفاسي
   . الخدم -          في تنقل الشام نائب برقوق الظّاهأر عتقاء مان الشرفي الدين سيف الجيم
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       . عن        ًا عوض حلب لنيابة الشرف نقله ثم المؤيدية الدولة في حماة نيابة ولي أن إلى
القاهأرة               إلى نقل ثم وعشرين ست سنة شوال في لها دأخوله فكان البجاسي بك تاني

عبد                مان سودأون بعد وثلثين خمس سنة في دأماشق نائب ثم ًا أتابك عمل ثم تقدماة فأمار
قال               وثلثين، سبع سنة رجب عشر تاسع الثنين ليلة في سنة بعد بها وماات الرحمن

ًا،              ولد يخلف ولم والنصاف العدل يحب نفسه على ًا ماسرف ًا شهم وكان أنبائه في شيخنا
ماع              بدماشق اليام ماشكور ًا شجاع ًا كبير ًا أماير كان انه فقال الناصرية خطيب ابن وذكره

. الدمااء      سفك إلى بها يبادأر حدة
      . ثمان          سنة المحرم في بمكة ماات السنبسي زائد بن الله جار بن احمد بن الله جار

. فهد    ابن أرخه وثلثين،
      . سنة            في بها ماني سمع مامن ماكة نزيل ثم عروة أبي وادأي أهأل مان بحير بن الله جار

 .       : ماات         ماختار بن حسن بن الله جار ًا هأدر وراح بجدة قتل أن يلبث ولم وتسعين أربع
. أبوه        وسيأتي سبعين، سنة القعدة ذي في بمكة

 . ماات               النموي الحسني الشريف نمي أبي بن الكريم عبد بن حازم بن جويعد بن الله جار
 .     . ًا       أيض فهد ابن أرخه وثمانين ثلث سنة الخر ربيع في بمكة

عبد                 بن يحيى المعالي أبي بن الكريم عبد بن احمد المنصور أبي بن صالح بن الله جار
ماسعودأ                 بن العلء بن عمرو بن ايادأ بن شيبة بن ماحمد بن الحسين بن علي بن الرحمن

  . مان           سمع وماحمد وعلي احمد والد الحنفي المكي الصل الطبري الشيباني الدين جلل
الهمداني             والنور الهكاري والشهاب سعد أبي بنت وابن جماعة بن والعز المالكي خليل
ابراهأيم             له وأجاز آخرين، في المعطي عبد وابن حبيب ابن والكمال الحنبلي والموفق

بن               وماحمد زغلس عمر بن ماحمد بن احمد والشهاب القواس بن يونس بن ماحمد بن
مانه              سمع ومامن اسمه؛ في رغبة الفضلء مانه سمع وحدث وخلق، أزبك بن ابراهأيم

بمدينة             الترماذي مان أحادأيث عليه قرأ وشيخنا ماكة تاريخ في وذكره الفاسي، التقي
تردأدأ               بمكة، يلبغا بدرس المنزلين أحد غيره زادأ عاقلً، ًا خير كان ماعجمه في وقال ينبع،

السعداء              سعيد بخانقاه عشرة خمس سنة آخر في بها أجله وأدأركه ًا مارار القاهأرة إلى
اشتهر              ماا الدأماي بن الصدر فيه القائل وهأو السبعين، بلغ وقد صوفيتها بمقبرة ودأفن

. صالح              بعد نسبه في ماحمد بزيادأة عقودأه في المقريزي وذكره ترجمته؛ في سيأتي ماما
بن           -     العزيز عبد بن أشهر الله بجار ولكنه ًا ماحمد الفضل أبا المحب ويسمى الله جار
أبي               أبيه عم سبط فهد بابن كسلفه ويعرف المكي الهاشمي ماحمد بن ماحمد بن عمر

         . سنة       رجب شهر مان لعشرين السبت ليلة في ولد كمالية أماه فهد؛ بن ماحمد بن بكر
في               الرابعة في وهأو علي وحضر أبويه كنف في بها ونشأ بمكة وثمانمائة وتسعين احدى

أشياء              ذلك بعد علي سمع ثم أشياء وغيره أبيه وبقراءة لفظّي مان الرابعة ماجاورتي
مان             الول والربع البخاري وثلثيات ماسلم ختم الماام الطبري المحب على أحضر وكذا

بن              الغني كعبد جماعة له وأجاز المسلسل بعد ذلك كل جماعة بن العز تساعيات
الشهاب              بن ماحمد والشمس الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له أجاز مامن وغيره، البساطي

. الكويك       ابن علي سمع مامن وغيره البوصيري
        . ودأفن       عشرة ثماني سنة شوال في بها ماات المؤدأب المكي الله عبد بن الله جار

. ماوسى.         ابن خط نقلًعن فهد ابن أرخه بالمعلة
          . سبع      سنة في فهد بن والتقي سلماة ابن علي سمع القائد الصفدي مابارك بن الله جار

.    . فهد.       ابن أرخه بمكة أربعين سنة المحرم في ماات وثلثين
        . بوادأي     وسبعين ست سنة شعبان سلخ في ماات الحسني الشريف الهذباني الله جار

.     . ًا      أيض فهد ابن أرخه بها فدفن ماكة إلى وحمل البار
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اسكندرية             نائب أقطاع تلقى العشرات، وأحد أخته ابن هأو بل قايتباي الشرفي جانباي
. وثمانين            احدى سنة في ًا ماطعون ماات أن يلبث ولم عنه قشير قائم

بن                الناصر ابن الدين شرف الماير بن الدين سيف قلون بن ماحمد بن حسين بن جانبك
ولما             شعبان الشرف أخيه سلطنة في طبلخاناه وأمار وخمسين بضع سنة ولد المنصور؛

ستمائة                ذاك اذ عدتهم وكانت بيته أهأل ماع القلعة في ًا ساكن استمر قلون آل دأولة زالت
بالسكنى             فأمارهأم برسباي الشرف تسلطن أن إلى عددأهأم يقلل الموت زال فما نفس

الترجمة              صاحب مان ًا نسب أقعد يومائذ فيهم يكن ولم فتحولوا القاهأرة مان شاءوا حيث
على               زادأ وقد وثلثين احدى سنة في ماات حسن، الناصر ولد بقليل قبله كان بل

. عقودأه         في المقريزي وذكره أنبائه، في شيخنا قاله السبعين،
      . ثم       أستاذه خاصكية صغار مان كان بالظّريف ويعرف برسباي الشرفي أماير مان جانبك

رءوس              مان صيره ثم عشرة أماره ثم ًا صغير ًا دأوادأار ثم ًا صغير ًا خازندار الظّاهأر عمله
فعمله              ولده في حقه للظّاهأر يراع ولم حزبه مان كان اينال تسلطن فلما النوب

الظّاهأر          بابنة وتزوج المحمل رساق السعادأة ونالته وعظّم ًا وخازندار طبلخاناه
وتعاظم           وطاش فخف ًا ثاني ًا دأوادأار وعمله بل خشقدم الظّاهأر وقدماه واستولدهأا،

صفد             بقلعة فحبسه الشاماية البلدأ إلى أخرجه ثم باسكندرية وحبسه عليه فقبض وتفاقم
الوجه              حلو الشكل ماليح وكان الخمسين، عشر في وهأو سبعين سنة فيها ماات حتى

أزبك             الماير زوجته على وخلفه وجبروت بخل مازيد ماع ونحوهأا الفروسية بأنواع ًا عارف
. الظّاهأري   ططخ مان

 
نوبة             رأس الجركسي يلبغا أبي كان بالفقيه، ويدعى جقمق الظّاهأري ططخ مان جانبك

الشرف              أيام في صار ثم الجمدارية أحد وهأو أستاذه وماات الظّاهأر، بن ماحمد الناصري
ثم            ثاني أمايراخور وعمله وطبلخاناه عشرة خشقدم الظّاهأر أماره ثم ًا خاصكي اينال

ثنتين               سنة في كذلك وهأو بالناس وحج سلح، أماير صار ثم أول أمايراخور ثم ًا ماقدما
وتوجه             رجوعه في بالعقبة الغراض لبعض وأماسك سيره في تصرفه يحمد فلم وثمانين
خير                 فيه وكان وثمانين، ثلث سنة رجب في به ماات أن يلبث فلم ًا مانفي القدس إلى به

وكذا              جماعة فيها قرر خشقدم تربة جوار تربة وله والصالحين العلماء ماع وتواضع وبر
في              كان لكونه زعم للمصلحة الدوادأ هأدماه ثم مانعم سويقة رأس عند سبيلً عمل

ابن               أجنادأ مان وكان الحاج مابشر جاء لما أنه بحيث به للسلطان المغري وهأو الطريق؛
عقله              ونقص تدبيره عدم إلى اشارة هأذا قاصده يرسل السلطنة يروم مان قال عثمان

. عنه   الله عفا
       . واستولدهأا     زينب ابنته على القصرائي الماين صاهأر جقمق الظّاهأري يلخجا مان جانبك

جودأ               قد وكان الثلثين؛ يكمل ولم وأربعين سبع سنة طاعون في عنهما وماات ًا، ذكر ًا ولد
عند              مان فتنظّر ووقفه صهره على وقرأه كالشفا وغيرهأا ماصاحف عدة به وكتب الخط

. زوجته     على خلفه الذي جقمق
. يأتي     الظّاهأري؛ هأو البلق جانبك

بطل              ثم وتنمر الينالية اليام في تأمار مان أحد برسباي، الشرفي بكري البو جانبك
     . أربع         سنة المحرم في ماات السورين بين مايالة ابن جاماع جوار يسكن وكان وشاخ

. النصر         باب بمصلى ًا اتفاق ًا امااما عليه المصلي وكنت وثمانين
ثمان             سنة للبحيرة تجريدة في العرب يد على قتل مامن الخاصكي الشرفي جانبك

الشرف           به استقر بالمشد، ويعرف المقدماين احد برسباي الشرفي جانبك وستين
في              أماسكه أن إلى التقدماة ماعها خشقدم الظّاهأر إليه اضاف ثم الشربخاناه في اينال
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الشرف             عنه افرج ثم القدس إلى نقل ثم باسكندرية وسجن الشرفية مان جماعة
. الحصني              التقي به واختص قوصون جاماع سر باب مان بالقرب ببيته فأقام وقدم قايتباي

السلطان             وشهد حافل ماشهد له وكان وثمانين احدى سنة رماضان في بطالً وماات
ًا             ماعدودأ ًا راماي وكان استاذه، تربة مان قريبة بتربة ودأفن المؤماني بمصلى عليه الصلة

. الله    رحمه مابجلً ًا ماتدين
          . سنة   ماحرم في طبلخاناه إمارة أن إلى فرقاه ًا صغير اشتراه برسباي الشرفي جانبك

ثم              ًا خازندار أولً وتقرر جزيلً ماالً فأفادأ النواب لتقليد الشام إلى وأرسله وعشرين ست
وليس             به ماعذوقة الماور غالب وصارت الحجاز إلى قرقماش سفر بعد ًا ثاني ًا دأويدار
برأيه              يعمل ماا صار حتى التمكن غاية أستاذه مان وتمكن كلم، ماعه الكبير للدوادأار

القربيين              عند بالشارع التي المدرسة عمارة في وشرع قرب؛ عن ينتقض ل وماا يستمر
بالدأوية              الطباء وواظبه القولنج إلى انتقل ثم بالمغص مارضه به وابتدأ زويلة باب خارج

دأونه              فحجبوا السلطانية الخدماة بعد الدولة أهأل سائر فعادأه المار به اشتد ثم والحقن
يباشر               وصار القلعة إلى بنقله وأمار له واغتم فعادأه العصر إليه نزل السلطان بلغ فلما
تماثل                أن إلى علج بكل وعولج السم سقى أنه الناس بين شاع ماا ماع بنفسه تمريضه

ًا             ماوعوك فرجع بالجيزة الصيد إلى ركب لنه ًا أيض فانتكس لداره ونزل الحمام ودأخل
سنة               وعشرين خمس عن وثلثين إحدى سنة الول ربيع في ماات حتى المار به وتمادأى

وتكفينه،              غسله مان فرغ حتى دأكة على بحوشه وجلس دأاره إلى السلطان فنزل ًا تقريب
 . ذكره            بمدرسته دأفن ثم ماعه بأجمعهم الناس وماشى المؤمانين لمصلى ًا راكب توجه ثم

للفقراء              البر كثير الدنيوية بالماور ًا عارف الخلق حادأ ًا شاب وكان قال أنبائه في شيخنا
يقدر                فلم يقدماه أن مارة غير أستاذه وهأم الدولة أهأل مان الظّلم يتعانى مان على ًا شديد

ستة               سوى بعده زوجته تلبث ولم المقدماين، مان أكبر وحاله نفسه في هأو وكان ذلك
السلطان               ونقل به، كان ماا فأصابها النكسة قبل أفاق لما جاماعها كان انه فيقال أيام

ماتقنة              عمارة وعمره بالربع فأخذ استهدم قد وكان ماسرور خان لهم وبنى عنده أولدأه
مان               لهم يتحصل كان الذي بالقدر الربع لهأل يفي ريعه مان يتحصل الذي صار بحيث

 : بقوله       شيخنا إليه أشار الذي وهأو جميعه
 جانبك الله حفظ ل قلت المال زنماآربـك أقضي أنا لي قال الدوادأار

 . عقودأه    في المقريزي وذكره
    . قانباي        ماماليك مان أصله قايتباي الشرفي المغربي ًا أيض له ويقال الشقر جانبك

بك              بردأ لتقليد إمارته في توجه حين لقايتباي فأهأداه الشاماية البلدأ أماراء أحد المؤيدي
جملة             مان وصيره عشرة أماره تسلطن فلما دأوادأاره عمل حتى به واختص البشمقدار

. الجملة             في ًا ماشكور وكان مارتين، المحمل أماير ثم مارة الول أماير وسافر الدوادأارية
حافل               ماشهد في السلطان عليه وصلى شهر نحو تعلله بعد ثمانين سنة شعبان في ماات

. تربته     في ودأفنه المؤمانين بمصلى
. بالشقر     ويعرف اينال؛ الشرفي جانبك

جماعة            أحد ماحمد الدين ناصر والد برسباي الشرفي ثم اقبردأي السيفي جانبك
. وتسعين.          إحدى سنة الولى جمادأى ثاني ليلة في ماات الصرغتمشية

     . اليام      أول في سجن مامن بقلقسين ويعرف برسباي، الشرفي الينالي جانبك
واستقر               المارة في يترقى زال ل ثم كبر على الكتابة وتعلم أطلق ثم جقمق الظّاهأرية

تسع              سنة في المحمل أماير وحج خشقدم، الظّاهأر أيام الكبرى الحجوبية في تقدماته ماع
ثم               يده ابهام وشل سوار كائنة في أسر مامن كذلك وهأو وكان التابكية وعمل وستين

في              وكان وثمانين، ثلث سنة الحجة ذي في ماات حتى الشام نيابة وولي تخلص
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.   .   . ًا  قريب يأتي البواب جانبك بمكان الفروسية
     . إلى        شيخ بعد ًا خاصكي صار شيخ المؤيدي الجركسي الوالي للتاج نسبة التاجي جانبك
بالبذل                ذلك كل حماة ثم صفد ثم غزة إلى فتحول وأثرى بيروت في الظّاهأر استنابه أن

بك                بردأ أقطاع على ليكون وستين ثمان سنة في خشقدم الظّاهأر عزله أن إلى حلب ثم
وبعد             مانها خروجه قبل ًا أياما تمرض أن يلبث ولم بالقاهأرة، الحجاب حاجب البشمقدار

السبعين،               عشر في وهأو السنة مان الثانية جمادأى في مانها السعادأة بدار ماات ثم تأهأبه
بذلك               المتوجه والقاصد العلم وجاء فمات تنم بعد الشام بنيابة التقليد إليه حرج قد وكان

. برسباي    فاستقر قطيا في
وكان              وقتا؛ باسكندرية وناب جدة نيابة ولي بل بمكة الترك أماير السيفي الثور جانبك

  .        . ابن    ارخه واربعين احدى سنة شعبان في بمكة ماات الثاني والحاجب الطبلخاناه احد
.     . ًا      قريب يأتي الجداوي جانبك مانه وماستراح المقريزي قال وغيره، فهد

     . العشرات        احد جقمق الظّاهأر صيره حلب على المتغلب عوض مان جكم الجكمي جانبك
. ًا           ماتوسط وكان وخمسين اربع سنة شوال في ماات حتى النوب ورءوس

          . مادة    مالطية في ناب أن إلى والوليات الخدم في تنقل الظّاهأري ًا أيض الجكمي جانبك
اينال                مالطية في بعده واستقر اسن وقد وستين؛ ست سنة الخر ربيع في بها ماات حتى

. الوالي  الشقر
.   .    . المؤيدي    هأو شكل حراماي جانبك العلئي هأو حبيب؛ جانبك

             . ست  سنة الحجة ذي في آماد إلى وصوله قبل وماات غزة نيابة ولي الحمزاوي جانبك
. ًا      ماشكور يكن ولم بدماشق ودأفن وثلثين

         . وتأمار    استاذه بن احمد المظّفر دأولة في ًا خاصكي صار شيخ المؤيدي الزيني جانبك
فعادأ              سوار إلى المجردأين في سافر ثم خشقدم، ايام في كلهأما طبلخاناه ثم عشرة

ناهأز               وقد وسبعين أربع سنة رجب ماستهل في ماات ثم ًا اشهر الفراش ولزم ماريض وهأو
. الشر       قليل ًا صين ًا عاقلًساكن وكان السبعين،

        . كلف    حين برسباي الشرفية الدولة في الستادأارية ولي الباسط عبد الزيني جانبك
فيها              وقرر ماوله حواشي جملة في الظّاهأر عليه قبض أن إلى واستمر بسدهأا استاذه
وأقام                الشام إلى رجعا ثم ماعه حج سيده عن أفرج ولما الفرج، أبي بن ماحمد دأوادأاره

سنة                رجب في وماات ًا، يسير بها فأقام اينال الشرف أيام في القاهأرة قدم أن إلى هأناك
. الصحراء          مان النصر باب خارج سيده بتربة ودأفن وخمسين ثمان

  . في           ماات ًا ظن بظّاهأرهأا السليماني خان ينسب وإليه دأماشق أماراء أحد السليماني جانبك
. وخمسين    سبع سنة شعبان

     . العرب         يد على قتل مامن الجمدارية نوبة رأس نائب الرحمن عبد مان السودأوني جانبك
. وستين      ثمان سنة البحيرة تجريدة في

.      . ًا  قريب الثور جانبك في ماضى السيفي جانبك
          . صار   حتى بعده مان وترقى أتابكيته، أيام في المؤيد اشتراه المؤيدي الشمسي جانبك

فأنعم              دأماشق إلى وتوجه عزل ثم بحلب الحجاب حجوبية ولي ثم طرابلس، أماراء مان
سنة                 بعده الذي أوائل أو القعدة ذي أواخر في فيها ماات أن إلى بها طبلخاناه بامارة عليه

.    .   . يأتي  المؤيدي هأو شيخ جانبك وخمسين تسع
 

  . مان          فر والحروب الوقائع تلك وصاحب المقدماين أحد برقوق الظّاهأري الصوفي جانبك
ابن             عند ظهر أن إلى بسببه جماعة واماتحن تطلبه، السلطان وأعيا باسكندرية ماحبسه

وكان.              قتله، سبب في واختلف وأربعين إحدى سنة الخر ربيع مانتصف في ماات دألغادأر
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. كرم           ول بدين يعرف لم ًا جبار ًا عاتي ًا ظالم المقريزي قاله فيما
  .      . ابن      أرخه وستين ثمان سنة في ماات جدة ماكس ماتولي الظّاهأري الطياري جانبك

. ثلثة      بعد التي ماع ويحرر عزم،
        . لدوادأاريته    ثم الكرك ثم صفد لنيابة أستاذه رقاه قايتباي الشرفي الطويل جانبك

بيغوت،              بن إبراهأيم دأار له فاشترت ولده وأم النجمي زوج جانم ابنة وتزوج بدماشق،
الظّلم               في الخصيف اينال حاجبها ماع واتحد دأينار؛ آلف بثلثة دأماشق دأور أجل مان وهأي
انفصال             بعد مانيته كانت حتى التجريدة ماع الخروج في نائبها على والمخالفة والمعاصي

  . الدماشقيون           واستراح وتسعين ثلث سنة شعبان أو رجب في إماا للتجريدة عنها نائبها
مانه.

قتله            الباشات جملة في المحمل ساق مامن العشرات؛ أحد البلق الظّاهأري جانبك
. وستين           ثمان سنة الجمادأين أحد في قبرس بجزيرة الماعوصة في الفرنج

سنة             البحيرة تجريدة في العرب يد على قتل مامن عفريت، البواب الظّاهأري جانبك
. وستين  ثمان

    . لجرباش       قيل فيما أصله جدة شادأ الدوادأار الجركسي جقمق الظّاهأري جانبك
مان             ًا قريب الظّاهأر مانه واشتراه الطياري اسنبغا بلوغه قبل مالكه ثم الناصري المحمدي

ًا،             خاصكي صيره تسلطن فلما أرزنكان تجريدة في ماعه وسافر وأعتقه وثلثين، سبع سنة
وأربعين،                تسع سنة في جدة شادأية ثم فيها تجددأ ماا وهأدم الكنائس على النظّر وله ثم

فزادأ                وللسلطان له كثير بشيء وعادأ قبله مان إليه يصل لم لما الظّلم في بخبرته فنهض
له                قيل حتى وعظّم وزيادأة نمو في فيها أماره زال ول كفاءته له وظهرت حظّوة، عنده

لجدة              توجهه لذلك وتعذر الستادأارية في المنصور به استقر أستاذه بعد ثم جدة، نائب
أعز                اينال الشرف أيام في كان ثم ًا، أحيان تقدم فيما عنها تخلف بل السنة، تلك في

الستادأارية            مان وأعفى الظّاهأرية، مان الله شاء مان بسفارته انتفع بحيث طائفته
وأثرى              الطبلخانات أماراء مان وصار القطاعات مان زيد بل جدة في تكلمه على واستمر

التربة            وأنشأ الكثير وغيرهأا ماصر بديار والضياع القرى مان وغيره بالشراء وحصل
والحوض           اليتام وكتاب والتصوف المدرسة على المشتملة القرافة باب خارج الجميلة
القبتين             وكذا البحرة، مان عليه احتوى وماا الوصف الفائق الهائل والبستان ذلك، وغير
مان            ًا قريب ماكة ظاهأر والسبيل والبستان هأمته علو على الدال تجاهأهما والرصيف

والبذل            بالعطاء الظّاهأرية عن فضلً الشرفية ومالك ذلك؛ وغير مانى بطريق العسيلت
فهو               الحجاز بلدأ مان سيما ل وجه كل مان الماوال عليه وانثالت العظّماء، له انقادأت

يتخلف              لم ولذا التحف إليه وجلبوا وغيرهأا؛ الهند مالوك أكابر كاتبه بحيث فيه المتصرف
المؤيدي                بخلع القائم هأو كان بل ًا ماقدما كونه ماع وستين أربع سنة في اليها المسير عن

مان              شوكته لقوة أماره وانحلل جانم برجوع ثم له واستجلبه به ترفقه مازيد ماع
في            به استقر خشقدم الظّاهأر استقرار مان أيام ثلثة وبعد وحواشيه؛ خجداشيته

وعقدهأا            حلها وصاحب المملكة مادبر وصار القباي، يونس ماوت بعد الكبرى الدوادأارية
وقصد             الملوك وكاتبه الفاق، في صيته وبعد ذكره وشاع عظّمته وزادأت الرحال وماحط

وماائة               دأفعة دأينار كألفي الذكر يفوق بما بالبذل وسمح غيره يسدهأا ل التي المهمات في
باللسانين             العبارة فصيح الشكالة حسن ًا حاذق ًا شهم ًا ماهاب وكان وفوقه، ذلك ودأون ناقة

   . بيد         ماقتولً ماات وأفحش أكثر وضدهأا كثيرة وماحاسنه ًا، سيوس ًا كيس القاماة قصير
سر               باب عند وستين سبع سنة الحجة ذي ماستهل الثلثاء يوم مان السفار وقت الجلب

وماا               القرافة؛ بباب بتربته دأفن ثم القلة باب عند عليه صلى ثم فجهز الناصري الجاماع
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المذل              المعز فسبحان ماملوك ماائتي مان أكثر مان ماماليكه مان عشرة دأون إل تبعه
 : قيل       ماا أحسن وماا يريد؛ لما الفعال

الجبال قلل على باتوا
تحرسهـم

القلـل تمنعهم فلم الرجال غلب

عز أعالي مان واستنزلوا
ماعقلهم

ًة فأسكنوا نزلـوا ماا بئس يا حفر

والحـلـل والتيجان السرة أيندأفنـوا ماا بعد مان صارخ نادأاهأم
والكلل الستار تضرب دأونها مانماحـجـبة كانت التي الوجوه أين

ساء حين عنهم القبر فأفصح
لهم

يقتـتـل الدودأ عليها الوجوه تلك

ًا أكلوا طالما قد أكلوا قد الكل ذاك بعد فأصبحوانعمـوا وماا دأهأر
 : ماعه           رصاص تنم لقتل ًا ماشير بك بردأ بن علي الفاضل وقال

والعراص شكت الدنا وبقاعمانه الرض ضجت الدوادأار
 الرصاص أذيب كما وأذيبتعـنـه دأنـياه الجبار فأزال

.  .   . ماضيا  عفريت جانبك الظّريف جانبك
كان            حبيب، جانبك له ويقال إينال الشرفي ثم اقبرس بن العلئي جانبك

رجع              ثم عثمان ولبن للغرب مارة بعده وفر تأمار بل أستاذه أيام في ًا خاصكي
بخير           يذكر مامن وهأو ثاني؛ أمايراخور وصار قايتباي الشرف مان يطلب

رزقه           تقلل ماع وكرم، تواضع ومازيد وآدأاب جيد وفهم للصالحين وتقريب
بن            يزيد أبي الروم لملك تسعين سنة أوائل في السلطان وأرسله وفروسية،

ذي             أواخر في فعادأ الفتن، ماادأة وحسم الصلح طلب في رسولً عثمان أبي
في             مارة فرسه كبابه حين للسلطان المنجد هأو ثم حنين بخفي مانها القعدة
ذلك             على يكافئه ولم مانهما، كل في وحمله بالحوش والثانية نحوهأا أو بركة

دأفنه            واستقر وتسعين؛ ثلث سنة المحرم في طويل مارض بعد ماات حتى
له            يقدر ولم برقوق، الظّاهأر بحوش أنشأهأا التي الحوش شادأ سرور بتربة

لمكة              توجهه حين السلطان ماع ليكون نفسه هأيأ بل لذلك؛ تلفته مازيد ماع الحج
. كف    حتى به فتلطف

.   .       . أولً  ماضى سلح أماير الظّاهأري ظطخ مان هأو الفقيه جانبك
       . الناصر    أستاذه ولد على خرج مامن كان برقوق الظّاهأري القرمااني جانبك

شفع             ثم بتوسيطه الناصر ورسم بعضها في سمر بحيث ماحن له ووقعت فرج
نسب              ولذا طويلة مادة بها وأقام قرماان ابن بلدأ إلى وتوجه عنه، فأفرج فيه

في              طبلخاناه إلى ثم عشرة إمارة إلى المؤيد بعد وترقى القاهأرة قدم ثم إليه،
أيام             في كلهأما الكبرى، الحجوبية إلى ثم التقدماة إلى ثم جقمق الظّاهأر أيام

   . رجوعه          في وماات قرماان ابن بلدأ إلى المجردأين مان كان ثم إينال الشرف
في            القرافة باب مان بالقرب ودأفن القاهأرة، إلى فحمل الصالحية مان بالقرب

    . ًا        عارف ًا عاقلًساكن وكان الثمانين على زادأ وقد وستين احدى سنة شوال
. قيل          فيما لشحه ومالبسه ماركبه في ماتجمل غير الرماح بأنواع

.    .     . عزم  ابن أرخه وستين أربع سنة ماات قصروه جانبك
.  . ماضى     الشرفي الينالي هأو قلقسيز، جانبك

تأمار             ثم الشاماية البلدأ إلى بمدة ماوته بعد خرج شيخ، المؤيدي القواماي جانبك
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فلم            عشرة فأماره خشقدم الظّاهأر أيام في القاهأرة قدم أن إلى بدماشق
الستين،             على زادأ وقد وستين، سبع سنة الولى جمادأى في ماات أن يلبث

     . الدأب      كثير ًا رئيس عاقلً وكان المؤمانين بمصلى عليه الصلة السلطان وحضر
. الله       رحمه الشر عديم الشكل حسن والتواضع

 . ماات            لضعفه التقدماة مان وفاته قبل بطل أنه غير المقدماين أحد كوهأيه جانبك
. سنة    في بمكة وأنا

    . وصار      وأعتقهما المؤيد اشتراهأما التي قانبك أخو المؤيدي المحمودأي جانبك
رءوس            مان وجعله عشرة؛ جقمق الظّاهأر أماره أن إلى ًا خاصكي بعده هأذا

ولذا             عاقبته أستاذهأم ابن دأام إن الشرفية وخوف ماعه قام مامن لكونه النوب
أن             إلى حشمة وعدم وخفة طيش ماع ووجاهأة كلمة له وصارت به، اختص

اقطاعه            وأعطى القلعة مان بالبرج وسجنه وأربعين سبع سنة في عليه قبض
أن              إلى الشاماية البلدأ إلى ثم اسكندرية إلى نقله ثم الشقر المؤيدي بك لخير

وقبض             الحمزاوي، قانباي نائبها على ووثب فتنة أثار أن يلبث فلم بحلب قدماه
بأمارة             إينال الشرف عليه وأنعم عنه، فرج أن إلى الشاماية بالبلدأ وسجن عليه
ناهأز             وقد ستين، سنة القعدة ذي أواخر في ماات أن إلى بطرابلس طبلخاناه

. ًا  تقريب الستين
     . المغربي      جانبك برسباي الشرفي هأو المشد جانبك ًا قريب يأتي المرتد جانبك
الجندية           في أياماه طالت شكل، بحراماي ويعرف شيخ المؤيدي جانبك ماضيا

وصار              جيد بأقطاع دأولته أول في جقمق الظّاهأر عليه أنعم أن إلى أستاذه بعد
حينئذ             وتزايد النوب رءوس في واستقر إينال، أيام في عشرة تأمار ثم ًا بواب

ذلك            في وله به، يسخرون والغلمان والصغار العبيد كان حتى وطيشه جنونه
سنة             الول ربيع في الثمانين نحو عن طويل مارض بعد ماات ماضحكة، حكايات

. المؤمانين       بمصلى عليه الصلة السلطان وحضر سبعين،
 .     . عشرة   سبع سنة ماات الدوادأار المؤيدي جانبك

     . أنعم      أن إلى جنديته طالت شيخ بجانبك ويعرف شيخ المؤيدي جانبك
بعدماا           ماات أن إلى الجندية تقارب ضعيفة بامارة خشقدم الظّاهأر خجداشية

.     . المنهمكين       المهملين مان وكان وسبعين ثلث سنة المحرم في بطالً شاخ
.    . ًا   قريب النوروزي في بعلبك نائب جانبك

       . بعده     توجه ثم الناصر عتقاء مان أصله بالمرتد ويعرف فرج الناصري جانبك
المؤيد               بعد ًا خاصكي صار ثم المرتد له قيل ولذا ماصر إلى عادأ ثم جركس إلى

السقاية             ماباشرة بعد جقمق الظّاهأر دأولة أول في عشرة تأمار أن إلى شيخ
إلى              الطبلخاناه أماراء مان الشرف دأولة في ثم النوب رؤس مان صار ثم ًا أياما

ًا            رزق وأعطاه أقطاعه الظّاهأر أخرج وشاخ كبر فلما المقدماين مان صار أن
         . جاز    وقد وسبعين احدى سنة الحجة ذي في وماات سنة نحو فدام يأكله

الينالية          الشرفية التربة مان بالقرب أنشأهأا التي بتربته ودأفن الثمانين،
الباطن           سليم ًا ماتواضع الجانب لين الشر ماكفوف ًا خير ًا دأين وكان بالصحراء،

. الله    رحمه بخل ماع
حاجب          الناصري برسباي خجداشيه عند بعده خدم فرج، الناصري جانبك

المذكور            أستاذه بأمار هأذا ركب الشام نائب الجكمي إينال خرج فلما دأماشق
الظّاهأر            عليه فأنعم دأماشق، قلعة إلى وحمله عليه قبض حتى طائفة في

ناب              حتى تنقل ثم بها ًا ثاني ًا حاجب صار ثم بدماشق طبلخاناه بأمارة لذلك جقمق
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ماات              أن إلى بالبذل ذلك كل بطرابلس ثم التاجي جانبك بعد بحماة ثم بصفد
حشمته،           وشكرت السبعين، جاز وقد وستين؛ تسع سنة رجب في بطرابلس

. ًا      زائر ال القاهأرة يدخل يكن ولم
  . بعد         صار بعلبك بنائب ويعرف دأماشق نائب الحافظّي نوروز النوروزي جانبك

عشرة            جقمق الظّاهأر أماره أن إلى ًا خاصكي بعده عمل ثم للمؤيد أستاذه
بها،            المفسدين لقمع النبوية المدينة إلى جهزه ثم النوب رءوس مان وصار

العرب           مان بجراحة اصابته ماع وشجاعته سيرته وحمدت سنين هأناك فأقام
أن             إلى ماصر إلى رجع ثم الشريف؛ للقبر للستشفاء ًا سريع ودأخل رقبته في

باقطاع             هأناك وهأو عليه وأنعم مادة؛ ًا أيض فأقام بها الترك أماير لمكة أرسله
القطاع            اخراج بعد ماصر إلى بعودأه رسم ثم الفقيه برماش تغري شريكه

صبحة           فقدماها عوضه الترك امارة في المستقر التاجي لبردأبك إليه المشار
بطبلخاناه           أقطاعه على زيادأة عليه فأنعم ولده وسلطنة نفسه الظّاهأر خلع

ثمان             سنة العلئي يونس بعد اسكندرية نيابة في الشرف به استقر أن إلى
نحو             عن وستين خمس سنة صفر ماستهل في ماات حتى بها فأقام وخمسين

جمع            جنسه أبناء في نادأرة ًا خير ًا ماتواضع ًا كريم ًا ماقداما ًا شجاع وكان الثمانين،
. الله       رحمه والديانة والكرم والتواضع الشجاعة بين

 .         . وماات   صهيون نيابة وله ثم عشرة جقمق الظّاهأر أماره ًا أيض النوروزي جانبك
أربع            سنة رجب في عنها ماعزولً القاهأرة ًا قادأما كان حين بالعريش بمنزله

. الله.       رحمه وإقدام شجاعة ذا وكان وخمسين
      . الشرفية    الدولة في ًا خاصكي بعده صار الجكمي يشبك اليشبكي جانبك

وصار             وأربعين ثمان سنة بعد عشرة تأمار ثم الظّاهأرية في ًا ساقي ثم برسباي
له             أضيفت ثم والججوبية مانه كره على القاهأرة ولية ولي ثم نوبة رأس
الولية             على واستمر مادة، بعد عنها عزل ثم وخمسين أربع سنة في الحسة
الظّاهأري            لجين على القبض بعد الزردأكاشية إلى اينال الشرف نقله أن إلى

سنة              الول ربيع في ماات ثم قليلة ًا أياما الفراش ولزم مارض بل يباشرهأا فلم
بالصحراء،           الطويل طيبغا بتربة ودأفن الكهولة أوائل في وهأو وخمسين، سبع

بأنواع          وماعرفة ورشاقة ظرف ماع أحكاماه في السيرة ماشكور وكان
كان          بحيث ويقظّة وذكاء ماحاضرة وحسن الفضائل في وماشاركة الفروسية

. عنه       الله عفا جنسه أبناء في نادأرة
        . حتى    وتدرب وفهم وقرأ الكتابة وتعلم سيده رباه حيدر مان اليشبكي جانبك

أماير              ثم الول أماير أستاذه كان ولما وخبرته؛ يقظّته لمزيد ماوله باب هأو كان
في            ماعه وسافرنا قلب وقوة وشجاعة وتدبير فروسية عن هأذا أنبأ المحمل
الحاج،           المسافر بأذكار البتهاج ماصنفي مان نسخة له وأهأديت فحمدناه الول
لحماة               ًا ماسلم سار ثم التردأدأ بعض إلى وله صلغاي؛ بن بكر أبي ابنة زوج وهأو

. عليك           هأو انما المعول السلطان له وقال نائبها، ماوله استقرار حين
تغري           عتقاء مان أصله بها السلطان ودأوادأار بدماشق المقدماين أحد جانبك
تجريدة            في قتل العرفان جهله ماع يزعم وكان حلب نائب التركماني برماش

وسبعين     ثلث سنة  سوار
أن            إلى اماتحن ثم ًا ساقي وعمله بأستاذه اختص اينال، الشرفي بلط جان

وحضر           وسبعين ثلث سنة رماضان في وماات عشرة، قايتباي الشرف أماره
حالً           أحسن الهيئة جميل ًا ماليح طوالً وكان بالمؤمانين، عليه الصلة السلطان
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. خجداشيته  مان
كان           حين فقدماه المحجوجب باي لدولت أصله قايتباي، الشرفي بلط جان

ًا           خاصكي وعمله فأعتقه للشرف غيره ماع فقدماه يشبك للدوادأار بملطية ًا نائب
والناظر             أوقافه في الشادأ وصيره بل قفص؛ أربك عن ًا عوض ًا صغير ًا دأوادأار ثم

الجهات          مان وغيرهأا لطرابلس المناشير دأوادأارية ماع سرياقوس خانقاه على
حين             آخوخ شاذبك عن ًا عوض عشرة أماره ثم لرفعته؛ وماحبة تنميته في رغبة
عادأ             فلما وتسعين ثلث سنة في المحمل على وأماره القلعة نيابة في استقر

المجردأين             ماع سافر بل تتم فلم ًا ثاني الحج إمارة وألبسه أربعين إمارة أعطاه
ابن             إلى رسولً عينه ثم بها فدام حلب إلى الشاماي قانصوه باشهم الذين

ماع             جمعة بن البدر ماعه وعين وتسعين ست سنة رماضان في وذلك عثمان
ابن            أمار واستقر عادأ ولما المماليك تجارة أعطاه غيبته وفي عليه، النعام

تجاه             الباسط عبد الزيني بيت له استبدل ثم تقدماة أعطاه الصلح على عثمان
تحته             ومااتت اينال الشرف بن المؤيد ابنة تزوج قد وكان ًا جد ورقاه مادرسته

. بعقل       وذكر السر كاتب الزيني ابنة وزوج
صيره           ثم أستاذه خاصكية مان كان بالبهلوان، ويعرف برسباي الشرفي جانم

وجعله           عشرة اينال الشرف وأماره والحبس، بالنفي بعده اماتحن ثم ًا ساقي
الخر            ربيع في وماات الباشات؛ جملة مان المحمل وساق النوب رؤوس مان
تام            الشكل ماليح طوالً وكان الكهولة؛ أوائل في وهأو وستين اثنتين سنة

ًا           ماسرف الصراع في ًا رأس الفروسية بأنواع ًا عارف ًا كريم ًا ماقداما ًا شجاع الخلقة
. نفسه    على قيل فيما

 
عمله            ثم جركس مان استقدماه ولذا قريبه هأو بل برسباي الشرفي جانم
ست             سنة في قدماه ثم الطبلخاناه إمارة في غيره ماع أشركه ثم ًا خاصكي

وكان            أرزنكان إلى العسكر صحبة تجردأ أن إلى أمايراخور عمله ثم وثلثين
نقل            ثم مادة باسكندرية وحبسه التابك عليه فقبض قريبه ماوت بعد قدوماهم

بطالً             لمكة وأرسل وخمسين إحدى سنة في أطلق ثم الشاماية البلدأ إلى مانها
وقدماه            اينال الشرف أطلقه أن إلى الكرك بقلعة حبس ثم للقدس ثم

غائلته             مان خاف المؤيد تسلطن فلما الشام ثم حلب نيابة أعطاه ثم بالقاهأرة
ولده            ماجئ واتفق أماكنهم ماتى عليه بالقبض دأماشق أعيان وكاتب شوكته لقوة
ذلك             وكان مادة بعد بذلك فوعد الماراء بعض في ًا شافع القاهأرة يحيى الشرف
ذلك             في عليهم وأخذ لوالده جمهورهأم أذعن حتى الماراء ماع ًا سر لمشيه ًا سبب

وضم            لبيه تم قد المار ان وعنده ورجع خطوطهم واستكتب والمواثيق العهودأ
بعد               فبادأر صلحه يعتقد مان به يبشره وماا المناماات مان يراه كان لما ذلك أبوه

إلى              ذلك وغير وماتاع وقماش خيول مان مااله جميع فيها نهب هأجة وقعت أن
بعض            له فحسنه كذلك القاهأرة دأخوله في وتوقف وجه، أقبح على الميدان

الصالحية          إلى ًا مانهوب ًا ماطرودأ ووصل المخالفة أماكنته فما أتباعه مافسدي
إلى            مانهما كل أماكن وماا يده في فسقط خشقدم الظّاهأر استقرار فبلغه

بعد             اليها وعادأ دأماشق نيابة في حاله على به استقر حتى لصاحبه المخادأعة
دأماشق          عوام ماع أماره وتلفى رغمه على سرياقوس لخانقاه وصوله

يقتضي          ماا السلطان ماع استعمل وكذا العدل وسلوك والمغالطة بالحسان
يتوجه             وأن بالعزل ماديدة بعد له أرسل بل ماعه ينجر فلم خاطره استجلب
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الشرق            جهة إلى وحشمه بمماليكه دأماشق مان وخرج يجب فلم بطالً للقدس
إلى               وقدم ماعه فقام بك حسن آماد لصاحب توجه أن إلى فيه أماور له ووقعت

مان                قتله مان فيها عليه دأس أن إلى الرهأا إلى فعادأ أماره ينتج فلم حلب ماعامالة
الشرف            بولده بك حسن وأرسل وستين، سبع سنة الول ربيع في ماماليكه

بطالًووبخ            للقدس بتوجهه فأمار عليه السلطان لستعطاف له قاصد ماع يحيى
ماعه           وجهز خلعة وألبسه عنه رضى حتى الماراء وساعده فاعتذر القاصد

ًا             ماحب السنة اثر ًا ماقتفي ًا ماتعبد ًا دأين جانم وكان هأدية، ماع لمرسله هأائلة أخرى
والمؤاساة          الفضال كثير القاماة قصير الشيبة مانور والصالحين الفقهاء في

لم             مان ماع وانقيادأه حركته عدت بحيث أحواله في ًا ماتحري أحكاماه في ًا ماجتهد
وسرعة             وبادأرة حدة ماع والنهب السفك مان عنها نشأ لما ماحنة العاقبة يتدبر
قاسم            كالزين أصحابه ثقات مان ًا أحد رأيت وماا كثيرة ماحاسنه ولكن حركة

هأو              بل ماعهم له ماال ل وأنه جميلة ًا أوصاف عنه ويذكر إل القادأريين والبرهأان
اليد            ماعه فله النويري الفضل أبو الكمال ماكة خطيب وأماا كأحدهأم، فيه

فقد             وبالجملة ًا، مالك إل رجع ماا فانه الشام عليه وردأ حين ًا خصوص البيضاء
. وإيانا       الله رحمه ًا شهيد وماا ًا سعيد عاش

      . سنه      صغر ماع ترقيه في بالغ السلطان أخي ابن قايتباي الشرفي جانم
الشاماية           البلدأ وسافر الشربخاناه شادأ ثم الكسوة ثم الجوالي نظّر فأعطاه

بن             العلء ابنة زوجته اخت وزوجه قدماه ثم الوصف يفوق ًا شيئ مانها فجبي
على              استفيض حسبما عزم بل يحصى ل ماا ذلك بسبب إليه وسيق بك خاص

الدوادأار            مان قيل فيما ًا ماسموما ماات أن يلبث فلم الكبرى الدوادأارية إعطائه
توعك              أن بعد العشرين على زادأ وقد وثمانين أربع سنة الخر ربيع في وذلك

فأقام              ليلً بولق إلى العزى بسويقة بيته مان ماحفة في وحول حادأ بمرض ًا أياما
وكفن              فغسل ًا أيض ماحفة في الزوال وقت فحمل ماات ثم لها التالي اليوم به

والعسكر         الماراء وجميع السلطان شهده المؤمانين بمصلى عليه وصلى
بالقبة           فدفن السلطان تربة إلى ونحوهأم الماراء وماشى الحنفي ال والقضاة

ًا             حيي عاقلً ًا ساكن ًا شاب وكان فقده، على الناس وغالب هأو وتأسف مانها الكبرى
. الجنة      الله عوضه الجمال في غاية

بمزيد         المذكورين العشرات أحد بالشقر ويعرف قايتباي الشرفي جانم
       . وكان     وثمانين اثنتين سنة المحرم في ماات ًا مابغض ًا شهم كان لكنه الفروسية

غير             اليها توجهه قبل فمات البحيرة كشف على بيسير ماوته قبل أمار قد
. عليه  ماأسوف

 
      . به    واستقر ودأوادأاره؛ سيده خازندار عمل الزردأكاش تمرباي السيفي جانم

وأحد            عصاه نوبة رأس كان أن بعد أماره أول الزردأكاشية في السلطان
بثروة            ويذكر جفاء؛ الدوادأار مان له وحصل لسوار سافر مامن وكان العشرات،

قد             ولكنه خير عدم ماع وغيرهأا المشتروات والرزق القاطيع مان ماعه ماا لكثرة
   . أن          بعد ماات لليتام ًا وماكتب سبيلً حلب زقاق مان بالقرب مانزله بجوار ابتنى

في             بعده واستقر وثمانين أربع سنة شعبان في الول مارة ل عين كان
. الخاص     ناظر الجمالي يشبك الزردأكاشية

     . في     السكندري التاج على قرأ الخازنداري الجداوي جانبك السيفي جانم
تحري               على له حلفه ماع ذلك في به وتلطف أستاذه ايام ماعه به وحج القرآن
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وكتب            الجللي يس ماع وأتقنه المنسوب الخط وكتب فيه، ماصروفه في الحل
الظّاهأر            مان لتخلصه وسيلة وكان وزماكه أتقنه جليل ماصحف مانها أشياء به

في            الباشات أحد كان بحيث بالفروسية يذكر كان وكذا أستاذه؛ بعد خشقدم
وقد            اليهم، واحسانه الفضائل ذوي في رغبته ماع ذلك كل المحمل، سوق

ماال            على حماة نيابة في الكبير الدوادأار بسفارة قايتباي الشرف به استقر
ورسم           السلطان فعاكسه القاهأرة إلى عودأه رجاء استعفى ثم ًا يسير فأقام

وكان            الطيوري؛ سيباي النيابة في عوضه وقرر ًا كبير ًا أماير بالشام يكون أن
.        . وثمانين  ثمان سنة بدماشق بلغنا فيما ماات أعرج ًا قصير

يزوجه             أن ورام قدماه مامن الوقت سلطان وقريب كان حلب قلعة نائب جانم
. وتسعين        سبع سنة في واياهأا هأو فمات ابنته

 . ماات         خمسمائة بجانم ويعرف ودأوادأاريته ماماليكه أحد جقمق الظّاهأري جانم
. بالطاعون      وخمسين ثلث سنة صفر في

قوصون           جاماع لباب المقابلة المدرسة وصاحب الدوادأار يشبك خالة ابن جانم
الماشاطي          ماحمودأ المظّفري البلبيسي يس خطبها خطبة وبها الشارع مان

الصعيد           كشف وتولى عشرة تأمار بل الدوادأارية أحد كان بصاحبها بخصوصيته
قيل             فيما لقريبه انتماءه يكره وكان جملة الملك مانه أخذ بحيث وحصل وفتك
أماراء             لبعض كان أن بعد برسباي الشرفية مان وأظنه تجاريد عدة في وسافر

الشام.
          . أماير   صار ثم السقاة نوبة رأس أستاذه أيام في ولي شيخ المؤيدي جانم

عاقلً             ًا ساكن وكان اينال، الشرف أيام في كلهأما النوب رءوس مان ثم عشرة
.       . وستين  احدى سنة المحرم في ماات ًا وقور ًا حشم

العيني             قال وطرابلس، حماة وفي غزة في وناب تقدماة أعطى قد كان جانم
.   . شيخنا           ذكره عشرة أربع سنة في ماات شر، كل إل عنه يشتهر لم

. الماضي       بداق والد يوسف قرا بن جاهأنشاه
سنة            في عليه عرض رأيته الشافعي العطيري ماحمد بن ابراهأيم بن جبريل

. وتسعين  خمس
   . البرهأان         على سمع الشافعي الدماشقي ثم القابوني ماحمد بن علي بن جبريل

والبدر           النحاس بن الكمال وعلى للبخاري المفردأ الدأب جماعة بن ابراهأيم
سمع            وحدث وجماعة ماروان بن ابراهأيم بن واسمعيل البعلي ماحمد بن حسن
   . في          بدماشق ماات للتلوة ًا ماديم ًا خير ًا صالح ثقة وكان لي أجاز الفضلء مانه

. الله         رحمه المائة جاز وقد وخمسين خمس سنة المحرم
       . تمرلنك    بن رخ لشاه جقمق الظّاهأر جهزه بالشام السلطان دأوادأار ججكبغا

قاضي              وابن الديري وابن حجر ابن عن سالك إنه وقال النهر وراء ماا مالك
يسأل              ولم بخير أو طيب أقول وأنا انفرادأه؛ على واحد كل المزلق وابن شهبة

. ذلك             بعد وماات بقية، الناس في بعد لله الحمد قال ثم غيرهأم عن
.     . وعشرين         تسع سنة ماات راجح بن لحاف بن جخيدب بن جندب بن جخيدب

. قطلي    جار في جرقطلي
 

. التي           ماحمد والد برقوق بن فرج الناصري المحمدي الجركسي كرت جرباش
ابنته             وزوجه وصيته إليه أسند مامن وكان ًا سلحدار صار حتى أستاذه عند ترقى

ل            ثم ثاني أمايراخور جقمق الظّاهأر أيام في وعمل ًا أولدأ واستولدهأا شقراء
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على            قبض فلما خشقدم الظّاهأر دأولة في التابكية عمل حتى يترقى زال
ثم           فاختفى ليملكوه إليه وتوجهوا المماليك وثب برسباي الشرفية مان جماعة

والماراء            المماليك مان وعدة ابنه وماعه وأركبوه ًا كرهأ مانها فأخذوه لتربته توجه
مان            فصرف السلسلة لباب المقابل للبيت وصل أن إلى القاهأرة به ودأخلوا

فقام            بالسطبل وكان السلطان إلى ًا فار هأو وساق الماراء لبيوت ماعه كان
نفاه             أن إلى ماعهم ركوبه عليه فحقد ذلك وماع الفتنة؛ وخمدت وعانقه إليه

ثم               يوم كل في له دأنانير خمسة وصرف الخيل ركوب في له الذن ماع لدماياط
سبع             سنة شوال في قرب عن ماات حتى ببيته وأقام القاهأرة إلى أحضره

والقضاة          السلطان شهده ماجمع في المؤمانين بمصلى عليه وصلى وسبعين
.       . الشعر    كثير لكونه كرت له وقيل برقوق الظّاهأر بتربة ودأفن

         . عشرة   العزيز ابنه أماره ثم ًا خاصكي أياماه في كان برسباي الشرفي جرباش
وخمسين،            اثنتين سنة في بها وتوفي غزة لتابكية جقمق الظّاهأر أخرجه ثم

. به    بأس ل وكان
   . المماليك      مان كان بعاشق ويعرف برقوق الظّاهأري الكريمي جرباش

ثم             ًا سلحدار ثم ًا خاصكي الناصر ابنه أيام في صار ثم ماعتقه أيام السلطانية
المملكة             في استقر لما ثم وحبسه شيخ أماسكه ثم نوبة ورأس عشرة أماير

أماير            ثم الكبرى الحجوبية برسباي الشرف وله ثم قدماه بل وأماره أطلقه
إلى             نفاه ثم ماجلس إمارة إلى وعادأ انفصل ثم طرابلس نيابة ثم ماجلس

الظّاهأر            قدماه حتى بدماياط واستمر فأبى غزة نيابة عليه عرض ثم دأماياط
عنها             المنصور صرفه لعجزه ثم سلح أماير ثم ماجلس أماير جعله ثم جقمق؛
في           ماات حتى الصاحب سويقة في لداره ًا مالزما واستمر أقطاعه، وأخرج

بالصحراء،           أنشأهأا التي بتربته ودأفن شاخ؛ بعدماا وستين احدى سنة المحرم
. اللذات              في قيل فيما انهماكه ماع البندق رماي في ًا رأس ثروة ذا ًا وجيه وكان

   . خواص       مان كان المصارع برقوق الظّاهأري القاسمي الدين سيف جركس
في            دأمارشاس عن ًا عوض حلب نيابة الناصر ابنه فوله بعده وتقدم أستاذه

ورجع               يوماين، أو ًا يوما بها الناصر اقاماة مادة ال بها يقع ولم وثمانمائة تسع سنة
بناحية             عشر سنة في قتل ًا شجاع ًا شهم وكان جكم، مان ًا خوف للقاهأرة ماعه

    . أنبائه.         في شيخنا ذكره دأهأر بعد تسلطن الذي جقمق الظّاهأر أخو وهأو بعلبك
. الناصرية   خطيب وابن

القوادأ               احد العمري عمر بن الله عبد بن الكريم عبد بن احمد بن النصيح جشار
رأسه.             وقطع واربعين ست سنة صفر في بجدة الحديد ماقتلة في قتل بمكة

. يوماه      آخر دأفن ثم به وطيف
سبع             سنة الحجة ذي في ماات الحجازي الشريف المجاش الله عبد بن جشار

   . اعيان          مان كان المكي الحسني نمي أبي بني مان قاسم بن جشار وخمسين
 . ماات           فرسه كبيش فعقر أدأاخر يوم كبيش مابارزة إلى بدر ًا شجاع الشراف

.     . ماكة         في الفاسي ذكره بالمعلة ودأفن بمكة عشرة احدى سنة الحجة ذي في
. بمكة         وخمسين ثمان سنة المحرم في ماات الخضيري، جشار

 
فضل               ابن عريف بن حريز بن زهأير بن سليمان بن جعفر بن ابراهأيم بن جعفر

الزهأري          القاهأري السنهوري الدهأني القرشي الفتح أبو الزين فاضل بن
         . بسنهور  وثمانمائة عشر سنة بخطه كتبه كما ًا تقريب ولد المقرئ الشافعي
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ففارقهم             العرب أماراء أهأله عن الهجرة قلبه في الله فأوقع بها ونشأ المدينة؛
جليدة             ابن جاماعه إماام نظّر تحت وأقام الغمري، الله عبد لبي المحلة إلى

على             للسبع وجمع الزهأر جاماع فنزل القاهأرة إلى تحول ثم القرآن عنده فقرأ
والتيسير          الشاطبية سمع ثانيهما وعلى السكندري، والشهاب القادأر عبد أبي
التاج            وعلى الكهف في الحزب إلى لكن الماام النور على وكذا والعنوان،

الطلياوي          الشهاب وعلى آخره إلى الحقاف ومان المفلحون؛ إلى الطوخي
القلقشندي           العلء وعلى النساء إلى الكركي البرهأان وعلى لغالبه الدائم وعبد

والزين           شيخنا وعلى البقرة أثناء إلى الميموني والتاج العطار بن والشمس
علي            يعقوب ماع وللسبع المفلحون إلى النحراري زين وابن المصري بكر أبي

وللربعة            العرج دأانيال بن الفخر على عمران آل إلى وللعشر رضوان الزين
رأس             إلى لكن كثير لبن وكذا ولعاصم العفصي الشمس على ختمة في عشر

الشاطبية             شرح بحث في عنه وأخذ تيمية بن التاج على الصافات في الحزب
وعليه             طاهأر الزين علي أفلح قد لثناء لكن لنافع وكذا وللكسائي القاصح لبن
كثير          ولبن والفاسي للجعبري شرحيها باستيفاء الشاطبية البحث في سمع

ذلك            في وأكثر الخميمي، وقاسم النويري القاسم أبي على البقرة أثناء إلى
الشاطبية           الفن كتب مان الصالحي البرهأان على وقرأ ودأرج دأب عمن

الشمس           اجازه وكذا له؛ كلهم وأذنوا الطبري، ماعشر لبي والتلخيص والعنوان
الحديث            في اشتغل بل القراءات على يقتصر ولم آخرين في القباقبي بن
فحضر        وغيرهأا والحساب والفرائض والصرف والعربية والصلين والفقه

الحجازي          والشمس وغيرهأا الثلثة الكتب تقسيم في السبكي الشرف دأروس
ألفية           في دأروس ماع للسنوي القطعة في والقاياتي للروضة ماختصره في
وابن           الجواماع جمع في دأروس ماع الروضة في والونائي والصرف العراقي

سمع            وكذا وغيرهأا، والحساب الفرائض في ًا كتب أخذ وعنه الحاوي في المجدي
طاهأر          الزين وعلي والنحو، والحديث الفقه في القلقشندي العلء علي

باستيفاء           اللفية عليه وسمع ًا، بحث بردأي للجار وشرحها الحاجب لبن الشافية
في          الشمني التقي ولزم هأشام؛ لبن وتوضيحها المصنف لبن شرحها

الغمري،          الله عبد أبا وصحب وغيرهأا، والبيان والمعاني والعربية الصلين
وعلى          عبد، ماسند وماعظّم بالولية المسلسل الفاقوسي الزين علي وسمع

المسلسل           الكنانية عائشة وعلى وغيره، المسند في الله نصر بن المحب
ورضوان          كشيخنا الماضين شيوخه مان آخرين في العين وبحرف بالولية

بن          الزين على الخط وجودأ غيرهأم، ومان والشمني والصالحي والقلقشندي
عليه            فقرأ ًا قديم لها وتصدى بغيرهأا، يذكر ولم القراءات، في وتقدم الصائغ

عليه             وشهد أخرى بعد طبقة عنه الفضلء وأخذ به، النتفاع وعم كثيرون خلق
المجودأ           الفاضل بالشيخ ووصفه وأربعين ثمان سنة في مارة كشيخنا الكابر

ثم           المفنن المجودأ بالفاضل بعده ووصفه الباهأر، الماثل الماهأر الوحد الكامال
بل           الوحد؛ المفنن المجودأ المقرئ الفاضل العالم بالشيخ وفاته سنة في

   : هأذا          على وقفت فقال التجويد صناعة في المفيد الجاماع سماه ًا كتاب له قرض
فوجدته          المجيد القرآن لتلوة المجيد والتحرير النضيد والدر الفريد العقد

فالله         ًا مانوع والسهاب وللحشو الفضائل لشتات ًا وحاوي ًا جموع ًا ماجموع
لمن           المعدة الغرفات أعلى ويعده الخيرات جواماع جمعه على جاماعه يجزي

البغدادأي            السلم عبد والعز البلقيني العلم له قرضه وكذا ًا ماطيع لربه كان
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والسكندري         الحنبلي والعز قرقماش وابن والكافياجي والشمني الديري وابن
ماؤلف            على بالكتابة البغدادأي الله نصر بن المحب يسمح ولم العطار، وابن

يرع              لم ثم فيه، بالجادأة له الترجمة صاحب شهادأة بعد إل التجويد في البقاعي
أن             كادأ حين بالمؤيدية القراءات تدريس في عليه وثب حين ذلك له البقاعي

المفيد             الزهأر الجاماع له ًا أيض وكذا بردأبك ماخدوماه بجاه عليه وتقوى له يتم
كونه           وماع ذلك؛ وغير والتجويد الرسم صناعة مان عشر الربعة لمفردأات

العربية            أقرأ ربما بل اقرائها على يقتصر لم القراءات عدا فيما ًا قاصر
للمبتدئين،          وغيرهأا براعة ًا أيض فيها وله والحساب والفرائض والفقه والصرف

إنه          حتى ماشاركة الفقه عدا ماا سمينا فيما  وله
فيشا              بن حسين كالبدر المذاهأب في فضل له صار مامن واحد غير عليه قرأ

ذلك           كل ماذهأبهما، فقه في الحنبلي السعدي والبدر الحنفي سكنا الحسيني
بعض            له أحسن وربما ومارتبات رزيقات مان باليسير ويتقنع الفاقة يتجرع وهأو
دأنانير              خمسة شهر كل في ماهدي مان يشبك الكبير الدرادأار له رتب بل الماراء

وقبله             وبيبرس السعداء سعيد في بعده ونزل ذلك، وغير سنة كل في ًا وقمح
في            وتكلم بالجوالي يسير مارتب وفي ًا شافعي كونه ماع الحنفية البرقوقية في

أن              حتى بالفن الفاق في اسمه وطار ًا يسير حاله وانصلح وجا سار جاماع نظّر
يتخلص              لم الفاتحة يحسن ل البر عبد الشحنة ابن أن ادأعى لما القلقيلي النجم

 . وعرض           الصلة بها تصح بأنها ابحضرته عليه قرأهأا حين السلطان باعلماه ال
وبقي               مادة به دأام فالج له عرض وكذا بواحدة، فأبصر له وقدح بعينيه رماد له

مان              البديع القول كتبه وماما والقراء، الكتابة عن ينفك لم ذلك وماع بقايا، مانه
عليه            الشهادأ في لي واستكتابه الي تردأدأه وكثر بعضه ماني وسمع تصانيفي

عليه              قرأ ومامن ماجلد، نحو تكون مانهم لكل إجازته خلق وهأم عليه يقرأ لمن
إصلحه،           يعسر ماا المستحكم الخلط مان السانيد وفي القادأر، عبد أخي

وطرح            الخاطر وصفاء غيره في ماشاركة ماع الفن بهذا ماتفردأ فهو وبالجملة
أن             بعد فارقها ولذا بهما وإماا زوجته وتنكن بالفقر إماا المعيشة وكدر التكلف

ماتعللًحتى            يزل لم ثم الخصوصي؛ على الشريف انعام خديجة ابنتهما تزوج
السعداء؛            سعيد صوفية بحوش ودأفن وتسعين أربع سنة القعدة ذي ي ماات

. وإيانا           الله رحمه اليها المشار وابنته فاطمة اسمها شقيقة ًا أخت وخلف
.        . بمكة      وأربعين تسع سنة شوال في ماات المهدي عبد بن احمد بن جعفر

أخي             ابن الشافعي القاهأري البلقيني نصير بن رسلن بن بكر أبي بن جعفر
 . ذكره          احمد والشهاب ماحمد الدين وناصر رسلن البهاء وأخو عمر السراج

ًا            دأين فاضلً ًا فقيه كان فقال ًا استطرادأ أنبائه مان والده ترجمة في شيخنا
. رسلن            بعد وتأخر كسمنودأ البلدأ بعض قضاء وولي الحكم في ناب ًا ماتواضع

بمعجمتين          -  الشويخ بابن ويعرف الحنبلي البعلي جعفر بن ماحمد بن جعفر
ابن -            الرحمن عبد الزين علي وسبعمائة وتسعين خمس سنة في سمع ماصغر

الفضلء            مانه سمع وحدث ببعلبك الصحيح الزعبوب بن الرحمن عبد بن ماحمد
. قبلها       ماات فكأنه الرحلة في لقيته وماا

 
أخو              المالكي المكي الغيث أبو الغياث القوي عبد بن ماحمد بن يحيى بن جعفر
     . سنة        الحجة ذي في ولد القوي عبد بابن ويعرف وأبوهأما التيين وفضل ماعمر

بالقاهأرة          وعرض ًا، وكتب القرآن فحفظ ونشأ بمكة وثمانمائة وخمسين ست
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أخذ           ومامن وغيرهأما؛ والعربية الفقه في واشتغل كاتبه وعلى شيوخها على
وكذا            أجله مان للشذور شرحه اختصر بل والجوجري العلمي يحيى العربية عنه

جل           ولكن وغيرهأما واللقاني السنهوري وحضر أولهما عن الفقه في أخذ
الكبير             المنسك جل على قرأ بل أشياء في ولزماني بأخيه، هأو انما انتفاعه

لثقته            قبله مان فسبق ببابه للتوقيع ظهيرة ابن البرهأاني وقدماه جماعة لبن
وتميز           الشغال أصحاب عليه أقبل بحيث ماؤنته وخفة وتواضعه وعقله وأماانته
           . الصلة  وشهدت بمكة وأنا وتسعين أربع سنة شعبان أواخر في ماات ذلك في

. الله       رحمه فقده على وتأسفنا ودأفنه عليه
     . زكريا      الزين عليه قرأ مامن المؤيدية نزيل الحنفي العجمي الزين جعفر

ووصفه           الحكمة عنه أخذ وكذا للسيد حاشيتها وغالب الشمسية شرح القاضي
. والديانة  بالفضل

    .       . العشر  أوائل في وماات عنها صرف ثم بيروت نيابة ولي الناصري جغنوس
. وخمسين      سبع سنة رماضان مان الخير

  . في            ماات المكي الحسني نمي أبي بن حمزة بن أحمد بن جخيدب بن جقمق
.    . فهد          ابن أرخة بها فدفن إليها وحمل ماكة خارج خمسين سنة الول ربيع

خمس          سنة المحرم في عليه قبض بدماشق، الحاجب الصفوي جقمق
استصحبه            وثمانمائة ثمان سنة نوروز تولى فلما غزة إلى أرسل ثم وثمانمائة

في            شيخنا ذكره فيها، ماات نوروز، انكسر فلما الحجوبية في وقرره لدماشق
أنبائه.

 
اينال            التابك، بن علي للعلء نسبة العلئي الجركسي سعيد أبو الظّاهأر جقمق

ورباه            صغير وهأو كزلك الخواجا ماصر إلى جالبه مان اشتراه لكونه اليوسفي
أخوه             عرفه حتى مادة عنده وبقي أعتقه ثم والده صحبة الحجاز إلى وأرسله

     . في     برقوق الظّاهأر أستاذه فكلم ًا قريب الماضي المصارع القاسمي جركس
الظّاهأر              فدفعه بعتقه يعلمه أن غير مان اياه وأعطاه ففعل سيده مان له طلبه

ايام              بعد ًا خاصكي جعله ثم وقماش بخيل عليه وأنعم الزماام طبقة في أنيا لخيه
الناصرية             الدولة في صار ثم ًا أيض ًا ظاهأري ينتسب ولذا أخيه بسفارة ذلك كل

عن              أخوه خرج لما بالقلعة وحبسه الناصر عليه قبض ثم عشرة أماير ثم ًا ساقي
طبلخاناه            ثم عشرة إمارة المؤيد اعطاه أن إلى واستمر أطلقه ثم الطاعة

ثم             المقدماين أحد المؤيد بعد صار ثم العور الركني يونس بعد ًا خازندار وجعله
ست            سنة في نقله ثم برسباي الشرف أيام الكبرى الحجوبية في استقر
سعيد          الصلحية الخانقاة نظّر حينئذ وباشر الكبرى الخورية إلى وعشرين

إلى             نقله ثم أخصائه أحد السخاوي خليل الغرس فيه عنه ينوب وكان السعداء
أوصاه              أن بعد الشرف ماات ان إلى فيها واستمر التابكية إلى ثم سلح امارة

صاحب          وصار بالعزيز، والملقب السلطنة في بعده المستقر ولده على
تاسع             الربعاء يوم في وتسلطن يسير بعد العزيز خلع أن إلى ًا نظّاما الترجمة

ماا              دأولته أوائل في ثم ذلك في واتفق وأربعين اثنتين سنة الول ربيع عشر
بن               النجم حكاه ماا صحة بتملكه وظهر الوقت له صفا أن إلى ماحاله مان عرف

جاء            وثمانمائة أربع سنة حدودأ في أنه المالكي المصري البكري الوارث عبد
فرج             الناصر عند له ليشفع الغزي زقاعة بن البرهأان إلى جلل اسمه شخص

حسن            بسوادأ ماعصم أصفر عال حبشي فحل فرس على فأركبه قضية في
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هأذا           لمن للبرهأان فقلت ًا جد الفرس ذلك فأعجبني النجم قال المنظّر؛
أخي             لجقمق انه لي فقيل عنه فسألت قال ًا مالك سيصير لمن فقال الفرس

الوله               يظّهر كان بل الزمارة هأذه أهأل في يكن لم حينئذ انه ماع هأذا جركس
ًا           غالب تقلل التي للسباب والتعاطي الناس أحوال عن والتغفل الزائد والتعاماي

ظهرت            قد ولكن الملوك أحوال ينافي ماا وسائر التواضع مازيد مان الهيبة
الزين            المعتقد الشيخ مانهم جماعة ًا قديم به بشر وكذا حسناته وبهرت كفاءته

إن            ووعده غانم بابن ويعرف الخزرجي النصاري الرحمن عبد بن اللطيف عبد
يتسمى             أن سلطنته حين ورام اتفق؛ فما القدس في له زاوية ببناء ولي

الملوك             طمع مان خيل لما بينهما الجمع رأى ثم اسمه ويبطل ًا تشرف بمحمد
المااكن             مان كثيرة أبواب على كذلك وكتب التراك غير مان كونه لظّنهم فيه

سوق          مان بالقرب الفخرية والمدرسة للبرقوقية جددأه الذي كالمنبر المجددأة
السعادأات           أبي المنصور لولده عهد أن إلى المملكة في واستمر الرقيق

وكانت           وخمسين؛ سبع سنة المحرم مان العشرين الربعاء يوم في عثمان
الحوادأث              في شرح ماا أياماه في واتفق شهر؛ نحو ال سنة عشرة خمس مادته

ماحمد            الرضي بالتأليف حياته في سيرته أفردأ وقد ًا خصوص إيرادأه يطول ماما
. مانها           ينتقي شيخنا ورأيت الشافعي الدماشقي الغزي بن أحمد الشهاب بن

المنكرات           عن ًا عفيف والعبادأة والصوم الصلة كثير ًا دأين عدلً ًا مالك وكان
لم              بحيث ًا ماتقشف هأفوة، له تحفظ ول زلة ذلك في عنه تضبط ل والقاذورات

وحركاته           وجلوسه وهأيئته مالبسه مان كثير في الملوك سنن على يمش
تقريبهم           في ويبالغ عليه دأخلوا إذا والصالحين للفقهاء يقوم ًا ماتواضع وأفعاله،

مان            تقليده قراءة يوم في فعله وماا بحضرتهم الجلوس في ارتفاعه وعدم
ولده           به اقتدى بحيث دأونه الخليفة بالله والمعتضد الكرسي على جلوسه

يلحق،              ل التواضع باب في فهو وال به العادأة لجريان فكأنه ذلك في المنصور
امارته            حال في للعلماء تردأدأه لكثرة الجملة في واستحضار بالعلم إلمام ذا

حضور             له يكون أن أستبعد ل بل البخاري؛ كالعلء مانهم الستفادأة في ورغبته
كثير             به انتفع ولهذا ونحوه الجلل ولده فضلًعن وطبقته البلقيني السراج عند

والونائي          كالقاياتي الجليلة للمناصب تقديمهم في عندهأم يرافقه كان مامن
كونه           حال في وجودأه القراء ماشايخ بعض على للتلوة ًا ماديم وغيرهأما،

إلى            يصل بحيث الكرم تام الدماوشي، علي بن عمر السراج على أمايراخور
ترجمته             أول عنه النقل الماضي الوارث عبد بن النجم أعطى انه حتى التبذير

قاضي             وأماا دأفعة دأينار ألف على زيادأة الحج على عزم بأنه أعلمه حين
فشيء       حج حين البغدادأي البدر  الحنابلة

الشفاعات            في اليهما الصغاء زائد وكان الهمام، بن الكمال وكذا ًا جد كثير
شعار             مان بعضه لكون ناظر غير المنكرات مان يعلمه ماا إزالة في ًا راغب

جرت          الذي الفسادأ لمادأة ًا حسم للمحمل الرمااحة سوق كابطاله الملوك
مادة              مان وذلك وليته جل في عمل فما ًا ونهار ليلً ادأارته عند بوقوعه العادأة
طنتدا             في يعمل الذي والمولد الحاج أماير وماسايرة ماات أن إلى سنين عشر

غروب           عند والخليلية والمواصيل بالمغاني الزفة مان بالقلعة يعمل كان وماا
نوبة             لها يقال التي العشاء وبعد النهار باكر القلعة باب فتح وعند الشمس

المقصورة           بداخل المراء مان بجانبهم ومان الملوك يسقاه كان وماا خاتون
ماا             جميع وخرق هأذا، في له شيخنا بارشادأ المشروب مان الجمعة خطبة وقت
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في            وشددأ لفعله العودأ بعدم وألزماهم الشخوص مان الظّل خيال أصحاب ماع
إلى          والحسان عنهم والكشف للمحابيس التفقد كثير ًا؛ جد المطاوعة أمار

كل            ويعطي رءوسهم فيمسح له يحضرهأم مان يرسل كان أنه بحيث اليتام
العاماة           المصالح مان ونحوهأا والجواماع القناطر لتجديد ماائلً ًا، دأينار مانهم واحد
أماين           وقناطر الدماسيس تبري وقناطر البحر باب وقنطرة مانجا بني كقناطر

المجاور          المعلق والجاماع وحماة حمص بين الرستن وقناطر اللهأون الدين
الخليلي           بخان الذي والمسجد الشمع قصر دأاخل هأدماها التي الملكيين لكنيسة

لم            حيث الظّاهأر وجاماع ذلك وغير للحنفية وآخر للشافعية ًا دأرس فيه وعمل
ماا             أروقته بعض مان أزال حيث الحاكم وجاماع ذلك ونحو والبلط بالبياض شعثه

وحددأ             الجاماع تبليط ماع ًا دأهأر تعطيله بعد وسقفته المهولة التربة مان به كان
السبكية           عند انتهاؤه ببولق هأائلً ًا رصيف وأنشأ البرقوقية، أستاذه مادرسة مانبر

لخانقاه           ًا وسور ًا أيض قناطر وفيه البحر إلى الجبل مان لسيوط ًا وجسر
ولكثير            يوم كل في للفقراء دأشيشة الحرماين لهأل وقرر يتم؛ لم سرياقوس

أكثر              أو عشرة إلى دأينار ماائة مان اليهم تحمل سنة كل الذخيرة رواتب مانهم
بسببه؛             له الدعاء كثر ماما الوصف يفوق وماا بمكة البخاري وقراءة ذلك؛ مان
يبتكر              لم ولذا البتكار؛ مان أولى الهدم على يشرف ماا إصلح أن يرى وكان

مان            ولكثير اليهم؛ وتودأدأ وهأادأاهأم الطراف مالوك وهأادأن تربة ول بل مادرسة
أفعله             ماا كل بقوله ذلك في ماقصده يبدي وكان مانهم؛ بالتزوج حتى التركمان
مان               له ًا ولد وأثكل اليهم، المسير إلى احتيج لو أن الخيل بنعل يفي ل ماعهم

يعاضده           والسعد تساعده والقدار ذلك كل واحتسب فصبر جنسه أبناء نوادأر
سوى              ًا ماطلق تجريدة أرسل ول الشاماية البلدأ إلى مادته في يجردأ لم أنه بحيث

بطش            وسرعة تعتريه حدة ماع سلطنته أول الجكمي نوبة وهأي واحدة مارة
العيان               مان واحد غير ادأخال مان به يليق ل ماا إلى تؤدأي ربما مافرطة وبادأرة

بحيث           لغيرهأم ونفيه لخرين وضربه الحبوس مان وغيره الجرائم أولى حبس
      : سبع        سنة حدودأ في حج إنه بقوله سجنه مامن إليه أشرت مان بعض وصفه

بعد            عليها فقابله عليه حقدهأا قضية الحجاز صاحب ماع له وجرت وثلثين
أن              إل دأأب له يكن لم ًا انتقاما وأسوءهأم الناس أحقد كان وقد قال تمكنه،

وكم              صحيح غير الزائد بالحقد ووصفه انتهى ماا ًا يوما أغضبه كان مان كل عاجل
وماا              قط يبغضه لم ومامن وأحبابه خواصه مان كونه ماع ماكروه مانه ماسه مامن

تفحص               بدون عليه قابله ينكره ماا أحد عن سماعه بمجردأ أنه ال عليه ينقم كان
يقبل               ل بما حقه في أفحش بل هأذا على اقتصر الواصف هأذا وليت تثبت ول

انه               ًا أيض به يعاب وماما لله، فالكمال حال كل وعلى عادأته على ًا جري ماثله مان
في                يدع لم انه حتى فأولً أولً ًا جد كثرته ماع يديه في يتحصل ماا ينفد كان

ال            السلطانية والسطبلت والشوب الزردأخاناه مان يترك ولم بل ل ماا الخزانة
ماع             شيخنا ذكره وقد بالنيات، والعمال أقل أو قبله الملوك خلفه ماما الربع

بسببه              عليه يخشى ماا مانه وناله عنه أماره أثناء في الحسادأ ألفته مامن كونه
مامن             يعني وآخرهأم فقال له اللقاب في اللباب نزهأة مان الظّاهأر ترجمة في
بالعلم           عصره مالوك فاق جقمق الظّاهأر الملك العصر سلطان بالظّاهأر يلقب

     . ًا       مارار به اجتمعت وقد قلت ببقائه المسلمين الله أماتع والجودأ والعفة والدين
به              الله ألهمه بما علي هأو وأنعم التصانيف بعض شيخنا وفاة بعد إليه وأهأديت

اماير            سماه بل فقده على والتأسف شيخنا على الترحم مان يكثر وصار
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لغير           العظّمى المملكة أضيفت بحيث ماماليكه في اسعد مامن وهأو المؤمانين،
المرض               به ابتدأ أن إلى مالكه على يزل ولم دأونها، عمن فضلً مانهم  واحد

وعجز             الحال عليه غلب حتى والحكم الكتابة مان يمتنع ول الجلد يظّهر وصار
بين             وذلك الثمانين على زادأ وقد ماات ثم شهر نحو الفراش ولزم فانحط

تلك            فمات وخمسين سبع سنة صفر ثالث الثلثاء ليلة مان والعشاء المغرب
القلة             باب بمصلى عليه وصلى الغد مان جهز أن إلى حوله والقراء الليلة

عليه            للصلة تقدم الذي وهأو الخليفة وكذا عليه الصلة المنصور ولده وحضر
الغوغاء            عدم في كجنازته لملك جنازة تر لم ًا ماشهودأ ًا يوما وكان بالجماعة

جددأهأا           التي كان أمايراخور الجركسي قانباي بتربة ودأفن والخفر؛ النس وكثرة
دأهأر             بعد الخيار بعض لي وحكى القلعة، مان بالقرب الضيافة دأار عند وأنشأهأا
أبو              والشيخ والده مانهم جماعة وماعه مارتفع قصر في وكأنه ماوته بعد رآه أنه

أن                قبل مان الملك أعطانا لقد والله له فقال به الله فعل عما سأله وأنه الجودأ
وهأو             الدنيوي الملك لرادأة ماحتمل هأذا نفسي في فقلت الرائي قال عليه نردأ

ثم              الجنة قال أعطاكه الذي الملك ماا له فقلت المار تحقيق وأردأت أعطيه قد
. وإيانا             الله رحمه ماكان ول وقت فيها لهم ليس بعدنا جماعة وجاء قال
يبيعه             أن التجار بعض ماع اتفق ولكنه التركمان أبناء مان الدين سيف جقمق
جالسه             مان يشك ل بحيث بالعربي يتكلم كان ولذا ففعل بينهما ثمنه ويقسم
يعلم              ل لمن اسم وهأو الله عبد والده بعضهم وسمي الحرار، بنى مان أنه

           . ثم  تملكه قبل للمؤيد ًا ثاني ًا دأوادأار تقرر حتى الخدم في تنقل ًا غالب اسمه
بعد             ثم وعشرين اثنتين سنة دأماشق وله ثم ًا كبير ًا دأوادأار عمله بل استمر

وعصره            دأماشق بقلعة ططر أماسكه أن إلى أماره وآل العصيان أظهر ماوته
أربع               سنة شعبان مان الخير العشر في ًا صبر فقتل بقتله أمار ثم ماالً مانه وأخذ

العظّم          الجاماع شمالي مان بالقرب أنشأهأا التي بمدرسته ودأفن وعشرين
. الناس          على دأوادأاريته في ًا شديد ًا عارف وكان السميساطية؛ الخانقاه بحضرة

. أنبائه       في وشيخنا الناصرية خطيب ابن ذكره
        . الجاماع    جوار في فيها وابتنى دأماشق نيابة ولي الدوادأار شاوي الرغون جقمق

ماا             له وجرى المؤيد طاعة عن بها خرج ثم بالجقمقية تعرف مادرسة الماوي
. قبله.     الذي وهأو قلت جرى

     . القصرائي    الماين صاهأر الخاصكية أحد برسباي الشرفي المحمدي جقمق
      . له      وصارت بصهره؛ وتهذب ماعه ومااتت جانبك زوجها بعد زينب ابنته على

في           وإكراماهم الحرماين أهأل إنزال في وخلفه ًا جيد القرآن وحفظ وجاهأة
سنة            الثاني ربيع أواخر في العسكر سفر حين السلطان به واستقر الجملة

الدوادأار            عن التكلم في له أذن ثم السلحدارية نوبة رأس وتسعين خمس
خمس             سنة وماولده يعجبه، ل ماا المتكلم عن بلغه حين بك شاذ الثاني

بيت            وزار تجاريد، عدة في وسافر وجاور مارة غير وحج ًا، تقريب وعشرين
.   . الرجل  ونعم والخليل المقدس

.   . ًا     قريب ماضى الشام نائب الدوادأار المؤيدي جقمق
 

بأمايراخور  -    -      ويعرف جقمق الظّاهأري العلئي كقمر وكاف بجيم قرا جكم
الظّاهأر.             تسلطن أن إلى مادة ذلك على ودأام اليها أستاذه بعد ترقى الجمال

بعناية           والشرقية الجسور كشف قايتباي الشرف وله ثم عشرة فأماره بلباي
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حتى             ماعه والركوب خدماته ولزم ًا جد مانه تقرب مامن كان فانه الكبير الدوادأار
وغيرهأا              بالمؤيدية عنه ًا نائب جعله بل تعلقاته مان كثير علي بعد وصيره به عرف

اينال             بعد اسكندرية نيابة ولي ثم فيها، تلف التي التجريدة في خرج حين
له            تطب فلم اليها وتوجه طرابلس، إلى مانها انتقاله حين قايتباي الشرفي
يلبث            فلم ليتداوى القاهأرة إلى الستئذان بعد وحضر فراسل مادة بها وتوعك
ماقام              باب عند بناهأا التي بتربته ودأفن وثمانين سبع سنة المحرم في ماات أن
يتردأدأ.            مامن والصالحين العلماء لقاء في ورغبة عالية هأمة ذا وكان الشافعي
علماء              مان غيره كان وكذا عنده، وغيره هأو يقرأ كان حتى الديمي الفخر إليه

الحصني            التقي دأروس يحضر كان ماا ًا وكثير عنه للخذ إليه يتردأدأ الحنفية
ماات           ولما والتدين؛ التفقه ويظّهر ويقتنيها العلمية الكتب ويجمع له، لمجاورته
ماع             التكلم في هأمة وأظهر مارة غير وزارني ولده، وساعد بتربته دأفنه التقي

رحمه           وقته أتراك ماحاسن مان فهو وبالجملة الصرغتمشية، في وغيره تمراز
المحمدي           عليبدي أشهر بعد اسكندرية نيابة في بعده واستقر وايانا؛ الله

. سيس       نيابة مان له نقلً قايتباي الشرفي
ثم            ماوته سنة في طبلخاناه أستاذه أماره برقوق، الظّاهأري الفرج أبو جكم

في               يتأمار لم إنه قيل بل نوبة رأس احدى سنة القعدة ذي خاماس بعده استقر
على             ركب نعم المذكور الشهر تاسع في أماره شهر ماا وأول استاذه أيام

عوضه          الدوادأارية في فاستقر له النصرة فكانت بالقاهأرة يشبك الدوادأار
العدل             بدار فحبس حلب إلى نقل ثم المركب بقلعة اعتقل ثم العدل وأظهر

اتفق                ثم ًا أياما فيها وأقام حلب مالك ان إلى اماره وآل أطلق ثم غيرهأا إلى ثم
الناصر           فخرج الصالحية إلى ووصلوا العصيان على الماراء مان وجماعة هأو

ًا            ثاني المصري العسكر عليهم كر ثم ًا هأارب ورجع عسكره على الكسرة وكانت
ودأخلهأا             دأماشق وشيخ هأو أخذ أن إلى جكم أمار وآل لهم؛ النصرة فكانت
فرج             الناصر ظهر ذلك اثناء وفي حماة ًا أيض اخذا ثم مادة بها واستمرا

نيابة            إليه أضيف ثم بحلب وجكم دأماشق بنيابة شيخ تقليد فجهز وتسلطن
التركمان             ومازق عليها استولى قد العرب أماير نعير كان قلع عدة ومالك الرهأا

للناصر،          الخطبة وقطع والماان العدل وبالرهأا بحلب وحصل مامزق؛ كل
بخلع           وصرح الدعوة أظهر ثم بالعادأل ولقب باسمه السكة وضربت وخطب
وكان             تسع، سنة القعدة ذي في فقتل قرايلوك لقتال آماد نحو وتوجه الناصر

العلماء           لمجالسة ماائلً ًا مامدح وماهابة حرماة له ًا مادبر ًا ماقداما ًا شجاع ًا ماهاب
السنية؛           الجوائز عليه ويجيز بل لسماعه ًا ماحب الشعر لنظّم ًا ماصغي وماذاكرتهم

خطيب             ابن طول الفسادأ، مان ماعه أحد يتمكن ل النصاف ويحب العدل يتحرى
. عقودأه        في المقريزي وكذا ترجمته شيخنا ثم الناصرية

. الصراع          في لتقدماه بالبهلوان ويلقب الخاصكية أحد قايتباي الشرفي جكم
. وثمانين     احدى سنة بالطاعون ماات

ثم           عشرة استاذه اماره قايتباي، الشرف اخت ابن خشقدم الظّاهأري جكم
ثلث           سنة رماضان في بالطاعون ماات ثاني، وحاجب الطبلخاناه أحد صار
مان           وكان بالمؤمانين، عليه الصلة خاله وحضر الثلثين نحو عن وثمانين

. الدهأر  ماساوئ
. ثلث          سنة في ًا ماجردأ شيخنا ذكره الجركسي؛ برقوق الظّاهأري جكم

     . جملة     في وأقام المؤيد أعتقه بقلقسيز ويعرف المؤيدي النوري جكم
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فصله            ثم ًا ساقي ثم ًا خاصكي جقمق الظّاهأر عمله أن إلى السلطانية المماليك
رؤوس             مان ثم عشرة أماير اينال الشرف عمله ثم الجنادأ مان وجعله عنها

سنة              شوال في بغزة عودأه في وماات المجردأين، ماع خرج مامن كان ثم النوب
. وستين  احدى

مان             وطائفة قتلوه حتى الكرادأ مان جماعة عليه تحيل كركر؛ قلعة نائب جكم
. وستين       ثمان سنة في وذلك ومالكوهأا ماماليكه

الدين              شهاب بن الدين عضد علي بن ماحمودأ بن السلم نور بن السلم جلل
.     . بمكة     عني أخذ مامن الشافعي الكرمااني الدين نور بن

  . ًا            ماوجودأ كان المكي الحسني نمي أبي بن دأعيج أبي بن سويد أبي بن جلبان
وهأو             بالسيف ليلً فضربه استقبله وهأبة بن ماقبل لبن وعشرين اثنتين سنة في

. فهد        ابن قاله قوماه؛ لجلبان فحمى لمكة ماتوجه
 

يميل          مامن والحجاب العشرات أماراء أحد برقوق الظّاهأري العمري جلبان
بعد             فيها وماات ًا تقريب وثمانمائة ثلثين سنة بعد غزة حجوبية ولي وخير، لدين

. بسنيات  ذلك
خدم         في تنقل بقراسقل؛ ويعرف برقوق الظّاهأري الكمشبغاوي جلبان
ثلث             سنة دأماردأاش قرا عن ًا عوض حلب نيابة في استقر أن إلى استاذه

ماع             أخرى ثم عليهم فيها انتصر بالباب وقعة التركمان ماع له وجرت وتسعين؛
بالقاهأرة             مادة وحبسه ست؛ سنة أستاذه عليه قبض ثم ًا أيض فيها انتصر نغير

وقام             الناصر، ولده على عصى مامن كان ثم بدماشق ًا أتابك وعمله أطلقه ثم
وقد              اثنتين سنة شعبان أو رجب في ًا صبر دأماشق بقلعة وقتل فأماسك تنم ماع

العلماء           يحب ًا سيوس ًا شجاع ًا كريم ًا جيد جميلً وكان الثلثين، على أناف
. وشيخنا       الناصرية خطيب ابن ذكره الفقراء، ويعتقد

     . ماماليك      مان كان انه يقال بالمايراخور ويعرف الشام نائب المؤيدي جلبان
بعد          فاشتراه وسبعمائة، وتسعين تسع سنة المتوفي الظّاهأري أمايراخور تنبك

في           صار حتى الخدم في وتنقل وأعتقه، أمايراخور الظّاهأري طاز سودأون
مان           فجعله امارته أيام بالمؤيد اتصل ثم القاسمي المصارع جركس خدماة

عليه            أنعم ثم ًا، أيض الخورية مان جعله تسلطن فلما آخوريته أماراء جملة
مان             جعله عشرين سنة حدودأ في ثم ثاني؛ أمايراخور جعله ثم عشرة بامارة
مان             كان وعشرين ثلث سنة في الشام إلى عسكره جهز لما ثم المقدماين

هأناك           والعسكر المؤيد ماات أن يلبث ولم فيه، المتوجهين المقدماين جملة
عليهم           المقبوض جملة مان فكان الشام إلى أحمد بالمظّفر ططر وتوجه

عن              خرج حين اينال نائبها أطلقه أن إلى بها فحبس صفد قلعة إلى وحمل
ذلك            وماع طاعته في رغبة دأماشق وقدم مانه فهرب برسباي الشرف طاعة

بتقدماة            عليه وأنعم يسير بعد أطلقه ثم ًا أيض وحبسه ًا ثاني الشرف قبضه
التابك            ماوت بعد طرابلس بنيابة ثم جارقطلو بعد حماة بنيابة ثم بدماشق
التركماني            برماش تغري عصيان بعد حلب نيابة إلى الظّاهأر نقله ثم طراباي،

دأولت            والتشريف التقليد إليه وحمل التمرازي أقبغا ماوت بعد دأماشق إلى ثم
ماات            حتى فيها واستمر ًا جد كثير شيء مانه فناله المؤيدي المحمودأي باي

عاقلً             جليلً ًا أماير ًا جد قصره ماع وكان مارة، غير القاهأرة إلى مانها وتردأدأ
ماتجملًفي          والمحن والحروب للوقائع ًا ماجرب الملوك بمداراة ًا عارف ًا سيوس
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ًا              ثلث نحو أقام فانه له اتفق ماا لحد يتفق ان قل وحشمه وماماليكه ماركبه
حتى             جللته على يزل ولم ذلك، غير إلى والشام بمصر ًا أماير سنة وأربعين

بجاماع            عليه وصلى الثمانين نحو عن وخمسين تسع سنة صفر في ماات
تنكز            جاماع قبلي دأماشق ظاهأر بك شاذ ودأوادأاره عتيقه بتربة ودأفن دأماشق

. الله  رحمه
الصارماي          نوبة ورأس المؤيدية الدولة في المقدماين أحد المؤيدي جلبان

.        . وعشرين   أربع ماقتولًسنة اسكندرية بحبس توفي سيدي المدعو ابراهأيم
      .   . ثمان     سنة الحجة ذي في ماات القوادأ أحد المكي العجلني مافتاح بن جماز

. فهد.    ابن أرخه وأربعين
سبع             سنة رجب في رمايثة السيد ماع قتل القائد، العمري ماقبل بن جماز

. ًا       أيض فهد ابن أرخه الشرق، ببلدأ وثلثين
اليمن             بناحية ماات بمكة، القائد العمري ماسعودأ بن عمر بن مانصور بن جماز

. ًا       أيض فهد ابن أرخه وأربعين، ست سنة
ماقتولًفي             ماات المدينة، أماير الحسيني مانصور بن جماز بن هأبة بن جماز

حاصل            أخذ كان وقد وثمانمائة عشرة اثنتي سنة أعدائه وبين بينه حرب
وماحبتهم             السنة أهأل إعزاز يظّهر كان أنه ماع يمهل فلم عنها ونزح المدينة

. نعير    بن ثابت بخلف
.     . فهد        ابن جردأه هأكذا الكيلني أحمد جمان بن الدين عز بن جمال

. عشر     سنة حوادأث في جقمق
ببعض             العرب شيخ يوسف؛ بابن ويعرف يوسف بن عميرة بن أحمد بن جميل

     . سنة      الولى جمادأى في ماات البحري الوجه مان والسخاوية الغربية إقليم
ماع              وحرام حلل مان ًا كثير ًا شيئ وخلف سنة ستين مان أزيد عن وستين خمس

. المظّالم        عدا عما لكن ويعف يتدين كان أنه
في            قتل جانبك مان تخفيف وهأو بحلب العساكر أتابك الظّاهأري اليحياوي جنبك

سنة             شوال مانتصف في يوسف وقرا أويس بن أحمد ماع بساجورا حلب وقعة
اثنتين.

 
 . كان            تمر جان مان ًا أيض تخفيف وهأو الطرنطاي التركماني الله عبد بن جنتمر

مان             خلص ثم العظّمى المحنة في وأسر بعلبك ونيابة حمص نيابة ولي قد
عمر             ابن عرب فقتله الصعيد كشف فتولى ماصر إلى وحضر مادة بعد السر

كان              ماا جميع ونهبوا نفس ماائتي ماقدار حاشيته مان وقتلوا أربع، سنة صفر في
     . ًا     كريم ًا بشوش المحاضرة حسن وكان والخيول والحمال النفال مان ماعهم

.     . أنبائه      في شيخنا ذكره وعسف كثير ظلم ماع ًا ماقداما ًا شجاع
طالب                أبي بن ماحمد بن عمر بن ماحمد بن عمر بن ماحمد بن أحمد بن الجنيد
الصل             البلياني الكازروني الفتوح أبي الدين جلل بن الله عبد أبو لدين عفيف

      . وأربعين      ست سنة شوال في ولد قبلها المائة في أبوه المذكور الشيرازي
وأبي             ظهيرة بن والشهاب المعطي عبد ابن مان بمكة أبيه ماع سمع وسبعمائة

أمايلة           ابن له وأجاز وبلدأه، بالمدينة آخرين ومان وجماعة النويري الفضل
وآخرون            الصامات والمحب جماعة بن والعز كثير وابن عمر أبي بن والصلح

والزين            المصري الدين وسعد اليجي والنور اليزدأي ماحمد الله عبد أبو مانهم
الشمس           عنهم لهم خرج الطاووسي الفتوح وأبو الخنجي كله بن علي
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الضعفاء           مالذ كان وقال الطاووسي عنه وأخذ بها وحدث ماشيخة، الجزري
     . ثامان      الجمعة يوم في ماات شهيرة وأحوال ظاهأرة كراماات ذا والمساكين

 . ذكره            وفاضلها وماحدثها شيراز عالم صار أن بعد تسع سنة الثاني ربيع عشر
ولده             عنه أفادأنا وقال عشرة احدى سنة في لكن باختصار أنبائه في شيخنا

في             الكعبة بكسوة الشرق مالك عن رسولً قدم لما ماحمد الدين نور الشيخ
. وأربعين   ثمان سنة

القشواني           يقال وربما التخجواني الدين ماحب علي بن حسن بن الجنيد
 . ولد         احمد ويسمى التي ماحمد ووالد البيبرسية خادأم الشافعي القاهأري

أنا            ماع الستدعاءات بعض على بخطه وكتب وسبعمائة أربعين سنة بعد ًا تقريب
والجزاء            المسلسل الواسطي الشهاب علي بأخرة سمع نعم ًا سماع له نر لم
على            ثم البيبرسية نزيل البياري النور على ذلك وقبل بروايتها اشتهر التي
شيخنا            على بقراءتي سمع بل المرخم ابن الرحمن عبد بن ماحمد الشمس

فانقطع،          شاخ حتى وحرماة بصولة وظيفته ولزم وغيرهأما، النسابة والسيد
فيها             فاستقر وخمسين سبع سنة القعدة ذي في ماات أن إلى ابنه وباشرهأا

. الله   رحمه بعده
      .      . فقط  ماحمد بن ماحمد في وكذا بن ماحمد بن ماحمد في السكري الجنيد

فيجمعا.
 

العراقين           صاحب الصل التركماني ماحمد قرا بن يوسف قرا بن جهانشاه
      . أعوان      بيد قيل فيما قتلً ماات اذربيجان ومامالك شيراز إلى الشرق، ومالك

وقد               وسبعين، اثنتين سنة ًا ماوت أو بكر دأيار مان بالقرب يلك قرا بن بك حسن
فعلقت،            القاهأرة إلى برأسه بك حسن وأرسل أماواله ونهبت الستين على زادأ

التعاظم            ماع واخوته كأقاربه بدين يتقيد ل وعظّمائها الملوك أجلء مان وكان
بغدادأ            صاحب بداق بضع بيرشاه ابنه قتل انه بحيث الدمااء وسفك والجبروت

      . في       فضل إلى قبائحه ماع وينسب انهماكه في الشهر رعيته عن احتجب وربما
القرن            اوائل في ماولده وكان مانه، فمستراح حال كل وعلى وغيرهأا العقليات

             . ذلك  له ذكر لما اباه وأن شاه مااردأين سمي كان انه قيل ولذا بماردأين ًا تقريب
      . أخيه       ثم أبيه كنف في ونشأ جهانشاه وسماه للنسوة اسم هأذا وقال غضب
مان               إليه فأرسل تيمور ابن رخ شاه جهة إلى مانه فر ترعرع لما ثم اسكندر

ولحق               ًا ثاني فر يسير بعد ثم أماه فكفته قتله فأرادأ إليه به وجيء عليه قبض
انكسر               أن إلى أخيه قتال على له ًا عون وماددأ بعددأ عليه وأنعم فأكرماه رخ بشاه

لعمه             وبعث واربعين احدى سنة القعدة ذي فومااطفي شاه نفسه ابن قتله ثم
على            والهأا وماا تبريز ماملكة في حينئذ قدماه ورسخت بذلك، الترجمة صاحب

ثم               القطار مالوك في عد أن إلى تزايد في واستمر وعظّم رخ، شاه نائب انه
في            وأخذ جنودأه وعظّمت عساكره وكثرت أصبهان؛ أخيه ماوت بعد بغدادأ مالك
في             بغدادأ مان العراقي بالمحمل أياماه في الناس وحج ًا، باطن رخ شاه ماخالفة

أولدأه؛             كلمة وتفرقت رخ شاه ماات حتى كذلك زال ول وخمسين، نيف سني
سنة             في بكر دأيار على وماشى عساكره جمع بحيث ًا جد لذلك أماره واستفحل

قتال            بعد أرزنكان مانه وأخذ بعده المذكور كير جهان لقتال وخمسين أربع
بآماد           كير جهان لحصار عساكره مان قطعة وأرسل بقلعتها والرهأا عظّيم
سنة           في قصادأه أرسل ثم ودأوركي مالطية أراضي إلى عساكره ووصلت
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جهان             على ماشى ماا وأنه المودأة على باق بأنه الظّاهأر إلى وخمسين خمس
صحبتهم           وأرسل اليهم وأحسن قصادأه فأكرم بعظّائم ورمااه له الحمية كير

       . بن       ماحمد بن ماحمودأ هأو شاه جهان والتحف الهدايا مان جملة ماعه التاجر قانم
. يأتي.  قاوان

آماد               صاحب بك قطلو بن يلك قرا المدعو عثمن بن بك علي بن كير جهان
        . ًا   تقريب وثمانمائة العشرين حدودأ في بكر بديار ولد وغيرهأا وأرزنكان ومااردأين
عليه             وأنعم المصرية، الديار إلى والده ماع وقدم وجده أبيه كنف تحت ونشأ

الرهأا،             جقمق الظّاهأر وله أن إلى مادة بها وأقام اليها فتوجه حلب بامارة
ثم             حروب بعد حمزة عمه ماوت بعد آماد مالك ثم جنودأه؛ وكثرت وعظّم

أظهر             وحينئذ وأمايرهأا بكر دأيار حاكم صار أن إلى وغيرهأا مااردأين ثم أرزنكان
حماة            نائب العرج بيغوت إليه وانضم بلدأه بعض وضرب الظّاهأر على الخلف

شمله             فشتت قبله الماضي نشاه جها طرقه كذلك هأو وبينما الله شاء ومان
البلدأ            إلى بأماه أرسل الترجمة صاحب على المار ضاق فلما عساكره، ومازق

قدوماها            في ذاك إذ بحلب بأجمعهم وهأم الشاماية البلدأ نواب تستأذن الحلبية
ذلك            قبل أرسل قد وكان ولدهأا على السلطان لسترضاء المصرية الديار إلى
ذلك            غضون وفي آماد إلى فرجعت فمنعوهأا الطاعة تحت الدخول يسأل بولده
وهأو              يلوك قرا بن حسن عمه إلى عساكره مان شرذماة في حسن بأخيه أرسل
إلى             برأسه وبعث فقتله به عمه فظّفر جهانشاه عسكر مان كثيف عسكر في

جهانشاه            عسكر مان جماعة المقتول حسن قتل أن بعد الترجمة صاحب أخيه
آماد              إلى وقدم حنقه واشتد غضب جهانشاه ذلك بلغ ولما عمه ماع كانوا الذين

    .     . مان    صاحب في يأتي قبرس صاحب اللعين جوان بها كير وجهان فحاصرهأا
اللقاب.

       . أستاذه    أيام في للرماح ًا وماعلم ًا خاصكي كان المعلم برقوق الظّاهأر جوبان
زماانه            في الرماح تعليم في الرياسة إليه انتهت الباطن سليم الجنس تركي
واستمر            برسباي، الشرفية ثم المؤيدية اليام في أهأله بين ًا حكم كان بحيث

    . نيف           سنة في ماات شيخوخته بعد حتى تعليمه في القوة مان عليه هأو ماا على
وثلثين.

.    . أحمد    في ماضى رخ شاه بن جوكي
 

      . حدودأ      في أستاذه ماوت بعد خدم الحبشي شاوي الرغوني الدين صفي جوهأر
بعض            في ماعه وسافر أمايراخور وهأو جقمق الظّاهأر عند وثلثين ثلث سنة

الدولة            في قدره وعظّم ًا ساقي جعله تسلطن فلما الشمالية البلدأ إلى سفراته
صار             ثم الناس ماع حسنة وسيرة وأدأب عقل ماع ماسموعة كلمة له وصارت

حتى             ذلك على يزل ولم عظّمته؛ بذلك فزادأت الجمدارية نوبة رأس ماوته بعد
وحضر            الجركسي قانباي بتربة الغد مان ودأفن سبعين سنة شعبان في ماات
يخلف           ولم الستين عشر في وهأو المؤمانين بمصلى عليه الصلة السلطان

العلماء            في ماحبته وعقلًماع ًا وتواضع ورياسة وحشمة ًا وأدأب ًا دأين ماثله بعده
. وإيانا         الله رحمه الجملة في وفضيلة للمنسوب وكتابة والصالحين

    . الحنبلي       الجمال على سمع الدلل المصري الزهأوري عتيق الدين صفي جوهأر
      . وكيلً      وكان وأربعين، بضع سنة ماات الفضلء مانه سمع وحدث النجيب ثمانيات

. دألل    وربما الخرق بباب
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      . مان     أماور في الشرف يندبه مامن الحبشي الظّاهأري بغاوي التمر جوهأر
. بمكة     الجريش ابن بركة جملتها

     . وصار      شيخ المؤيد بعده خدم الحبشي النائب الناصري تمراز التمرازي جوهأر
ماوت            بعد الخازندارية جقمق الظّاهأر وله دأهأر بعد ثم الكبار الجمدارية مان

الروماي           النوروزي بفيروز عزل أن يلبث ولم ماباشرته فحسنت القنقباي جوهأر
بالحرم             الخدام ماشيخة ولي أن إلى بطالً وأقام أطلق ثم وسجن وصودأر بل

وأربعين            تسع سنة في المدينة إلى وتوجه الركني، فيروز ماوت بعد النبوي
في              وهأو ًا أياما تمرض أن بعد بعدهأا التي أواخر في ماات حتى بها فأقام

هأناك؛          الطواشية كبير فارس المشيخة في بعده واستقر ًا، تقريب الخمسين
والنكتة            النادأرة في ًا ماحب وذوق، وتواضع حشمة ذا ًا كريم الشكل ماليح وكان

.    . باختصار      العيني ذكره عنه الله عفا لها الفهم سريع
.     . بمكة        ماني سمع مامن الحلبي فريوات بن القادأر عبد فتى الحبشي جوهأر

.      . بمكة         ًا أيض ماني سمع مامن التي بكر أبي الزكي بن علي فتى الحبشي جوهأر
الكويز           بن الرحمن عبد بالزين عنها وصرف الذخيرة، استادأار السيفي جوهأر

. وأربعين    أربع سنة في
اثنتين           سنة صفر في ماات الزماام، الخازندار الحبشي قطلي شرا جوهأر

بعده            واستقر كنفوش، تربة مان بالقرب بتربة دأفن ثم عليه وصلى وثمانين،
. السواقي     شادأ اللل الحمدي خشقدم

      . التجارة،     في وبرع تربية أحسن رباه الحبشي الزمان بن الشمسي جوهأر
المدينة             مان عودأي في رافقته وقد بمكة الدور بعض وابتنى أعيانهم مان وصار

  .   . في        يأتي الصفوي جوهأر الخير في ورغبته وخدماته وأدأبه عقله فحمدت بمكة
. ًا  قريب المنجكي

خير            على ينطوي كان ماكة؛ صاحب رمايثة بن لعجلن نسبة العجلني جوهأر
عشر             أو تسع سنة في ماات وحسن؛ علي سيده لولدي المربي وهأو ودأيانة

. ماكة      في الفاسي ذكره بالمعلة، ودأفن
 

الزماام         الخازندار الحبشي الطواشي الجركسي لقنقباي نسبة القنقباي جوهأر
ابن             العلم عند خدم أن إلى سيده بعد الحوال به تنقلت السلطاني، بالباب

فيه            ويدرس القرآن، أهأل يحب كان لنه حسنة سيرة عنده فسار الكويز؛
ماات            أن إلى واستمر عنده، قدره بذلك فعظّم ويتعفف؛ ويتدين أهأله ويقرب

ًا،           قريب التي اللل جوهأر سميه بواسطة بالشرف اتصل ثم قليلً فحمل
ولم            وتدينه وسكونه لعقله به فآنس مانه وقربه السلطان باب في فاستخدماه

للزمااماية           لنتقاله خشقدم عن ًا عوض الخازندارية في به استقر أن يلبث
على            وتزاحموا ًا جد الناس مان وتقرب حسنة ماباشرة أماره أول في فباشرهأا

الحوائج             أرباب إليه وهأرع بذلك فاشتهر إليه ينتمي مان حاجة يقضي وصار بابه
يحل،            ل أكثرهأا وجوه مان الماوال بتحصيل السلطان مان التقرب في وأخذ

العظّم             السبب وهأو ًا سر النكار ويظّهر ذلك مان الناس عند ويتبرأ يغريه وكان
التاجر            صار حتى لهم الفرنج وغلبة بضائعهم ورخص التجار أماوال اطلق في

ول              بضاعته مان ًا واحد حملً يبيع أن يستطيع فل ويحضر فوقها فما السنة يغيب
عشرة            يساوي ماا وعنده وعياله نفسه على نفقته ويستدين يشتريه مان يجد

تمادأى              بل الشرف مادة بقية سنين عشر نحو البلء هأذا على وبقوا دأينار آلف
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عن            ًا عوض الزماام وظيفة الشرف بعد إليه وأضيفت بعده، ذلك على الحال
لبن            ًا زوج كان حين تعرفه كانت فانها البارزية خوند بسفارة الجركسي فيروز

في              الناس به يعامال كان ماا يعرف كان كونه ماع هأذا الوصاف؛ بتلك الكويز
بين             جمعه ماع جوهأر أعنى ولكنه لسيرته المنكرين أحد كان بل قبله اليام
يترقب            ًا خائف وصار قبل يفعله كان ماما يتمكن لم خوند وماساعدة الوظيفتين

ماباله             ماوضع في له حصل أن إلى عنه يغضى والسلطان به اليقاع ويتوقع
استراح             كونه ماع ًا شديد مانه فتألم فتح ثم الراقة عنه وحبس فآلمه دأمال

به             واشتد الشهرين نحو بذلك فأقام آخر ماوضع في وكون اللم مان بفتحه
ليلة             في وفاته كانت ثم بموته وأرجف رجب مان الوسط العشر في المار

السبعين؛             جاز وقد كيك مان يوم آخر وأربعين أربع سنة شعبان ماستهل الثنين
والمدرسة            الزهأر جاماع مان بالقرب التراك بدرب التي الدار مانها ماآثر وله

جدار              في ًا شباك لها وفتح القبلية الجهة مان الزهأر لجاماع السر باب عند التي
تاريخه             في عليه حط بل العيني الكتابة مان واماتنع جماعة بذلك وأفتاه الجاماع

فدفن             ماات فراغها قرب ولما عمره أواخر في لها بناؤه وكان ًا؛ كثير بسببه
بساتين              عند دأير في فأسكنه الحبوش مان قريب له كان انه قبائحه ومان بها،
بجاهأه             غيرهأم به يتظّاهأر ل بما يتظّاهأرون ماعه ومان هأو وصار فعمره الوزير

قضائها            على لدماشق البارزي بن الكمال سافر حين وأنه بسريرته؛ أعلم فالله
المدينة             إلى قاسم بن الولوي سفر حين فيه استقر دأماياط قضاء باسمه وكان

له               ينزل أن سأله ماكنون ابن ماوت بعد فيه ًا ماقرر هأو وكان عنه، ًا عوض النبوية
بينهما               لما ذاك على يطلع كان لنه فيها قاسم ابن عادأة على فجرى ففعل عنه

يحصل            لما بالنسبة اليسير بالنزر الوقاف استئجار عليه زادأ بل الصداقة مان
القرية            يستأجر كان فانه ماستأجراته سائر في عادأته على ًا جري مانها له

حساب            على أجرتها ويصرف أزيد أو المائة قدر تغل وهأي ًا دأينار بخمسين
ًا             دأرهأم عشر أربعة حينئذ يساوي وهأو ًا وزن دأرهأم وربع عشر بأحد الدينار صرف

يساوي             وهأو ًا دأرهأم بثلثين عليهم يقيمه عسلً بذلك عليهم يبيع ثم دأرهأم وربع
ومان             ذلك، على وقس عشرين نحو الجهة مان لهم يتحصل فل ونحوهأا عشرين

مان               يمتنع الحيان وفي مااله ول نفسه على يأمان ل يروماه ماما شيء في خالفه
ربما             كان أنه ماع شرقت ماصرية الرض كانت إن ويقول أصلً الجرة صرف

ذلك؛            ونحو المطر مان مامحلة كانت شاماية كانت وان ًا وماراح ماقيلً استأجرهأا
جوهأر           الداعي بخطه ونحوهأم دأماياط في لنوابه ماراسيمه في علماته وكانت

باسمه            وجد إنه قيل أن إلى والرصادأات القطاع تحصيل في وتوسع الحنفي،
ذلك             ماع وهأو هأذا وماستأجرات، واقطاع رزق بين ماا خمسين نحو ماوته بعد
الحرماين           فقراء في ويتصدق القرآن أهأل ويقرب والتلوة الصلة على يواظب

.     . أنبائه   في شيخنا ذكره المال مان بجمل
 

ثم             المشرف بهادأر بن لعمر قبله وكان جلبان، بن أحمد عتيق اللل جوهأر
ثم             ماحمد الكبر ولده للة وقرره ماعه فتنقل تملكه قبل الشرف بخدماة اتصل

فلما           الخرى، للوظيفة ًا ماضاف خشقدم ماوت بعد ًا زمااما تقرر ثم يوسف
فانعكس           عليه تدور الماور وظن نفسه وشمخت أماره فخم العزيز تسلطن

وهأو              عنه أفرج ثم بالبرج وسجن الظّاهأر دأولة أول في عليه وقبض المار عليه
الولى             جمادأى في ماات أن إلى الصرع له حصل ثم القولنج بمرض ضعيف
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بالمصنع           أنشأهأا التي بمدرسته ودأفن الستين نحو عن وأربعين اثنتين سنة
   . في         ًا ماحب وكان الله رحمه الشمني التقي شيخنا شيخها كان حسنة وهأي

وغيره          المقريزي عليه أثنى لهم، ًا ماكرما اليهم ًا ماحسن والصالحين العلماء
. الله  رحمه

.       . أولدأنا     ماع الحديث لسماع تردأدأ مامن الحبشي الشقر بن المحبي جوهأر
    . مان        أخ له كان البرص الدماياطي الدين لمعين نسبة الحبشي المعيني جوهأر

الدين            ماعين مان أخذه سيده مان فالتمس اينال الشرفي بردأبك ماماليك جملة
زوجة             خوند أم الكبرى لخوند وصار خدماته في فأقام إليه لرساله فبادأر ففعل

ماعها           الكبرى فاستصحبته الحج إلى سفرهأما فقدر الميل بعض إليه أستاذه
بحيث            وضعف مادة فأقام هأناك باقاماته ابنتها أشارت ماكة إلى وصلت فلما

إلى             يتردأدأ وصار فرجع الرجوع في له أذنوا حتى وتوسل الموت على أشرف
خوند           خدماة ولزم بصحبته فاختص ًا أحيان عليه ويقرأ الكامالية اماام الكمال

فلما             أستاذه لبنة بالنسبة وأحبوه وابنته بك خاص بن العلء أخيها وابن الكبرى
مان              هأذا كان خوند هأي زوجته العلء ابنة وصارت قايتباي الشرف إلى المار آل

ذلك            مان ولزم العلماء في وماحبة بديانة وذكر ًا ساقي وعمل خداماها جملة
الحديث           بدار الحديث ماشيخة وظيفتي أخذ في الكمال شيخه لبني ماساعدته

سيما             فرية ذلك أن ًا ماتوهأم شرعي بطريق أبيهم بعد إلي صارت التي الكامالية
ذلك            وماع ذلك على يحثهم ونحوهأم بالفقهاء يتشبه مامن ًا ماخاصم يعدم ولم

اتصل            ماالًحتى حينئذ هأذا فبذل فسكنت وماللت ماعهم السلطان ينجر فلم
ماع             ماما وغيرهأا بجنحة العزل للناظر أن فيه لكون زور بشاهأدي الوقف كتاب

المار             وآل غيره وتقرير المتأهأل إخراج يقتضي ل إليه أشرت لما فيه ارتكابهم
بقدر             إليه المشار ساعده ماما بنزول النقيب بن القادأر لعبد صارت أن إلى

هأو              مان ماع الوظيفة وابقاء دأفعه ًا صحيح توجهه كان لو هأذا يمكن كان يسير
يصلح            لم بحيث للصلح الهأتداء عدم ًا غالب هأذا شأن ولكن باستحقاقها مانفردأ

بأمار             يتعلق وربما ذلك ونحو الفاكهي النور ولدي بين ول شيخه ولدي بين
        : أكثر      يفسد ماا كان بجهل الله عبد مان القائل قول أحسن وماا ًا، تدين يتوهأمه
           . مان  بالقرب العدة بغيط مادرسة وابتنى خوند خدماة في حج وقد يصلح ماما

إلى             وصار ذلك؛ ونحو للبخاري ًا وقارئ ًا مادرس بها قرر حسين أماير جاماع نواحي
الجهات            بعض بسببه ونالوا الطلبة مان واحد غير إليه وانتمى ووجاهأة، ضخاماة

. ونحوهأما           الحبشة وماثقال الزماام خشقدم مان أولى فهو حال كل وعلى
له           ويقال الطواشي الحبشي الدين صفي مانجك بن ابراهأيم المنجكي جوهأر

نيابة.            جقمق الظّاهأر وله حتى مادة الطباق ماقدماي جملة مان صار الصفوي
سويقة           برأس مادرسة وعمر حاله فحسنت الركني فيروز بعد المماليك تقدماة
ًا             دأرس بها وعمل فيها يتأنق ولم المؤمانين سبيل تجاه القمح عرصة عند مانعم

المنشاوي             الرحيم عبد ماع الن وهأو المالكي الجودأ أبا به قرر الفرائض في
عن             وعزل وأربعين أربع سنة رماضان رابع في بها الجمعة أقيمت ماا وأول

احدى            سنة الحجة ذي ماستهل في فجأة ماات حتى النوروزي بجوهأر النيابة
ًا           طارح وكان أعلم، فالله وخمسين اثنتين سنة أرخه مان ورأيت وخمسين،

. أقرب     الطول إلى ًا رقيق  للتكلف
    . ابنة       خدم مان أصله الحبشي الدين صفي الحافظّي نوروز النوروزي جوهأر

في             صار إليه المشار نوروز الماير بها تزوج فلما المزلق بن الشمسي الخواجا
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خدام              مان أصله ان آخر ماوضع في قال هأذا قائل ورأيت به، فعرف خدماته
كالتابك            الماراء أعيان مان جماعة بعده خدم ثم أعلم، فالله نوروز أخت

حدودأ             في قتله الذي سميه بعد المماليك تقدماة نيابة ولي أن إلى جارقطلي
عبد             عزل بعد وخمسين اثنتين سنة في الخدماة في استقر ثم خمسين سنة

العادألي           بمرجان وخمسين أربع سنة في انفصل ثم الروماي العثماني اللطيف
أن             إلى مادة دأاره هأذا ولزم النيابة في عوضه استقر كان الذي المحمودأي

أن             إلى وجه أجمل على وباشرهأا فأعيد وستين خمس سنة في مارجان ماات
نائبه           عوضه واستقر خشقدم الظّاهأر جلبان عن للعجز عنها النفصال اختار

انفصاله             بعد أخرج إنه وقيل حال، أحسن على دأاره هأذا ولزم الحبشة ماثقال
. وماركبه           مالبسه ماتجملًفي وكان أعلم، فالله بطالً القدس إلى بمرجان
أخت          ماعتق الشهر على لكونه بالتركماني المعروف الهندي اليشبكي جوهأر

يشبك           ماعتق انه قيل بل التركماني أقبغا زوجة أمايراخور الجكمي يشبك
ثم.             الحوش شادأ مادة بعد وصار السلطان ببيت أقبغا ماوت بعد اتصل نفسه

عزل           بعد بالبذل والخازندارية الزمااماية في خشقدم الظّاهأر دأولة في استقر
مان              كونه ماع بعدهأا التي أوائل أو وستين خمس سنة أوائل في الشرفي لولو

ماستهل            الجمعة ليلة في ًا أشهر تمرضه بعد ماات حتى واستمر الخدام، صغار
الجمعة           قبل عليه الصلة السلطان وحضر وسبعين ثلث سنة الولى جمادأى
الذي          البستان صاحب وهأو الستين؛ ناهأز وقد بالصحراء ودأفن بالمؤمانين،

. بالجيزة    دأماوة بقرية أنشأه
     . الحجة         ذي في بمكة ماات القائد العمري عمر بن صبيحة بن بريم بن جويعد

. فهد      ابن أرخه وأربعين؛ ثلث سنة
أحد             اليماني السنبلي الدين زين بكر أبي بن دأاودأ بن سليمان بن جياش

. وماات    بها الماراء عظّماء
     . في        تنقل الماراء كبار مان أوله الفاء زيد وربما القاسمي مايرك أو جيرك

احدى           سنة الولى جمادأى في بدماشق وماات غزة، نيابة مانها الوليات
بن             أنطون بن بيدو بن جاكم بن جينوس أنبائه في شيخنا ذكره وعشرين

بها            واستمر ثمانمائة، سنة حدودأ في أبيه بعد مالكها قبرس ماتملك جينوس
الديار             إلى اسرى جملة في به وجئ برسباي الشرف عسكر عليه قبض حتى

عليه             ماعين شيء تقرير بعد ماملكته إلى أعيد ثم مادة بالقاهأرة فأقام المصرية
جوان،              ابنه بعده واستقر وثلثين؛ خمس سنة في هألك أن إلى سنة كل في

غير             لكنه وماعرفة الجملة في ذوق له أشقرهأا اللحية خفيف طوالً شكلً وكان
ووفور          المسلمين عساكر مان الركب مان ودأاخله العربي باللسان عارف

سلطان            طاعة عن الخروج بعدم وأتباعه لولدأه الوصية له اقتضى ماا نظّاماهم
. بذكره        عقودأه في المقريزي وطول بلغنا، فيما ماصر

المهملة   الحاء حرف

.     . بمكة       مانى سمع مامن الدماشقي الدين زكي بن عمر بن حاتم
مانى              سمع التي علي بن جعفر بن ماحمد السيد ماولى الهندي إياس بن حاجي

. سيده  ماع
في             استقر قلوون، بن ماحمد الناصر بن حسين بن شعبان الشرف بن حاجي



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

ولقب            سنين، عشر على نيف ابن وهأو على المنصور أخيه بعد السلطنة
التابك            ماملكته بمدبر ًا يوما عشر وخمسة ونصف سنة بعد انفصل ثم بالصالح

بقلعة            دأاره في باقاماته وأماره وسبعمائة وثمانين أربع سنة رماضان في برقوق
بقلعة             وسجن برقوق الظّاهأر خلع أن إلى السيادأ بني عادأة على ًا جري الجبل

الناصري           يلبغا وكان كأخيه، بالمنصور لقبه الصالح وغير ًا ثاني فأعيد الكرك
وعادأ             أشهر تسعة دأون فأقام الحقيقة في السلطان هأو بل حينئذ ماملكته مادبر

وسبعمائة،            وتسعين اثنتين سنة صفر في ماصر ودأخل له خلعه بعد الظّاهأر
تاسع             في الربعين على زادأ وقد ماات، أن إلى لداره ًا مالزما المنصور واستمر

سنين،             مانذ ورجليه يديه حركة تعطلت أن بعد عشرة أربع سنة شوال عشر
شديد            كان العيني قال شعبان، الشرف أم بركة خوند جدته بتربة ودأفن
الشتغال            عن مانفك غير السودأاء غلبة مان خلقه لسوء جواريه على البأس

. شيخنا    ذكره والسكر، باللهو
الظّاهأرية            التربة شيخ فقيه بحاجي ويعرف الروماي الزين الله عبد بن حاجي

            . ماات  غيره، كدأب بالترك اتصالً له ان إل العلم مان ًا عري كان القاهأرة خارج
 . قاله          البساطي الشمس ماشيختها في واستقر عشرة ثمان سنة شوال في

. أنبائه   في شيخنا
 .     . احدى       سنة في ماات المنصور الملك قلوون بن ماحمد بن حاجي

. الهمزة          في ماضى حاج، أماير له ويقال ماغلطاي بن حاجي
. ًا       قريب الله عبد ابن في فقيه؛ حاجي

أعيان             مان كان المكي؛ الحسني نمي أبي ماحمد بن الكريم عبد بن حازم
أخته           على الول عجلن ابنا وعلي أحمد الشريفان صاهأره مامن الشراف

الفاسي            ذكره القرن، أول في وماات لذلك، أماره وعظّم ابنته على والخر
. عشر      سنة في قال مان ورأيت

.     . بمكة       مانى سمع مامن الهندي الجانفوري نير بن ماهذب بن حافظ
. الله.       عبد بن الله عبيد في حافظ

.     . علي       بن ماحمد في المرح قبة شيخ كان ماقرئ آخر حافظ
والمتوفي             ماكة نزيل المقرئ الحنفي الجيرتي الزين علي بن بكر أبي بن حاماد

ًا            ماديم ًا خير ًا دأائم وكان بالمدينة، مانى سمع مامن التسعين نحو في بها
للشتغال.

        . أوقاف    مان ًا بيت ماكة مان بالسويقة استأجر مامن السفار التاجر المغربي حاماد
        . ودأفن    وثمانين إحدى سنة شوال في بها ماات عجلن بن حسن السيد

بالمعلة.
     . بمصر      الطبلخاناه وأحد نوبة رأس كاف وآخره والموحدة المهملة بضم حبك

         . أقطاعه    وخرج ثلث سنة القعدة ذي ماستهل في ماات فرج الناصر أيام في
.   . العيني        قاله المفسدين الجهلة مان وكان الناصر، ماماليك مان الخمسين

   . في         القاهأرة قدم الشافعي اليزدأي السنغري علي بن الحسين بن الله حبيب
وأكرماه           البيبرسية فنزل وثلثين بضم ابن وهأو وتسعين أربع سنة رجب

التي              في ودأخل وعادأ فيها حج أن بعد خمد ثم وغيره مارزا بعناية السلطان
التاج            ولزماه البشيهي بن كالجلل الطلبة بعض وأقرأ عدة وتزوج دأماياط تليها

صهره             مانهم جماعة عن يروى أنه إجازة في كتب ورأيته وغيره؛ شرف بن
البساطي            بن الغني عبد عن بالقاهأرة أخذ انه وبلغني إسحق؛ الدين نظّام
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عهد             ول تصانيف له وان شريف أبي بن الكمال عن المقدس وببيت والديمي
في             ماتميز انه يطريه مامن وهأو العلئي البدر لي وقال ونحوه، بالفقه له

وانه           والعربية والرياضيات العقليات ماع أمايز الدين أصل في وأنه الصلين
في            ولكنه والستحضار الحفظ في تميز غير مان العبارة بحل القونوي يقرئ

مان               أباه أن النواحي تلك أهأل بعض لي حكى ثم يطالعه، ماا يقرئ كلها ماعارفه
تعزير             أقبح وعزر بأماردأ أخذ بحيث بالسفه عرف مامن هأذا وان المكاسين آحادأ

ماقدماات                قراء ل يؤهأل ل بحيث هأناك له وزن ل إذ مابالغة فيه سبق ماا وان
بعض            مان والتمس بي الجتماع ورام المصريين، مان هأذا في ونعجب الصرف

واستمر           وافقت، فما ماسلم لصحيح علي ختمه يوم بتعيين إعلماه الطلبة
الله            عفا وتسعين سبع سنة الثانية جمادأى في ًا ماطعون ماات حتى بالقاهأرة

عنه.
.     . بمكة        مانى سمع مامن الكازروني ماحمد بن الله خليل بن الله حبيب

الشيرازي             اليجي الحسني ماحمد بن ماحمد العلء بن الله عبيد بن الله حبيب
عم             الدين صفي السيد بن أحمد النور ابنة بديعة السيدة وأماه الشافعي المكي

قارب            لبيب فطن ولد الدين، عفيف السيد بابن وجده كأبيه ويعرف أبيه
بالقرآن            ماشتغلً وكان ًا يسير علي قرأ بل ماكة في علي سمع المراهأقة

. الجنة            وأبويه الله عوضه وثمانين ثمان سنة في ماات لئحة عليه والنجابة
 . قرأ           المقرئ الشافعي القاهأري الكيلني ماحمد بن صالح بن يوسف بن حبيب

لجعفر           وقرض برسباي بالشرفية ًا صوفي وكان وأقرأ؛ تمرية بن التاج على
. تصانيفه  بعض

  . للثمان          قرأ الحنفي العجمي الروماي الزين الرحمن عبد بن يوسف بن حبيب
البغدادأي            التقي على قرأ وكذا حيان أبي على بقراءته الغماري الشمس على

في          واستقر برسباي بالشرفية وأم وغيره العسقلني الشمس عن وروى
 . ومامن         خلق به فانتفع للقراء وتصدى وبالمؤيدية؛ بالشيخونية القراء ماشيخة

الشرفية            امااماة في واستقر كزلبغا، وابن عمران بن الشمس للسبع عليه تل
اثنتين             سنة في وذلك الحصني بكر أبو التقي عنه الخذ في ورافقه بعده؛

. وآخرون            فهد بن والتقي أسد ابن بالجازة عنه وروى بعدهأا أو وأربعين
         . ماات    واحد؛ غير وغيره الزهأر جاماع في عليه تل القراءات يدري آخر حبيب

. سبعين   سنة نحو
   . سنة         بعد ولد الحريري الفارسكوري الرحمن عبد بن الله عبد بن حجاج

النحو           في واشتغل القرآن بها وقرأ بفارسكور ًا تقريب وثمانمائة عشرة خمس
سنة             شعبان في عنه فكتبا فهد وابن البقاعي ولقيه التي، البلن يوسف على

. نظّمه     مان وثمانمائة وثلثين ثمان
غيهب في سرى النسيم هأب

الغسق
الغصن مااس الزاهأر على

 بالورق
الغصن ماثل الورق وأيقظ

سحر في
تحيي نسمة به هأبت

لمنـتـشـق

العربية،              في مانه أشبه غيره كان وإن تكلف بل النظّم حلو وهأو أبيات، في
. وتسعين      أربع سنة بعد إلى وتأخر

في             أبوه تشبه أبوه؛ التي القاهأري الصل الكركي شاهأين بن يوسف بن حجر
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. طفل             وهأو ماات أن يلبث ولم شيخنا لماه لجده العلى الجد بلقب تسميته
. مانسوب     غير على في حدندل،

تسع              سنة صفر في بالبرج ماات نابلس؛ جبال شيخ القادأر عبد بن بن حرب
وثمانين.

راجح            أخوه التي المكي الحفيصي سالم بن ماحمد بن شميلة بن حرسان
عند            ودأفن الفجاءة شبه وتسعين سبع سنة رجب في بمكة ماات وأبوهأما،

. بالمعلة  سلفه
الخمسين          قبل ولد الشافعي، القاهأري ثم الببائي سليمان بن حرماي

الحكم،            في وناب وغيره خليل بن البهاء مان وسمع قليلً وتفقه وسبعمائة
الشاعر           وقال عنها له العجم بعض لرغبة بالمنصورية وأعادأ بالشريفية ودأرس

 : ذلك  في
ماع الببائي تولى قالوا

جهالـتـه
النازل مانه أجهل وكان

 العجمي
ًا الجهل فأنشد ليس بيت
تنـكـره

إلى ال حرم مان سرت ماا
حرم

واستخدم           فصرفه مارة عنده شاهأد على غضب الخليلي جركس أن واتفق
فعد             الراء فتحة وأشبع الخير الشطر فأنشد ًا أمار عليه فنقم هأذا ًا حرماي عنده
شيخنا              ذكره الستين، جاز وقد سبع سنة ربيع في ماات الخليلي، نوادأر مان ذلك

. أنبائه  في
     . ابن       أيام في ترقى مامن برقوق الظّاهأري جركسي اسم وهأو بالفتح حزماان
وفر              طاعته عن خرج ثم ًا ثاني ًا دأوادأار صار ثم القدس نائب عمل حتى أستاذه
سنة             في وسطه ثم ًا أياما الناصر فحبسه به وجئ بغزة فأماسك دأماشق ًا قاصد

. عشرة  أربع
       . عليه     وعرض ًا خاصكي صار أن إلى ترقى شيخ المؤيدي بكري البو حزماان
لكونه           قرماان لبن المجردأين الماراء بعض عن ًا عوض المارة إينال الشرف
قيل            فيما ودأخل خده خرق نشاب بنصل وأصيب المنصور علي ماعه كان
بمدرسته             ودأفن وستين احدى سنة شوال في ماات أن يلبث ولم فأبى؛ لجوفه

المقرئ           الن وامااماها وخطيبها الشارع؛ مان البقر حدرة تجاه أنشأهأا التي
. ًا       خير كان انه وبلغني الضرير، قرماش الشمس

أواخر            في تأمار أن إلى أستاذه بعد ترقى الشعباني، يشبك اليشبكي حزماان
وعشرين              أربع سنة في وماات أياماه؛ تطل ولم ولده، دأولة في أو المؤيد دأولة

. بالصحراء    سيده بتربة ودأفن
في              زاوية وله ببلده يعتقد مامن كان الصفدي؛ الدين حسام الله عبد بن حسام

. شيخنا            ذكره عشرة ست سنة الول ربيع في ماات مانها، يعقوب حارة
. ثلثين            سنة بها ماات المكي، السالمي راشد بن سليمان بن الله حسب

ماسعودأ               بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن راجح بن سنان بن الله حسب
. وأربعين           سبع سنة الحجة ذي في بمكة ماات القائد، المكي العمري

السيد            خواص مان القائد؛ العجلني السبكي بركوت بن ماحمد بن الله حسب
ماكة             إلى وحمل بجدة وأربعين سبع سنة الخرة جمادأى في ماات القاسم، أبي

. فهد     ابن أرخهما بها، فدفن
. الزيدي          ماعقب بن الله حسب بن ماحمد بن الله حسب
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. وسبعين          اثنتين سنة رماضان في بمكة ماات النجار، الله حسب
الصل            المناوي البرهأان بن البدر ابراهأيم بن حسن بن إبراهأيم بن حسن

كل            ويعرف أبوهأما والماضي التي القادأر عبد أخو التاجر ابن التاجر القاهأري
على             وأقبل القرآن فحفظ أبويه كنف في نشأ علبة؛ تصغير عليبة بابن مانهم
وجوه            في ًا ماحتملًماعدودأ ًا صبور والعقل التودأدأ كثير فيها ًا حاذق وكان التجارة؛

وثمانين            تسع سنة الولى جمادأى ثاني الخميس يوم ظهر في ماات الناس،
الجيوش،             أماير سوق مان جقمق بدرب بيتهم إلى ماحفة في به وجئ ببولق

سنة             في ماحمد الدين ناصر عمه ابنة خديجة تزوج فقد الخمسين قارب وأظنه
باب             ماصلى مان بالقرب بتربتهم دأفن ثم حافل ماشهد له وكان وخمسين، سبع

النصر. 
البدر               عمر بن بكر أبي بن حمزة بن ابراهأيم بن حسين بن ابراهأيم بن حسن

لتلو   -          نسبة ماكسورة واو ثم ثقيلتين لم ثم بمثناة التلوي المخزوماي الخالدي
          . وعشرين   خمس سنة الحجة ذي عشر سابع في بها ولد أسعردأ بظّاهأر قرية

ست              سنة آماد تجريدة في أبيه ماع مانها تحول ثم القرآن؛ بها وحفظ وثمانمائة
واستمر           شيخنا، على وعرضه المنهاج بها فحفظ القاهأرة دأخل حتى وثلثين

الزين             على وقرأ ًا، حنفي جقمق الظّاهأر سلطنة أول تحول أن إلى ًا شافعي كأبيه
 . هأذا           قصائد وأكثره يستحسن بما وأتى مانه فأكثر النظّم وتعانى الحنفي قاسم
سيما             التاريخ مان لجملة واستحضاره فيه به يتدرب بحيث الجيد الخط كتابة ماع

الشعر؛          عليه والغالب جيد وفهم بالعربية والمام ونحوهأم المتأخرين التراك
ويوردأ             الدين بدر بالفاضل ويصفه يطريه مامن بردأي تغري بن يوسف كان وقد

بالتزيي              الظّاهأر أماره وقد ًا عاماي كان انه عنه يقول وهأو نظّمه، مان تاريخه في
وله            ثم الشرق مالوك لبعض رسولً عنه وسافر الخاصكية في وأدأرجه للترك

البلدأ             بعض في ناب وكذا السنتين، دأون بها فأقام دأماياط نيابة خشقدم الظّاهأر
ًا              أيض سنتين نحو به ودأام الكرادأ حصن في وثلثين سبع سنة ناب بل الشاماية

الشرف            واجتاز وثمانين اثنتين سنة في كان فلما بعلبك فسكن تحول ثم
بالكرك           نوح ماقام نظّر وله الشمالية السفرة في النواحي بتلك قايتباي

تسع             سنة في بها وهأو القاهأرة دأخوله وتكرر الشام إلى ركابه في واستمر
 : الثار              في ذلك ومان نظّمه مان عني أخذ مامن واحد غير عنه كتب وثمانين،

 عليه صلى ربنا حبيٍب مانولقـا وصول عز يكن ان
تـريه لـم إن آثاره هأذهماقلتـي يا المنى نلت فلقد

وقوله: 

مان السواكن فحركتتسـلـم ولم ماررت قد فديتك
 شجوني

مان السلم خفت فهب
اللواحي

بالـعـيون الشارة مان أقل

 : المماليك         تاجر سليمان بالخواجا المحمل عفريت عبث وقد وقوله
يستحـيل شيء كل أرى

بـضـده
ًا أر ولم كما زمااني في شيئ
كانـا

العفاريت أردأى كم سليمان
بلى في

أردأى الدهأر هأذا وعفريت
سليمانا

.      . البدري      ماجموع قرض مامن وهأو الموضعين في أرماي قال انما ولكنه
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حسن   اسمه مان
أبوه            الماضي الحنبلي البرهأان بن الدين بدر عمر بن ابراهأيم بن حسن
        . حجاج   بن والبرهأان والده عن وأخذ المحرر وحفظ الصواف بابن ويعرف

فاضلً           وكان ًا كثير رأيته الفتوح، باب حانوت في بالشهادأة وتكسب البناسي
الليالي             غالب يمشي كان بحيث المشي على وجلدأة عزم ذا الجهات في مانزلً

ماذهأبه            قاضي البغدادأي البدر مان وقرابته ثروته ماع هأناك ًا ظن لسكناه لبولق
. نصفها             أو دأينار ماائة إماا له وجعل إليه وصيته أسند ماات لما ولذا

.        . ًا    قريب ابراهأيم بن حسين جده فيمن ماضى الخالدي ابراهأيم بن حسن
   . العلء        عليه قرأ الخياط الحنبلي الدماشقي ثم الصفدي ابراهأيم بن حسن

. الزاهأد      المفسر المحدث بالماام ووصفه المردأاوي
      . جمع        انه ماعجمه في شيخنا قال كيفا حصن أهأل مان السي ابراهأيم بن حسن

. وعشرين        بضع سنة ببعضه إلي وكتب ًا تاريخ لها
الشهاب               بن ماحمد ابو الدين بدر فتوح بن ماكي بن حرماي بن احمد بن حسن

 . ولد           التي ماحمد البهاء والد الشافعي القاهأري العلقمي المجد بن العباس ابي
والعمدة         القرآن فحفظ القاهأرة وقدم وسبعمائة السبعين قبيل بالعلقمة

بعدهأا            فما وثمانين احدى سنة في وعرض وغيرهأا، ماالك ابن وألفية والمنهاج
في           القويسني علي بن وبدر الدمايري والكمال الملقن وابن البناسي على

يجز،            لم مامن وطائفة الزركشي والبدر جماعة بن والبرهأان له وأجازوا آخرين
إماام           البلبيسي الفخر عن والقراءات الملقن وابن البلقيني عن الفقه وأخذ
الصدر            عن القضاء في وناب وغيرهأم، الدلصي ماوسى عن أخذ وكذا الزهأر

بالرياسة          وعرف الوقاف، ناظر وكان وغيرهأا بالقاهأرة بعده فمن المناوي
نحو.            عن بالقاهأرة وثلثين ثلث سنة رجب عشر سادأس في ماات والحشمة

         . وكان   الستين، جاز وأنه باختصار أنبائه في شيخنا ذكره وستين خمس مان
 . ًا    بساما والخلق العشرة حسن

عبد               بن الحميد عبد بن الهادأي عبد بن أحمد بن حسن بن أحمد بن الحسن
القدسي          العبدوي العمري القرشي الشهاب بن يوسف أبو البدر الهادأي

 . ولد          المبردأ وبابن الهادأي عبد بابن ويعرف أبوه الماضي الحنبلي الصالحي
علي          الحديث وسمع واشتغل والخرقي القرآن فحفظ بها ونشأ بالصالحية

بن              سليمان بن ماحمد العز ابن الرحمن عبد بن سليمان بن الرحمن عبد الزين
قرأه              به وحدث الليث عن زغبة حمادأ بن عيسى حديث مان الثاني الجزء حمزة

وكان             مافلح، ابن العلء عن القضاء في وناب زريق؛ بن الدين ناصر عليه
 . ماات           للتكلف ًا طارح وكرم وهأمة ماروءة ذا ًا ماتواضع ًا دأين ًا عفيف السيرة ماحمودأ

. وايانا            الله رحمه بالروضة ودأفن بالصالحية ثمانين سنة في وستين بضع عن
. أحمد       والشهاب يوسف الدين جمال والد وهأو

ابن               الدين بدر الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن حسن بن أحمد بن الحسن
 . حفظ          لبيه فتاة جركسية وأماه مااماش، ماحمد والد الذرعي الشهاب الماام

وماات           بالظّاهأرية، البخاري ختم وسمع المنهاج وبعض أبيه على وجودأه القرآن
. ًا     تقريب ثمانين سنة تكهل وقد

سعيد            نزيل الشافعي القاهأري ثم العامالي البدر حسن بن أحمد بن الحسن
        . عامال   بمنية ًا تقريب وسبعمائة وسبعين خمس سنة ولد أئمتها وأحد السعداء
الفقه           في وأخذ والملحة، والتنبيه القرآن فحفظ القرن أوائل القاهأرة وقدم
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وصحب          العامالي؛ الشهاب عند الفرائض في وحضر البيجوري البرهأان عن
ًا           زاهأد ًا ورع ًا دأين ًا صالح وكان وغيرهأما، السيوطي وماحمد الشاطر الدين ناصر

وللناس            خلفه وصليت ًا كثير ماعه جلست الليل قيام على ًا ماحافظّ التلوة كثير
وانتفع            ًا دأهأر السابقية بمكتب الطفال لتعليم تصدى مامن وهأو كبير اعتقادأ فيه

شهادأته            ردأ في وتلطف السيوطي الولوي عنده قرأ ومامن ذلك؛ في به
شيخنا،           ابن والبدر الفالتي بن والشمس بصلحه اعترافه ماع بعضهم بتعديل
وتردأدأ            ًا؛ وصوما ًا وتهجد تلوة الخير وظائف على واقتصر ذلك فترك شاخ ثم

.         . الله    رحمه وسبعين ثلث سنة في وماات عمر ودأعائه بركته لقصد إليه
الحصوني             الشكري البدر الدولة عين بن ماحمد بن صدقة بن أحمد بن الحسن

         . القرآن  وحفظ وسبعمائة وخمسين تسع سنة أوائل في ولد الشافعي الحلبي
الذرعي           الشهاب الفقه في شيوخه ومان ًا، حلًحسن وحله الصغير والحاوي

والسيد           الفوي والسراج الغرناطي جعفر أبو النحو وفي الكركي بن والزين
والسحري         الفوي وعن المنطق أخذ وعنه الكازروني وماحمد الخلطي

عن            القضاء في وناب فقهه، ماع الشتغال عن بأخرة أعرض وقد الصول،
جميعه            ويكون مانه الشيء يدعى ربما لكن حسن نظّم وله الحسفاوي الجمال

ماحب              المجون كثير وهأو آخر، لبحر يحوله ثم ماعناه يأخذ أو لغيره بعضه أو
بن            النجم صاحبنا عنه كتب وقد المطربة اللت بعض عارف واللهو للخلعة

. غيرهأا             مادحه في عنه كتب وكذا الجواهأر أودأعتها شيخنا في رائية قصيدة فهد
. ًا    ظن الربعين قريب وماات

الدماياطي             ثم المصري الدين شهاب بن الدين بدر علي بن أحمد بن الحسن
القاف         -   بفتح قرماش بابن وقبل المواز بحسن دأماياط في ويعرف الشافعي

     . وسبعمائة      وخمسين اثنتين سنة ولد ماعجمة ثم الميم وكسر الراء وسكون
العمدة            وحفظ به وصلى القرآن بها وقرأ العتيقة ماصر مان الكارم بفندق

خدم           والده توفي فلما المراغي والشمس الصاحب بن البدر على وعرضها
خمس             سنة بعد لدماياط انتقل أن إلى العزيز عبد بن الدين كريم القاضي

عقب           الفرنج وأسره عشر سنة في وحج الفقراء، وخدم فقطنها وتسعين
سافر              ثم ماحله إلى وعادأ خلص ثم ًا شهر ثلثين عندهأم وأقام صيدا مان حجه

أهأل             بأكابر واجتمع المقدس بيت وزار دأونها فما حلب ودأخل ًا تاجر الشام إلى
لقيه             وكذا وفاته علمت وماا وترجمه؛ فهد بن النجم صاحبنا ولقيه البلدأ تلك

. الربعين     قريب ماات وكأنه البقاعي؛
     . مان        قلعة شيخنا علي سمع الشيشيني الدين بدر علي بن أحمد بن الحسن

. بالشيخ     ووصفه الفتحي بقراءة ماتبايناته
 

السلمي             البدر يعلى بن عطوف بن سلماة بن ماحمد بن أحمد بن الحسن
   . احدى         سنة ولد سلماة بابن ويعرف التي على النور أخو البزار المكي

وابن            عمر أبي بن الصلح أخيه باستدعاء له وأجاز بمكة وسبعمائة وخمسين
وابن             السبكي بن البقاء وأبو خليل بن والبهاء رافع وابن الهبل وابن أمايلة

أحد             وهأو وغيره، فهد بن التقي مانه سمع وحدث وغيرهأم، قواليح وابن القارئ
     . ويذاكر       والبز الحرير يبيع وكان ماوسى بن الجمال لهم خرج الذين الشيوخ

. ذلك            في ويطيل لبلغته بالقراءة ويجهر الشراف مان ماكة ولة في بأشعار
.          . بالمعلة  ودأفن وعشرين سبع سنة الولى جمادأى في ماات بأخرة وأضر
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. ماعجمه         في فهد ابن ثم ماكة في الفاسي ذكره
نزيل             الشافعي القاهأري ثم الدواخلي الله عبد بن ماحمد بن أحمد بن الحسن

وجاور           واشتغل القرآن حفظ مامن أكبره وذاك التي ماحمد وأخو طيبة
وأقام              ماوته بعد فهد بن يحيى فتاة تزوج ثم فيهما مانى وسمع مادة بالحرماين

. به            بأس ول هأناك السلطان بمدرسة ًا بواب وصار النبوية، المدينة في بها
القاهأري             ثم الطنتدائي علي أبو البدر عثمان بن ماحمد بن أحمد بن الحسن

في            ولد يحيى، ثم أحمد وشقيقيه ماحمد البهاء والد الضرير المقرئ الشافعي
سنة             في مانها تحول ثم القرآن بها وحفظ بطنتدا ًا تقريب وثمانمائة اثنتين سنة

وعرض           ماالك، ابن وألفية والشاطبية العمدة فحفظ القاهأرة إلى عشرة تسع
في          القصرائي والمحب والتلواني ماغلى وابن والبساطي شيخنا على بعضها

ابن          على والبعض وحبيب العاصفي الشمس على للسبع وجمع آخرين،
عن          وأخذ والونائي، القاياتي عند الفقه في وحضر والزراتيتي، الجزري

أول             إلى ًا حفظّ البخاري في شيخنا على وقرأ العربية في هأشام بن الشمس
السلطنة           قبل بينهما لصحبة ًا أحيان جقمق الظّاهأر إلى يطلع وكان الجنائز،

وكان              ذلك، بغير إليه أحسن وربما الجوالي على ًا راتب له عمل بحيث إليه ومايله
شرح             في له يطالع بمن استعان وربما التلوة على مانعزلً الصدر سليم ًا خير

ًا           قانع أشياء عن وللسؤال لذلك يقصدني مامن وكنت ونحوه، للدمايري المنهاج
        . شعبان    في ماات حتى طويلة مادة ببيته انقطع ًا ماتعفف بأخرة سيما باليسير

الله            رحمه هأناك دأفن النصر؛ باب بمصلى عليه وصلى وثمانين ثمان سنة
وايانا.

السكندري              الشهاب بن الجودأ أبو وفا بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الحسن
ماحمد           الفتح وأبي ماحمد الرحمن وعبد ابراهأيم أخو المالكي المصري الصل

تسع              ابن وهأو ثمان سنة أبيه حياة في ماات وفا؛ بابن كسلفه ويعرف ويحيى،
. سنة  عشرة

 
بقرية            ولد الشافعي القاهأري ثم البردأيني البدر ماحمد بن أحمد بن الحسن

إنه            أنبائه في شيخنا وقال وسبعمائة، الخمسين حدودأ في الشرقية مان بردأين
بمدرسته            الكاتب القبطي غالب أبو ونزله ًا فقير بالقاهأرة ونشأ مانها يعني قدم

في            يتميز ولم الكلئي الشمس على فقرأ الخوخة باب بجوار أنشأهأا التي
واشتهر            التوقيع ولي ثم بالشهادأة تكسب ترعرع لما ولكنه العلوم مان شيء

والصدر             به فنوه خلدون ابن على بذلك فراج الدنيوية بالماور ماعرفة ماع به
الزيتوني.           للجمال إذنه في البشيطي الصدر على شهد ورأيته قلت المناوي

عمره            غالب في ينتقل ولم قال وثمانمائة، تسع سنة في والفتاء بالتدريس
فان             الستادأار الجمال دأولة بآخر كان حتى الحمار ركوب عن ول ذلك عن

وطال             الحكم في وناب الفرس حينئذ فركب به نوه الله فتح السر كاتب
وصار           حوائجهم قضاء في الناس إليه فهرع والعصبية بالمروءة واشتهر لسانه
بها             وخصوه إليه ركونهم فاشتد قيام أتم بها يقوم ماهماتهم في القبط عمدة

على              يتجوه وكان سمعة بذلك له فصارت بغيره فيها مانهم أحد يثق ل بحيث
سائر              وعلى بالخر الجيش ناظر الله نصر وابن السر كاتب الله فتح مان كل
العفة            أظهر الحكم نيابة باشر ولما الجميع، عند ماقضية فحوائجه بهما الكابر

لذلك؛             المهرة مان غيره على وفضلوه الناس فأحبه ًا شيئ الحكم على يأخذ ولم
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سبع             أو خمس الميراث في يكون أن انكاره ماثل مانكرة كلمات عنه وحفظّت
يسميها             كان التي الخرافات مان ذلك وغير كتابه في يذكره لم الله لن

مان              مانكرة ًا أماور الله نصر بن الصلح عنه لي فذكر بأخرة حج بل المفردأات،
غير            الدعوى عريض جهله شدة ماع وكان العفو؛ الله نسأل والزدأراء التبرم

         . على    زادأ وقد وثلثين احدى سنة رجب في ماات ويفعل يقول بما مابال
جاماعه             بنى حين المؤيد أخذهأا التي المااكن هأدم في وله عقله؛ وتغير الثمانين
ماطولً،           عقودأه في وذكره تاريخه في المقريزي استوعبها ماصائب زويلة بباب
بن             يوسف بن أحمد بن ماحمد الشمس صهره ترجمة في ذكر له وسيأتي

. الزعيفريني  ماحمد
    . شعبان        نصف في ولد الفقيه بابن ويعرف الشافعي البعلي احمد بن الحسن

صحيح            البعلي الكريم عبد بن أحمد مان وسمع وسبعمائة وخمسين ست سنة
. اسحق        لبن السيرة الحبال بن يوسف ومان ماسلم

الصلح         عليه عرض الحنفي، الطرابلسي النويري أحمد بن الحسن
قاضي            كان انه وقال وأربعين سبع سنة القعدة ذي في الشاطبية الطرابلسي

. ببلده  الحنفية
ماحمد           البدر والد الشافعي القاهأري ثم البنبي البدر اسماعيل بن الحسن

وأنه           العالم بالفاضل ووصفه تصانيفه بعض البلقيني السراج على قرأ التي،
وسبعين             أربع سنة صفر في ذلك وأرخ له وأجاز يبديه فيما وأجادأ بحث

فان             احدى سنة بعد وفاته وكانت أخته، على الماانة بن البدر وصاهأر وسبعمائة
. ًا        بين ًا ادأراك يدركه لم ولكنه فيها ولده ماولد

إليه            انتسب بحيث الوجاهأات ذوي التجار أعيان مان الروماي الياس بن الحسن
وهأو           بالحبشة وماات الحسني، ومارجان الحسني لولو مانهم الخدام مان جماعة
          . غرلو    بن الدين حمام سنقر بن علي أماير بن الحسن التي ماحمد الجمال والد

.       . حسن      اسمه مان آخر في يأتي الم جهة مان له لجد نسبة
.       . أيوب   بن يوسف ابن في يأتي أيوب بن الحسن

 
ثم             القدسي الشهاب بن الشرف بن البدر أحمد بن بكر أبي بن الحسن
بقيرة           بابن القدس في ويعرف التي ماحمد الشمس أخو الحنفي القاهأري

         . فيه   وأخذ المقدس ببيت وسبعمائة وستين ثمان سنة ولد أبيه لقب وبقيرة
   . في        شيخنا قال والطبقة الدين وخير والشريحي أحمد الشهاب عمه عن

ثم             بدماشق ثم بالقدس جرا وهألم ثمانين سنة مان ًا قديم اشتغل انه النباء
ثم            التفهني عن القضاء في وناب وغيرهأا؛ العربية في فاضلً وكان بالقاهأرة؛

سنة            رجب في القضاء إلى التفهني أعيد لما الشيخونية ماشيخة في استقر
الطلبة؛              آحادأ ماثل إليه يلتفت ل وهأو ماصر قدم انه العيني قال وثلثين، ثلث

يخطر             أن غير مان الشيخونية إلى ترقى ثم الجوار سوق في ًا شاهأد واستقر
ولي              وكذا قلوا، والرجال تغير الزماان ولكن لها ًا كفؤ يكن لم لنه أحد ببال

بالشارع           إينال مادرسة وتدريس بها والمااماة زادأه مان سودأون مادرسة تدريس
     . الخر     ربيع ثالث في ماات بالبرقوقية والخطابة الماردأاني بجاماع والتدريس

التي            بالفسقية شيخون جاماع في ودأفن السبعين قارب وقد وثلثين ست سنة
اني            الماردأ جاماع وفي باكير بعده الشيخونية في واستقر الرازي، العز فيها

أخذ            ومامن قبله، الديري ابن الدين سعد فيه استقر وكان القصرائي المحب
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. الشاعر      المنصوري الشهاب النحو في عنه
أبو                البدر سلماة بن عمر بن أحمد بن عثمان بن ماحمد بن بكر أبي بن الحسن

بابن           ويعرف التي ماحمد البدر أخو الحنفي الحلبي ثم الماردأيني ماحمد
ولده.           فانتقل مادرسها أبوه وكان بماردأين وسبعمائة سبعين سنة ولد سلماة

وعلي             الصحيح صديق ابن علي هأناك فسمع وجاور وحج فقطنها حلب إلى هأذا
الكنز             وحفظ الطب في شاركه بل أخيه علي ًا كثير واشتغل ظهيرة بن الجمال

ماع          بالشهادأة وتكسب أقام ثم وساح والحاجبية؛ النسفى وعمدة والمنار
تدريس             عن ماوته عند أخوه له ونزل حلب بجاماع البانية في وأم السذاجة
       . سنة.     بعد انهرم أن بعد بحلب ماات الفضلء مانه سمع وحدث الحدادأية

. ًا  ظن خمسين
    . عليه          تغير مامن كان المكي الحسني نمي أبي بن رمايثة بن ثقبة بن الحسن

بن              وعنان علي وابنه احمد أخيه وعلى عليه فقبض عجلن بن أحمد عمه ابن
        . عشرة     ست سنة شعبان في ضرره على وماات ًا عنان خل كحلوا ثم ماغاماس
قاله              ًا ماوت أبيه بني آخر وهأو قاربها أو الستين بلغ وقد بالمعلة ودأفن بمكة

. عقودأه       في المقريزي ودأكره ماكة في الفاسي
ماحمد             ابن ولعله وثمانين اثنتين سنة رماضان في بمكة ماات جعفر؛ بن حسن

. يأتي   جعفر بن
 : أوله          البدري ماجموع على نظّم له الماردأيني جودأي بن الحسن

تشهد قد له ماجموع لله
المجاماع

وفردأ نعم لها قطب بأنه
جاماع

. بديع  وخطه
      . في         وأرخه فهد ابن كتبه كذا جوشن بن ماحمد بن علي بن حسن بن حسن

. وسبعين    أربع سنة رجب
الشافعي            القاهأري بالقليوبية لناي نسبة النائي البدر علي بن حسن بن حسن

وصلى           القرآن فحفظ ًا يتيم ونشأ وثمانمائة، وأربعين تسع سنة ولد الرفاعي،
وكذا           الجواماع وجمع النحو وألفية الفرعي والمنهاج الخاص ناظر بالجمالية به

البلقيني            ابن على وعرض قال؛ كما ليلة في النحوية الوردأي ابن مانظّوماة
وعن            عنهم الفقه في للخذ ترقى ثم الكامالية؛ إماام بن والكمال والمناوي

على           للمحلى الجواماع جمع شرح في وقرأ بل والعبادأي المقسي الفخر
وقاسم           الدين وسيف الكافياجي عن العقليات وفي شريف أبي بن الكمال

على             النبوية بالمدينة وقرأ وستين تسع سنة في أولها مارة غير وحج الحنفيين،
وقاضيها          البشيطي الشهاب بحضرة الستة الكتب أوائل المراغي الفرج أبي

إماام           مان وتلقن وآخرين الصفا وأبا ًا راجح وصحب القصبي بن الشمس
وحمدوا          وغيرهأما وأخيه الجمالي بشاهأين واختص الخرقة مانه ولبس الكامالية

ماضافة           جهات ماع الزردأخانات كتاب أحد وهأو وسياسته؛ وأدأبه ودأربته عقله
بها              ليقيما ًا وطلب ناي فلحي مان ماحمد وأخوه هأو انه وبلغني علية، وهأمة إليه

بأعقابهما          خشقدم الظّاهأر مان ماربعة لهم وأخذا المذكوران له فتعصب
القرآن            ماع حفظ انما وانه أستاذهأما بمدرسة اليتام كتاب عريف به واستقرا

 . أعلم             فالله الفخرية خطيب بن البدر علي ال يشتغل ولم المنهاج مان قطعة
علي                بن الله عبد بن علي بن ماحمد بن احمد بن احمد بن حسين بن الحسن

القيصري          ماحمودأ الدين جمال القاضي سبط الحنفي الطولوني بن البدر
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   . ست        سنة ولد الطولوني بابن كسلفه ويعرف الحمدين في جده والماضي
      . الحنفي   قاسم والزين القصرائي الماين ولزم بالقاهأرة وثمانمائة وثلثين

   . النغام           وعانى وحج اجازة له وكتبت أشياء عني أخذ بل غيرهأما عن أخذ وكذا
بل           إينال الشرفية اليام في المحمل وساق وغيرهأما، والذان القراءات في
له             فراعى ًا كبير ًا قياما المحاصرة في ماعه قام لكونه المعلمية في به استقر

باشرهأا            ثم ًا، وقت سلطنته أوائل في وذلك شاه يوسف عنها وصرف ذلك،
الشرفية           اليام في به لختصاصه ماهدي مان يشبك الكبير الدوادأار بعناية

هأناك؛.           وسكن بالمقسي المعروف الروضة جاماع بناء على ًا قائم وكان قايتباي
عنده            به يتوسل فيما يكلمه وربما بالكلم والملطفة الميل بعض إليه وللملك

اعتنائه           ماع للفقراء وإحسان للطلبة وتودأدأ وتواضع وأدأب خير وفيه فيه،
شرح             أنه وسمعت فيه له ًا جمع اراني وقد مانه أشياء في وماذاكرته بالتاريخ

وتسعين            ثمان سنة في حج وقد الرجل، ونعم والجروماية الليث أبي ماقدماة
مامن             الركب في رأيت أن قل بحيث حسنة وهأيئة خير على وكان ًا ماوسمي

. فضلً            الله زادأه جمة وماحاسنه ًا خير جوزي الفضال ماع طريقته على يذكر
 

القاهأري            المايوطي الدين بدر الدائم عبد بن علي بن حسين بن الحسن
القضاة           أبواب في التوكيل تعانى التي؛ ماحمد المحب والد ًا سكن الحسيني

في             البلقيني العلمي به استقر حتى زال ول فيها لحذقه عليه الناس فازدأحم
الشريف              وهأو فيها رفيقه فضلًعن له ليس للقضايا المبرم هأو صار بل نقابته

أقارب            إزدأراء إلى تعدى أنه حتى قهره تحت والنواب أمار؛ ماعه الجرواني
الولوي             عليه قام مانه الخناق ضاق ولما أخيه ابن قاسم العدل كأبي أستاذه

وجماعة            المذكور قاسم أبيه عم ابن بمساعدة الظّاهأر ولية أول في البلقيني
الزندقة           يقتضي بعضها ماعضلة بأماور فيه عليه شهد ًا ماحضر فيه وكتب

وشرب           لواط مان كبائر ارتكاب مان ذلك وغير وأهألها بالشريعة والستهزاء
فوض           ان وقال السيرجي والشهاب القلقشندي التقي فيه كتب ومامن خمر،

السلطان            إلى وشكوه والبقاعي قال كما أو دأماه بسفك حكمت أماره إلي
فسعى            الكويز بن الرحمن عبد بالزين فاستجار ذلك وبلغه عليه بالقبض فأمار

ابن               بيت إلى مانهم ففر ليلً الشرط مان وجمع العوان بعض عليه قبض ثم له
ونقب           الوالي فأمار السلطان إلى ًا ثاني أمارهأم فرفعوا القوم فأصبح الكويز

تنم              فيه شفع ان إلى توريه واستمر عليه يقدروا فلم طلبه في بالجد الجيش
ينتمي           مامن الولوي لكون الجيش ناظر عند أمايراخور باي ودأولت المحتسب

فأجاب            دأماه بحقن والحكم عليه الدعوى سماع في شيخنا ماع فتكلم إليه
قرب              وصادأف عليه ول له حكم يقع لم ولكن وظهر نفسه على آمان وحينئذ

حتى          السفطي وساعده الترجمة صاحب فتحرك الجيش ناظر على القرب
كتبوا            الذين وان ومااله بجاهأه عليه تعصب الولوي أن وأنهى للسلطان وقف
بالقضاة            ماجلس بعقد فأمار بذلك بعضهم خطوط وأظهر أكثرهأم رجع حقه في
بأماور           عليه وادأعى وأربعين ثلث سنة المحرم في بالصالحية فعقد والعلماء

الحنفي          وأمار الحنفي وببعضها شيخنا ببعضها عليه الدعوى فسمع ماعضلة
ل             مان ذلك بسبب واجتمع الشهودأ في الطعن مان ادأعاه ماا ليبين بحبسه

الهأانة            مان الحبس إلى توجهه في قاسى بحيث الناس مان ًا عددأ يحصى
أخرج               ثم قيل فيما لقتل عنه الجيش نقيب دأفع ولول عليه يزيد ل ماا والصفع
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ظهره            على فضرب الحنفي لمجلس يليه الذي الشهر مان الثاني اليوم في
الحبس             إلى أعيد ثم عظّيمة إهأانة ذلك أثناء في وأهأين أربعين نحو ًا ماجردأ

ثم               به، رجوعه في لقتلوه الوالي ولول كثرة يعد ل مان ًا أيض الناس مان واجتمع
يظّن،               كان ماا يكن ولم ًا ثاني عليه وادأعى ًا أيض الحنفي إلى أيام بعد ًا ثاني أخرج

يظّن               كان أن بعد القضية وسكنت الحال في عنه أخرج ثم الحبس إلى أعيد ثم
بأن             وأعلمه باي دأولت الدوادأار إلى توصل خلص ولما ماحالة؛ ل دأماه إراقة

مايضأة            بعمارة ثلثه مان أوصى إليه المشار غريمه والد البلقيني الدين تقي
وماا             خالف فما نقباءه إليه فأرسل حينئذ الماير نظّر تحت الجاري الحاكم جاماع

ولزم             عجز حتى المحضر أخذ في واجتهد هأذا مان لكثر ماكافأته مان تمكن
هأائلة            ًا دأار وبنى ضخاماة إلى وصار الخاص؛ ناظر كالجمالي الكابر إلى التردأدأ

خمس             سنة الول ربيع في ماات أن يلبث ولم الحسينية؛ صليبة مان بالقرب
بعده              مالكها مامن أحد ول ابنه ول هأو يتمتع ولم الستين إكمال قبل وخمسين
عوي،             قبره في سمع انه ويقال ماشئوماة ماجمولة هأي بل اليها المشار بالدار

. عنه       الله عفا الدهأر سيئات مان وكان
. ووالد           القاهأرة نزيل الحلبي الماير بن يوسف بن حمزة بن الحسن

      . في        ًا مافنن ًا عالم ًا بارع ًا جندي كان الحنفي ماحمد أبو البدر بك خاص بن الحسن
مادة          والتدريس للفتاء تصدى غيرهأا، في ًا ماشارك والعربية وأصوله الفقه
تردأ             ل بحيث وغيرهأم الماراء مان الكابر عند وجاهأته ماع الطلبة به وانتفع

وماقدماي.           الحنفية أعيان أحد بأنه عليه ثنائه بعد المقريزي قال رسالته
ثلث           سنة في بمكة بقراءته سمعنا لجين، ولده وسمي السلطانية المماليك

سنة،           ستين نحو عن عشرة ثلث سنة وماات الصحيحين وسبعمائة وثمانين
. وسيأتي      ًا ماحمد النباء في شيخنا وسماه

 
ماحمد             الدين ناصر أخو الحنفي القاهأري الدين بدر خضر بن خليل بن الحسن

          . وحج  وفضل وغيره الحنفي قاسم الزين عند اشتغل قد كان التي الكلوتاتي
وكان             ترفع؛ نوع إلى به يؤدأي الذي واليبس النجماع ماع العبادأة ودأاوم وجاور

ذلك؛            ونحو النبوية السيرة في يجمعه كان شيء في للمراجعة ًا كثير يقصدني
فتح           ينتظّرون وقوف والناس النبوية الروضة في كأنه رأى انه وأخبرني
يكن             فلم قال الن وسيجئ الخادأم ماع المفتاح إن لهم قيل وأنه الحجرة

وهأو            قال؛ كما أو الناس ودأخل الشريفة الحجرة ففتحت ماجيئك مان بأسرع
ثمانين             سنة الول ربيع في ماات مانه، سمعه مامن الفضلء بعض بخط عندي

. وايانا          الله رحمه ببلبيس دأفن حتى وحمل وبلبيس الخطارة بين
ابن           -  -  بمعجمتين خازم بن يوسف بن حسن بن علي بن خليل بن الحسن
بفتح        -  الجديثي البقاعي العبادأي السعدي الخزرجي النصاري البدر هأاشم
   . تسعين     -    سنة ولد بيروت نزيل الشافعي ماثلثة وآخره المهملة وكسر الجيم

.   .       . البقاعي  قاله ًا ظن خمسين سنة حدودأ في وماات ًا تقريب وسبعمائة
ويعرف           قاضيها الغمري الطنتدائي ثم الطفيحي حسين بن دأاودأ بن الحسن

.     . بالقاهأرة        مانى سمع مامن السفطي حسين بن ريس بن الحسن ياتي بفارس
أماير              الحسيني البدر مانصور بن نغير بن ثابت بن قيس بن زبيري بن حسن

بن.             ماحمد الشريف عن وثمانين ثمان سنة في التي أبيه بعد وليها المدينة
. وتسعين            ثمان سنة بالمدينة رأيته وقد بعقل، يوصف صغره ماع وهأو بركات،
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.      . بالقاهأرة      ًا أيض مانى سمع مامن البلبيسي يوسف مان زكريا بن الحسن
الصالح            ولده وخال ططر الظّاهأر صهر الفقيه الدين بدر سودأون بن الحسن

فتزوج.           برقوق الظّاهأرية المماليك مان ًا جندي سيأتي كما والده كان ماحمد
قربه           تسلطن فلما خدماته في فصار الترجمة صاحب شقيقة بابنته ططر

ماتع             ول أياماه تطل ولم بتقدماة، ثم طبلخاناه بأمارة الصالح عليه وأنعم وعظّم
سنة              صفر عشر ثالث الجمعة يوم ماات أن إلى ًا ماوعوك يزل لم لكونه بالمارة
   . حال          في وكان وتجلد صبر ولكنه عليه أسف وقد أبوه وورثه وعشرين خمس

عينيه             إحدى في له حصل ثم الجمال بارع الشكالة حسن المؤيد أيام شبيبته
للتغير              ًا سبب كان وماوته قيل، فيما الفضائل عن خلوه ماع غشاهأا؛ رماد مان خلل

    . إنبائه      في شيخنا قاله وبرسباي طراي الكبيرين المايرين بين والمنافرة
ًا. ماختصر

.    . قبله    الذي هأو الفيه سودأون بن الحسن
التي -           406 الرحمن عبد والد المالكي المصري الدين بدر سويد بن الحسن

          . مان   وسلفه شنودأة، وسق مان أصله أنبائه في شيخنا قال سويد بابن ويعرف
المصريين             ثقات بعض ذلك لي ذكر الفراريج، يبيع كان والده إن ويقال القبط

نبغوا            جماعة الولدأ مان ورزق شاهأده، أنه المراغي الدين شمس شيخنا عن
الترجمة           صاحب الكبر الدين شمس مانهم بمصر الشهودأ أعيان مان وصاروا

الشافعية         وماركز المذكور الشمس شيخنا دأروس وحضور الشتغال فلزم
فيه            واتجر ماالً حصل ثم القاياتي، الفخر وماجلس الكارماي والمتجر العيد بباب

هأاني              أم وتزوج ًا جد أماره واتسع ًا مارار البلدأ عاودأ ثم ثمانمائة سنة اليمن إلى
الحنفي           السيف والد زوجها ماوت بعد المذكور الفخر سبطة الهوريني ابنة

وبنى             شاء، مان فيها ماعه وأدأخل ماوته بعد جدهأا تركة على فاستولى وإخوته
آلف           بأربعة لتكمينها وأوصى اكمالها قبل ماات جندر حمام ماقابل مادرسة

مادرسة             كونها مان هأو صيره كان ماا وأبطوا ًا جاماع بعد بنوه فصيرهأا دأينار
     . سنة         صفر أوائل في ماات كبير خبط ذلك في وحصل بها؛ كان الذي والتدريس

. وعشرين  تسع
407 . ماات -           التلوة كثير للقرآن ًا حافظّ كان الدلل، اليماني طلحة بن حسن

. وستين       ست سنة الحجة ذي في بمكة
الزيات -           408 الدماياطي ثم الصفدي ماحمد الدين ناصر بن عباس بن الحسن

بعد.            دأماياط إلى وانتقل وسبعمائة التسعين عشر في الشام بنواحي ولد بها
للناس           ًا ماتودأدأ ًا خير ًا عاماي وكان القاهأرة؛ ودأخل وحج فقطنها، بيسير بلوغه

    . أظنه         ذلك بعد وماات وغيره شيخنا في نظّمه مان عنه وكتبت بدماياط لقيته
. الستين  قريب

 
المقرىء -           409 القباني القاهأري الدين بدر تقي بن الله عبد بن الحسن

   . الخمسين   -      بعد ولد ماكسورة قاف ثم مافتوحة بمثناة تقي بابن ويعرف
أئمة           على بالسبع وتل القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة ًا تقريب وسبعمائة

خالة            الصائغ بن الشمس بابنة وتزوج غيرهأا في واشتغل أتقنها حتى عصره
في           شيخنا يؤم وكان فاستمر، بالقبان الوزن تعلم ثم المقريزي التقي

كان           بقوله تاريخه في ووصفه ماات؛ أن إلى المنكوتمرية بالمدرسة التراويح
ًا             شاب كان أنه المقريزي التقي لنا وذكر قال السبع أتقن التأني كثير ًا خير
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         . عالية   سن عن وأربعين أربع سنة شوال في ماات رجل الترجمة وصاحب
يكثر            لكبره وكان قراءته وسمعت خلفه صليت وقد انتهى، التسعين مان تقرب

. وإيانا           الله رحمهما شيخنا عليه فيفتح غلطه أو القراءة في توقفه
ويعرف -           410 الماير له ويقال المشير الطرابلسي البدر الله عبد بن الحسن

         . ًا   ماحمد اسلماه بعد فتسمى طرابلس ماسلمة مان أبوه كان الدين ماحب بابن
سر             كتابة وولى ذلك على ولده فنشأ الديوان في الخدم تعاني مامن وكان

كافل            صار حتى خدماته ولزم طرابلس نائب كان حين بشيخ واتصل بلده
بحرماة          فباشرهأا ًا، أستادأار حينئذ به فاستقر بالله المستعين الخليفة ماملكة

بالفخر           عزل ثم الشاعره ووله المؤيد تسلطن لما عظّمته وتزايدت وعظّمة
ًا             عوض اسكندرية نيابة وتولى عشرة ست سنة في الفرج أبي بن الغني عبد

وعسفه           ظلمه وتزايد الستادأارية إلى وأعيد عزل ثم التوريزي خليل عن
ماال              على عنده فيه فشفع بقتله وهأم ًا سب أوسعه أن بعد المؤيد عليه فقبض

القديمة           الشريفة زوجته عوقبت حتى أتباعه وعقوبة وعقوبته عصره بعد كثير
ثم             عنه أفرج ثم برقوق الظّاهأر زوجة الكركية مالك حاج خوند زوجته دأون

وأهأين             صودأر أن يلبث ولم ًا، أيض فظّلم وتوجه القبلي الوجه كشف في استقر
فلما              بطرابلس تقدماة أعطى مادة بعد ثم ًا وقت المؤيد أيام في الوزر ولى وكذا

سافر            فلما الماوال، وجمع الناس فصادأر إليه انتمى ططر على جقمق عصى
العقوبة           تحت زال ول وعصروه، وضربوه أماسكوه الشام إلى ططر التابك

في             ًا مانهمك ًا ظالم وكان وعشرين، أربع سنة الخرة جمادأى في هألك أن إلى
ًا            عسوف ًا ظالم أهأوج كان أنه العيني وقال الشر، كثير الخير قليل اللذات

ًا. طماع
هأبة -              411 بن العزيز عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الحد عبد بن الحسن

البكري            التيمي القرشي ماحمد أبو البدر الرحمن عبد بن ماحمد بن الله
      . بمدينة    وسبعمائة سبعين سنة ًا تقريب ولد المؤدأب الحنبلي الرسعني الحراني
ماحمد             بن الله عبد البهاء على الرابعة في وحضر مااردأين ماعامالة العين رأس

به           وحدث سليم بن مانصور تخريج السفاقسي ماشيخة مان مانتقي الدماامايني
الحرام           بالمسجد الطفال بها وأدأب سنين بمكة وجاور الفضلء مانه سمعه

        . بمكة    وعشرين ست سنة الربيعين أحد في ماات ًا ساكن ًا ماتعبد ًا خير وكان
.         . ماعجمه    في فهد وابن ماكة في الفاسي ترجمه الله رحمه بالمعلة ودأفن

إماام -            412 قال المقرىء الزين بن البدر شجاع بن الرحمن عبد بن الحسن
الفاتحة             للسبع عليه تل أنه الوفا أبي بن الكريم عبد الدين كريم القصى

. العالم    بالماام ووصفه والبقرة
الصل -          413 الشارماساحي الدين فخر عثمان بن الرحمن عبد بن الحسن

      . ًا     تقريب وثمانمائة عشرة ثمان سنة ولد الموقت الشافعي القاهأري ثم الغمري
وقدم            القرآن فحفظ غمر بمنية ونشأ غمر؛ لمنية أبويه توجه في ببساط

وهأو           والترقية، بجاماعه الرياسة وعمل الغمري الله عبد أبا وصحب القاهأرة
بن               الشهاب عن ًا يسير أخذ بل رزين بن الرحيم عبد عن الميات في أخذ مامن

قليًل؛            والعربية بالفقه واشتغل ذلك في وتميز الماردأاني البدر عن ثم المجدي
قرأ             وكذا المصري بن البهاء على البخاري قرأ بل وغيره شيخنا على وسمع

ًا           أيض تكسب بأخرة ثم البناء وأقرأ بأمااكن الرياسة وباشر ولزماني؛ علي
ببيت            أقام وكذا مارة غير وجاور ًا عشر وحج نيابة خطب وربما بالشهادأة
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وتسعين           ثلث سنة في وماات رجع ثم سنتين نحو  المقدس
414. الصباحي -           بن الشافعي اليماني التعزي البدر الرحمن عبد بن الحسن

وأخذ              علم طالب هأذا فنشأ رسول بني مان للمسعودأ ًا وزير عمه أو أبوه كان
في           وتميز وغيرهأا، بزبيد وغيرهأما المقرىء ويوسف الفتي عمر الفقهاء عن
عليه،           بتعز الفتيا مادار كان بحيث والمقابلة والجبر والحساب والفرائض الفقه

حتى            به وانتفع المظّفري بالجاماع طاهأر بن الوهأاب عبد زيادأة تدريس وولى
وله             الكهولة، جاز وقد بتعز وتسعين ثمان سنة شوال عشر تاسع في ماات

. الله        رحمه بلغني فيما ذلك كل رائق نظّم
415. بدماشق -           التجار كبار مان الصالحي السعردأي الولي عبد بن الحسن

. أنبائه         في شيخنا ذكره إحدى؛ سنة المحرم في ماات
مادينة -          416 صاحب اليوبي سليمان العادأل بن عثمان السلطان بن الحسن

.           . عوضه  المملكة في واستقر وخمسين تسع سنة عمه ابن قتله كيفا حصن
بن -              417 حسن سعد أبي بن ماحمد نمى أبي بن رمايثة بن عجلن بن حسن

الحسني            المعالي أبو البدر السيد ماطاعن بن إدأريس بن قتادأة ابن علي
     . وسبعين      خمس سنة في ولد الحجازية بالبلدأ السلطنة ونائب أمايرهأا المكي

في             القاهأرة قدم ماات فلما أحمد أخيه كفالة في بها ونشأ بمكة وسبعمائة
الذي               أو ربيعيها ثاني في ماكة إلى وعادأ علي أخيه أمار لتأييد تسعين سنة أوائل

فلم              لنفسه المار ورام أخيه ماع سافر ثم أخيه التراك مان جماعة وماعه يليه
الخر              ربيع في ماكة ووصل بالقلعة، ماعتقلً ذاك إذ وكان ماوته بعد إل يمكنه
على           يزيدون أتراك وعدة ًا ماسفر السالمي يلبغا وماعه وتسعين ثمان سنة

وبين              بينه وقع حتى السنة تتم ولم المائة، دأون الخيول ومان دأونها أو المائة
غير               ماعه مامن يقتل لم بحيث له فيها الظّفر كان ماقتلة أخيه قتلة حسن بني

نحو           أتباعهم ومان سبعة الخر الفريق أشراف مان وقتل وعبد، ماملوك
بعد            قدوماها حتى التجار ماع بجدة الماور وساس ًا جد بذلك وعظّم الثلثين،

عن             ناب أن إلى القلوب في وهأيبة وزيادأة نمو في واستمر لها، تركهم
بن           جماز بن نغير بن عجلن بالمدينة واستناب الحجازية بالقطار السلطنة
أثناء             في عزل ثم السلطان وبعد عجلن قبل مانبرهأا على له وخطب مانصور

ثم               تليها التي في أعيد ثن عجلن بن ماحمد بن رمايثة بالسيد عشرة ثمان سنة
بالمارة           أولى وأنهما وإبراهأيم بركات لولديه المار استقرار في وسأل استعفى

بعد             مارة ذلك مانه وتكرر للعبادأة التفرغ في ورغبته بدنه وضعف لقوتهما مانه
مان                أنت فاستنب ذلك أردأت وأن بك إل ماكة أمار في نثق لسنا له ويقال أخرى

وعشرين            سبع سنة في صرف أن إلى والماراء المحمل خدماة وباشر شئت،
تليها              التي ماوسم في أعيد أن يلبث ولم ماغاماس بن عنان بن علي بالشريف

جمادأى            في بها مانيته وكانت القاهأرة إلى وسافر وحج الحجا، بأماراء واجتمع
وكان          برسباي؛ الشرف بحوش بالصحراء ودأفن وعشرين تسع سنة الولى

مانه            ماآثر وله وصلت؛ وصدقات عظّيمة وماروءة وحياء واحتمال كثير خير فيه
البيمارستان          واستأجر بأجيادأ وآخر الحرام المسجد مان بالقرب للفقراء رباط

الماارة         بدار المعروفة والقيسارية المسجد مان الشاماي بالجانب المنصوري
رباط             كتجويد ذلك غير إلى به النفع كثر ماا البيمارستان في وزادأ وعمرهأما
بوادأي            العقار مان ومالك الشراف ماكة أماراء عن كله بذلك وانفردأ راماشت،

       . مان      كراسين نحو في الفاسي التقي ذكره خمسمائة نحو العبيد ومان ًا كثير مار
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والشام              ماصر مان جماعة له أجاز أنه وقال ماعجمه في فهد بن والتقي ماكة
أولها،            مان بشيء حدث ًا حديث أربعين نفسه التقي له وخرج عنهم، حدث

في            الحجاز مان قرقماش صحبة قدم وأنه باختصار أنبائه في شيخنا وذكره
ألف           بثلثين والتزم عادأته على المارة في وقرره بالسلطان فاجتمع المحرم

سادأس            الخميس يوم إلى سفره فتأخر ليتجهز وأقام خمسة مانها أحضر دأينار
وقد             القاهأرة ظاهأر أنفاله وأخرج فيه تجهز أن بعد فمات الخرة جمادأى عشر

القعدة               ذي في علي أخيه قتل بعد المارة ولى ماا أول وكان الستين على زادأ
مان             تخللها ماا سوى سنة وثلثين اثنتين إمارته مادة وكانت وتسعين، سبع سنة

أن             والده على بقي بما فالتزم رماضان في بركات ولده وقدم غيره ولية
جدة               ماكس كون مان العادأة به جرت ماا ماع دأينار آلف عشرة سنة كل يحمل
عقودأه            في المقريزي وطول بالسلطان، يختص الهند ماراكب مان تجددأ وماا له

ترجمته.
 

فهد -             418 بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد بن عطية بن حسن
الموفق            الشيخ ابنة فاطمة أماه عمر، النجم صاحبنا عم ابن المكي الهاشمي

     . ثلث        سنة صفر في ولد الدولوالي كمال بن ماحمد ابن أحمد الشهاب النحوي
له           وأجاز ماختصراتهم بعد للحنفية فحفظ بها ونشأ بمكة وثمانمائة وأربعين
والبدر         المطري والمحب الكازروني والجمال والمقريزي شيخنا مانهم جماعة
وخلق؛           بردأس وابن الطحان وابن الفرات وابن الزركشي والزين فرحون بن

الشهودأ           ماع جلس ثم ماني وسمع للسترزاق، وغيرهأا ًا مارار القاهأرة ودأخل
. وتهور  وتطور

بالدقهلية -            419 بدر لمنية نسبة البدري عطية بن أحمد بن علي بن حسن
    . فيه        وقرأ المنهاج حفظ بها قجماس أنشأه الذي بلده جاماع خطيب الشافعي

وماما            وكاتبه الديمي على فقرأ القاهأرة وقدم الماضي؛ ماصلح بن أحمد على
ماسلم            وبعض البخاري ختم في عملته الذي المجلس قدماتين في علي قرأه
. وتميز          فضل ماع الرجل ونعم للدماياطي، الرابح المتجر مان وماجالس

بن -              420 العلء بن الدين بدر حسين بن علي بن أحمد بن علي بن حسن
قاضي          بنائب ويعرف وجده كأبيه الشراف نقيب الرماوي الحسني الفخر

ًا.            كريم ًا ضخم ًا رئيس كان وعشرين، إحدى سنة في أبيه بعد استقر العسكر
حتى              إمالق في لوقات أكثرا ذلك بسبب يزال ول نفسه على ًا ماسرف كان لكنه

يستضعف            مامن الشرف دأخيلًفي كونه يتوهأم لمن التعرض إلى يحتاج أنه
اسمها              يقال له ابنة تجهيز في احتاج والده أن ويحكى أبوه، كان وكذا جانبه

فرام           ألف، بمائة له فكتب ماساعدته في الستادأار الجمالي وسأل صرغتمش
أنت              وتدفع إليه أحتاج ماا شراء لتباشر ماعي اماش بل فقال له دأفعها الصيرفي
على              ولما ففعل، قال كما أو المقصودأ غير في ضاعت أخذتها فمتى وإل الثمن

فزادأه             الطلب في وسيلة ذلك يجعل لم وأنه ماقاله صدق تحقق بذلك الجمالي
وهأو              يجىء كان إذ يعرفه السلطان كان ماما ذكرته بما تصافه ول آخر، ًا مابلغ

وأربعين             أربع سنة في النقابة عن عزله ارنبغا اسمه تركي له لجار أماير
سنة             صفر في ماات ماعزولًحتى واستمر التي، الفراء بكر أبي بن بحسين

          . وتسعين  إحدى سنة الحياة قيد في حسين اسمه أخ وله وخمسين ثلث
. إمالق       هأيئة على القضاة أبواب في يتصرف
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ثم -             421 المنزلي الفتح أبو الدين فتح ماحمد بن أحمد بن علي بن الحسن
لجده          نسبة بالسراجي ويعرف الحنفية، تواب أحد الحنفي الطولوني القاهأري
        . كتبه     وماما الحسن؛ الخط وكتب وتميز اشتغل مامن سراج له يقال أعلى له

 : أولها        نظّمه مان قصيدة على وأوقفني بل القاماوس
للصب هأل ثغرك بكأس

تعـلـيل
لمياء يا الوصل على وهأل

 تعويل
ابن             جاماع جوار خطته مان لكونه السيوطي بن الجلل لزم قد وكان وشرحها،

لم              فيما ماعه يمش لم لكونه ثم وقرأهأا أشياء ماجموعاته مان عنه وكتب طولون
ماني              سمع وتسعين خمس سنة الحجة ذي أول في ذلك غضون وفي باينه، يوافق
وفضيلة          أدأب وعنده ومادحني؛ واستجازني العشاري زهأير وحدي بشرطه المسلسل

وجلس             الخميمي وله ثم الغزي الشمس نيابته ابتكر مان وأول وحشمة، تجمل وفيه
 . له     الله كان بخطته، بحاوت

الضرير؛ -            422 الشافعي الزهأري الدمااطي علي أبو البدر أحمد بن علي بن حسن
      . والمنهاج      والتنبيه القرآن فحفظ القاهأرة قدم المحلة مان بالقرب الغربية مان ودأمااط

بقراءته           عنه ًا بحث وأخذه لشيخنا النخبة وتوضيح والشاطبية النحو وألفية الصلي
الفقه              أخذ وكذا عليه، وأثنى القراء في له وأذن والدراية الرواية في ًا كثير ولزماه

التقاسيم           بعض في عليه وقرأ والمناوي والبلقيني والونائي السبكي الشرف عن
عن           والقراآت وغيرهأم طاهأر والزين القصرائي والماين القاياتي دأروس ًا أيض وحضر

والعربية           عليه وأكمل السكندري والشهاب رضوان والزين والعفصي تمرية بن التاج
وتصدر              والقراءات، الفقه في برع بلى خاصة فيها يمهر ولم العقبي الدين كريم عن

على            وسمع وبغيره نيابة الزهأر بالجاماع وخطب الطلبة، به وانتفع ًا، زمان للقراء
ًا            ماتقن فاضلً ًا فقيه وكان السعداء سعيد صوفية في تنزل وحج وجماعة؛ الرشيدي

     . سنة         الول ربيع في ماات ًا قانع ًا فقير التلوة كثير ًا ماتعبد ًا ماجودأ ًا ماقرئ ًا ماتحري ًا ضابط
البيمارستان             إلى فحول زوجته به استثقلت بحيث ًا أشهر توعك أن بعد وثمانين إحدى

مان                غسل ثم عنده القرآن وختم بها فبات ًا مايت القبغاوية إلى حمل ثم شهر، نحو مان
عن               السعداء سعيد بتربة دأفن ثم زكريا الزين تقدم حافل ماشهد في عليه وصلى الغد

. وإيانا       الله حرماه الرجل ونعم الستين نحو
نائب -           423 البانقوسي الحلبي الكجكني الدين حسام أحمد بن علي بن حسن

            . لما  الناصري يلبغا ماع وقدم بطرابلس أمار أن إلى الخدم في ترقى بالكرك السلطنة
خدماه            لكونه برقوق الظّاهأر عند وتقدم بالكرك فأماره برقوق مان الملك انتزع

ثالث              في فمات الروم إلى رسولً وبعثه خمسين إمارة بمصر وأماره قربه ثم بالكرك
            . تجاه   تربته في ودأفن ستين؛ عن غيره زادأ أنبائه، في شيخنا قاله إحدى سنة رجب
ذلك            ونحو واطعام ختمات في دأينار بثلثمائة السلطان له ورسم السلطان حوش

ًا             أماير وكان بذلك، له البيدماري شاه أرغون بإشارة العيني ذلك فتولى قبره على
في            ًا ماحب والجوارح الخيل بجيادأ المعرفة تام المداعبة حلو المحاضرة جميل جليلً

. المقريزي         عقودأ في وهأو ًا، عاقلًسيوس الخير وأهأل العلماء
الحنبلي -              424 الدماشقي مافلح بن ماحمد بن إبراهأيم بن بكر أبي بن علي بن حسن

.     . بالقاهأرة    ماني سمع مامن التي المنعم عبد أخو
عمر -                  425 بن الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن حسن

    . وابن            أبيه عن أخذ اليماني الناشري الموفق بن علي أبو الله عبد بن الرحمن عبد بن
شجى            وكان والده بمسجد وأم القاضي؛ الشهاب وعمه بل الطيب الجمال عمه
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. وعشرين              اثنتين أو إحدى سنة في ماات حتى ماتعللً زال ول التلوة؛ جيد الصوت
والد -              426 القاهأري ثم الريشي الصل السبكي الدين بدر بكر أبي بن علي بن حسن

       . جماعة      على وعرض والتنبيه والعمدة القرآن قرأ الشهودأ أحد التي ماحمد الدين خير
يديه              بين وقرأ بمكة ماعه وجاور النقاش بن الزين وصحب وغيره البناسي عند وحضر

ويشهد              ينسخ السلم بباب وجلس بها، وتزوج سنين بمفردأه فيها جاور ثم الميعادأ في
     . الول           ربيع في بها ماات بلغني فيما هأناك العمر يكتب كان فلذا ًا جيد ًا خط يكتب وكان

. بالمعلة     ودأفن وخمسين إحدى سنة
الركاب -             427 البدوي القاهأري ماحمد أبو البدر ماحمد بن جوشن بن علي بن حسن

. الصغرى         القرافة مان القوصونية الخانقاه ونزيل كأسلفه السلطانية بالسطبلت
على             واستمر القرآن بعض وقرأ بها ونشأ ًا؛ تقريب وسبعمائة ستين سنة بالقاهأرة ولد

فأكب            الحديث سماع إليه وحبب والطلبة، الصالحين لملزماة الله وفقه ثم حفظّه
والبناسي          والفرسيسي البالسي والنجم الشيخة وابن التنوخي مان وسمع عليه

مان            أتوجه كنت وقال آخرين؛ في المالكي ماكين بن والشمس والقدسي والهيثمي
صحيح            عليه سمعت حتى الشيخة ابن على للسماع الحسينية إلى الكبرى القرافة
وولده            العراقي وعلى الناس سيد ابن سيرة الفرسيسي على وسمعت حبان ابن

وابن           السويداوي وعلى النجيب ويلقبني يحبني وكان قال والبلقيني والهيثمي الولي
شعبان              الشرف ماع القابل في توجه ثم وسبعين سبع سنة في وحج وغيرهأم، حاتم
دأماشق                إلى وسافر السنة تلك بعد حج ثم ماعه، رجع العقبة مان رجع فلما حسين بن

ماوضع             في سمع وماا اسكندرية ودأخل والخليل المقدس بيت وزار ططر الظّاهأر ماع
 : نظّمه            مان الجماعة بعض عنه كتب بل الفضلء مانه سمع وحدث  مانها،

أهأواه الذي بحب قلبي
ماشغـول

تفصيله في حالي وشرح
طول

يا بشراي فيا زرتموني إن
فرحي

والقصد بغيتي هأم مان يا
والسول

طائفته           بين ًا ماعتقد والصالحين للعلماء ًا ماحب ًا ماجيد ًا خير وكان أبيات؛ في
الحديث           مان لكثير ًا ماستحضر ونحوهأم الملوك عند مانزلة ذا يعرفه ومان

       . وأربعين     اثنتين سنة الولى جمادأى في ماات ظاهأرة عليه الخير سيما وغيره؛
. الله    رحمه بالقرافة ودأفن

نصر -              428 الشيخ بن الدين صلح بن بكر أبي بن حسن بن علي بن حسن
بابن          ويعرف الغمري العباس أبي أصحاب أحد الشافعي النمراوي البدر

مان.            ًا وكثير القرآن فقرأ ونشأ بنمرة؛ وثمانمائة خمسين سنة قبل ولد الطويل
النحو          وألفية الناصح هأدية وجميع الصلي مان وقطعة الفرعي المنهاج

في           وحضر الخط؛ مارسوم في الديريني العزيز عبد الشيخ ورائية والشاطبية
والبرماكيني         والجوجري المقسي والفخر الشهاب أخيه وابن العبادأي دأروس

المالء           في ولزماني أشياء بخطه وكتب الفضيلة في وشارك آخرين؛ في
أحد          المسرطن أزدأمار ماماليك وأقرأ وغيره، الغمري بجاماع وخطب وغيره

. الرجل   ونعم المقدماين،
بن -               429 علي بن العرب عز بن سليمان بن علي بن حسن بن علي بن حسن

الغمريني              - النور بن الضياء أبو البدر فضالة بن فضل بن العرب عز بن فضالة
بابن    -        ويعرف المالكي، الزهأري القاهأري ثم المتوفي التتائي له قيل وربما

العليا.             مانوف قرى مان وكلهأما لتتا ماجاور غمرين ببني يعرف بكفر ولد ماشعل



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

إلى             تحول ثم وغيره، هأرون الفقيه عند القرآن بها وقرأ البحرية؛ الجهة مان
الرسالة           وحفظ الزهأر مان الريافة رواق فنزل وأربعين إحدى سنة القاهأرة

أبي           دأروس وحضر البلقيني، وابن والقاياتي شيخنا على وعرض النحو وألفية
قديد            ابن وعلى والفرائض النحو في المجدي ابن على وقرأ النويري القاسم

وسافر           النصاري وصحب وغيره، الفقه في السنهوري على ثم الصرف في
غير              وحج الشماع؛ ابن عن بها وأخذ حلب إلى وأربعين خمس سنة في ماعه

بعده            وماسه ماات حين النصاري ماع بمكة وكان الطائف وزار وجاور مارة
قبل            ناب بل قاضيها عن وناب فقطنها الشمام إلى وتحول بسببه ماكروه

عمر              وأنه الناحية تلك أهأل شيوخ مان كان والده أن وذكر اللقاني عن بالقاهأرة
. والحركات       العضاء كامال وهأو سنين وثمان ماائة

القاضي -              430 بن ماحمد أبو البدر قاسم بن علي بن حسن بن علي بن حسن
ماحمد          والد الشافعي الدماشقي التلعفري ثم الصل المشرقي الدين علء
      . نواحي     مان تلعفر قاضي أبوه كان بالمحوجب ويعرف التيين الرحيم وعبد
وقالوا            فخففوهأا العفر التل أنها وظني لصله ًا تبع الثير ابن قال الموصل؛

أبيه.             ماع سنين عشر استكماله قبل قدم ثم بها الترجمة صاحب فولد تلعفر
الطبقة             تلك أهأل على فاشتغل السبكي التاج أيام في ًا ظن ذلك وكان دأماشق

التلعفري          العلء فيهما شيوخه ومان والفرائض والعربية والقراآت الفقه في
واللقب،             النسبة في شاركه آخر هأو بل بأبيه وليس تيمية ابن تلماذة أحد

لدينه            الضبط ماع الشروط في وبراعة والفرائض القراآت في يد له صارت
القبيبات           مان الخوارزماي ماسجد بأخرة لزم ثم العدالة، في والوجاهأة ودأنياه
بالقبيبات             ودأفن التاء، بتقديم التسعين نحو عن عشرة أربع سنة ماات أن إلى

 . وإيانا      الله رحمهما الحصني التقي جوار
لمنية -            431 نسبة الصل المناوي الرحمن عبد بن حسن بن علي بن حسن

حرفة           القلفاط بابن ويعرف النواب؛ أحد الشافعي البولفي بحري مان الرخا
        . وأربعين    ثلث سنة القعدة ذي ثالث في ولد بالبدوي جده ويلقب أبيه،

لمينة             نسبة المناوي صلح بن علي ابنا ماحمد الشيخ أخت هأي وأماه وثمانمائة
والعمدة           القرآن عنده وحفظ ببولق المذكور خاله عند فنشأ خصيب ابن
والشرف          الستادأارية شيخ المناوي النور على وقرأ النحو وألفية والمنهاج

عند           حضر وكذا أكثر؛ ثانيهما ولزم وغيره التقسيم في البرماكيني ماوسى
واستمر           البرماكيني بعناية وستين ثمان سنة في عنه وناب المناوي الشرف

الشهاب           برغبة الحرماين أوقافه شهادأة في استقر بل بعده، لمن ينوب
في           وتكلم الزعيفريني للشهاب ًا رفيق الولوية اليام في عنها له البيجوري
الجمالي            يشبك أيام في بولق حسبة باشر وكذا وغيرهأما؛ وبلقس انبابة عمل

غير             وسمع للبهجة شرحه في زكريا القاضي على وقرأ ذلك، عن أعرض ثم
وجاور              وتسعين ثمان سنة في حج ثم صغير وهأو لمكة أبيه ماع وسافر ذلك،

ًا             ماجلس إل هأشام لبن النبوية السيرة سمع حتى على يجتمع وكان تليها، التي
ماهتار           ماحمد بن ماحمد الناصري صهر وهأو للقرطبي، التذكرة مان والكثير

في             إليها أشرنا حادأثة وله ابنه، ل أبوه والمهتار إينال بن للمؤيد الطشتخاناه
. وتسعين   خمس سنة

الصل -          432 السرخسي ماحمد أبو الحاسم حسن بن علي بن حسن
ونشأ.           إليها، جده المنتقل بأبيوردأ وسبعمائة وستين إحدى سنة ولد البيوردأي
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. الخطيبي             له قيل ولذا بالخطيب فيها مانهما كل يعرف وأبوه هأو وكان بها
مان            البتداء في يمنعه أبوه وكان الكبار مان جماعة على بعلوم واشتغل
مالزماة           التفتازاني السعد ولزم بذلك فسر له أذن ثم بالعقليات الشتغال

الشهاب             على بها وقرأ وسبعمائة؛ وثمانين ثلث سنة بغدادأ إلى رحل ثم جيدة،
الشمس          فيها ولزم القصوى، والغاية الفقه في الحاوي الكردأي أحمد

خراسان            مان الحج ًا قاصد وتسعين ثلث سنة في ًا أيض دأخلها ثم الكرمااني،
بن              الرحمن عبد النور على ماسلم صحيح بها وقرأ بها فأقام له يقدر فلم

رجع             ثم وتسعين خمس سنة أوائل في مانها رحل ثم السفرايني، الدين أفضل
بها            وصحب القزويني الشرف على بها فقرأ قزوين إلى وارتحل خراسان إلى

الحديث          بها وقرأ بالكشف المذكورين الصوفية ماشايخ أحد الشالكاني النور
القزويني             ماحمد بن الله نصر الفضائل أبي بن أحمد المعالي أبي الصدر على

ماحمودأ           على الرياضات علوم فقرأ أصبهان إلى ورحل المولى بابن المعروف
أول              مان ًا شيئ بها فقرأ بخاري والي الهيئة علم في التذكرة عليه قرأ الراشاني

حافظ           أنا الجعبري الحافظّي الدين جلل بن ماحمد الشمس على البخاري
القزويني             علي بن عمر السراج انا الوسي ماحمد ابن ماحمد طاهأر أبو الدين

المقرىء               عمر بن الله عبد القسم أبي بن ماحمد الله عبد أبو الرشيد انا إجازة
وتركستان            سمرقند والي بسنده، القلنسي بكر أبي بن علي الحسن أبو انا
المفيدة،          الجيدة التصانيف وصنف كثرتهم ماع أقرانه على وتقدم وغيرهأما

في              سافر ثم بعدهأا، التي وجاور عشرة أربع سنة ثم وثمانين أربع سنة وحج
فدخلها               تعز إلى ثم ماتوليها مان القبول له فحل اليمن بلدأ مان زبيد إلى آخرهأا

ثم              مارض أن يلبث فلم عشرة ست سنة الثانية جمادأى مان الخير العشر في
حافلة            جنازته وكانت مانها الثانية جمادأى عشر ثالث السبت يوم في ماات
           . أنبائه  في شيخنا أوردأه وكذا ماعجمه في فهد بن التقي ذكره الله رحمه

     : الخطيب     الشافعي البيوردأي الدين حسام وقال ًا ماحمد جده وسمى باختصار
إليه            ففوض بالناصر واجتمع اليمن دأخل ثم بالمعقولت ًا عالم كان ماكة نزيل
ماع            التفتازاني عن أخذ قد وكان المنية فعاجلته بتعز المدارس بعض تدريس

والبيان،           المعاني في الجنان ربيع التصانيف مان وله والزهأد، والخير الدين
. ذلك  وغير

اشتغل -          433 الشافعي الزهأري السفطي البدر حسن بن علي بن حسن
مان            تأخر فيمن يراجعني وكان جماعة؛ وسمع حجي بن بالنجم واختص ًا يسير

براعة          بهم له فصارت الستدعاءات على خطوطهم لخذ الروايات أهأل
. عني     أخذ مامن وهأو وخبرة،

أحد -           434 الملسي الشبراوي ثم المباشري البدر حسن بن علي بن حسن
ًا.           يسير غيري وعلى علي وقرأ وقتا المنكوتمرية فسكن القاهأرة قدم شهودأهأا

. رجع     ثم الشهودأ ماع وجلس
 

الشهاب -           435 خال الشافعي الزهأري السجيني البدر خلف بن علي بن حسن
وربما          رياسة الجواق ويقرأ الطفال يؤدأب كان الماضي، الفرضي السجيني

كتبه            ماما ووقف وربعات ماصاحف عدة كتب بحيث النسخ مان وأكثر وعظ
      . ثمانين      سنة الحجة ذي في ماات الغمري العباس أبي على البخاري صحيح

. الله     رحمه الستين قارب وقد



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

البرلسي -            436 البدر الخالق عبد بن أحمد بن سالم بن علي بن حسن
     . وثلثين      ثلث سنة في ولد بالشوري ويعرف المالكي القاهأري ثم الشوري

الحاجب           ابن وغالب الرسالة فحفظ ونشأ البرلس مان قرية بشورى وثمانمائة
ماحمد           على قراء لعدة وتل والشاطبية ماالك ابن وألفية والصلي الفرعي

قدم             ثم عرام، بن ماحمد الشمس عن وغيره الفقه وأخذ عليهم، قدم المصري
لزم            وكذا والصول الفقه في طاهأر عن فأخذ وخمسين ثلث سنة القاهأرة

وأبا           وأصوله الفقه في والتريكي وغيرهأما والعربية الفقه في العلمي يحيى
وغيرهأما           الكافياجي وعن ًا فنون الحصني التقي عن وأخذ الفرائض في الجودأ

وفي             اللفية شرح مان كثير في ولزماني البخاري في النسابة السيد على وقرأ
ماوضع             في عندي البقاعي في ًا أبيات نظّمه مان عنه وكتبت ذلك، وغير الماالي

بن              البرهأان عند وحضر تليها التي وجاور ثمانين سنة ثم ستين سنة وحج آخر،
في             وفضل بها، يحكم كان حين الفاسي الخير أبو به يتدرب وكان ظهيرة؛
وتكسب           وغيره الزهأر بجاماع وكذا ببلده الطلبة وأقرأ وغيرهأما والعربية الفقه
ترك             ثم اللقاني عن القضاء في هأو ناب بل الناس على وبالتكلم بالشهادأة

. ماحمودأ    غير إنه ويقال
الشافعي -           437 القاهأري الفيوماي ماحمد أبو البدر سليمان بن علي بن حسن

        . صغره    في وحفظ وثمانمائة أربع سنة ًا تقريب ولد بالمقسم الزاهأد جاماع إماام
على            عشرة سبع سنة في وعرضهما الفقه في والتنبيه العمدة القرآن ماع

يجز            لم مامن آخرين في له وأجاز وشيخنا، العراقي الولي مانهم جماعة
الصوفية         أحد وكان والبوصيري، النقاش وابن والبللي والبرمااوي كالبيجوري

اعتنى          مامن إمااماته ماحل بجانب الطفال إقراء ًا ماديم السعداء بسعيد
      . على      غيره وفي فيه قرأ وكذا وغيره النواجي ماع وأتقنه للمنذري بالترغيب

الكركي           والبرهأان مايالة ابن جاماع خطيب المحلى والشهاب خضر ابن شيخنا
الذي              المنسوب بخطه نسخ عدة مانه وكتب قرأ؛ أو شيخنا على فيه سمع بل

المشار           بالجاماع العاماة على قرأه بل المقسي البسراطي على ًا ظن جودأه
في              التقطها أحادأيثه مان كثير شرح في فوائد حصل حتى به اعتناؤه وزادأ إليه،

والتبتير            التكرير ماع وغيره الجيد على ماشتملة الكتب بطون مان عمره طول
ذلك             في استمد وربما ونحوهأم رواته مان جماعة لتراجم ذلك وضم تأهأله لعدم

فما              فأكثر ماجلدين نحو يكون كثير شيء وهأو علي كتبه ماا قراءة ورام ماني
أكثر             إليه أشير ماما استفادأه ماا فكان قاسم ابن للشمس بأخرة وتردأدأ اتفق،

. الفضيلة            قاصر كان لكنه فطرة وسلماة ًا صلح كان الرجل ونعم أفادأه، ماما
. وإيانا         الله رحمه سبعين سنة الخرة جمادأى في ماات

438      . الولى -       جمادأى في جدة بساحل ماات الجدي عامار بن علي بن حسن
. بمعلتها       فدفن لمكة وحمل وخمسين سبع سنة

والد -             439 البدراني غفاه بن الرحمن عبد بن العزيز عبد بن علي بن حسن
.        . ًا    صالح ًا خير وكان أولدأه؛ وأقرأه القرآن قرأ ذكرهأم التي الثلثة المحمدين

. الله        رحمه بدران بمنية ثمان سنة في ماات
أبوه -            440 الوقادأ القاهأري ثم الطلخاوي رضوان بن علي بن علي بن حسن

      . ًا      تقريب وثمانمائة وخمسين ثلث سنة ولد ماكة ونزيل الغمري بجاماع هأو ثم
الشمس          ولزم وسبعين؛ سبع سنة مان ماكة وقطن بالقاهأرة، واشتغل

العملي           يحيى على النحو قرأ وكذا وغيرهأما، والعربية الفقه في المسيري



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

ماجاورته          حين الدماسيسي الشرف على وأصوله والفقه القدسي العزم وأبى
ابن               على قرأ ثم الله عبد السيد على وقرأ ماعمر السراج عند النحو في وحضر

وتزوج           أشياء؛ وبغيرهأا بها عني وحمل ماجاورته، حين العقائد شرح جرباش
ببعض           وارتفق وتقنع دأربة ماع والعربية الفقه وفهم الولدأ، ورزق بمكة

بن            السعادأات أبي حفيد اليمن أبي بعد السلطان مادرسة في واستقر التعاليم؛
. الرجل           ونعم والعربية الفقه أقرأ وربما غيره؛ عن الزمااماية وفي ظهيرة

 
صاحبنا -            441 أنبائه في شيخنا قال السعردأي، البدر عمر بن علي بن حسن

وكتب             فأكثر فسمع الحديث سماع فأحب وثروة نعمة بيت مان كان الدين بدر
هأذا           وأحب ونحوهأم سليمان التقي أصحاب مان وسمع الجزاء وحصل الطباق

وأعطاني           السماع في رافقني وقد تمرلنك، فتنة في أجزاؤه وذهأبت الشأن
. ماسموعاته           ببعض وفاته سنة في بدماشق حدث أنه وبلغني بخطه، أجزاء

 . وتبعه            المعجم في نحوه قال وكذا تسع سنة الول ربيع في بها وماات
. عقودأه   في المقريزي

وأخو -             442 بكر دأيار صاحب عثمان يلوك قرا بن بك علي بن بك حسن
. بالطويل          ويعرف الشرق صاحب يعقوب المظّفر أبي ووالد الماضي جهانكير

بالصالح           الملقب العابدين لزين بقتله أيوب بني مان الحسن ماملكة انتزع
. وستين             ست سنة في وذلك سليمان العادأل بن ماحمودأ بن علي بني وأخويه

ابن              الروم مالك أخذ أن بعد وثمانين اثنتين سنة رجب أو جمادأى في وماات
يعقوب            إليه المشار أخوه فحاربه خليل الكبر ابنه بعده واستقر جنده، عثمان

بايندر              وهأو الترجمة صاحب أماراء أحد كان بل بيسير الن هأذا بعد ذلك وقتل
. باغرلو           ماحمد له يقال ًا أيض له أبيه حياة في ًا ولد قتل

أبو -               433 البدر أحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن علي بن الحسن
ويعرف            الحنفي القاهأري الحموي ثم الحصني الشمس بن العلء بن الله عبد

          . في  القضاماي العلء ولده وخدم ًا ماعتقد ًا مابارك والده جد كان الصواف بابن
ذا             وصار لنفسه التجارة ولده وتعاني مانه ثروتهم إن قيل حتى وغيرهأا التجارة

حماة             بين الكرادأ لحصن الفتنة مان ًا فار أبيه كنف في وانتقل بالبل خبرة
انقضت            فلما وثمانمائة ثلث سنة في هأناك هأذا البدر ماولد وكان وطرابلس،

المعامالة            في والده طريقة على البدر ونشأ حماة، ماحلهم إلى رجعوا الفتنة
عن         الفقه وأخذ النسفي ومانظّوماة والخسيكتي المختار وحفظ والتجارة

على             ماسلم صحيح في وسمع الجيني بن عثمان بن ماحمد الدين ناصر قاضيها
الديري           بن الشمس دأروس فحضر القاهأرة وقدم وحج الشقر؛ بن الشمس

ماا            أول المؤيدية لصوفية طلبته مان أولهما عينه مامن وكان الهداية؛ وقاري
الشرفية             شيخ ذاك إذ الهمام بن والكمال قدم ثم بلدأه إلى ورجع فتحت،

عليه          وسمع الخسيكتي شرح التحقيق نصف عليه وقرأ فلزماه المستجدة
حفظ             ماع الصول في ماشاركة ذا وصار الحديث، ألفية شرح بعض ماع باقية

فقام             بالقاهأرة ذاك إذ والبدر الجيتي ابن شيخه وفاة واتفقت الفقه؛ مان جانب
الكمال            شيخه بملحظّة قيم أتم أصحابه أحد الحنفي ماصطفى بن الجمال ماعه

ولى             حتى الماراء بعض عند إليه يتردأدأ كان مامن لكونه القصرائي الماين وكذا
بكثرة              وتقدم ماات أن إلى فيه فأقام وثلثين إحدى سنة أول في بلده قضاء

الضيافة          في والمبالغة والعقد الحل لرباب البذل ومازيد والخدم الهدايا
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وجاهأته          بذلك فزادأت والمناصب الوجاهأات ذوي مان عليه للقادأماين ونحوهأا
الحلول         في الراغب وكثر جانبه وروعي وماستأجراته ماتاجره وانتشرت

ماآربه           في المساعدين مان الخاص ناظر الجمالي كان حتى وطالبه، بساحته
فيما            ويحكمه إليه يجلبه كان ماا لكثرة جانبه خفض يلتمس لمن والقاهأرين

في             فرغب اختصاص مازيد الشحنة بن المحب وبين بينه وكان عليه، فيه يقول
فأنزله           قاضيها والمحب القاهأرة قدوماه واتفق البدر لبنة الصغير ابنه تزويج

اقتضت           النساء بين مانافرات فطرأت يتم أن المصاهأرة أمار وكادأ بجانبه
البدر           وتكلف أماكن فما طريق بكل إزالتها جماعة وحاول وحشة حصول
الحنفية           قضاء في للسعي وتطرق الوصلة انقطعت حتى طائلً ًا قدر بسببها

بعد           ماال ببذل استقر حتى الجداوي جانبك الدوادأار وساعده المصرية بالديار
خمسة             استكمل وقد ماات ثم تعلل أنت يلبث ولم إليه، المشار المحب صرف
عليه            وصلى وستين ثمان سنة المحرم في ماسموم وهأو يقال ًا واياما أشهر

في             ودأفن التاجر؛ قانم التابك مانهم حافل جمع في النصر باب ماصلى برحبة
وقد           برقوق، الظّاهأر تربة مان بالقرب تربته بجانب للتابك مانسوب حوش

ًا           ماحب ًا ماتواضع العقل تام ًا صالح وكان والوفيات، القضاة في ترجمته أطلت
الفقه            في المتميزين مان انه يقال بل والدأب العلم بمسائل المذاكرة في

بعض            عن وسألني وليته قبل مارتين أو مارة ماعه جلست وقد والصول
. وإيانا       الله رحمه أخرى بعد مارة الحادأيث

 
عبد -              444 القطب بن الرزاق عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن حسن

الرزاق                عبد بن بكر أبي بن عثمان بن عمر بن بكر أبي بن ماحمد ابن الرحمن
ولد          المالكي، الدمايري الخزرجي النصاري الشمس الرحمن عبد القطب بن

عمرو            لبي وتله القرآن وقرأ وسبعمائة وسبعين سبع سنة الول ربيع في
والتاج          القفهسي والجمال البساطي على الفقه في واشتغل والده على

آخرين           في النويري وقاسم النحريري خلف والزينين والده خال وكان بهرام
مان           المصري المكين وابن الجواهأر صاحب شاوسن ابن أن يزعم وكان

بالسبع             تل والده وأن ًا، شافعي فكان جده إل ماالكية كلهم أصوله وأن أقاربهم
وأخذ               الجندي، بن بكر أبي عن بهرام شيخه أخى الله عبد بن على النور على
لزم          بل ولزماهم والبساطي والعجيمي الشطنوفي الشموس عن النحو هأو
القاياتي             على بأخرة وقرأ يقرئها كان التي العلوم في السنتين نحو قنبر الشيخ

الزفتاوي           الصلح على الحديث وسمع المصنف، ابن جميع السعداء سعيد في
والحلوي        والسويداوي والغماري والمراغي البناسي وابن الشمني وابن

مانه             سمع وحدث آخرين في الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له وأجازت وغيرهأم،
وأهأله            الحديث في ًا ماحب اللسان حادأ العدالة ظاهأر وكان عليه؛ فرأت الفضلء

بلغني           فيما له صارت بحيث قبورهأم وتعاهأد الصالحين زيارة مان ًا ماستكثر
بالشهادأة           للتكسب جلس لكنه بالفضيلة ذلك قبل ًا ماوصوف تعيينها في ماهارة

للشهادأة           ًا ماقصودأ كان بالخطوط وماعرفته فاقته ماع سنه ولتقدم بها فاشتغل
التي            المشهدي بكر أبي للزين رفيقا الخيميين بحانوت مادة أقام وقد عليها،

. الله             رحمه وخمسين ثمان سنة صفر في ماات أن إلى الله شاء إن
قاضي -            445 الصالحي ثم الذرعي الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن حسن

 . سمع          المذكورين حسين وأخو الله وعبد الماام أحمد الشهاب والد أذرعات
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. نظّمه          مان شيخنا سمع بل ماودأة بينهما وكان شيخنا مان
 

ثم -             446 الطلخاوي المجد أبو البدر الله عبد بن ماحمد بن علي بن حسن
         . وثلثين  سبع سنة رماضان ماستهل الحد ليلة في ولد الشافعي القاهأري

وتلقن            شجاع أبي وماختصر القرآن فقرأ بها ونشأ الغربية، مان بطلخا وثمانمائة
خاله            ماع تحول ثم الكبير الغمري أصحاب أحد الزهأري يوسف مان الذكر

فجودأ            بالزهأر وأقام فقطنها، وخمسين ثلث سنة في القاهأرة إلى علي الحاج
واللمحة          الهائم لبن الفرائض وألفية النحو وألفية المنهاج وحفظ القرآن

وأخذ          والتلخيص الحديث وألفية الجواماع جمع وغالب الطب في للعفيف
وحل        والمقابلة والجبر والهندسة والهيئة والميقات والحساب الفرائض

بن           الشرفي راجع وربما السجيني الشهاب عن اليتيم الدر بطريق الشمس
المحب           عن الوضعيات ماع والهيئة والحساب الفرائض مان شيء في الجيعان

فقط            والميقات الغمري صهر الدين ولي ابن عن فقط والوضعيات العطار؛ بن
بن            الدين ناصر عن والحرف الماردأاني والبدر وولده النقاش الدين نور عن

وإماام          والوروري العبادأي عن والفقه النحريري ماحمد عن والرمال قرقماس
والفخر        العجلوني والبرهأان البرماكيني ماوسى والشرف وزكريا الكامالية

الجوجري        والشمس البناسي والزين الشارماساحي اللطيف وعبد المقسي
أخذه            بل الدين أصول أخذ الكوراني والجمال قاسم ابن وكذا الشرف وعن
وكذا          المنطق أخذ والكوراني والشرف العجلوني وعن الكافياجي عن ًا أيض

وأخذه           الفقه أصول والبناسي المرخم وابن الكامالية وإماام العجلوني عن أخذ
يونس            وابن السنهوري وعن القيطع بن الشهاب عن والبيان المعاني ماع ًا أيض

وكذا         العربية، والوروري والكوراني البناسي وكذا الحنفي ونظّام المغربي
عليه           قرأ الطب الماشاطي ماظّفر وعن السهيلي عن الصرف ماع أخذهأا

الدين             كريم وعن الشمني التقي عن الطب في أخذ وكذا وغيره للمحة شرحه
والتفسير          الفقه في القطان بن البدر ولزم والشروط الوراقة الهيثمي
والحديث        التفسير في والبناسي والمنطق والصلين والبيان والمعاني

حمل          بحيث ودأراية رواية الحديث في ولزماني والصرف، والبيان والمعاني
شرح            في علي وقرأ شرحي مان والكثير لناظمها العراقي ألفية شرح عني

وبعض             النحو، ألفية شرح مان ًا دأروس عني أخذ بل العيد دأقيق لبن العمدة
في              وناب فدرس والتدريس الفتاء في له وأذن بعض مان أكثر الخذ في هأؤلء

التكسب           ولزم ذلك عن أعرض ثم قليلً بالطب وتكسب وحج القضاء،
لها            المساجد بعض في الجلوس ودأاوم فيها إليه خطته مارجع وصار بالشهادأة،

واقباله            نفسه وانطراح تواضعه ماع قليلً إل الحكام مان يتعاط ولم وللقراء
قبل              مان تعبه اقتضى حرص وشدة ثروة ماع أشياء بخطه وكتب يهمه، ماا على

. ونحوهأم  بنيه
  .. فيمن             ماضى الصواف بن الله عبد أبو البدر علي بن ماحمد بن علي بن حسن

. ًا        تقريب أحمد بن ماحمد بن علي أبيه جد
العطار -            447 المكي ماراج بن ماوسى بن ماحمد الزكي بن علي بن حسن

   . الربعين        قبيل ولد الزكي بابن ويعرف مانها، الماارة دأار بقيسارية البزار
الطبري          الصفي وابن النويري بن الفخر علي وسمع بيسير، وسبعمائة

والنور          الهكاري والشهاب سعد أبي بنت ابن والتاج الدمانهوري والسراج
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المكرم            بن ماحمد بن ماحمد كالقطب آخرين في جماعة بن والعز الهمداني
    . علمته        وماا الفاسي قال التنوخي أماالي مان وماجالس الخرقي جزء عليه سمع
  . في          ماات بمكة ًا عطار ًا خير وكان الستدعاءات، بعض في أجاز لكنه حدث

      . بن      التقى ثم بمكة الفاسي ترجه بالمعلة ودأفن عشرة؛ اثنتي سنة المحرم
. ماعجمه   في فهد

مادرسة -           448 نزيل المالكي القاهأري البهوتي البدر ماحمد بن علي بن حسن
    . وسبعين        خمس سنة ولد شيخو خانقاه باب على العدول وأحد بالرمايلة حسن

الفقه،           في والرسالة والعمدة القرآن فقرأ ًا يتيم بها ونشأ بالقاهأرة، وسبعمائة
والبساطي          المصري ماكين بن والشمس بهرام التاج على بالفقه واشتغل

مان           تيمية ابن انتقاهأا التي المئة وسمع الشطنوفي، الشمس على وبالنحو
الدماشقي          الكفربطناوي سراج بن إسماعيل بن ماحمد الشمس علي البخاري

وحدث             والعراقي، الغماري علي سمع أنه أخبر وكذا الحجار به أنا عليهم قدم
ودأخل            بلوغه، سنة تسعين سنة أولها مارة غير وحج الفضلء مانه سمع

      . سنة      النحر عيد أيام في ماات بالشهادأة وتكسب ًا شهر بها فرابط اسكندرية
في            ًا قريب الماضي الدمايري البدر ماع يشترك وهأو الله، رحمه وأربعين خمس

. ذاك          تأخر وإن والعصر والحرفة والمذهأب والجد الب واسم السم
 

القاهأري -            449 ثم الفيشي البدر الله عبد بن ماحمد بن علي بن حسن
       . القراءات   وأتقن وغيره، النسابة الشريف عند اشتغل المؤيدية إماام الشافعي

على            العاماة وازدأحم نيابة بالمؤيدية وأم وغيره؛ الهيثمي الغني عبد الزين ماع
    . مان         رجوعه في ماات به بأس ل وكان رماضان، ليالي في ًا خصوص سماعه
رحمه             الخمسين على زادأ وأظنه وسبعين تسع سنة الحجة ذي في ببدر الحج

الله.
ثم -           450 الزهأري القاهأري ثم المناوي البدر ماحمد بن علي بن حسن

       . بالمنية   وثمانمائة عشرة ثلث سنة ًا تقريب ولد العرج الشافعي المرجوشي
العلم          الفقه في فلزم القاهأرة وقدم الشرقية، مان لصافور المجاورة

وفهم          وتحقيق بحث قراءة بتماماه الفرعي المنهاج عليه وقرأ البلقيني،
والشهاب         المجدي ابن عن وغيرهأما والحساب الفرائض وأخذ وتدقيق،

السلم            عبد العز عن وغيرهأا والعربية والفتاء القراء في له وأذنوا السيرجي
على          وسمع الجوهأرية، شيخ الحنفي والشريف خضر ابن وشيخنا البغدادأي

والفرائض           الفقه في وتميز ذلك، وغير اليسير إل الشافعي ماسند شيخنا
قراء           أحد كان بحيث البلقيني قاسم العدل أبي بصحبة واختص والحساب

إليه            يسديه كان بما لترجمة فصاحب بالخر مانهما كل وانتفع عنده التقاسيم
البلقيني         بمدرسة سكناه وبواسطة ونحوهأا بمذاكرته والخر المعروف مان

أشهد              ضربه مان خوفه شدة مان أنه وحكى الدين؛ تقي الدين فتح يؤدأب كان
دأماه             حقن إلى احتيج بحيث ضربه مان ليخلص القتل يستوجب بأمار نفس على

الجيوش          أماير سوق بطرف بمسجد القاماة لزم وبعده باسلماه؛ والحكم
سيما            المبرات مان إليه يصل لعله وماا والجمالية البيبرسية في بمعلوماه ًا ماتقنع
ماع             وسع الله وسع وإذا ونحوهأم عليبة كابن التجار مان أولدأهأم يقرىء مامن

البحر              في وحج أخرى، بعد طبقة كثيرون جماعة به انتفع حتى إليه الطلبة تردأدأ
والكمال            السلم عبد بن الشهاب عنه أخذ مامن وكان سنة، بعض وجاور
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عبيد          والجمال روق بن والشرف السنباطي العز وابن الطويل الحسيني
والكلمات            المزاح عن ول إليه المشار المسجد مالزماة عن ينفك ولم الضاني،

وقد             وكرم؛ وفتوة عالية هأمة وله سليم، الشيخ على تجرأ إنه ويقال اليابسة
يظّن              يكن لم ماا والنقد الثياب مان له وأخذوا ليلً ماسجده في السراق طرقه

يحصل              ولم بعهم وأماسك ًا أياما عنه وتحول الله، إل القتل مان سلمه وماا به
عادأ            ثم وغيرهأم والستادأار النسب وكاتب الخليفة بره ولكن طائل على مانهم

أخته              ماع وسافر عجز، ثم القراء عن ينفك لم ذلك وماع وهأرماه، عجزه وتزايد
. عادأ    ثم بلدأه إلى

.     . حسن        جده فيمن ماضى البيوردأي الدين حسام ماحمد بن علي بن حسن
451   . صفر -         في ولد الشافعي المكي الشيرازي ماحمودأ بن علي بن حسن

ولزماني           وغيرهأما والصرف النحو في قليلً فاشتغل ونشأ وسبعين، ثمان سنة
المشكاة            في علي قرأ بل أشياء ماني وسمع والخاماسة الرابعة ماجاورتي في

وغيرهأا.
والده -           452 الكتبي القاهأري ثم السنباطي البدر ماعين بن علي بن حسن

       . وحفظ    ًا؛ تقريب وثمانمائة وثلثين سبع سنة ولد أحمد المؤيد إماام الشافعي
وماصر              القاهأرة في ودأرج دأب مان على عرضها حتى أبوه به وطاف جليلة، ًا كتب

القديمة          بالظّاهأرية البخاري وسمع ًا يسير واشتغل القراآت قرأ ثم وضواحيها
وسلم             فيه ماا بكل المركب فانصلع ليحج وسافر وغيره؛ شيخنا مان سمع وكذا

ابن              خدماة في صار أن إلى توصل أن يلبث ولم وماال، أهأل عن ًا ماجردأ
الخيول          وركب فأثرى بالمهمات عنده وقصد عنده وحظّى اينال الشرف

ثم            الشرف دأولة انفصلت أن إلى يزل ولم لغيره بالنسبة عشرته وحمدت
أثناء             في وصحب المؤيد أم بخدماة القيام ماع النجماع حينئذ فلزم المؤيد ابنه

الحياء            وقراءة والتلوة الذكر ولزم ماديدة مادين الشيخ أخت ابن ماحمد ذلك
ماوت           بعد البقرية للمدرسة وتحول العوام بعض ماجلسه يحضر وصار ونحوه

ًا            وانجماع ًا وتعفف ًا تجردأ وأظهر الشام إلى ثم فحج ماكة إلى وسافر شيخه،
علة              في اسكندرية مان أستاذه جاء أن يلبث ولم ًا، أيض البقرية قطن رجع ولما

العشر               في ماات ثم ًا؛ يسير فأقام إليها ماوتها بعد ماعه سافر ثم إليه؛ فتردأدأ أماه
الله            رحمه الخمسين زاحم وأظنه وثمانين، خمس سنة الول ربيع مان الخير

وإيانا.
ويعرف -           453 وأبوهأما التي حسين أخو الحجازي ناصر بن علي بن حسن

          . العاماة   على يقرأ فكان كأبيه وتجرأ بمكة ماني سمع مامن ناصر بابن كأبيه
بالمسجد     الكراسي بعض  على

بن -               454 صالح بن الغني عبد بن عطية بن سالم بن يوسف بن علي بن حسن
    . ذي         عاشر في ولد ؟ الصبع أبي بابن ويعرف المكي، البدر إدأريس بن حسن

عبد            بن الجمال مان بمكة وسمع بمنى، وسبعمائة وستين إحدى سنة الحجة
 . ماات         وآخرون والتنوخي عرفة وابن النشاوري له وأجاز والفروي المعطي

.      . ماعجمه        في فهد ابن ذكره بالمعلة ودأفن بمكة؛ وثلثين سبع سنة صفر في
الشافعي -          455 الحلبي الحصكفي الصل الربلي يوسف بن علي بن حسن

   . مان          ًا قريب ولد أبيه حرفة وهأي السيوفي، بابن ويعرف الن حلب فضلء أحد
والقرآن          الشاطبية قرأ أنه بخطه وقرأت بحصكفا؛ وثمانمائة خمسين سنة

شاه             المبارك بن بكر أبي بن سليمان ماحمد أبي القراء شيخ على بمضمونها



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

الهروي             الخضر بن رماضان بن يوسف الله عبد أبي الجلل علي وهأو الهروي،
بالقاهأرة           السنهوري جعفر الزين علي عشر وللربعة الجزري ابن علي وهأو

وأخذ               دأونه، أو حزب ثمن إل عليه يقرأ لم إنه شيخه قال ولكن قدماها فإنه
رواية           الخيضري وعن ًا يسير وغيره الفقه في الجوجري الشمس عن حينئذ

الزهأر           سطح نزيل الجبرتي الحسن أبي على السبع بعض قرأ وكذا
والحديث،          الفقه أخذ وعنه بها الحلبي السلماي الشمس على والشاطبية

عن           والبيان والمعاني والمنطق الدين وأصول ذر أبي عن فقط والحديث
البقاعي             عن وكذا شريف، أبي بن الكمال عن ًا أيض وأخذ دأرويش علي الشيخ

المغربي             النبي عبد ماع ماباحثه في وتنافس أفتى وربما الطلبة وأقرأ وتميز ًا ظن
. وصية           بسبب ًا ماطلوب غيبتي في القاهأرة وقدم حلب عليهم قدم حين

456   . عن -        أخذ مامن المالكي القاهأري البشكالسي البدر علي بن حسن
شيخنا.

بالكبش -          457 قانم بجاماع الريس الشافعي القيمري البدر علي بن حسن
     . والفرائض     الحساب في ًا بارع كان الحسنية ماؤذني وأحد القلعة وبجاماع

شيوخه          ومان والنحو الفقه في ماشاركة ماع والميقات والعروض والجبريات
جوهأر          بمدرسة الفرائض تدريس في واستقر الجودأ؛ وأبو المجدي ابن

  . في           ماات الواقف عن لها المتلقي الجودأ أبي شيخه بعد الرمالة مان الصفدي
السيرة            حسن وكان السبعين، على زادأ وقد وثمانين خمس سنة المحرم أثناء
الكركي            والبرهأان الحسنية إماام زكريا الزين عنه أخذ ومامن جماعة، به انتفع

. الله  رحمه
458    . في -         ًا تاجر ًا شيخ كان التي ماحمد والد المرجوشي البدر علي بن حسن

في           حكاية عنه أوردأت الفضل، وأهأل للصالحين ًا ماقرب ًا خير ونحوه الشرب
       . بعد      سنة سبعين مان أزيد عن ماات مانه سمع مامن وهأو شيخنا؛ ترجمة

. الله   رحمه الخمسين
الدين -           459 نور بالحصن القضاة قاضي ابن الخطيب الجمال علي بن حسن

المنطق           المقدس بيت نزيل اللطف أبو بلديه عنه أخذ الشافعي الحصكفي
. وغيرهأا   والقوافي والعروض

لقيه -          460 بعطار، ويعرف السمرقندي، العلء بن الشرف علي بن حسن
المتصوف          العالم في المشهور العظّم المقتدي الشيخ هأو وقال الطاووسي؛

في            ًا شفاهأ لي وأجاز صحبته والدين الملة شرف الخواجه المام باطن في
         . حسين   اسمه مامن أبوه يسم لم فيمن وسيأتي قلت عشرة أربع سنة

النور           عن أخذ المذهأب شافعي أصبهاني الدين شرف يكنى شخص بالتصغير
يكون             أن وأجوز الدين، عفيف السيد بن العلء صاحبنا النور حفيد وعنه اليجي

. الموضعين     أحد في تحرف هأذا
461 : كان -     -    -     أنبائه في شيخنا قال ماد بدون بفتحتين المادي علي بن حسن

ماشيخة             ولي حتى الماراء بعض بصحبة توصل ثم الجند بزي الحسينية أهأل مان
     . خمس      سنة شعبان في ماات الفقيري ولبس الجند لبس وترك سرياقوس

.     . ًا    ماعتقد ًا دأين ًا خير كان الشيوخ شيخ غيره وقال
462. بالحاسب -        ويعرف الميقاتي السنباطي علي بن حسن

 
عيادأ -               -463 بن عمر بن الواحد عبد بن العزيز عبد الزين بن عمر بن حسن



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

زين -          بابن ويعرف المالكي المدني الصل المغربي النصاري البدر بتحتانية
والرسالة.           القرآن وحفظ بالمدينة، وثمانمائة وأربعين سبع سنة في ولد الدين
الرسالة           وعرض الكافية؛ ومان الفرعي الحاجب ابن مان وقطعة النحو وألفية

بن            وأحمد العلمي ويحيى الهواري يحيى وعن وعنه مابارك، بن ماحمد على
العربية           في البشيطي والشهاب الخير وعن فيه، ولزماهم الفقه أخذ يونس

وسمع           والبيان، المعاني في ثانيهما وعن الصول في أولهما وعن والمنطق؛
ذلك           كل وغيرهأم المراغي الفرج وأبي المطري والمحب الكازروني ابن علي

في            الزمازماي النور وعلى الشفاء جل المعطي عبد على بمكة وقرأ بالمدينة،
عبد           القاضي عند وغيرهأا العربية في ًا يسير حضر بل والميقات الحساب

القصرائي           الماين عن فأخذ وسبعين أربع سنة في القاهأرة ودأخل القادأر،
فأخذ            وثمانين إحدى سنة في دأخلها ثم الطنبذي النور عن والفرائض أشياء

مادة             لزماني ثم وشرحها اللفية في دأروس ماع عني وكذا رواية الديمي عن
الشرح             مان أمااكن ماع البحث في بكمال اللفية حمل حتى المدينة في إقاماتي
الزماني             وكذا حافلة إجازة ماع المدينة تاريخ في له أثبتها وأشياء الموطأ وجل

بلدأ            والبحرين هأجر ودأخل علي وسمع ًا أيض بالمدينة وتسعين ثمان سنة في
هأمة             ماع الفضائل في وشارك وتميز باليماماة مان وزرار بينهما لصحبة حبر ابن

. هأو        ونعم وخير؛ وتواضع وبشاشة كبير وتودأدأ علية
464 .        . أرخه -      وثلثين سبع سنة شوال في بمكة ماات عمران بن عمر بن حسن

. فهد  ابن
بأبواب -            465 الوكيل المكي عمران بن ماوسى بن ماحمد بن عمر بن حسن

. وثلثين.        سبع سنة شوال في بمكة ماات الحكام
وماحمد -           466 توءماان وهأما حسين أخو القلشاني ماحمد بن عمر بن حسن

في.           وتميز وغيرهأم والسلوي والصائغ النخلي الحمدين عن أخذ مامن التيين
    . ًا        ماستور ماحمد أخوه وكان باجة ثم لتونس القبلية الجزيرة قضاء وولي فنون،
      . تسع       عن وسبعين ثلث سنة ماات انكشف ماات فلما الجماعة قضاء في به

. سنة  وثلثين
467        . في -    بالمسلسل وثمانمائة أربع سنة في بالخليل حدث غازي بن حسن

.        . القلقشندي   بكر أبو التقي عنهم لنا رواه الميدوماي عن جماعة
الدار -           468 الغزي المولد النابلسي الصل الناصري علي بن قاسم بن حسن

.     . بالقاهأرة  المسلسل مانى سمع وأبوه هأو
469      . سنة -       الحجة ذي في بمكة ماات القائد المكي العجلني قرادأ بن حسن

. فهد     ابن أرخه وأربعين، ثمان
470    . سنة -         المعركة في قتل عثمان يلوك قرا واسم يلوك قرا بن حسن

بن             علي بن وحسن جهانكير عم وهأو الحوادأث في كتبته كما وخمسين خمس
. قرايلوك  عثمان

أحمد -               471 بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن حسن
        . دأون      وله وأربعين اثنتين سنة شعبان في ماات حجر ابن شيخنا ابن البدر ابن

. أنبائه.      في شيخنا جده أرخه السنة
 

إدأريس -            472 بن النسابة حصن بن ماحمد بن أيوب بن ماحمد بن حسن
ماحمد              أبو الحسام له قيل وربما البدر عيسى بن علي بن الحسن بن النسابة
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ًا             أيض ًا ونسب بل ًا سكن الحسيني ًا نسب الحسني الدين نجم بن الدين ناصر بن
      . وستين     سبع سنة أواخر في ولد النسابة بالشريف ويعرف الشافعي القاهأري

الضرير            الفخر على ونافع عمرو لبي وتله القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة
وعظّمت         والبيجوري بالبناسي وتفقه الجوشني؛ يعقوب والشرف الزهأر إماام

والبدر          الملقن وابن البلقيني دأروس وحضر القويسني، وبالبدر له مالزماته
آخرين          في المنهاج شارح العزي عيسى والشرف الطيماني والجمال الطنبذي
بن             المحب عند ًا يسير بالنحو واشتغل وغيره البناسي له وأذن برع؛ أن إلى

بشيء،            فيه على يفتح لم أنه يقول وكان وجماعة، النطاكي والزين هأشام
والبناسي        والسويداوي والحلوي الزفتاوي الصلح على الكثير وسمع

والهيثمي        العراقي والزين والتنوخي الشيخة وابن والمراغي والغماري
البرمااوي          والقاضي الفصيح بن والتاج الدجوي والتقي الكويك بن والشرف

رغبته         وعظّمت وشيخنا، الهداية وقاري البطائحي والشهاب العراقي والولي
له             ينتصب رؤيته بمجردأ أنه بحيث له الجلل شديد وكان ماجالسه حضور في

ماحمد               الله عبد أبو له وأجاز ًا، قائم نهض وراءه التفت فإذا يشعر ل وربما ًا قائم
الياسي             ماحمد بن ماحمد العز ابنة ولطيفة المحب بن ماحمد بن ماحمد بن

الكبار            مان كثرة يحصون ل خلق عليه فقرأ الطلبة لشغال وتصدى وغيرهأما،
شيخنا           بعد الطنبذية التربة ماشيخة وولى طبقة، بعد طبقة دأونهم فمن

في         والنيابة الطنتدائي الشهاب بعد الخطيري بجاماع والتدريس الحناوي
قرأ           ومامن القدمااء عليه سمع بالكثير وحدث ذلك، وغير البيبرسية ماشيخة

وسمعه          الحنفي ماحمد الشيخ بزاوية الكلوتاتي للنسائي الكبرى السنن عليه
النجم            صاحبنا ماعه وسمعه البدراني الجمال عليه قرأه وكذا وأولدأه هأو الشيخ

انفصاله            بعد فيه بسنده وأخبروه شيخنا على قرىء حين وأحضروه فهد بن
الكتاب             بهذا تحديثه وكثر لذلك، يتأثر مامن يكن لم فشيخنا وإل ًا أدأب عنه

مارتين             وحج به، تفردأه الناس جمهور مان وغيره هأو يظّن كان حتى بخصوصه
بسببها            ويسافر التجارة أماره أول في يتعانى وكان القرن؛ أوائل في الولى

الشريشي            عن وأخذ الفتنة قبل الولى ًا مارار دأماشق إلى سافر إنه حتى
بيت            وزار وحلب؛ المنصورية خطيب ابن عن بها وأخذ حماة ودأخل وغيره
ًا            ماقتصر بلده في القاماة لزم ثم ًا أيض اسكندرية ثغر ودأخل والخليل المقدس
وكذا            العمادأ لبن التجهيز ماؤن على يقدم فيما البريز وشرح القراء على

وغير           العراقي، للولي والتنقيح القصادأ نزهأة وسماه العقادأ في مانظّوماته شرح
        . يستطيع      يكن لم رطوبة عينيه في له وحصلت بعضه شيخنا له قرض ماما ذلك

أشرف              حتى يتزايد يزل لم ثم بتكلف؛ ًا نادأر إل الكتابة ول بل المطالعة ماعها
فاضلً            ًا فقيه وكان شاكر، صابر وهأو العظّمى المرتبة هأذه وجاز العمى، على
والعام            للخاص التودأدأ كثير البهة حسن الشيبة نير الصدر سليم ًا ماتواضع ًا دأين
الطلبة            ونفع الشغال في ًا راغب فيه الفوائد وإثارته وماذاكرته العلم في ًا ماحب

مادة            لزماته ونوادأر؛ فوائد مان تخلو ماجالسته تكادأ ل الشتغال في وترغيبهم
عليه             وقرأت الحديث عليه قرأت مان أول هأو بل والحديث الفقه عليه وقرأت

كثير           ونشرهأا إذاعتها على ًا حريص وكان جميعها وناولني تصانيفه مان ًا كثير
قد              بما وكتابة فعلً أذاه في البقاعي بالغ وقد ًا؛ وجهر ًا سر والدعاء لي الجلل

           . عليه  وصلى وستين ست سنة صفر ماستهل في عمر وقد ماات عقوبته رأى
رحمه             فقده على التأسف وكثر النصر باب خارج الروضة مان بحوش دأفن ثم
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. ببركته    ونفعنا وإيانا الله
 

النجم -             473 بن البدر يوسف بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن حسن
ًا          ماحمد ًا أيض ويسمى أبوه التي الشافعي بالمرجاني ويعرف المكي النصاري

        . وعشرين    أربع سنة الول ربيع ماستهل في وله بحسن اشتهر إنما ولكنه
ماالك           ابن ألفية ونصف والمنهاج القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة؛ وثمانمائة

الجوزي            ابن على وعشرين ثمان سنة في وحضر الصلي، المنهاج مان وقطعة
للنووي،           كلهأما والربعين الحاجب لبن والكافية أحمد ماسند ختم في ماصنفه

أبي            بن المحب أخته لزوج ًا شريك الحاوي عنه أخذ حيث بالكازروني وتفقه
الروضة             في وقرأ اقرائه في له وأذن وأربعين ثمان سنة ظهيرة بن السعادأات

ًا            رفيق الكامالية إماام الكمال عن أخذ وكذا إليه المشار السعادأات أبي على
ماساعد           وشرح فيه وبرع جماعة عن والنحو وغيره ظهيرة بن للبرهأاني

ماع            الطلبة، بعض وأقرأ كراريس في لبيه العراب قواعد نظّم في الطلب
 : قوله        عنه وكتبت مارة غير لقيته وخير؛ سكون

به مان يشفى الفضائل مانولـه غدا قد مافيد الصحاح إن
 وله

ًا به أردأت فإن ٍة كشف أولـه والفصـل آخره فلبابلمعضـل
. الكبير       التاريخ في أودأعته ماما ذلك وغير

.        . فينظّر     جعفر بن الحسن في عليه أحيل جعفر بن ماحمد بن حسن
بن -              474 عيسى بن علي بن حسن بن إدأريس بن حسن بن ماحمد بن حسن

بن                البدر يحيى بن يحيى بن القسم بن ماحمد بن الله عبد بن عيسى بن علي
النسابة            الشريف سبط الحسني الدين نفيس بن الدين حصن بن الدين ناصر

أيوب             بن ماحمد بن حسن البدر وعم الحسيني سليمان بن علي بن حسن
       . لي     ذكر فقال ماعجمه في شيخنا ذكره بالنسابة ذلك ويعرف ًا قريب الماضي

ذلك            بجميع وأجيز والفقه بالقراءات اشتغل أنه إليه المشار يعني أخيه ابن
وهأو              أبوه خلفه ماا جميع عن لهم وخرج ًا قديم الفقراء ماع وتجردأ ماجامايع وجمع

له            وجرت مادة البيبرسية الخانقاه ماشيخة وولى الحوال، به وتنقلت ًا جد كثير
الوادأياشي            مان سمع قد وكان أعيد، ثم مانها فعزل مانازعات أهألها ماع

الن،            به أظفر لم لكنني ًا شيئ عليه سمعت أنني وحدث وغيرهأما؛ والميدوماي
مارة            الشراف نقيب نازع ًا جريئ ًا ماقداما شهاماة فيه وكانت ًا؛ مارار ماع والتقيت

له             ووقفت قال العباس بني مان وأماه حسني بأنه واعتل أخرى الخلفة ورام
سنة             في العصر علماء له قرضه بخطه الحمام آدأاب في لطيف تصنيف على

الحنفي        إسماعيل والمجد والطنبذي والبناسي وابنه كالبلقيني سبعين
الله          نصر والجلل البغدادأي المنعم عبد والشرف ماكين وابن والغمادأي

ووقفت           جليل ماصنف مان استلبه انه الجميع على وخفي وآخرون، البغدادأي
أحكام            في المرجان آكام صاحب الدماشقي الشبلي الله عبد بن لمحمد عليه

يكن            ولم كثيرة فوائد وفيه عليه وقفوا المقرضين أظن وماا وغيره الجان
   . أبي        للشريف وكذا انتهى الجمع لذلك يهتدي مان مارتبة في الشريف

الحمام،           دأخول آدأاب في اللمام الدماشقي الحسيني علي بن ماحمد المحاسن
في             وأقام مادة بالشهادأة وتكسب سرسة مان أصله ان أنبائه في شيخنا وقال

فيهم            سيرته لسوء الصوفية عليه ثار ثم سنين، عشر نحو البيبرسية ماشيخة
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مامن             كثير في الطعن كثير الشراف بأنساب ًا عارف وكان أعيد، ثم عنهم فعزل
ونسبه،            نسبها شيخنا ساق وقد حسينية أماه أن يذكر وكان الشرف يدعى

الخليفة             ابنة خاتون صفية وهأي العباس بني مان أبيه أم أن ًا أيض ويذكر
جهل           ماع الخلفة إلى يتطاول وكان الحاكم، ابن ماحمد بالله المستمسك

          . النباء   في قال تسع، سنة شوال عشر سادأس في ماات دأيانة وقلة مافرط
. وبصره           بسمعه ًا مامتع التسعين قارب وقد المعجم وفي الثمانين، جاز وقد

. عقودأه            في المقريزي وذكره وجماعة أخيه ابن عنه لنا روى وقد قلت
القطب -             475 بن ماحمد الزين بن حسين بن ماحمد الله عبد أبي بن حسن

     . وستين        اثنتين سنة في ولد المكي الصل القسطلني علي بن أحمد بن ماحمد
المرتبات           له ورتبت والشاماية المصرية الديار ودأخل تليها، التي أو وسبعمائة

نظّر            وكذا بالقاهأرة الحكمية الوقاف وفي المكي الحرم في ماباشرة ولي بل
        . شوال   في سنين سكنها أن بعد بالقاهأرة وماات باسكندرية الحرماين أوقاف

 .     . ماكة     في الفاسي ذكره الخمسين قارب وقد تسع سنة
بضم -           - 476 قندس بابن ويعرف اللحام الصالحي حسن بن ماحمد بن حسن

        . يظّهر    ماا على وسبعمائة سبعين سنة قبل ولد ماعجمة وآخره والمهملة القاف
قطعة            وسبعين أربع سنة الصامات المحب لفظ مان سمع فإنه ماسموعه مان

ابن              الباني ماحمد مان سمع وكذا يعلى، أبي ماسند مان عثمان ماسند أول مان
وحدث           بشران ابن فوائد مان الكثير الول المقدسي الرحمن عبد الرشيد

         . ودأفن   أربعين سنة المحرم مان الوسط العشر في ماات الفضلء مانه سمع
. قاسيون  بسفح

الحميد -           477 عبد أخو المدني الدخي القرشي حسن بن ماحمد بن حسن
.       .     . عشرة  خمس سنة صفر في وماات المراغي الزين علي سمع التي الحكيم

البعلي -             478 العز بن الشمس بن البدر ماحمد بن حسين بن ماحمد بن حسن
       . فقرأ     بها ونشأ التسعين قبل ببعلبك ولد العجمي بابن ويعرف التاجر الحنبلي

بيغوت            بن العمادأ على ًا يسير الفقه وفي المنيظّرة قاضي ابن على القرآن
الرحمن           عبد الزين على الصحيح سمع قد وكان بالتجارة؛ وتكسب الحنبلي،
الحديث            في ًا ماحب ًا خير وكان عليه؛ فقرأت ببعلبك لقيته وحدث الزعبوب بن

. الستين.    قريب ماات وأهأله
479     . سنة -        المحرم في بمكة ماات البنا السمي راشد بن ماحمد بن حسن

. وستين  ثلث
اليمني -            480 الشظّبي علي وأبو ماحمد أبو البدر سعيد بن ماحمد بن حسن

          . بن  ماحمد السيد عن وأخذ وسبعمائة، وثمانين تسع سنة وله الشافعي الفقيه
العلوي             النفيس عن أخذ وكذا القراء؛ بعض على للسبع بها وتل بصنعاء إبراهأيم
يدرس            مادراسها ببعض وأقام جمة، ًا كتب وحصل وتفقه بتعز لخياط بنا والجمال

      . جمادأى      أوائل في فجأة بتعز ماات ًا ماحدث ًا ماقرئ ًا نحوي ًا فقيه وكان ويفيد؛
 :         . نظّمه    ومان ماعجمه، في فهد بن التقي ذكره وثلثين أربع سنة الخرة

النـبـي وأصحاب النبي حب
وأه

تخفيف به أرجو البيت ل
 أوزاري

الحديث صح ماا هأو وماذهأبي
بـه

أوزاري فـيه بـلح أبالـي ول
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المسفرة              والزراري النحو في اللباب أولى تبصرة له ًا نحوي ًا ماقرئ ًا فقيه كان العفيف وقال
 : أولها               ًا أبيات ماعه وكتب لزبيد مانه بنسخة إلي أرسل فرغه ولما القراءات في الدرة نظّم

ًا أهأديتها  الطاهأر الحسب ذو يقبلهاخيبـر إلى تمر
. ًا      كثير فيه له وأصلحت عليه فمشيت

عيادأ -              481 بن عمر بن الواحد عبد بن العزيز عبد الزين بن ماحمد بن حسن
   . البدر        عم ابن التي حسين أخو المالكي المدني الصل المغربي النصاري

   . وسمع         الرسالة حفظ كمال بابن كأخيه ويعرف ًا قريب الماضي عمر ابن حسن
  . وماات       وثلثين أربع سنة في الكازروني الجمال بن -    482على ماحمد بن حسن

الدين              شمس ابن ماحمد أبو البدر شرشيق بن ماحمد بن علي بن القادأر عبد
الدين             حسام بن الكحل الدين شمس بن الدين نور بن الدين ماحيي بن

   . الجماعة       أسن كان علي وأخو ماحمد الشمس والد القادأري شرشيق
الن          المشهورة الصغرى القرافة خارج ماسافر بن عدي بزاوية المقيمين

قليل           الناس عن ًا مانجمع الفطرة سليم ًا نير ًا صالح كان القادأرية، بزاوية
قاسم          وماؤاخيه ابنته القادأري إبراهأيم الشيخ صاحبنا تزوج بمخالطتهم؛ الخبرة

         . المذكورة  بالزاوية وستين سبع سنة الخرة جمادأى في وماات أخرى ابنة
. وإيانا         الله رحمه فيها دأفن ثم هأناك عليه وصلى

483. برزة -             ويعرف المكي الصل الحلبي البدر الله عبد بن ماحمد بن حسن
سبعين             سنة في له أجاز النشاوري، العفيف على وسمع بها ونشأ بمكة ولد

القاري          وابن السبكي البقاء وأبو والسنوي الزرعي بعدهأا فما وسبعمائة
    . سبع       سنة بالقاهأرة ماات وآخرون حبيب بن والحسين حبيب بن والكمال

.         . الله   ساماحه ماعجمه في فهد بن التقي ذكره بعدهأا أو وعشرين
العراقي -            484 الظّهير بن الشمس بن البدر المنعم عبد بن ماحمد بن حسن

 . ولد          حفص أبي للشيخ قال فيما لنتسابهم بالسهروردأي ويعرف ماكة نزيل
لمكة              عادأ ثم وزار فحج خمسين سنة في ماكة ووردأ ثلثين سنة في بالعراق

سنة            لمكة عادأ ثم وغيرهأا وكنباية وقيلن وهأرماوز لكلبرجة التجارة في وتردأدأ
الجمال            زوجة والد وهأو بالمدينة؛ وتأهأل ًا أيض للزيارة مانها وتوجه وستين ثلث

واستمر           لمكة وعادأ فيه، بورك المدني المراغي الفرج أبي سبط الكازروني
لمكة             مانها يتردأدأ وصار المدينة إلى عادأ ثم وسبعين خمس سنة إلى بها

ماوسمها              في رجع ثم فيها وتسعين ثمان سنة الن وهأو بها له رؤيتي وتكررت
 . طيبة  إلى

الخواجا -             485 بن البدر ماحمد بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن حسن
ويعرف          أحمد وأخو وماحمد إبراهأيم والد الدماشقي الصل الحلبي الشمس

في             طريقه وسلك أبيه كنف في بها ونشأ بدماشق ولد المزلق؛ بابن سلفه
سنة             في جدة إمارة ولي بل ًا مارار بمكة وجاور بسببها؛ القطار وجال المتاجر
مان             البحر في وسافرا ناظرهأا المرة بن الدين سعد كان حين وأربعين إحدى

عين           بها ليعمر دأينار آلف خمسة الترجمة صاحب السلطان وأعطى الطور
وكان            وغيره، الشام جيش نظّر وولي مارة غير القاهأرة قدم وكذا عرفة؛

. وتجمل            بدماشق لقيني وقد ثقل سمعه وفي الفضائل عن ًا عري ًا وجيه ًا رئيس
. بتربتهم          ودأفن وسبعين ثمان سنة القعدة ذي في بدماشق ماات

486. حلب -             نزيل الشاعر العراقي أحمد أبو العز علي بن ماحمد بن حسن
ذلك             كل بالشهادأة ويتكسب فيجيزونه حلب أكابر به يمتدح جيد نظّم ذا كان
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الدر            سماه ماؤلف وله الدين؛ ورقعة للتشيع وينسب رثة وهأيئة خمول ماع
بن            البرهأان بها يمدح قصائد سبع على ويشتمل التجنيس أجناس مان النفيس

 : مانها     الولى القصيدة أول جماعة
حيك مان الذي الهلل لول

سفـرا
ماغناكم إلى أنوي كنت ماا

سفـرا
مادماعي خدي فوق جرى ول

دأررا
ساقطـت جفوني كأن حتى
دأررا

حيكم في لي بغدادأ أهأل يا
قـمـر

الهوى في لعقلي بمقلتيه
قمـرا

     . عشر        سابع في بحلب ماات المعجم حروف على نبويات قصائد عدة له وكذا
          . وتبه   عنه؛ أكتب ولم رأيته وقال الناصرية خطيب ابن ذكره ثلث سنة المحرم

. أنبائه   في شيخنا
البطيخي -          487 القاهأري الغمري ثم البيروتي علي بن ماحمد بن حسن

عبارته،.           دأون فهمه وجادأ وشيخنا السبكي الشرف عن أخذ مامن الشافعي
بالعربية            الشتغال ماع قليلً ولده لزم ماوته وبعد به واختص الغمري وصحب

القصب            وباع السوقة ماسالك وسلك كله ذلك مان انسلخ ثم وغيرهأما؛ والفقه
إحدى           سنة رماضان تاسع في ماات حتى يتناقص واستمر ونحوهأا؛ والبطيخ

وعوضه             الله رحمه الستين جاز وقد الغمري جاماع وقطن كف أن بعد وتسعين
ًا. خير
بن -             488 علي بن حسن البدر بلديه صهر النمراوي علي بن ماحمد بن حسن

         . حضر  وربما بالقاهأرة ماني وسمع الناصح وهأدية القرآن قرأ الماضي حسن
. الدروس  بعض

البدر -               489 نبهان بن كامال بن الله هأبة بن الحسن بن عمر بن ماحمد بن حسن
     . ثمان       سنة صفر في ولد نبهان بابن ويعرف أسماء، أماه التية الدماشقي
الهادأي            عبد بن ماحمد ابنة عائشة على وسمع بها ونشأ بدماشق وثمانمائة

الطلبة               بعض عليه قرأ حدث وقد أبيه بخط وجد إنه قيل بل ذكره فيما الصحيح
   . عروض          بعد ماات وطلبته الحديث في وماحبة وكرم علية هأمة ذو وهأو وأجاز،

. الله          رحمه وثمانين تسع سنة القعدة ذي في له الفالج
الدين -             490 بدر الكبير التاجر أحمد بن علي بن قاسم بن ماحمد بن حسن

بالطاهأر           ويعرف التيين وعلي ماحمد الجمال ووالد ماكة نزيل اليمني الصعدي
تسعين.              سنة في ولد وأنه سبأ؛ بن حمير ذرية مان أنه يذكر كان بالمهملة

ماكة               إلى عمه ماع سافر ثم بها ونشأ اليمن مان بصعدة قبلها التي أو وسبعمائة
الديار               إلى ثم عدن إلى التجارة في سافر ثم أشهر ثلثة فأقام إليها وعادأ فحج
غير             وماكة وسواكن القصير وكذا الهند مان بلدأ عدة ًا أيض ودأخل بل المصرية

الوقات               بعض في إل مانها يخرج فلم وثلثين اثنتين سنة مان بها انقطع ثم مارة
أبواب            أحد السويقة بباب ًا رباط استأجر بل ًا دأور بها وعمر القاهأرة، إلى

وأربعين،           ثلث سنة في الفقراء على مانافعه ووقف وعمره الحرام المسجد
المسجد             نظّر وولى يمنى، دأاره وسبيلًفي حنين عين مان كثيرة أمااكن وعمر

في             عزل ثم خمسين سنة أوائل في اليمن أبي القاضي عن ًا عوض الحرام
ًا             خير وكان وستين؛ اثنتين سنة في جدة شد ولى وكذا خجا ببيرم أواخرهأا

لهأل          والقرض بالتصدق وإفضال ماروءة ذا الملة وافر ًا ماتواضع ًا ساكن
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المعرفة            في الغاية بلغ الدنيا بأماور ًا عارف الدولة في ًا ماعظّم وغيرهأم الحرماين
 . رأيته           اللهجة صدق ماع ومارجعهم بمكة التجار كبير صار حتى التجارة بأماور

         . ودأفن   بمكة وسبعين إحدى سنة الولى جمادأى في ماات كلماه وسمعت ًا كثير
 . وإيانا    الله رحمه بمعلتها

بن -               491 ماحمد الله عبد أبي بن أحمد بن ماحمد الفتح أبي بن ماحمد بن حسن
 . ولد          الحنبلي المكي ثم الكلبرجي الفاسي الحسني الرحمن عبد ابن ماحمد

الثلثين              بعد سنين عشر نحو ابن وهأو ماكة إلى وحمل الهند مان كلبرجة ببلدأ
عمر             النجم وله باستدعاء له وأجاز فهد، بن التقي مان بها وسمع وثمانمائة،
فوصل            وثمانمائة الربعين بعد العجم بلدأ اللطيف عبد عمه ماع ودأخل جماعة،

. الله           رحمه هأناك ودأفن بها مانيته وكانت حلب ثم الروم إلى
بن -   -   -       492 شاه ماحمد الدين شمس مال بن سيدي وماعناه شلبي حسن

جده           التي الحنفي الروماي حمزة بن ماحمد الدين شمس المولى العلماة
مالك              على قدم لما قيل فيما لنه أبيه لجد لقب وهأو بالفناري كسلفه ويعرف

 . ولد             بذلك فعرف الفنري أين يقول عنه سأل إذا فكان ًا فنيار له أهأدى الروم
ومال             الدين فخر مال على فاشتغل بها ونشأ الروم، ببلدأ وثمانمائة أربعين سنة

والمعقولت           والعربية والمعاني الكلم في برع حتى خسرو ومال طوسي علي
على            ضخم ماجدل في حاشية وعمل بأبيه انتفاعه جل ولكن الفقه وأصول

وغير           التلويح على وأخرى وصغرى كبرى المطول على وأخرى المواقف شرح
لنفائس           وحوز وثروة واستحضار تام وذكاء والعربي بالعجمي نظّم مان ذلك

ماع             فحج سبعين سنة في الشام قدم وقد بنفسه، واشتغال وتواضع الكتب مان
بن             الزين علي فسلم ثمانين سنة مان ًا قريب للقاهأرة تردأدأ وكذا الشاماي الركب

ًا               أحد بها أقرأ ول ارتضاهأا ول مانزلته ينزله مان زعم فيما ير ولم ببولق مازهأر
في              الطور جهة مان لمكة التوجه إلى فبادأر مادته ماعظّم في توعكه ماع سيما

ثم              عليه قرأ ومامن هأناك، وأقرأ ًا يسير بها فأقام طلبته مان جماعة وماعه البحر
قدم           ولما وتحقيقه، فضائله على وغيره هأو وأثنى الخطيب الوزيري الشمس
أنه           وزعم المطول على حاشيته استعار السيوطي ابن أن أخبرت القاهأرة

فردأهأا           البيضاوي علي كتبها كراريس على هأو وأوقفه حواشي عليها كتب
إهأمالً            زعمه لما مالتفت غير حاشيته لطلب وبادأر ارتضائها بعدم ًا عاجلًماصرح

. وثمانين.         ست سنة الخرة جمادأى في ببلدأه ماات لشأنه
البهاء -              493 بن البدر الفضل أبي بن الفتح أبي بن ماحمد بن ماحمد بن حسن

بن           القادأر عبد سبط الحنبلي الدماشقي ثم البعلي الشمس العلماة بن
     . وسبعمائة      وثلثين اثنتين سنة ولد القرشية بابن ًا أيض يعرف ولذا القرشية

الكمال             ابنة وزينب اليسر أبي بن الرحيم وعبد القادأر عبد جده مان وسمع
ماات            إنه ماعجمه في وقال وغيره، شيخنا مانه سمع وحدث الجزري، والشهاب

عن              العدو انفصال بعد ثلث سنة رماضان أو شعبان في بعلبك إلى ماتوجه وهأو
. عقودأه           في المقريزي التردأدأ في وتبعه بشعبان، إنبائه في وجزم دأماشق،

الشافعي -            494 المقدسي البدر علي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن حسن
    . وثلثين         خمس سنة ولد جده لقب الشويخ بابن ويعرف ماحمد الجودأ أبي والد
البشر            أبا وكناه رسلن بن الشهاب وصحب به ونشأ المقدس ببيت وثمانمائة

بمكة            وسمع وخمسين إحدى سنة أولها كثيرة ًا مارار وحج السادأات، مان وغيره
دأخوله            تكرر وكذا فهد بن والتقي الخرقة وألبسه المراغي الفتح أبي على
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ودأخل           السادأات مان وغيره شيخنا ورأى البلقيني العلمي عند وحضر للقاهأرة
ويكثر           وتسعين ثمان سنة ًا ماجاور وكان علي، اجتماعه وتكرر وغيرهأا الشام

. به         بأس ول المغربي المعطي عبد بالشيخ الجتماع مان
ماكة -           495 نزيل الشافعي القاهأري ثم البلبيسي ماحمد بن ماحمد بن حسن

         . سنة    الولى جمادأى ثامان الثلثاء ليلة في بمكة ماات التي ماحمد الشيخ وأخو
عند            بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند الصبح بعد عليه وصلى وتسعين ثلث
وكان             ًا؛ أولدأ وخلف القوي عبد ابن بيت تربة مان بالقرب ماصلح ابن الشيخ

جمعة             يوم كل في العتمادأ ماديم كان إنه يقال ًا صالح بالخياطة يتكسب ًا فقير
الرجل              ونعم عني أخذ مامن وهأو عليه؛ الثناء وكثر يوم كل الثلثة الشهر وفي

. الله  رحمه
.     . ماحمد      بدون ًا قريب يأتي الله نصر بن ماحمد بن حسن

496 . ماات -           التي علي أخو المكي الطهطاوي يعقوب بن ماحمد بن حسن
. وثمانين      اثنتين سنة المحرم في بمكة

الصلح -            497 بن الشمس بن البدر نيطقس بن يوسف بن ماحمد بن حسن
خارج.           بالحسينية وسبعمائة وعشرين اثنتين سنة الحجة ذي في ولد الحنفي

بصفد            الحنفية لقضاء عين ثم ًا دأهأر بالشهادأة وتكسب فتفقه بها ونشأ القاهأرة
أربع             سنة في ماات حتى ًا قاضي فيها واستمر وثمانين بضع سنة في فوليه

. عقودأه.     في المقريزي ذكره عشرة
 

498     . الول -        ربيع في فيها ماات صبرة بابن ويعرف المكي ماحمد بن حسن
. وسبعين   اثنتين سنة

   . ابن         في ماضى السلمي الطرابلسي المحب بن البدر الماير ماحمد بن حسن
. الله  عبد

499     . كان -        أنه حجى ابن ذكر الطلبة ماشاهأير أحد العيثاوي ماحمد بن حسن
   .         . في   شيخنا ذكره الثلثين جاز وقد إحدى سنة أول في ماات طبقته أهأل أفضل

أنبائه.
500.      . وثلثين -        سبع سنة بمكة ماات الماضي الله جار والد ماختار بن حسن
501  . سنة -         ماات بالمغرب المعتقد الراشدي المركان آب ماخلوف بن حسن

.    . عزم  ابن أرخه وخمسين سبع
الحسبة -            502 تولى قد ًا أيض كان بل القاضي الحنفي البدر مانصور بن حسن

.   . العيني.       قاله ثلث سنة اللنك عقوبة في ماات بدماشق
ويعرف -           503 الشافعي القدسي البدر ماكي بن إبراهأيم بن ماوسى بن حسن

         . البطاقة  وجزء عرفة ابن وجزء المسلسل الزفتاوي علي سمع ماكي بابن
ووصفه            ماوسى وابن شيخنا عليه سمع وحدث وغيرهأا سعد بن إبراهأيم ونسخة

قضاء          وولي والبي القلقشندي بكر أبو والتقي الفاضل الرئيس بالقاضي
      . سنة       في سنة سبعين عن ماات العلم في البضاعة مازجي وكان ًا مارار القدس
.          . عقودأه  في المقريزي وتبعه وأنبائه ماعجمه في شيخنا ذكره عشرة سبع

504 . حفظ -           المكي الزمازماي البدر علي بن إسماعيل بن نابت بن حسن
وأخذهأما          والحساب الفرائض في وتميز جماعة على وعرضهما واللفية البهجة
أبي             بن ماحمد الجمال قريبه عن أخذه الميقات وفي الدين نور قريبه عن

. وغيرهأا    الشام ودأخل الفتح
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.          . نبهان   بن الحسن بن عمر بن ماحمد ابن في نبهان بن حسن
عبد -               505 بن الكريم عبد بن أحمد بن ماحمد بن حسن بن الله نصر بن حسن

ناصر.             بن الدين بدر الصاحب الناسخ الدين فخر أخوه لي كتبه هأكذا السلم
زين               بن الدين كريم بن الدين كمال بن الدين شرف بن الدين بدر بن الدين

بعضهم           وزادأ الله، نصر بابن ويعرف القاهأري الفوي الصل الدأكوي الدين
      . مان       بالمزاحمتين قريبة أدأكو مان أصله غلط وهأو الله نصر وبين بينه ًا ماحمد

          . بذبي  ثم خطيبها أحمد بن ماحمد الشرف العلى جده كان القاهأرة أعمال
الدين           سيف عند وباشر للحساب، وفطن المباشرة البدر ابنه تعانى وبعده

عدة              باسكندرية ثم بها وباشر بها فنشأ الله نصر له وولد فوة ماتولي الكناني
وستين             ست سنة الخر وقبل الول ربيع في لترجمة صاحب له وولد وظائف

عديل            وصار الصغير ابن ناظرهأا بابنة وزوجه كنفه في ونشأ بفوة، وسبعمائة
ًا            جد فقير وهأو وسبعمائة التسعين حدودأ في القاهأرة وقدم غراب؛ بن الفخر

ثم              التنسي بن الدين ناصر القاضي بباب التوقيع فكتب كذلك وهأو ذلك بعد ثم
الدولة            في ماجلس أماير شاه أرغون دأيوان في ًا شاهأد الشهرين نحو خدم
سلح؛           أماير العلئي بكلمش دأوادأار ماهنى إلى انتمى ثم برقوق الظّاهأرية

المصرية            بالديار الجيش ونظّر الحسبة ولي حتى يترقى زال ول حاله وحسن
والخاص             الوزارة ولي وكذا فرح الناصرية الدولة في بها الخاص ثم وزارتها ثم

الصالح            دأولة في لستادأارية عمل ثم ًا مارار صودأر ثم المؤيدية الدولة في
أعيد             ثم الخازندار مارجان عن ًا عوض الخاص إلى وأعيد عنها انفصل ثم ماحمد

ماحمد           الدين صلح ولده عن ًا عوض الشرفية الدولة في الستادأراية إلى
جمادأى            أوائل في حكم كاتب بن الكريم عبد بالكريمي الخاص عن وانفصل

وولده           هأو وصودأر الستادأارية عن انفصل ثم وعشرين ثمان سنة الولى
عزل              بل فيها مادته تطل فلم الستادأارية إلى مادة بعد ًا ثالث أعيد ثم المذكور
ولم              السر كتابة في بعده فاستقر ولده ماات أن إلى دأاره ولزم قرب، عن

عليه            واستولت مانزله البدر ولزم البارزي بن بالكمالي الظّاهأر عزله أن يلبث
ودأفن            وأربعين ست سنة الول ربيع سلخ في ماات حتى المختلفة الماراض

وكان             الدين؛ صلح ولده عند الجديد الباب خارج بالصحراء التي بتربته الغد مان
وحدة            بادأرة ماع ًا شهم ًا كريم اللحية مادور الشكالة حسن ًا طوالًضخم ًا شيخ

والمشارب           المآكل في وتأنق اللذات في وانهماك الملوك على وإقدام وصياح
وله             ذلك، غير وماآثر وتدريس خطبة فيها البحر على حسنة مادرسة بفوة وله

في            المقريزي وذكره شيخنا، أنباء مان عشرة ست سنة حوادأث في ذكر
. الله   ساماحه عقودأه

506.     . عقودأه -    في المقريزي ذكره لجين بن حسن
فراسخ -            507 أربعة نحو على الحجار لبئر نسبة الحجاري البير يحيى بن حسن

.      . وسبعين       اثنتين سنة في ماات ًا صالح ًا عالم كان المشرق، لناحية فاس مان
. المغاربة     أصحابنا بعض لي أفادأه

 
نيابة -           508 ولي بجده، ويعرف التركماني البدر أيوب بن يوسف بن حسن

مارة            غير ورأيته ماختلفة، أوقات في مارة غير والكرك ونابلس والرمالة القدس
. ثمانين         سنة الخرة جمادأى في وماات القدس، في مانها

المرية -            509 إلى نسبة المروي النصاري صالح بن حسن بن يوسف بن حسن
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عند           ونحو فقه مان ونحوهأما والهيئة بالطب واشتغل المالكي؛ الندلس مان
رجع             ثم وجاور دأماشق مان وحج تسعين، سنة مان ًا قريب وقدم القصار، أحمد

. مانى             وسمع وتسعين؛ ست سنة أثناء في بي اجتمع حتى فاستمر القاهأرة إلى
.       . الحسين        أخيه في ذكر له يأتي أويس بن أحمد بن الدولة علء بن حسن

510      . بعد -      المقدس ببيت الشافعية قضاء ولي الدين بدر الحماماي بن حسن
أواخر             في عادأ ثم القاهأرة وقدم نقص، بأوفر ذكره ماع جبريل بن المحيوي

. قضائه      على تسعين سنة الثانية جمادأى
الوزير -           511 عن ونواحيها الحيرة في يتكلم كان شخص الصعيدي، بن حسن

شيء.             النقد مان له ووجد وثمانين، ثمان سنة القعدة ذي في ماات والسلطان
عليه             فاحتيط لبعضه، ول له ماناسبة ومارتبته هأيئته تكن لم ماما ًا جد كثير

. غيره      ول لولد مالتفتين غير للسلطنة
512      . وثمانين -       ست سنة رماضان في ماات جارنا الدين حسام غرلو بن حسن

. سنقر           بن علي أماير ابن وهأو طفلً وخلف فأكثر؛ سبعين عن
513   . البدر -         عن أخذ الحنفي سكنا الحسيني الدين بدر قلقيلة بن حسن

الروماي،             بن الله عبد الجمال على قرأ وكذا مادرسته، إماام به واستقر العيني
وتكسب           نيابة؛ بالبرقوقية وأم الظّاهأر بجاماع الحنفية تدريس في بعده واستقر
 . ماات          قلقل بينهما وكانت ابنته على خليل بن الشمس وصاهأره بالشهادأة

. ًا   تقريب الستين قريب
514  . عنه -          كتبه الفضلء أحد الشافعي البغدادأي النح بن الدين بدر حسن

. قوله    ماجموعة في البدري
النضير ماراعاة عن تساماىنـضـير خـد له حريري

 الحريري ماقاماات أحلى فماصـحـاح بأقواٍل ونادأماني
515  . عالم -          اماام حماة نزيل الحنفي الدماشقي ثم الهندي البدر بن حسن

العقليات            مان ماتمكن سديدة وأقوال عديدة فنون ذو مادقق ماحقق بحر علماة
تقريره              وحسن فصاحته ماع ًا بالغ ًء ثنا فيها عليه يثنى بهادأر بن التاج كان بحيث

سنة؛            ثلثين الجرجاني السيد لزم إنه ويقال ونحوه؛ اللبادأ يلبس ًا ماتزهأد وكونه
الزين              على بحث أنه أخبره إنه الشاوي بكر أبي بن الرحمن عبد الزين وقال

الركن           عن الخذ في الشرواني الشمس رافق إنه غيره وقال الخوافي،
إليه             وأحسن حماة إلى البارزي بن الله هأبة بن الصدر استقدماه وقد الخوافي،

ماات؛             حتى سنين خمس مان أكثر بها إقاماته وكانت كفايته؛ له ورتب وزوجه
رفيقه            نمط على وكان وغيرهأا؛ والصلين والصرف النحو في الطلبة به وانتفع

المذكور           الصدر عنه أخذ ومامن الخلق، وحدة الطلبة تربية في الشرواني
أصول            عنه أخذ خطاب الزين مانهم وآخرون فرج وأخوه السابق بن والجمال

وعشرين،            ثمان سنة الشمسية أوائل في عليه بحث إنه قال والبقاعي الفقه
بعض            عليه فقرأ والعربية والصرف الفقه السابق بن الجمال عنه أخذه وماما

ماات           انه لي وقال والمراح الخسيكتي وماعظّم العزي وتصريف المصنف ابن
المعزية           بالمدرسة وثلثين ثلث سنة الثانية جمادأى مانتصف الجمة ليلة في

. ًا     ظن السبعين نحو عن بحماة
516    . وطاف -      ًا يسير اشتغل شيخ الواعظ القاهأري الحسني البدر حسن

الكاذيب            إيرادأ مان مانعته أن بعد ًا يسير ولزماني الوعظ، في ونحوهأا القرى
ست           سنة الولى جمادأى في ماات حتى طريقته على واستمر ونحوهأا،
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. عنه          وعفا الله رحمه جازهأا أو السبعين بلغ وأظنه وتسعين؛
517      . ذي -      عشري رابع في بالقاهأرة ماات الكركي الشكلي الدين بدر حسن

  . نظّر         ولي فيها ًا ماشكور بالمباشرة ًا عارف وكان وأربعين، اثنتين سنة الحجة
      . غيره       وزادأ أنبائه في شيخنا ذكره وغيره المؤيد أيام في مادة والخليل القدس

. ًا    أيض غزة ولي أنه
518    . ذي -         في بها ماات باسكندرية التجار أحد الشريف الدين بدر بن حسن

ماتين            بدنياه الخبرة تام وكان كثيرة؛ أماوالً وخلف وخمسين أربع سنة القعدة
التوريزي           الدين فخر الخواجا في رافع وقد لمقاصده، التوصل في التوسل

السيرة              ماحمودأ يكن ولم دأينار، ألف ماائة على ينيف ماا السلطان مانه أخذ حتى
 . عنه   الله عفا

519        . وأربعين، -    اثنتين سنة الحجة ذي في بالقاهأرة ماات الدين حسام حسن
نيابات             عدة بعدهأا فيما فرج الناصرية اليام في وولي القدس مان قدم وكان

      . وصاحب   القدس ناظر وأظنه المقريزي قاله وغيرهأما والقدس بغزة
. رسلن      ابن في المذكور به المدرسة

520      . السيد -     وعنه اليجي النور عن أخذ الشافعي الصبهاني الشرف حسن
.       . علي     بن الحسن في ذكر له الدين عفيف السيد بن العلء

521.        . وستين -    اثنتين سنة شعبان في بمكة ماات الشاماي الذرعي حسن
522. بالقاهأرة -       عني أخذ مامن البدوي حسن
523      . اثنتين -     سنة الحجة ذي في ماات الحسينية نزيل الدماياطي حسن

الشافعي           في رافع بحيث المرافعة يكثر مامن وكان الديلم؛ بحبس وثمانين
السجن            وأودأعه أماره انتظّام لعدم السلطان عليه تغير ثم السبيل خان بسبب

. ماات  حتى
524.      . سبعين -    سنة مان ًا قريب ماات المقرىء الديروطي حسن
525.     . فهد -     ابن جردأه هأكذا بزغل ويعرف الروماي حسن
526  . اشتغل -        مامن الشرب سوق مان الغروليين ماحتسب السخاوي حسن

.        . وتسعين      ثلث سنة الثاني ربيع في ماات به بأس ل وكان قليلً بالعلم
بالجذب -          527 ويذكر بالعريان ويعرف الصعيد مان طنبذي نزيل السقا حسن

مالك            لما له بنى بحيث بالتملك ًا شفاهأ للسلطان بشارته مانها التي والكراماات
. وسبعين            بضع عن وسبعين ثلث سنة وكانت المذكور بالمحل زاوية ماوته بعد

528      . ست -    سنة المحرم في بمكة ماات الخواجا السمرقندي حسن
وخمسين.

.       . ًا   قريب الدين بدر الملقبين في ماضى السكندري الشريف حسن
وعلم -           529 زكريا، عند القرآن قرأ الزيني؛ الماين عبيد والد الضاني حسن

الشريف            شيخه بإشارة الذكر مانه وتلقن المناوي عند واختلى بل البناء بعض
ولم           جميلة؛ طريقة على الحاجب سوق مان النساء بسوق وتكسب الطباطبي،
ماا               أول عوضه يكون أن إليه المشار ألزماه لما بل فيه دأخل فيما ولده يخالط

. حي           الن وهأو ودأيانته لعجزه وفر ثم قليلً قعد عليه رسم
وحمل -           530 وأربعين ثلث سنة المحرم في بها ماات الجدي الصبحي حسن

. بمعلتها   فدفن لمكة
531    . شاهأين -       يصحب كان مامن الوزير بباب زاوية شيخ العجمي حسن

 : قوله.        مان البدري ماجموع على كتب رأيته الغزالي
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ّله ًاحـوى بـديع ماجموع ل عقدهأا في تلمع جواهأر
جلدهأا في للخشية تموتعنده الورى ماجامايع كادأت

وقوله: 
ٍر أبـيات به وماجموع قـصـر ماثل بيت كل ولكنشـعـ

عمري ماجموع في أبيك لعمرأجـده لـم كـالـللـي بنظّم
ابنته -         532 على الشوايطي الشهاب شيخنا صاهأره المدني العجمي حسن

ماات           ماتى علمت وماا وخمسين، تسع سنة ومااتت أولدأه واستولدهأا خديجة
. الترجمة   صاحب أبوهأا

.          . ماوسى  بن ماكي بن حرماي بن أحمد ابن في العلقمي حسن
533      . اثنتين -       سنة رجب في بمكة ماات الخالدي حسن أولدأ صهر الغزي حسن

.      .     . سليمان   بن علي ابن في الزاهأد إماام الفيوماي حسن وأربعين إحدى أو
.       . أحمد    بن بكر أبي ابن في الشيخونية شيخ القدسي حسن

534 . كان -   -       -  المالكي فاس أعمال مان ماغيلة لقرية نسبة المغيلي حسن
.      .      . المغاربة  أصحابنا بعض لي ذكره وستين خمس سنة في ماات ًا مادرس ًا عالم

535     . في -      فراشه في ًا مايت وجد بعصفورة ويعرف التاجر النابلسي حسن
     .    . بها     واشترى سكنها قد وكان فهد ابن أرخه بمكة ستين سنة الولى جمادأى

شادأ            يجله كان مامن التكلف طارح وهأو هأائلة عمارة وعمرهأا بقعيقعان ًا دأار
جدة.

           : علي   بن ماحمد وابن بكر أبي بن حسن بن علي ابن اثنان النمراوي حسن
.   .   . ًا  قريب ماضى الهندي حسن صهران وهأما

536   .       . في -    بمكة ماات عجلن بن حسن السيد برباط تنزل آخر الهندي حسن
. وسبعين     ثلث سنة الول ربيع

537    . الله -         عبد أبا صحب الهيثم أبي ماحلة مان صالح رجل الهيثمي حسن
التلوة            على ًا مانجمع غمر لمنية بإشارته تحول ثم بالمحلة ماعه وأقام الغمري
قبيل           السلم لحجة ماتوجه وهأو ماات وكراماات، وأحوال فضيلة ماع والذكر

. الله      رحمه الخمسين قارب وقد الربعين

حسين   اسمه مان
الكنك -   -            538 بن عثمان بن علي بن ماحمد بن حسين بن إبراهأيم بن بالتصغير حسين

ماكسورات،        -     كافين بين بنون الكنك بابن ويعرف المصري الصل الرمالي الدين بدر
البدر            أنشده ماما ًا لفظّ فأنشدني بالقاهأرة ولقيته وسبعمائة وستين سبع سنة ولد

: المخزوماي       الدماامايني بن البدر في لنفسه البشتكي
ًا والمنظّوم المنثور على إلأحكاماـه ترى ل لقاٍض تب

 كالمخزوماي للفساق وانقادأفـا أطاع إذ الشريعة خان
    . ربيع          آخر في ماات ًا ضرير الشيبة نير وكان المعجم؛ في أثبته ماما غيره وفي

. وخمسين        خمس سنة بعده الذي أول أو الول
إدأريس -             539 بن ماحمد راجح أبي بن علي بن أحمد المكارم أبي بن حسين

وعانى          البهجة حفظ الشافعي، المالكي الحجبي الشيبي العبدري الدين بدر
وماصر           اليمن ودأخل جيدة؛ وكتابة وذكاء نظّم وله والشعر بالعربية الشتغال
إحدى           وله وعشرين سبع سنة صفر في بالقاهأرة الجل فأدأركه للسترزاق

     .     . علي    بن أحمد بن حسين ماكة في الفاسي ذكره بلغني فيما سنة وعشرون
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. بالتكبير.     حسن في تقدم المواز
ثم -              540 القطي البدر كامال بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن حسين

رأس            على أو بيسير القرن بعد ولد حسين، بالفقيه ويعرف الزهأري القاهأري
لبعض            فانتمى البلوغ قارب وقد القاهأرة وقدم الشرقية مان القط بمنية القرن

القرآن           بعض وقرأ الزركشي للزين انتمى ثم الخط فعلمه الشيخونية صوفية
الشهاب            على شجاع أبي في وقرأ حفظّه به فأكمل للزهأر انتقل ثم

وكان           وجاور ماعه وحج خدماته ولزم الصفي يوسف الشيخ وصحب البشيطي
الزرار،            عقد ماع الطفال لقراء ماوته بعد وجلس كرامااته حكايات مان يكثر

ببيت           ماعها إقاماته وفي البرقوقية بصوفية التنزل في وساعدته بعمتي وتزوج
السماع            ولزم القرآن عنده ختمت حتى لمكتبه ماعه يأخذني كان ولذا الوالد

الناس             مان لطائفة ولكن بالماهأر واقرائه قراءته في يكن ولم ليلً شيخنا عند
القراء           بأخرة وترك ًا جد وتقلله والصالحين للفقراء مايله ماع اعتقادأ فيه

ذي            في ماات وغيرهأا، الماالي في عندي الحضور يكثر وكان بصره؛ وضعف
عليه            صلى أن بعد النصر بباب بالمرجوشية ودأفن وسبعين ثمان سنة القعدة

 . وإيانا       الله رحمه حسنة طائفة في هأناك
الكيلني -            541 الشهاب الخواجا بن البدر أحمد بن ماحمد بن أحمد بن حسين

     . مان        الثنين ليلة في ولد قاوان بابن ويعرف أبوه الماضي الشافعي المكي ثم
والده            كنف في بها ونشأ بكيلن وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة رجب أواخر

مان             له بدفعها أخاه وأمار دأينار بألف حفظّه إنهاء على ووعده الحاوي فأقرأه
خضر            بن ماحمد العالم مانهم جماعة على وماباحثة ًا حفظّ وقرأه ففعل تركته

الروانيري             علي بن ماحمد بن طاهأر العز على له بقراءته النيسابوري ماحمد بن
على           له بقراءته السابوري الشمس على له بقراءته نيسابور نزيل السفرايني

الصرف             في أخذ هأذا خضر ابن وعن ماؤلفه، عن له بروايته الطاووسي العلء
عن          والبيان والمعاني والعربية الكلم وأخذ ًا، أيض والتفسير والحديث والنحو

والمنطق         والفرائض الحنفي السجستاني الفرحي حاجي المدعو ماحمد الشيخ
بن           المعين عن والكلم الخوافي أصحاب أحد الكرمااني الهمام عن والمعاني

وعلم            والمنطق والنحو تفسيره في عنه أخذه بل اليجي الدين صفي السيد
بن            الكمال بمكة عنه أخذ ومامن الكازروني، ماظّفر عن البحث وأدأب الخلف
وكذا            الكمال ابنة والده وزوجه الصلي الحاجب ابن ماختصر في ولزماه الهمام

المنهاج           عليه قرأ وماما والحديث والفقه الصول في الكامالية إماام لزم
الفضل           وأبا الفرعي؛ المنهاج أكثر عليه وسمع شرحه، مان وماواضع الصلي

الصول          في يونس وابن والكلم والعروض والمنطق الصول في المغربي
في           الشام إلى وارتحل بمكة ذلك كل والعروض، والحساب والمقابلة والجبر

وعن             الفقه في شهبة قاضي بن البدر عن بدماشق فأخذ وسبعين إحدى سنة
الرحمن           عبد على وسمع والحديث والقراءات وأصوله الفقه في خطاب الزين
والكثير          والتصوف التفسير المرعشي الشهاب عن وبحلب القابوني خليل بن

المعاني            في الكافياجي عن فأخذ تليها التي في القاهأرة وإلى نظّمه، مان
على             بها فقرأ النبوية المدينة وإلى وغيره؛ الكشاف في عليه قرأ بل والبيان

الفرج          أبي على فيها وسمع المنهاج، لخطبة شرحه البشيطي الشهاب
الرحيم             عبد الزين على قرأ بل الفتح أبي الشرف أخيه على وبمكة المراغي،

الكافي           عبد بن أحمد بن إبراهأيم السيد عن وأخذ البخاري المايوطي
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الكامالية          وإماام الكرمااني الهمام مان كل مان الذكر وتلقن الطباطبي،
العلوم          هأذه في آخرين في الحضرمايين وإدأريس الكريم وعبد الماضيين
الحرماين           لماام الورقات شرح بل الطلبة وأقرأ الفضائل في وبرع وغيرهأا؛

والتصريف          النحور في الصغرى والقواعد الدين أصول في العضد ورسالة
حاشية            وكتب ًا؛ كثير ًا تصرف فيه أودأع ولكنه ماجلدين في وهأو النووي وأربعي

نظّم           وله الحاوي صاحب القزويني في ًا وجزء البيضاوي تفسير خطبة على
والدين           الملة بزين ووصفه البشيطي الشهاب بعضها له قرض الجملة، في

فاق              رحلة مانها كل جمة فوائد على فيه اطلع إنه وقال العلماة الماام المل
يجوز              ماا وكذا النفيسة التصانيف تلك إقراء له وأجزت قال قبله، كان مان فيها
لما            تحقيقه في أبدع إنه وقال السمهودأي والسيد وقراءته روايته وعني لي
قال           الفصاح وجودأة السبك وحسن واليضاح التلخيص ماع تدقيقه مان أودأع

تقريضه           عن وقعدت ًا إكراما له وقمت بحسنه ًا ماعترف غصنه مان فاقتطفت
 : القائل    دأر ولله ًا احتراما

ًا الشمس يزيد وليس نور
وبهجًة

 ماادأح وإكثار رصٍف ذي إطالة

بل             لسؤاله اماتثالً مانها واحد غير له قرضت وكذا قرض، مامن غيرهأما إلى
بهما           واستجازني تصانيفي مان البديع والقول النووي ترجمة بعض ماني سمع

كثير          وكان بسؤاله؛ ترجمة للعضد وأفردأت وغيرهأا ماؤلفاتي مان وبغيرهأما
ًا           ماحب برؤيته، أستأنس كنت بحيث وأدأب خشوع ماع والورادأ والعبادأة الطواف

    . السبت       ليلة في ماات استطاعته حسب لهم ًا ماكرما والفضلء الفضائل في
عند             الصبح صلة بعد عليه وصلى بمكة وثمانين تسع سنة القعدة ذي ثامان
التجار            مالك عمه ابن بتقديم الحنبلي المحيوي السيد الناس تقدم الكعبة باب

للسيد            أختين تزوج فإنه بينهما وماصاهأرة فيه إعتقادأه لحسن مانه بوصية وكأنه
بتربتهم            دأفن ثم بالمدينة والخرى بمكة واحدة تحته ومااتتا أخرى بعد واحدة

. وإيانا     الله رحمه المعلة مان
542. تونس -              مافتي الماير يحيى بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد بن حسين

 .    . عزم    ابن ذكره وثلثين تسع سنة ماات
المكي -             543 الصل الهندي علي أبو البدر ناصر بن ماحمد بن أحمد بن حسين

بعدهأا.            التي أو وسبعمائة وأربعين اثنتين سنة الولى جمادأى في ولد الحنفي
النشاوري            ومان ماناسكه مان قطعة جماعة بن العز مان بها وسمع بمكة

في           وسمع للسترزاق؛ مارة غير واليمن والشام ماصر دأيار ودأخل والمايوطي
آخرين             في حديدة وابن الملقن وابن خليل بن البهاء مان بالقاهأرة ذلك أثناء
المالكي             النفي الله عبد بن الحسين بن علي ابن ماحمد الماين مان وبدماشق

العيد            دأقي لبن القتراح بدماشق وسبعمائة وسبعين تسع سنة في عليه قرأ
اثنتين              سنة بعد قرأه ثم ماؤلفه عن المزي عن له رواه بخطه نسخة مان

البهاء          مان بإسكندرية وسمع العراقي، الزين على بالقاهأرة وسبعمائة وثمانين
وابن             كثير وابن البعلي الكريم عبد بن أحمد له وأجاز وغيره، الدماامايني بن
على            بمكة وتفقه وطائفة والذرعي عمر أبي بن والصلح أمايلة وابن الهبل

تدريس          وولي القاضي مانصور بن الصدر على وبدماشق الحنفي الضياء
وقفها          ونظّر الحرام المسجد مان الغربي بالجانب الرنجيلي عثمان مادرسة
وكان             العقودأ في وكذا القضايا بعض في بمكة الحكم في وناب أبين، بعدن
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في            سنة كل الصحيح قراءة ًا ماقرر بالفائدة ًا ماعني ماذهأبه مان بمسائل يذاكر
    . وحواسه      بسمعه ًا مامتع ماات الحرام بالمسجد المواعيد ويعمل عمره أواخر

به،             فدفن الرجع إلى وحمل عدن بقرب وعشرين أربع سنة صفر في وقوته
ل              الولى جمادأى في وأرخه الفاسي قبله ومان ماعجمه في فهد بن التقي ذكر

الدولة            في ًا أخير القاهأرة قدم وقال باختصار ماعجمه في شيخنا وأوردأه صفر،
  . وقال         قلت ًا خير كان وقال عقودأه في والمقريزي لولدأي، وأجاز المؤيدية،

واستفتاح           ماشكل عن استكشاف ماع حسنة قراءة إنها قراءته عن العراقي
أبي               بن ماحمد بن ماحمد الله عبد أبي الدين ناصر الماام عن له وأذن لمقفل،
بدون           وكذا الفاضل العالم الماام بالشيخ ووصفه ماؤلفه، عن التونسي القسم

. مافيدة       حسنة قراءة وقال النفي وصفه الفاضل،
544  . في -          ماات بشارة بابن ويعرف بالشام العشير ماقدم أحمد بن حسين

. ماكبر          أو بالتصغير أهأو ويحرر وعشرين؛ خمس سنة الحجة سابع
545    . وأوصى -       مادة بمكة جاور التاجر العجمي السراوي أحمد بن حسين

        . ودأفن    عشرة؛ إحدى سنة الخرة جمادأى في ماات ماكة عين كعمارة بقرب
.   . الفاسي       ذكره ًا ظن جازهأا أو السبعين بلغ وقد بالمعلة

. برماش       تغرى في ماضى أحمد، بن حسين
الدين -            546 نصير السيد إبراهأيم بن إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن حسين

بتلك            وخاتمتهم والمذكورين الوعاظ شيخ الستاذ بن العز بن الله عبد أبو
أبيه            قبل مان الحسيني الشرف بن العز ابن والدين الملة نظّام النواحي

في           مابجل جليل فاضل إنسان الشافعي؛ الشيرازي أماه قبل مان الحسني
وثمانين            سبع سنة في بمكة وغيرهأا بقراءته عني أخذ مامن وأهألها، ناحيته

. له  وكتبت
. أوليا          بن الله عبد ابن في يأتي أصيل، بن حسين

الشراف -           547 نقيب القاهأري الحسيني البدر حسن بن بكر أبي بن حسين
ابن            له ويقال بالشاطر ويلقب الحنفية، فضلء أحد ماحمد الدين ناصر وأخو

وأربعين.            أربع سنة الخرة جمادأى في الشراف نقابة في استقر ًا أيض الفراء
حتى              السنة تمت وماا الماضي علي بن أحمد بن علي ابن حسن صرف بعد

على           للحتواء النفيسي المشهد مان بالقرب رقية السيدة ماشهد بعمارة قام
في             تساهأله اشتد ولكنه ذلك له وشكر سنين مان زيارته تعطلت بحيث سكناه

عامايته            ماع سيما ماقداره فانحط اليسير في ًا طمع الشرف في الناس إدأخال
عنه.             النظّر إخراج بع أسن وقد وثمانين خمس سنة شوال في ماات ونقصه

خازن            الحسني حسن ابن ماحمد النقابة في بعده واستقر الكردأي، علي للسيد
الشربخاناه.

أحمد -            548 أخو الغزولي القاهأري الدين بدر حسين بن بكر أبي بن حسين
     . التنبيه      وبعض القرآن قرأ مامن جبنة تصغير جبينة بابن ويعرف الماضي

ثم            شيخنا ابن قيسارية ثم الجمالية كسوق الغزل أسواق في بالدللة وتشاغل
ولم           وغيرهأا اليمن ودأخل وجاور وحج وقعد وقام اينال، الشرف قيسارية

. طائل   على يحصل
 

549  . بشيراز -         ولد حسين بالماير ويدعى القاهأرة مان بيرحاجي بن حسين
مان              صار حتى عنده وترقى رخ شاه بن سعيد أبا سلطانها فخدم بهراة ونشأ
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ماحمد            أماراء أجل باشاه بمحمودأ واجتمع الروم إلى تحول ثم خازندارياته جملة
استأذنه             ثم سنين؛ ثمان نحو الروم ببلدأ ودأام عنده وحظّى فأحبه عثمان بن

قبلها               التي أو وسبعين سبع سنة في وذلك لحلب وصل فلما له فأذن الحج في
بحيث           بخاطره فلق لسوار ماسيره حيث ماهدي يشبك الكبير بالدوادأار توصل
التي             بقبته وأنزله إكراماه في فزادأ القاهأرة إلى ماعه ورجع عليه وأنعم أكرماه

بعلم            الكبير واللمام الصوت حسن مان عليه اشتمل لما ذلك كل بناهأا
للفقراء           وبر وقيام بأورادأ وذكر عشرة ولطف وعقل فهم ماع الموسيقى

          . في   الدوادأار تربة شيخ سنان على قرأ أنه ذكر وقد القبة عليه والواردأين
طلع             وقد بمكة ثم مارة غير بالقبة رأيته وقد الحاجبية، الكافية على المتوسط

. وتسعين       ثمان سنة مان البحر في إليها
550       . اثنتين -      سنة الخر ربيع في بها ماات المكي المشعري جعفر بن حسين

. فهد.    ابن أرخه وأربعين
551  . ابن -          ذكره بيرو ويلقب التبريزي السرائي حسين بن حاماد بن حسين

فاضلً           السبع بالقراءات ًا عالم كان حلب نزيل المقرىء فقال الناصرية خطيب
بغا            مانكلي بجاماع القراآت يقرىء كان ًا؛ عاقلًساكن ًا ورع ًا دأين الفقه في

عنه             آخذ ولم به واجتمعت بحلب رأيته يتجر، الماوال ذوي مان وهأو الشمسي
أبي              ترجمة وفي إحدى، سنة في ماات حتى فسكنه القدس إلى رحل ثم ًا شيئ

مامن              إن الجزري ابن طبقات مان اللبان بن علي بن أحمد ابن ماحمد المعالي
ذكر              ولكن هأنا ماا ماع مالتئم وهأو السرائي بيرو الدين شمس الماام عليه قرأ

على              بالسبع هأذا بيرو تل وكذا الذهأبي أصل مان لمراجعة يحتاج ماا السماء في
الشاطبية             قراءة ماع السبع عليه تل السلر بن يوسف بن الوهأاب عبد الماين

. الجن      قاضي الحلبي الشمس والتيسير والرائية
 

بن -             552 الغازي حسن بن ماحمد بن علي بن حسين بن حسن بن حسين
الشيرازي            الشرف بن الله عبد أبو شيخنا وكناه ماحمد أبو الجمال أحمد

جد      -      لكون ماثناة ثم بفاء بالفتحى ويعرف الحرماين نزيل الشافعي المقرىء
    . به         أخبرني فيما ولد الفتح ماسجد وسماه بشيراز ًا ماسجد بنى زعم فيما والده

في                له تحرر أنه مادة بعد لي قال ثم وثمانمائة عشرة أربع سنة الحجة ذي في
الجنيد             إلى جنين وهأو حمله أباه أن أخبرته أماه وأن بشيراز عشر سنة

فيما            وحفظ القرآن فحفظ بها ونشأ له؛ ودأعا عليه فبرك البلياني الكازروني
الفقه          في والحاوي الجزري لبن والدرة والشاطبيتين النووي أربعي قال

أعرض           ثم ًا؛ وقت الوعاظ ماع وطاف الحاجب لبن كلهأما والشافية والكافية
مامكن؛               وهأو قال فيما النحل سورة أثناء إلى الجزري ابن على به وتل ذلك عن
الذكار            ماختصر مانها أشياء عليه وقرأ الماضي الخنجي ماحمد بن إبراهأيم ولزم

المقرىء           بالولد ووصفه وعشرين سبع سنة في وذلك عليه والتتمة للنووي
الصفي             بن السيد عن أخذ وكذا ماات؛ حتى ماعه واستمر الحاج الطالب العابد

بعدهأما            مان بينيهما ثم بهما واختص اليجي الدين نور السيد ابني والعفيف
ناهأز            مان أحد قاضيها الكازروني الغياث بن ماحمد الدين قيام المولى وعن
وغيرهأما،            اليجي الدين ونور البلياني ماسعودأ الدين سعيد عن يرو مامن المائة
مايمون             ابن الله عبد المجد أبا الشهاب وثلثين ست سنة المحرم في ولقي

الله          لفضل الربعين عنه فأخذ السلم بشهاب عرف الكرمااني الكيكي
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والمدينة            بمكة فيها وأخذ تليها التي السنة في وحج إجازة؛ وغيرهأا التوربشتي
فيها             فقرأ القعدة ذي سادأس الثنين يوم في المدينة دأخوله وكان جماعة، عن

  . على        وكذا أشياء النبوية بالروضة الكازروني البركات أبي الجمال على
لكل          تخميسه السكاكيني النجم وعلى المراغي الفتح وأبي المطري المحب

بالمحمدين          والمسلسل البخاري وثلثيات أصلهما ماع والبردأة سعادأ بانت مان
على              بمكة وفيها الزبير سبط المحلي ماحمد بن على النور له وأجاز ذلك، وغير

ماتعددأة             أمااكن ماع البقرة مان الول الحزب رأس إلى بالعشر عياش بن الزين
وخلف           جعفر أبي قراءة في المطلوب غاية مانظّوماته وجميع الشاطبية مان

بالشيخ             ووصفه له وأجاز بمنى التشريق أيام في بخطه كتبها أن بعد ويعقوب
سمع            بل البخاري بعض ظهيرة بن السعادأات أبي على وقرأ العالم، الفاضل

كل           مانه؛ مافرقة أمااكن المالكي النصاري القادأر عبد المحيوي بقراءة عليه
المرشدي            أحمد بن إبراهأيم ابن ماحمد الجمال ولقي مانها؛ رماضان في ذلك

وخطبة            والرائية الشاطبية عليه فقرأ الكعبة تجاه مانها الحجة ذي أوائل في
وعادأ           بشرطه، بالولية المسلسل لفظّه مان سمع بل وغيرهأا، للداني التيسير

الكريم             عبد بن الرحيم عبد الشرف بن ماحمد العفيف على فقرأ بلده إلى
ذلك          وغير والبردأة مانه الستئذان مان وقطعة البخاري ثلثيات الجرهأي

الربعين            عليه وسمع ًا كثير ولزماه شيخه أنه زعم الذي الجزري لبن كالربعين
الحريصي            بمشهد ذلك وغير العتيق بالجاماع وثلثين تسع سنة صفر في النووية

دأخول              له وتكرر صديق، ابن عن يروي مامن وهأو له وأجاز شيراز مان كلهأما
سنة           الولى جمادأى في بالروضة الكازروني الجمال على قرأ وماما الحرماين

الخشاب          ابن وتساعيات الربعين جماعة بن العز تساعيات وأربعين اثنتين
الشفا،            وجميع ماناولتها ماع النسائي عدا ماا الستة والكتب الموطأ مان واليسير
في           المطري المحب وعلى الدارقطني سنن جميع وأربعين سبع سنة وفي

النبوية           والسيرة الطلق إلى البخاري في الصلة مان وخمسين اثنتين سنة
بالروضة            خمسين سنة في ذلك وقيل للبيهقي، النبوه ودألئل الناس سيد لبن
الحنبلي           الجمال على المسند لكثر بسماعه الهيثمي جمع أحمد ماسند زوائد

أشرف            ذكر في الراكب وعجالة الله نصر بن المحب بقراءة القاهأرة في
على            له بقراءته الزمالكاني بن علي بن ماحمد المعالي أبي للكمال المناقب

على            له بقراءته بالروضة المراغي الحسين بن بكر أبي الزين لماه جده
مان             الكثير لفظّه مان سمع بل ماؤلفه لفظ مان له بسماعه المطري العفيف

ابن            سنن وأربعين اثنتين سنة في المراغي الفتح أبي وعلى للمنذري الترغيب
والمصابيح        والموطأ والشمائل والترماذي البخاري وبعض بالمدينة مااجه

مان          والول الحاج بفوائد المعروف المجلس وجميع ماناولتها ماع والترغيب
أبي          وسنن الترغيب وأربعين خمس سنة وفي بالروضة العلئي ماسلسلت

على          قرأ ًا أيض بمكة وفيها بمكة النووي وأربعي  دأاودأ
السيرة              مان قصتها ماع زهأير بن كعب وقصيدة مااجه ابن سنن فهد بن التقي

المقام           إماام الطبري والمحب المايوطي الزين على ًا أيض بمكة وأخذ والبردأة،
بالمدينة             قرأ وأربعين خمس سنة وفي للحمى، يكتبه ماا كتابة في له وأذن

عليها            قرأه حديث أولى وهأو بطرقه بالولية المسلسل اليافعي ابنة زينب على
أخيه            نظّم مان ًا شيئ الزعيفريني يوسف بن ماحمد الشمس عن بها وكتب
الديار           إلى وارتحل الششتري، ماحمد الشمس عن بها أخذ وكذا الشهاب،
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على            بها فسمع وأربعين ثلث سنة الثاني ربيع في القاهأرة وقدم المصرية
بقراءة            أساماة أبي بن الحارث ماسند مان مانتقى الناصرية خطيب ابن العلء

لفظّه           مان سماعه بعد قمر ابن بقراءة للمحامالي والدعوات القلقشندي التقي
الحنبلي            الله نصر بن ماحمد المحب على تليها التي في وقرأ للمسلسل،

للمسلسل           مانه سماعه بعد صفرهأا في مانها وانتهى للنسائي الصغرى السنن
أحادأيث           وعشرة ماسلم صحيح الزركشي الزين وعلى قبلها التي السنة في

وأربعين            أربع سنة الثاني ربيع في مانه وانتهى البياني شيخه تساعيات مان
الولى           جمادأى في للنسائي الكبرى السنن مان قطعة النسابة السيد وعلى

الخيضري          القطب بقراءة الشافعي رسالة في الميموني التاج وعلى مانها
الفرات           بن العز وعلى مانها الخرة جمادأى في الشاطبية هأو وبقراءته

وفيه           رماضانها في للبخاري المفردأ الدأب مان واليسير جماعة ابن تساعيات
بالقراء         وأجازه للسبعة المفلحون وإلى الفاتحة السكندري الشهاب على
للمسلسل            لفظّه مان سماعه بعد الحكام عمدة ماع رضوان الزين على وكذا

البخاري           أول مان البعض المقريزي التقي وعلى مانه الصوفية للخرقة ولبسه
ترجمة            في عنه نقل المقريزي ورأيت بالمسلسل، مانزله في حدثه أن بعد
المحدث            المقرىء على قدم ولما فقال ًا شيئ عقودأه مان الدمادكي بن ماحمد

يثق           جماعة أن فأخبرني عنه سألته الشافعي الفقيه الشيرازي ونسبه الفاضل
الناس            سيد ابن سيرة مان البعض الرشيدي وعلى بصفته، يعني حدثوه بهم

يعقوب         بن الشهاب وعلى السلماسيات الحنبلي الصالحي البرهأان وعلى
بالطيبرسية          السلطي الولوي وعلى المؤمال وجزء زبان ابن وجزء المسلسل

على            وسمع وأربعين ثمان سنة الول ربيع في وانتهى الشفا للزهأر المجاورة
الثاني             ربيع في الديمي بقراءة الجهم أبي جزء ماعنا الكويك بن قاسم الزين

ماخلد            ابن جزء الخيري رجب الزين على رماضانها وفي وأربعين تسع سنة
شيخنا            عم ابن شعبان الزين على شوالها في وقرأ القلقشندي، التقي بقراءة
وسمع           والجمعة الجهم أبي جزء البلقيني العلم على وفيها الرازي سداسيات

لزيارة          القاهأرة مان وسافر وطائفة، البالسية وتجار البالسي الشمس على
فكتب            وأربعين أربع سنة الخرة جمادأى في غزة فدخل والخليل المقدس بيت

مانه             سمعها خطبة سالم بن علي بن يوسف بها الجاولي جاماع خطيب عن
ابن            ماحمد الشمس القاضي المقدس ببيت رجبها في ولقي لها، تأدأيته حين

خليل             بن ماحمد الشمس على وقرأ له فأجاز العسر بن عمر بن ماحمد
بشيخ           واجتمع نظّمه مان قصيدتين القراء شيخ القباقبي بابن عرف المقرىء

فأخذ           القصى للمسجد الملصق مانزله في رسلن بن الشهاب وزاهأده الوقت
في            القاهأرة إلى وعادأ الدارماي؛ ماسند مان بحديث وحدثه التصوف خرقة عنه

سنة            برجب ماؤرخ قمر ابن بخط استدعاء في له وأجاز شعبانها مانتصف
الكناني           يحيى بن وماحمد الصاحبة ناظر وابن بردأس ابن وأربعين خمس

بل            لشيخنا ًا مالزما بها إقاماته وفي مادة القاهأرة وقطن آخرين، في الحنبلي
وحمل             تصانيفه مان جملة وحصل الماالي في عنه وكتب مانها قصده هأو كان
ماروياته            مان قرأه فمما غيره وقراءة بقراءته أشياء وماؤلفاته ماروياته مان عنه

وماتن          الستة الكتب مان واليسير الدارقطني وسنن وعبد الدارماي ماسند
الجمعة         جزء وجميع وللمنذري للصبهاني والترغيب الشافعي وماسند الموطأ

العراقي؛           لشيخه السني المولد في الهنى والموردأ الجهم أبي وجزء للنسائي
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المرستان         قاضي وماشيخة الماصار لمااماي النتصار مانه سمعه وماما
وجزء           المديني ماوسى لبي الحفاظ ونزهأة خزيمة ابن صحيح مان وماسموعه

والربعين           عساكر لبن الجهادأية والربعين بكير لبن وأحمد ماحمد اسمه مان
صحيح           مان كثيرة وماجالس نعيم لبي الحلية أواخر مان وماجالس النووية
للخطيب          الكفاية وجميع للطيبي الحديث علوم في الخلصة وبعض ماسلم

المتباينة           الربعين تصانيفه مان قرأه وماا الناس سيد لبن يسير بفوت
في            التأنيس توالي مانها سمعه وماا دأيوانه أول مان وقصيدة المكفرة والخصال

ابن    ماناقب
بقراءة          المراغي الزين لشيخه خرجها التي والربعين المدلسين وجزء إدأريس

وكان           الكشاف، وتخريج النخبة وشرح المرام بلوغ وبعض الفرج أبي ابنه
الكامالية            الحديث لدار إمالئه بمجلس شيخنا انتقل ولما ًا كثير إليه يميل شيخنا
ًا             ماوقع ذلك ووقع الناس فأبكى شجى بصوت الصف سورة يوم أول في قرأ

غير             شيخنا بعد القاهأرة وقدم تمكنوا، فما به اليقاع القاياتي بنو ورام ًا عظّيم
ماعرفته            لسبق وغيره تقريره مان الجميل الظّاهأري أزبك الماير مان وناله مارة
الخطابة             ببيت وثمانين ثمان سنة في أقام فإنه الخيرة قدماته في ًا خصوص له

بها              فأخذ الشام إلى بأخرة سافر وكذا سمعه، وثقل كف قد وكان جاماعه مان
الهند           إلى مانها وسافر ًا دأهأر ماكة وقطن والجرادأقي الباعوني البرهأان عن

أنشأهأا           التي بمدرسته الحديث شيخ جعله الخلجي إن ويقال جملة فحصل
وعمره              حج مان به المتطوع عمله ثواب باعه أنه واشتهر ذلك، يظّهر ولم بمكة

بل             والمدينة بمكة الحديث أسمع وربما يراه مان قول على كبير بمبلغ وغيرهأما
      . والخبرة    التودأدأ كثير ظريف إنسان وهأو المتأخرة قدمااته في وبالقاهأرة

في          وبرع وطلب قرأ والحديث بالقرآن الصوت شجى الناس بمداخلة
توقف            نقله في ولكن أشياء بغيره وحصل ًا كثير الحسن بخطه وكتب القراءات

مانه             يخرج ماا يتدبر ل ولسان وإقدام جراءة وعنده تصحيف وخطه قراءته وفي
الهني           والموردأ عبد ماسند بقراءته شيخنا على وسمعت ًا قديم صحبته قد

مان              بخطه رأيت وكذا إليه، عزوته ماا شيخنا ترجمة في عنه ونقلت بل وأشياء
البديع            القول تصانيفي مان وحصل ألحقتها حتى بخطه أودأعتها أشياء ذلك نمط
كف             أن بعد حتى ًا كثير ويزورني أشياء عن يسألني وكان مانى وتناوله وغيره
ًا           ذاكر فرأيته للسبع المفلحون وإلى الفاتحة بحضرتي الوسط أخي عليه وقرأ
         : الله    سائلًمان التحايا بألوف الميمون المحيا ذا وأحيى مارة إلى وكتب للفن
      : فإن       بوجودأكم الفرح كثير والله وأنا قال أن إلى والعطايا المنح صنوف لكم

أربع           سنة ماوسم في وفارقته ًا، جد قلت قد المحمدية المنصورة العساكر
وبدنه            طويل ولسانه أولدأه أكبر عند أوقاته أغلب حي، وهأو بمكة وتسعين

سنة             المحرم في ماات ثم ًا؛ كثير وبكى بأخوي لتعزيتي فجاء ذلك وماع عليل
. وإيانا     الله رحمه وتسعين خمس

 
القاهأري -            553 ثم المنصوري البدر بكر أبي بن علي بن حسن بن حسين

بن           وكذا ًا، كثير العبادأي لزم ماحمد، الدين كمال والد العنبري الشافعي
الرؤيا            تعبير في وتميز البرقية؛ باب بناحية تربته في ماعه وأسكنه قرقماس

. جماعة        ابن ابنة سارة على الحديث ماعنا وسمع
الزهأري -          554 القاهأري ثم الهوريني البدر يوسف بن حسن بن حسين
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   . فحفظ        مانها قدم الغربية مان وهأورين الرحمن؛ عبد والد الكتبي الشافعي
النور            عن وأخذ جماعة؛ على وعرض وغيرهأا ماالك ابن وألفية والمنهاج القرآن

وسمع          وغيره الفقه في وبرع العراقي والولي البيجوري والبرهأان الدأماي
أربع          سنة في للدارقطني البرقاني وأسئلة الحنبلي الجمال على البخاري
على            والشفا الكويك بن الشرف على كلهأما دأاودأ أبي سنن وبعض عشرة
وأحسن           الجماعة رأس وصار بالكتبيين وتكسب وأفادأ ودأرس خير، بن الكمال

بالتهجد             ًا ماتعبد وكان بهم؛ ورفق ذلك في الطلبة به وانتفع مانهم رأيته مان
        . ولم   وخمسين إحدى سنة القعدة ذي في ماات ًا بشوش ًا ماتواضع والتلوة

. وإيانا        الله رحمه ماثله فنه في بعده يخلف
.         . علي     بن ماحمد بن ماحمد ابن في يأتي الفاكهاني الخير أبي بن حسين

خانقاه -           555 نزيل الحنفي الزهأري الفيوماي البدر ماحمد بن زيادأة بن حسين
إلى.             أبوه به انتقل ثم بالفيوم ًا تقريب وسبعمائة وستين ثمان سنة ولد شيخو

إلى             سافر ثم وغيره الغماري على النحو في واشتغل القرآن بها فقرأ القاهأرة
عمرو            وأبي كثير وابن لنافع فيها فتل وسبعمائة وثمانين أربع سنة حلب

وغيره،            الملطي الجمال عن الفقه وأخذ وغيره بيرو على عامار وابن وعاصم
سمع            أنه وأخبر الشام بلدأ في وطوف وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة وحج
وسمع           قجماس، بن باي إينال إماام وكان وغيرهأا، والقاهأرة وحلب بدماشق

النور             على هأشام ابن سيرة آخر مان قطعة وسمع الدجوي التقي على عنده
. في        وماات فاستجازه؛ البقاعي لقيه شيخو؛ بخانقاه الفوي

أبي -              556 بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن حسين بن صديق بن حسين
الحسيني             البدر شيخنا حفيد ماحمد أبو البدر الهأدل على الكبير الشيخ ابن بكر

ربيع            في ولد الهأدل بابن كأبيه ويعرف وجده، أبوه التي الشافعي اليماني
في           بها واشتغل بنواحيها ونشأ حسين بأبيات وثمانمائة خمسين سنة الثاني

ماطير             بن عمر بن القسم وأبي قيس بن بكر أبي الفقيهين على الفقه
واشتغل            المراوعة بلدأ إلى انتقل ثم وغيره، أولهما على النحو وفي وغيرهأما،

على              فاشتغل عجيل ابن بيت إلى ثم النحو، في الحمر على الفقيه على بها
ثمان             سنة في زبيد دأخل ثم وغيره، جعمان القسم أبي بن إبراهأيم الفقيه

الدين             على الدأب وفي وغيره الفتي عمر على الفقه في بها فاشتغل وستين
ماجالس           وحضر تليها التي وجاور وسبعين اثنتين سنة حج ثم الشرجي؛

الله           صلى النبي وزار وغيره البرهأان له وأذن قاضييها والمحيوي البرهأاني
يحيى              عن وأخذ لبلدأه عادأ ثم المراغي الفرج أبي مان بها وسمع وسلم عليه

فقرأ            بمكة الثالثة المجاورة في ولزماني عادأ ثم المنهاج عليه وبحث العاماري
وعلي             لفظّي مان سمع وكذا بخطه؛ كتبها أن بعد تصانيفي مان أشياء على

لطيف            والضبط القراءة حسن مافيد ناظم فنون في بارع فاضل وهأو أشياء،
العاماة           على الحديث وقرأ بناحيته، الطلبة أقرأ عفيف قانع ماتودأدأ العشرة

وكتبت          الجماعة، بحضرة أنشدنيها بقصيدة مادحني ونحوه، البديع القول سيما
وترجمه،             ًا كثير نظّمه مان عنه كتب فهد بن النجم ورأيت حافلة إجازة له
والشياخة           التسليك فسلك طريقته عن تحول السنين هأذه في أنه وبلغني

وماا            وتسعين تسع سنة في كتبه على ووردأت الوقت، لمناسبة وكأنه الصوفية،
. العائد     والمدح الزائد بالتشوق قبلها
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الكبير -              557 الشيخ بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن حسين
بن               علوي بن عيسى بن عبيد بن سليمان بن ماحمد بن عمر بن الهأدل على

العابدين         -  -    زين بن ماصغر الحسين بن الحسن بن عدي بن حمحام بن ماحمد
بن              ماحمد بن الصادأق جعفر بن الكاظم عيسى بن ماوسى ابن عيون له ويقال

الحسني              علي وأبو ماحمد أبو البدر طالب أبي ابن علي بن الحسين بن علي
بابن            ويعرف التي صديق ووالد قبله الذي جد الشعري الشافعي ًا وبلد ًا نسب

بلدأ.            مان الحقة غربي بالقحزية وسبعمائة وسبعين تسع سنة ًا تقريب ولد الهأدل
قبل            المراوغة إلى فانتقل الفقه في ورغب القرآن لحفظ بها ونشأ اليمن،
الزيلعي             آدأم بن علي الفقيه على فاشتغل وتسعين ست أو خمس سنة البلوغ
ويمكن             الزرق علي شيخه على قرأه مان على بخطه قرأته كما الحاوي وقرأ

بسنده،             الزبيدي بكر أبي على له الزرق بقراءة هأذا الزيلعي عني يكون أن
ثمان              سنة رجب في حسين أبيات إلى رحل ثم الفقه كتب مان ًا كثير وطالع

بن            علي والنور الحرضي إبراهأيم بن ماحمد الشيخين على بها فتفقه وتسعين
في              له وأذن الكثير عليه وسمع به وتخرج ًا كثير ولزماه به واختص الزرق أبي

والرضى            النجم عن الحاوي عليه وقرأ اليافعي، عن أخذ مامن وهأو الفتاء
لما            الموزعي الدين نور بن ماحمد الماام على قرأ وكذا بسندهأما، الطبريين

القشيرية            الرسالة الردأادأ ابن على فقرأ زبيد ودأخل حسين؛ أبيات عليهم قدم
بعضها             أو كلها الله عطاء لبن اللطائف القرشي عمر ابن علي مان وسمع
ووالده            الناشري ماحمد بن الله عبد الدين جمال القاضي عن وأخذ وغيرهأا؛
اسحق،             أبي للشيخ الفقه أصول في اللمع الجمال على قرأ ماما وكان ًا كثير
وعن             عنه أخذ وماما ًا، كثير عنه وأخذ الحادأري بكر أبي بالفقيه ًا أيض وتفقه

عن            الدين أصول وأخذ النحو مان طرف زكريا بن وماحمد الماضي الحرضي
ظهيرة             ابن الجمال مان بمكة وسمع بعضها في وجاور ًا مارار وحج واحد، غير

المطري،          حاماد وأبي المراغي الزين مان وبالمدينة الكثير الفاسي والتقي
ثمان            سنة في عليهم قدماها لما الجزري وابن الشيرازي المجد مان وباليمن

أبي              الجمال عن أخذ وإنه إجازة شيخنا عن يروي انه إجازة في وقال وعشرين
الحديث             كتب في ونظّر مالير، ابن وعلي الناشري الله عبد ابن ماحمد النجباء

وماصطلحات         الئمة عقائد وعرف الصوفية وكتب والدواوين واللغة والتفسير
وحقق         الدأب؛ وأهأل والصولين والمفسرين والمحدثين الفقهاء مان العلماء

علي           حواشي وألف غيرهأم مان السنة أهأل رمايز وماصطلحاتهم التصوف علم
الجاماع          القاري مافتاح وسماهأا زيادأات ماع الكرمااني مان انتقاهأا البخاري

ذكر           وبيان الموحدين وعقائد التوحيد حقائق عن الغطا كشف وعمل البخاري
ضخم          ماجلد في والملحدين المبتدعين مان خالفهم ومان الشعريين الئمة
كراسة           قدر وسبعين الثنتين يعني المبتدعة فرق ذكر في المقنعة واللمعة
الحشوية          ماذهأب فسادأ وبيان الشعرية ماذهأب نصر في المرضية والرسائل

في             التحرز على والتنبيهات كراسين في تكت وقد كبار ورقات عشر قدر في
إنه            وقال كبار كراريس ثلثة في الرواية تحصين في والكفاية ماجلد الروايات

وعدة          الشاعرة وطبقات المعمرين بطلن فيه ذكر وإنه لطيف أنموذج
في            حربه أبي دأعاء شرح في القربه أهأل وماطالب الحديث مان المنسوح
والشارة           الخضر العباس أبي بحياة الفارغة الدعاوي على النضر والقول ماجلد

الرؤية          وكتاب الحسنى السماء شرح في الغريزة المعاني إلى الوجيزة
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ثلثة             في ًا وماناما يقظّة الدنيا وفي الخرة في ماواطن ثلثة في فيها والكلم
الجبرية            على الردأ به وقصده ورقات عشر القدر ماسئلة وجواب كبار كراريس
الشرع             في والكتب العلم مان يعتمد ماا وتعيين العلم على الحث في وقصيدة

الفارض           وابن العربي ابن ماروق على والنص الشلح حكم وبيان والتصوف
مان            حالهم يعرف لم مان اغترار عن العذر وتمهيد الملحدين مان وأتباعهما

قبلها          التي ولعلها وشرحها السلوك في اللماية والقصيدة وشرحها المتأخرين
زيادأات           عليه وزادأ ماجلدين في للجندي اليمن تاريخ واختصر الداماغة والحجج

مانه            وانتقيت عليه وقفت اليمن سادأات تاريخ في الزمان تحفة وسماه حسنة
على              وقفت فقد بعد أماا بقوله لخصه لما ًا مافتتح مانه ولخص شيخنا عليه وقف

فيه            ألحق قد فوجدته الدين بدر الصيل العالم للفقيه اليمن تاريخ ماختصر
بعد             زادأه ماا الكراسة هأذه في فعلقت عليه اطلع ماما مافيدة كثيرة زيادأات

وسبعمائة،           الثلثين حدودأ إلى الجندي أرخه ماا وانتهاء الجندي  عصر
روض            ومان القادأر عبد الشيخ ماناقب مان ولخص اليافعي تاريخ اختصر وكذا

له          وكذا الصالحين، حكايات في للساماعين المطرب سماه ًا كتاب الرياحين
وأربعين            ثمان بسنة المؤرخ بخطه وقرأت القادأر عبد الشيخ ماناقب في الباهأر

أهألها              مان واحد غير عنه وأخذ مادة ماكة وقطن عشر، بضعة تصانيفه جملة أن
وإماام            لي واستجازه فهد وابن عمه وابن ظهيرة بن كالبرهأان عليها والقادأماين

ظاهأره               على كلماي أن قال أنه عربي ابن عن أفادأ أنه عنه لي ونقل الكامالية
الدين             وفتح حريز وابن الدين عفيف السيد ابن والعلء ظاهأره مانه مارادأي وإن
كثير             في ًا راسخ العلوم مان ًا ماتضلع ًا مافتي ًا فقيه علماة ًا إمااما وكان سويد، بن

الصوفية           على الحط كثير للمبتدعة ًا قاماع للسنة ًا ماؤيد والمعقول المنقول مان
بأبيات             الفتيا عليه ودأارت وأفتى ودأرس حدث اليمن ببلدأ عربي ابن أتباع مان

في             شيخنا قاله كما وهأو مادافع بدون اليمن شيخ صار بل وبادأيتها حسين
      . تاسع       الخميس يوم صبح في ماات وصلح علم بيت مان أقربائه بعض ترجمة

الظّهر           صلة بعد عليه وصلى حسين بأبيات وخمسين خمس سنة المحرم
     . الصولي      الفقيه فقال العفيف وذكره وإيانا الله رحمه أنشأه بمسجد ودأفن

كان             أنه الداودأي الحسني بكر أبي بن علي الموفق الفقيه لي قال المؤرخ
وبادأيتها،            حسين ببيت الفتوى عليه تدور مامن والعقلي النقلي في القدم راسخ

   . يردأ           مامن وهأو وتبحره فضله على دأال الصول في ماؤلف على له وقفت وقد
. عقيدته       بفسادأ ويقول الكرمااني ماحمد الشيخ على

.     . فارس     أبي ابن في الحفصي العزيز عبد بن حسين
بن -              558 ماحمد أبو البدر حمزة بن ماجتبي بن أوليا بن الله عبد بن حسين

الدين           أصيل بابن ويعرف والدار المولد المكي الصل الكرمااني الدين أصيل
عند           الفقه حضر وربما ونحوهأما؛ والصرف بالنحو يشتغل شاب والده، لقب

لللفية          شرحي وفي البخاري في فلزماني بمكة ولقيني القاضي الجمال
على            قرأ بل وغيرهأا النووي أربعي على وسمع فيه؛ يكتب وكان والتقريب،

والبتهاج          للرب التوجه تصانيفي ومان الحصين الحصن وعدة الشافعي ماسند
لفظّي         ومان للصغاني المشارق وسمع الغرف ارتقاء واستجلب وكتبهما

وعنده           كراسة، في إجازة له وكتبت زهأير وحديث والمسلسل البخاري ثلثيات
بلدأ             مان دأابول إلى وتسعين ست سنة ماوسم في سافر وقد وسكون، حياء
فوصل.              لمكة مانها ًا ماتوجه عدن إلى قدوماه بلغنا ثم غيبته في أبوه وماات الهند
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. ونحوه          لليمن ماتوجه انه وقال رجع ثم حج حتى فأقام
وقد -            559 بدماشق السر كاتب الصل الساماري الدين نجم الله عبد بن حسين

وكان             الدوادأار، ازبك امارأته ابنة زوج صهره بعناية الجيش نظّر وبين بينها جمع
. الشرفية            الحديث بدار التدريس باسمه كان انه ماع جملة العلوم عن ًا عري

. وثلثين       إحدى سنة الخرة جمادأى في ماات
 

العز -           560 بن الصدر بن الجمال المظّفر بن المؤمان عبد بن حسين
بشيراز.         وثمانمائة وعشرين سبع سنة في الطاووسي لقيه الشيرازي

ربيع            غرة في وماات الكمال؛ وابنة المزي إجازة عموم في لدخوله فاستجازه
. وستين       ماائة عن وثلثين ثلث سنة الول

بن -             561 خليل بن يوسف أماير بن رسول بن سليمان بن عثمان بن حسين
المحب           أخو الحنفي القاهأري القرماي الصل الكرادأي الشرف بن البدر نوح

        . يكمل    ولم وأربعين سبع سنة صفر في ماات الشقر بابن ويعرف ماحمد
في            استنابه حتى كلها بأماوره ًا قائم وكان ًا؛ كثير أخوه عليه وتأسف الستين

. الله       رحمه لها وليته حين البيمارستان نظّر
562      . سنة -      الول ربيع غرة في ولد الجبلجيلوي الجمالي عثمان بن حسين

وعشرين         سبع سنة بشيراز الطاووسي ولقيه وسبعمائة، عشرة ثمان
. المتقدماين        مان جماعة إجازة عموم في لدخوله فاستجازه

فهد -              563 بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد بن عطية بن الكبر حسين
         . ولم    بمكة وأربعين تسع سنة الخر ربيع في ماات حسن أخو المكي الهاشمي

.    . عمه  ابن أرخه ًا شهر يكمل
564     . خمسين -        سنة شعبان في ولد قبله الذي شقيق عطية بن الصغر حسين

ًا           أوقات القاهأرة وكذا ًا وقت المدينة وقطن جماعة، له وأجاز بمكة، وثمانمائة
قريب            خبره عنا وانقطع وغيرهأا المقدس بيت وزار والشام فاقة وجه على

. الله        خلصه الفرنج بأيدي ماأسور إنه ويقال التسعين
. أبوه         يسم لم فيمن سيأتي الدولة، علء بن حسين

الشاهأد -           565 الحنفي الحلبي إبراهأيم البرهأان بن أحمد بن علي بن حسين
      . بحلب      وسبعمائة سبعين سنة في ولد البرهأان بابن ويعرف مانها القلعة تحت

بعض            صديق ابن على وسمع وفضل واشتغل ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ
وحدث            عنه، نزل ثم ًا وقت بحلب بالسيفية دأرس بل بالشهادأة وتكسب الصحيح،
 . ماات            وتساهأل بلين يذكر ولكنه وخير علم بيت مان وكان الفضلء، مانه وسمع

. بحلب     أربعين سنة حدودأ في
الدين -             566 نور بن الدين شرف سعادأة بن بكر أبي بن علي بن حسين

    . بن       إسماعيل الشرف رقاه التجار أعيان أحد اليماني الزبيدي ثم الفارقي
سبع          سنة الخرة جمادأى في واستوزره اليمن، سلطان عباس الفضل

عنها           فانفصل مانها رماضان عشري حادأي إلى بها فأقام وسبعمائة وثمانين
شعبان               في وماات غيره، ماع مادة بعد أعيد ثم ماعيبد بن عمر بن أحمد بالشهاب

           . في  شيخنا وقال اليمن، تاريخ مان أبيه ترجمة في الخزرجي ذكره إحدى سنة
الطب              يدري وكان قال تقدم لما ماخالف وهأو سنين أربع بعد عزل إنه النباء

 . وذكره            شعبان مان النصف ليلة في بعدنا وماات الولى، الرحلة في بزبيد رايته
بالطب،            ماعرفة له الكتابة فاضلًحسن ًا رئيس كان وقال عقودأه في المقريزي
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. الله    عبد جده وسمى
الناسخ -          567 الفقيه الغمري الكلبشاوي البدر حسين بن علي بن حسين

والفرائض.          والعربية بالفقه اشتغل الفطرة سليم ًا خير ًا صالح كان الشافعي
بخطه           الكثير بالجرة وكتب وغيره، شيخنا على وسمع ينجب، ولم ًا يسير

غيره             ماع مانى وسمعه البديع القول تصنيفي مان نسخ عدة ذلك ومان الصحيح
سنة            ماوسم في آخرهأا ًا مارار وحج ًا، وقت الولدأ وأدأب وغيرهأا بالباسطية وأذن

الماضي            الطاعون في له ولدين بموت فجع أن بعد وثمانمائة وستين ست
قبل            فيها الحرماين بين مانيته وكانت ًا، مااشي النبوية للزيارة ورجع فحج ًا قريب

. الله          رحمه كان الرجل ونعم ًا؛ ظن وخمسين بضع عن الوصول
568  . سمع -          مامن ماكسب بابن ويعرف الشاماي حسين بن علي بن حسين

الصفي             بن الدين نور السيد مانه استدان التجار خيار مان وكان بمكة؛ مانى
      . تركته      مان استيفائه لجل فسافر وماات ًا مابلغ لمكة قدمااته آخر في اليجي
. الله             رحمه وتسعين ست سنة في به قبضه أن بعد مانيته فكانت هأناك

بابن -            569 ًا قديم ويعرف العقيبي الدين بدر الفقيه خالد بن علي بن حسين
الزين.          واستجازه الحنبلي الجمال ثم التنوخي على سمع مامن الجاماوس

. الثلثين          بعد وكأنه تبيين غير مان لموته وأشار لمولده رضوان
570.     . وعشرين -       أربع سنة ماات اليمني خراج بن علي بن حسين

 
الفوي -            571 البدر الدين ظهير بن إسماعيل بن سالم بن علي بن حسين

     . بالقاهأرة     وثمانمائة خمس سنة ولد الكتبي الشاذلي الشافعي القاهأري الصل
يبس            ماع الكتب بسوق وتكسب ولزماه الحنفي ماحمد الشيخ وصحب بها ونشأ

أضرابه              مان وغيره عزم ابن كان ولذا عربي، ابن يعتقد انه لي وقيل وشدة
التلوة           ومالزماة الجماعة على وحرصه بالعارية سماحة ماع ًا كثير إليه يميل

    . الحد          ليلة في وماات ًا أياما انقطع ثم السوق عن وانقطع هأش أن بعد حتى
في            الغد مان عليه وصلى وتسعين إحدى سنة الولى جمادأى عشر سابع

. عنه          الله عفا الناس وجهل لكثرتها بالعددأ كتبه وبيعت الزهأر
القاهأري -           572 البوصيري علي أبو والشرف البدر سبع بن علي بن حسين

خمس.          سنة بعضهم وكتبه وسبعمائة وخمسين خمس سنة ولد المالكي
زيد           أبي لبن والرسالة الفرعي الحاجب وابن والعمدة القرآن وحفظ وأربعين

التفسير            صاحب النقاش بن أمااماة وأبي له وأجاز ماغلطاي العلء على وعرض
آخرين؛          في المالكي إسحاق بن وخلف السنائي والجمال السبكي والتقي

عبد            وأبي وبهرام المختصر صاحب خليل الشيخ ماجلس حضر أنه يذكر وكان
الحاجب            ابن ماختصر السكندري هألل ابن على بحث وأنه مارزوق بن الله

الغماري          بقراءة أحداهأما مارتين هأشام لبن السيرة سمع وأنه الفرعي
المحب           على سمع وكذا نباتة، بن الجمال على العراقي بقراءة والخرى

بن            عمر أبي العز وعلى طاهأر لبن التصوف وصفوة الدارقطني جل الخلطي
صديق           كابن عنهم تأخر مامن وآخرين للبخاري المفردأ الدأب غالب جماعة

وحدث          الشيخونية، صوفية في وتنزل والعراقي، المجد أبي وابن والتنوخي
        . بمنزله     وثلثين ثمان سنة الول ربيع في ماات وتفردأ وعمر العيان مانه سمع

      . وبيض      عقودأه في المقريزي عند وهأو طولون جاماع مان بالقرب العقيبة بآخر
. وإيانا    الله رحمه له
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573.    . ثلث -         سنة ماات حديثة خطيب بن سرور بن علي بن حسين
القاهأري -            574 الصل الفيشي البدر سيف بن الله عبد بن علي بن حسين

     . ًا      تقريب وثمانمائة ثلثين سنة ولد فيشا بابن ويعرف الحنفي سكنا الحسيني
والمختار          للنسفي الدين أصول في والعمدة القرآن فحفظ ونشأ بالحسينية،
الدين          سعد القاضي عن وأخذ والتلخيص، والحديث النحو وألفية والمناور

وشرحه           المختار في البغدادأي السلم عبد العز قبله ولزم وأصوله، الفقه
لزم           وقبله خدماته، ولزم ًا كثير به واختص وغيرهأا والمنطق والعربية والصرف
ونحوه          الميقات في البيبرسية ونزيل الظّاهأر جاماع خطيب الطنتدائي الشمس

عليه            وقرأ القصرائي الماين ثم عنده ماحافيظّه قرأ وأظنه حنفه، الذي وهأو
لزم            وكذا الهداية؛ الفقه وفي والتلويح المنار شرح الكاكي الفقه أصول في

والمنطق         والعربية والكشاف والبيان والمعاني الصلين في الحصني التقي
مان            جملة وكتب الكافياجي، دأروس وحضر وقراءة؛ سماع بين ماما ذلك وغير

أبي            على المصنف ابن وقرأ الهمام وابن الشمني عن ًا يسير وأخذ تصانيفه
قراءة             بين ماا المتن عنه أخذ إنما رفقائه بعض لي وقال النويري القسم

ثم            والكافياجي والعز الديري ابن له وأذن لها الشيخ ماختصر غالب وسماع
اللفية            شرح في الخيضري عند وحضر لنظّام؛ وغيرهأا العربية في تردأدأ بأخرة

يحضر             كان مامن يقول مان وسمعت كان؛ إن بجاهأه النتفاع في للرغبة وغيرهأا
في               قرأ بل عنه ويجاب سؤالً يسأل ول ًا شيئ يستشكل يكن لم إنه عنده ماعه

الديري            ابن عن القضاء في وناب وتميز وفضل السنهوري، جعفر على البتداء
ونحو           والزيت بالجبن كأبيه والتكسب الزائدة بالثروة وذكر وحج بعده؛ مان

ومالزماة            القضاء على واقتصر الحسبة فسادأ تزايد حين عنه أرعض ثم ذلك،
ولين            سكون ماع ذلك كل النواب، أفضل الشنشي بعد كان حتى الشتغال

له            لصهر وانقيادأ عليها، قضاته بعض لماه بحيث أبهى وعدم وجمودأ وتواضع
إل              هأو عنه يذكر لم ولكن ضرره، استفيض مامن الروماي ابن ماحمد له يقال

الصوفي             استخلفه وقد ًا شيئ القضاء على يتعاطى يكن لم إنه قيل بل الخير
تكرر            ثم ذلك مان شيء في المار أول وراجعني بالمؤيدية؛ الطحاوي في

في             ماات حتى طريقته على يزل ولم الملزماة، لعدم يتأسف وكان إلي ماجيئه
رحمه              فيه يدعى كان ماا المخلف مان له يوجد ولم وتسعين خمس سنة شوال

. وإيانا  الله
تجار             أعيان أحد الزبيدي ثم الفارقي الشرف الله عبد بن علي بن حسين

. سعادأة.        بن بكر أبو جده فيمن ماضى اليمن
بابن -            575 ويعرف حلب نزيل التاجر الماردأيني الله عبد بن علي بن حسين

. بمكة     مانى سمع مامن تميرة،
 

أبو                البدر الله عبد بن رستم بن شمس بن دأاودأ بن ماحمد بن علي بن حسين
وإسماعيل         إبراهأيم أخو الحاسب الفرضي الشافعي المكي البيضاوي عمر

وقال          وسبعمائة؛ سبعين سنة حدودأ في ولد بالزمازماي، ويعرف الماضيين
والقادأماين             شيوخها مان بها وسمع بمكة السبعين قبل ولد إنه أنبائه في شيخنا

والكمال              عمر أبي بن والصلح أمايلة وابن الهبل وابن النجم ابن له وأجاز إليها؛
بالفرائض          واعتنى العلم وطلب وغيرهأم حسن البدر وأخوه حبيب بن

الفرضي          البرلسي والبرهأان ظهيرة ابن الشهاب عن ذلك فأخذ والحساب
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الهائم              بن الشهاب عن لذلك أخذه بعد فضلً ازدأادأ ثم بهما وتبصر ماكة نزيل
الجمال            عن بالقاهأرة الفلك علم وأخذ تواليفه، بعض بمكة عليه قرأ فإنه

مان             ًا فاضلًمااهأر ًا عالم ًا إمااما صار حتى ونباهأة ازدأيادأ في يزل ولم الماردأاني
والمقابلة         والجبر الخطأين وعلم والحساب والهيئة بالفرائض الناس أعلم

ماكة           الحجاز ببلدأ العلم هأذا رياسة إليه وانتهت والتقاويم والفلك والهندسة
وحدث            ذلك؛ في الماضي البرهأان أخوه به وانتفع فيه وألف واليمن والمدينة
الدين              مان حظ ماع ذلك كل وغيره فهد بن كالتقي الفضلء مانه سمع باليسير
وكذا            واحد، غير عليه وأثنى بفضلئها واجتمع مارة غير ماصر وقدم والعبادأة
الناصر            الملك صاحبها واستدعاه تجارة في عشرة تسع سنة في اليمن دأخل

إلى             وعادأ البر، بعض مانه وناله عنده حاسبين عن أشياء فسأله عنده للحضور
رجع               ثم البر في ماصر إلى وماضى حج، حتى بها وأقام عشرين سنة في ماكة

له              حصل ثم فحج وعشرين إحدى سنة القعدة ذي في ماكة فوصل البحر في
مانها              الحجة ذي عشري ثالث الجمعة ليلة في وماات أيام، ستة به تعلل ضعف

   . فهد          ابن ترجمه وإيانا الله رحمه ًا وافر تشييعه في الجمع وكان بالمعلة ودأفن
كان            فقال باختصار ماعجمه في وشيخنا ماكة في الفاسي وقبله ماعجمه في

سمعت            ببلده العلم هأذا رياسة إليه انتهت والحساب الهيئة في ًا مااهأر فاضلً
      : والحساب     الفرائض في وماهر بالعلم اشتغل أنبائه في وقال فوائده؛ مان

يرجع           وإنه عقودأه في والمقريزي والهندسة، الهيئة ماعرفة في القران وفاق
. والحساب      الميقات علمي في المكيون إليه

الدماشقي -            577 ثم الذرعي البدر الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن حسين
الدين           شهاب الماام والد حسن أخو اذرعات قاضي ابن الشافعي الصالحي

    . أنبائه        في شيخنا قال التي ضفدع ماحمد البدر ووالد ذكرهأما الماضي أحمد
الدأب            وتعاني الجابي بن والنجم الشريشي ابن الشرف على صباه في تفقه
وولي             ًا تورع تركه ثم الحكم في وناب وناظر وأفتى ودأرس الفنون في وفاق

ثلث             سنة الشام قدم لما بالفتاء البلقيني له أذن مامن وهأو إعادأات عدة
وكانت           العظّمى؛ الكائنة بعد القاهأرة ودأخل ًا، كثير عليه يثني وكان وتسعين،

في             وقال الناس، عن بأخرة وانجمع ماني وسمع نظّمه مان سمعت ماودأة بيننا
به            اجتمعت النوادأر كثير النظّم حسن والعربية الفقه في فاضلً كان المعجم
أقام            وأنه ثلث سنة القاهأرة قدوماه وأرخ وفوائده نظّمه مان وسمعت بدماشق

بالطاعون             عشرة أربع سنة المحرم في وماات دأماشق، إلى رجع ثم مادة بها
. الله      رحمه المقريزي عقودأ في وهأو

.     . الحسينيين       أواخر في يأتي الشراف أحد غضنفر بن علي بن حسين
مادين -           578 الشيخ خادأم القاهأري ثم المرحوماي ماحمد بن علي بن حسين

         . يكن   لم بحيث ينبغي كما الزاوية بخدماة ًا قائم وكان الماضي أحمد ووالد
ل              بذلك ينهض كان غيره أن أظن وماا به؛ ًء استغنا شيء عن يسأل الشيخ

في               يرسله كان ماا ًا وكثير الدنيا، بنى مان فيه به يرتفق ماا استجلب في سيما
          . كان  الرجل ونعم الثمانين قارب وقد سبعين سنة في ماات ونحوهأا الشفاعات

. الله  رحمه
مامن -           579 الجيعانية؛ نزيل القاهأري ثم المنوفي ماحمد بن علي بن حسين

. أعلم            فالله هأيئتي على المام في البخاري رأى أنه وأخبرني عني أخذ
حسن -            580 أخو الحجازي الصل البلبيسي أحمد بن ناصر بن علي بن حسين
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. بمكة         مانى سمع مامن ناصر بابن أبوهأما ويعرف الماضي
 

الماضي -            581 حسن أخو المكي البدر سالم بن يوسف بن علي بن حسين
        . وسبعمائة    وسبعين سبع سنة شعبان أواخر في ولد الصبع أبي بابن ويعرف

وغيره             الحميدي ماسند بعض المراغي بكر أب الزين مان فسمع بها ونشأ بمكة
وابن            والتنوخي النشاوري العفيف بعدهأا فما وثمانين ثمان سنة في له وأجاز

اليمين          ودأخل وآخرون؛ الذرعية وماريم الصردأي والتاج حاتم وابن صديق
    . الول         ربيع في ماات الناس عن ًا مانجمع ًا ساكن ًا خير وكان التجارة، في ًا مارار

. بالمعلة      ودأفن بمكة وأربعين تسع سنة
.        . سعادأة     بن بكر أبو جده فيمن ماضى الفارقي الشرف علي بن حسين

582    . بمكة -       مانى سمع مامن بالسقيف ويعرف المكي علي بن حسين
.        . وتسعين   سبع سنة الطاعون في بالقاهأرة وماات البلدأ وجال والمدينة

وكانا -           583 الماضي؛ حسن أخو المغربي القلشاني ماحمد بن عمر بن حسين
الخذ            في أخاه شارك مامن الثلثة، أسن وهأو ماحمد الجماعة وقاضي توءماين

ثم            باجة قضاء أخيه وبعد بتونس، الرياض بمدرسة التدريس وولي شيوخه عن
 . ماات         الجماعة كقاضي بمحمودأ وليس القفصي سعيد بالفقيه عنها صرف
إكمال            قبل وتسعين إحدى سنة شوال عشر ثاني في الفرنج بأيدي ماقتولً

يشير            ماصر لملك وأخرى الروم لملك تونس صاحب مان رسالة لحمله الستين
على            وإقدام صولة ذا وكان لهما، وصوله قبل فقتلوه والكف بالصلح فيهما

بمكة             عني الخذين أحد وأنجب كرم مازيد ماع وأصوله الفقه في وتميز الملوك
. التي     ماحمد الدين شمس الفاضل

584 . ماات -            البناء عمر أبو البناء المكي الصل الهندي كور عمر بن حسين
. ستين      سنة الخر ربيع في بمكة

الماير -           585 المفتي العلماة الماام الحفصي العزيز عبد فارس أبي بن حسين
           . أبيه   بعد المملكة في استقر لما أخيه ولد على الثورة أرادأ المسلمين أماير ابن

في            وذلك الحسين بقتل المصيبة وعظّمت له أخوين وقتل فقتله به فظّفر
عبد            الزين صاحبنا لي ذكره ًا ذكي ًا فاضلًماناظر وكان وثلثين، تسع سنة

.     . أنبائه  في شيخنا قاله البرشكي الرحمن
586     . سنة -       الولى جمادأى في قتل التركماني الدين حسام كبك بن حسين

 . ذكره          بقتله السلطان وسر مالطية، حاصر أن بعد بأرزنجان وعشرين إحدى
.         . الكبكية   التركماني أماير ًا بطلًشجاع وكان غيره قال الحوادأث في شيخنا

البدر -             587 إسماعيل بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن حسين
النحال          بابن ويعرف الضرير الشافعي المصري ثم السكندري الصل المغربي

في-     -          ولد كلب، بني مان هأو وليس بالكلبي ويلقب ماشددأة ماهملة ثم بنون
الفاتحة            تل ثم القرآن بها وقرأ بالقاهأرة؛ وسبعمائة وخمسين إحدى سنة صفر
به            فاعتنى الفضل أولي مان والده وكان الكفتي، المجد القراء شيخ على

واشتغل           ماالك، ابن وألفية العيد دأقيق لبن واللمام للغزالي الوجيز وحفظّه
بل          وغيرهأم، القفهسي والعلء البيجوري والبرهأان الطنبذي البدر على بالفقه

على          وطنت الغراقي الشمس على وبالفرائض البلقيني السراج دأروس سمع
وقرع          الدجوي؛ والبرهأان والسيوطي الغماري الشمس عند النحو دأروس أذنه

أماالي           مان وكتب المنطق، في العجمي والمجنون قنبر الشيخ كلم سمعه
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علي            وختمه رزين بن النجم على البخاري صحيح وسمع عن العراقي الزين
الصلح          على ماسلم وصحيح والهيثمي؛ والعراقي والتنوخي المجد أبي ابن

ودأخل           والخليل القدس وزار دأماشق إلى وسافر البلبيسي، ماحمد بن ماحمد
ورماد           غشاوة له فحصلت حسن بخط الكثير وكتب واسكندرية، دأماياط ثغرى

فانقطع            وثلثين خمس سنة حدودأ في وذلك عماه سبب فكان شخص فكحله
مان            بعضهم عنه وكتب الفضلء عنه أخذ وحدث السيفية، بالمدرسة خلوته في

 : ًا  ماوالي نظّمه
ّله المصري في اعذروني بال

فيه وعشقي
ماـن الجنى أحلى وماا جناه على
فـيه

ماطربـي حريري أهأيف غزال
أفـديه

فانثني الكلبي أصل ظبي مان
التيه في

شيخنا           عليه وصلى بالبيمارستان وأربعين سبع سنة الولى جمادأى في ماات
 . الزهأر  بجاماع

القرافي -           588 ثم الوزيري القاهأري الصل الروماي أحمد بن ماحمد بن حسين
      . أجل      وصار خدماته في ترقى مامن يعرف وبه الشافعي إماامانا ضريح خادأم
عند           الحديث قرأ وربما ًا كتب وحصل التحصيل على وانهمك وأثرى الجماعة

    . الثنين        ليلة في ماات ًا ماتودأدأ وكان ماسلم، لقراءة إلي وتردأدأ وغيره الديمي
الثمانين             قارب أنه أولدأه أقرب لي وذكر وتسعين اثنتين سنة الثاني ربيع سابع
تحول             ثم القصرائي بيت خدماة في وتربى الوزير باب مان بالقرب ولد وأنه
وحكى           البدرشي؛ الشمس وصاحب القرافة إلى نحوهأا أو عشرين ابن وهأو

. ًا          غالب للخمول سبب الحلفايات لبس له قال أنه عنه لي
589    . بن -         العز على سمع المكي ثم الهندي إسماعيل بن ماحمد بن حسين

المؤيدية           الدولة في ًا أخير القاهأرة وقدم الكبرى؛ ماناسكه مان قلعة جماعة
بن              أحمد بن حسين تقدم وقد غيره، عند رأيته وماا شيخنا قاله لولدأي أجاز

. فيحرر         هأو وأظنه المكي ثم الهندي ناصر بن ماحمد
أبو -              590 البدر يونس بن عمر بن الحسين بن بكر أبي بن ماحمد بن حسين

الشافعي            المدني الصل المراغي الزين بن اليمن أبي الجمال بن الله عبد
      . أو      وسبعمائة وتسعين سبع سنة ولد الكازروني السلم عبد العز الماام سبط

جده،             على وتسعين تسع سنة صفر في وذلك الثالثة في حضر فإنه ست
بن             ماحمد بن ماحمد الله عبد لبي الخط مارسوم في الظّمآن ماوردأ وحفظ

والكمال            جده على وعرض الشريشي، الماوي الله عبد بن ماحمد بن إبراهأيم
زكريا             بن الله عبد بن وماحمد المطري الرحمن عبد بن حاماد وأبي الكازروني

المالكي           أحمد بن بكر أبي بن وخلف الحرماين نزيل الشافعي البغداني
على            وسمع بالجازة مانهم أحد يفصح ولم وثمانمائة؛ تسع سنة في والوانوغي

.      . الشام  بدرب أبيه ماع وقتل وغيره جده
ماسلم -              -591 بن أحمد بن ماحمد بن عيسى بن حسن بن ماحمد بن حسين

بن -   -       -    العليف بن كمعلى ماثناة بعدهأا ماهملة ثم بالميم ماحيي ابن كمحمد
الحكمي             الشراحيلي الجمال بن علي أبو الدين بدر أبيه في نسبه وباقي مايس

أحمد            والد الشافعي المكي ثم حلى مادينة إلى نسبة الحلوي العدناني العكي
 . ولد           علف تصغير العليف بابن ويعرف ماحالهم في أبوه وكذا المذكورين وعلى

وأبي            لنافع وتله القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة وسبعمائة وتسعين أربع سنة
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ظهيرة            بن الجمال عن بفوت المقاماات وأخذ عياش بن الشهاب على عمرو
لبن            والصحب والصغير الكبير المنسك عليه بحث بل والده عن والنحو واللغة

بالشمس            ًا أيض تفقه أنه يذكر وكان ماؤلفهما؛ العز على لهما بقراءته جماعة
الشمس            عن ًا أيض والنحو واللغة النحو عنه أخذ وأنه سلماة وابن العراقي

حسن           بن والحسام اللفية عليه قرأ والبوصيري الكافية عليه قرأ المعيد
بأنواعه          والحساب الصلين أخذ وعنه للزماخشري المفصل عليه قرأ البيوردأي
عن           الدأب فنون وأخذ الحياء مان ماجالس عليه سمع والتصوف؛ والمساحة

على             خواجا ابن على وقرأ له، وأذن ًا كثير به وانتفع ولزماه الثاري شعبان
ختم          في وعمل المراغي الزينين على الحديث وسمع الشمسية؛ الكيلني

طويلة           مافتوحة تائية قصيدة النحريري الدين فتح قرأه لما عليه البخاري
والطبري           الحرام بالمسجد عشرة أربع سنة شوال مان الختم عقب أنشدت
العلوي؛            النفيس مان بها وسمع ًا مارار اليمن ودأخل آخرين، في سلماة وابن

 : أوله         الذي اللغز عن وأجابه المقرىء ابن بالشرف واجتمع
وشام يمٍن في العلم وأهألالحـرام بالبلد العلماء سل

الدأب            فنون في وتقدم البغدادأي، السلم عبد في إليه الشارة ستأتي كما
بقصيدة          شيخنا وراسل المفلق، بالشعر أماراء ومادح الجيد الشعر وقال

الخير             ماع الجواهأر، برماته ذلك أودأعت حسبما نثره مان ًا أيض وفيها بها اماتدحه
في         والمشاركة المنسوب والخط الناس عن والنجماع والسكون والدين
   . البطحاء         شاعر ولقب لنفسه المدح كثير كأبيه بلغني فيما كان لكنه الفضائل،
        . مان     الئمة عنه وكتب الحرام، بالمسجد دأرس وقد ًا أحد هأجا أنه يعلم ول
مان             ترجمته في أودأعته ماا نظّمه مان بخطه وكتب لي أجاز ونثره، نظّمه

وخمسين.            ست سنة المحرم في وماات فهد، ابن عنه كتب ومامن ماعجمي
مان.            ًا شاعر ًا أيض كان العلى جده وماسلم الله؛ رحمه بالمعلة ودأفن بمكة
   . وغيره       الخزرجي ذكره العرب وكبراء الملوك على الوافدين الشعراء فحول

تفقه              وانه والعلم بالفقه العليف بن قاسم ابن علي الحسن أبا الماام ترجم بل
مابارك           فيه ًا ماقصودأ وكان النواحي، غالب مان المتأخرة الطبقة غالب به

ماشكلت           بعض فيه والدرر الفرائض في كالدور مافيدة تصانيف ذا التدريس
        . الصغير،    اليافعي يسمى كان وانه الجندي عيه وأثنى التلوة كثرة ماع المهذب
      . ًا      عارف كان ًا أيض العباس أبو وابنه وستمائة أربعين سنة رماضان في وماات

أربع             سنة الخر ربيع في وماات وخلفه؛ بأبيه تفقه مامن القدر جليل بالمذهأب
. ببركته        ماحترماون مابجلون بزبيد ذرية وله وستمائة، وستين

ويلقب -             592 عثمان قرايلوك بن بك علي بن بك حسن بن ماحمد بن حسين
      . بايندر         يد على والده قتل كان جده في ذكر له سبق مامن باغرلو وأبوه يمرزا
أحمد             وأخوه هأذا حينئذ ففر عليه لخروجه أبيه أماراء أحد الكبير الدوادأار قاتل

في             بها فأقام ماصر لمملكة وهأذا سلطانه ظل في فأقام الروم لملك فأحمد
الحوادأث             في ذكر ماا بها لتزويجه وكان عمه ابنة له واستقدم سلطانها ظل
الصاحب           سويقة مان بالقرب قرا برسباي بيت وأسكنه وبعده الدخول قبل

رجاء             الخور فم في ببستان عياله عن فانفردأ الطاعون وقع أن يلبث ولم
الصلة            لشهودأ يجىء فلم مااتت إليها المشار زوجته أن بحيث مانه للتخلص

ماوسمه             في حج الطاعون انتهاء وبعد الهواء أو ًا زعم العدوى مان ًا خوف عليها
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ماعه             القيام مان السلطان به وعده ماا ًا ماترجي ورجع فحج الول الركب صحبة
فأدأركته            إيقاعه في وبمشافهته بالماراء هأذا توسل كثر ماما العراق ماملكة في
ودأفن            وتسعين سبع سنة الحجة ذي عشر خاماس في النبوية بالمدينة مانيته

وأخر             الغزاوي الركب ماع فرجعوا وعياله أماه ماعه وكانت سم انه ويقال بالبقيع
سلطانها              ظل في بها فأقام ماصر لمملكة هأذا ابنه قليلً ماعه سيرهأم أجل مان

   . صاحب         لقيني وقد سلطانها ظل في بها فأقام الروم لمملكة أخوه وفر
ولديه           بذلك واغتبط المسلسل ماني وسمع وتسعين خمس سنة في الترجمة
حين            بجاهأه انتفع ومامن عشرة، حسن ماع والتاريخ للدأب ومايل وفطنة ذكاء

ونسبته              إليه الفضلء مان واحد غير تردأدأ كثر بل الماضي الله حبيب عليه قدم
مان             ماعه كان ماا عنه المدينة أهأل بحكاية وتتأيد ماستبعدة غير الرفض إلى

. وإيانا           وساماحه عنه الله عفا أعلم فالله لهم ًا إعظّاما ونحوهأا صدقة
بابن -           593 ويعرف الشافعي الغزي الدين حسام حسن بن ماحمد بن حسين

    . الشمس        عن ببلده أخذه ماعجمة وأخره ساكنة راء ثم الهاء بكسر الهرش
. وغيره            المحلي الجلل عن فيها أخذ مادة بها فأقام القاهأرة وقدم الحمصي

بن          الشهاب ماع وتراسل الجيد الشعر ونظّم الصيراماي، بالعضدي واختص
   . في          فجأة ماات يشكل ماا تفهيم في يراجعونه الطلبة كان بحيث وفضل صالح

 : نظّمه           ومان بيسير الكهولة جاز وقد بغزة وسبعين أربع سنة أول
ماـزويا أصبحت بهنسا عرق إليه شكوت

مارعـيا كنت وفيهمتناسونـي وأصحابي
مانسيا أصبحت قد يماـول يا الحالين ففي

ظهيرة -             594 بن السعودأ أبي بن الخير أبي بن ماحمد حاماد أبي بن حسين
   .        . ماني  سمع مامن وثمانمائة وستين أربع سنة رماضان في ولد المالكي المكي
ورأيته             غيره، عند قليلً حضر وكذا المغربي؛ حاتم بن أحمد دأروس ولزم بمكة

قافلتنا            في وكان مارة؛ غير المدينة وزار للجوجري الرشادأ شرح في يكتب
. ًا     واياب ًا ذهأاب وتسعين ثمان سنة

595        . وتسعين -      أربع سنة في بمكة ماني سمع مامن صبرة بن ماحمد بن حسين
اشتهر              ولكنه ًا حسين ابنه اسم وليس صبرة بن ماحمد بن حسن أبوه ماضى وقد

صبرة            بن ماحمد بن حسن بن ماحمد فهو وحينئذ ماحمد واسمه بالحسيني
 . المحمدين   في فيلحق

عيادأ -              596 بن عمر بن الواحد عبد بن العزيز عبد بن ماحمد الكمال بن حسين
عمر           بن حسن عمه ابن الماضي المالكي المدني الصل المغربي النصاري
عليه              قرأ بل سمع وعليه المحلي النور سبط وهأو أبوه والتي العزيز عبد بن

.       . وستين     سبع سنة صفر في ماات للعبادأة ًا ماديم ًا خير وكان الموطأ،
597.     . فهد -          ابن جردأه هأكذا البناء المكي عقبة بن علي بن ماحمد بن حسين
598. الصحراوي -            العقبي الشمس بن البدر لجين الشيخ بن ماحمد بن حسين

عبد              ابن ابنة عائشة مانهم جماعة له وأجاز الصحراء مان الدين جمال بتربة ولد
أربع              سنة في حي وهأو لنا أجاز عنه، يؤخذ فيمن رضوان الزين وابنة الهادأي

وثمانين.
الجمال -              599 بن الخير أبي بن النور أبو علي بن ماحمد بن ماحمد بن حسين

ومان            غيره وقراءة بقراءته بمكة علي أبوه أسمعه أبوه التي المكي الفاكهي
النووي     ترجمة بعض ماحمد -         600ذلك بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن حسين
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الحلبي              المحب بن الدين أثير بن الطيب أبو الدين عفيف ماحمودأ بن ماحمد بن
   . فحفظ        ونشأ ولد؛ الشحنة بابن كسلفه ويعرف وماحمد أحمد أخو الشافعي

مانها            مارة غير القاهأرة وقدم وغيره جده مان وسمع وغيره، والمنهاج القرآن
ثم               تسعين سنة الثانية جمادأى في عادأ ثم البر عبد عمه على جده ماوت بعد

إلى              بها فأقام وتوجه ألواح إلى بنفيه السلطان فأمار أخيه ماوت بعد ًا أيض قدم
شريف             أبي ابن البرهأان عند هأنا اشتغل إنه ويقال وعادأ، فيه شفع أن

في             دأرويش وقد الفقه في الكردأي يوسف بن القادأر عبد عند وهأناك والبقاعي
اعتناء           وله جاماد فهو اشتغاله كثرة وماع الكبير، بالجاماع وخطب المعقول

. جهات   وباسمه بالخيول
601    . والهند -         العجم بلدأ دأخل المكي الخزاعي البدر نافع بن ماحمد بن حسين

بمكة             وذلك بعضها عن وماات فيها، ينتسب كان دأنيا بعض وحصل الريح وتحت
. وثمانين      خمس سنة الول ربيع في

الرفاعي -         602 الشافعي العجمي الصبهاني الدين بدر ماحمودأ بن حسين
السيرة          وحسن بالصلح ًا ماذكور كان البحري، الوجه مان النحرارية نزيل

السخاء           ماع للعبادأة والملزماة الله إلى والنقطاع الكابر عن والنجماع والعفة
الكفر            بلدأ حتى ًا وغرب ًا شرق وطاف بدايته في ساح مامن وانه والتواضع

عشرين           غيبته أقل كانت بحيث الترك وبلدأ الظّلمات وبحر والهند والحبشة
أعاجيب             مان رأى فيما سيما ل المذاكرة حلو المحاضرة حسن كان ولذا سنة؛

سنة.            الخرة جمادأى عشري الربعاء ليلة في أنشأهأا التي بزاويته ماات البلدأ
الجمال             قال عظّيم ماشهد له وكان المائة، قارب وقد بها ودأفن وسبعين ثلث
جنسه              أبناء نوادأر مان هأو بل أدأركناهأم الذين الفرادأ أحد وهأو بردأى تغرى بن

. فوائد         ماجالسته مان واستفدت سنة عشرين مان أكثر صحبته
603.     . بالقاهأرة -      ماني سمع مامن الدلي الشريف ماحمودأ بن حسين
الزمازماي -            604 دأاودأ بن ماحمد بن علي بن إسماعيل بن نابت بن حسين

.        . بمكة     وثمانين اثنتين سنة صفر في ماات أبوه والتي جده الماضي المكي
605.     . عشرة -        ثمان سنة ماات العرب أماير حيار بن نعير بن حسين
ابن -              606 يوسف بن دأاودأ بن علي بن إسماعيل بن أحمد بن يحيى بن حسين

الفضل              بن الشرف بن الناصر بن الظّاهأر بن المؤيد رسول بن علي بن عمر
 . ماات           اليمن مالوك الغساني المنصور بن المظّر بن المؤيد بن المجاهأد ابن

.    . فهد      ابن أرخه سبعين سنة الولى جمادأى في بمكة
607  . على -         سمع الشافعي الصفدي الشغدي أحمد بن يوسف بن حسين

. المكفرة       الخصال وثلثين خمس سنة في شيخنا
 

الخلطي -            608 العلء بن العز بن البدر العلماة علي بن يوسف بن حسين
جده          المشهور العراق مادائن مان وسطان لمدينة نسبة الوسطاني الصل

         . وسبعمائة   وتسعين خمس سنة بعد وسطان مادينة في ولد الله عبد بأخي
المفتاح          وتخليص الحاجب لبن والكافية والطوالع والحاوي القرآن بها وحفظ

أحمد           الشيخ عن والبيان والمعاني والصرف والنحو والحديث الفقه بها وأخذ
بن             حسين الدين شرف بن ولي الشريف فلزم تبريز إلى رحل ثم الكيلني،

العضد           وجميع الكشاف مان الزهأراوين عنه أخذ حتى الردأبيلي الحسيني أحمد
عليه            وقرأ والصول والبيان المعاني مان ذلك وغير الدين سعد الشيخ وحاشية
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ذماي             بها ليس تبريز مادينة أن يحكى وكان الرازي، للقلب المطالع شرح جميع
بها             فولى الجزيرة إلى رحل ثم غيرهأم، يخلطهم ل ماسلمون أهألها كل بل

في             رحل ثم الجزيرة قضاء ولي ثم أهألها به وانتفع والسيفية المجدية تدريس
كتبها             نسخة مان البخاري شيخنا على بها فقرأ القاهأرة إلى وأربعين ثلث سنة

على            قرأت نسخة مان كتبت وهأي الحللي الرحمن عبد الشيخ نسخة مان
إلى             رجع ثم الشاماي الركب ماع ورجع حج ثم الفربري، خط وعليها ماؤلفه

به            وانتفع فقطنها وخمسين إحدى سنة دأماشق إلى بأهأله رحل ثم الجزيرة
وتوجه             الحج ًا قاصد وخمسين سبع سنة القاهأرة إلى رجع ثم ًا ودأين ًا علم أهألها

ثمان              سنة الخر ربيع في ماات أن إلى وتخلف فحج المصري الركب ماع فيها
العلماة           الماام بالشيخ ووصفه البقاعي لقيه مامن وهأو الله، رحمه وخمسين

. الدين         علء بالماام وجده الدين عز المفيد بالماام وأبوه
الحصنكيفي -           609 البدر إسماعيل بن حسين بن يعقوب بن يوسف بن حسين

صادأ      -      ثم وألف ماهملة بحاء بالحاصني ويعرف يوسف ولده التي المكي
        . بمكة،      وسبعمائة وثلثين أربع سنة شوال في ولد النسبة ياء ثم نون ثم ماهملة

بن            والعز الهمداني والنور الهكاري سعد أبي بنت وابن الطبري الزين وسمع
الله            رزق ماجلس عليه سمع الشمسي بكر أبو مانهم آخرين في جماعة

في             بمكة وناب أجاز نعم يحدث، لم ولكنه البرقوهأي، مان له بسماعه التميمي
في           للناس ويمدح يقرأ وكان العز؛ وولده النويري المحب عن الحسبة

ماصر             إلى وسافر تودأدأ، ماع كله هأذا في ماأنوس وهأو بالحرم ويؤذن ماجتمعاتهم
 .          . ذكره   بالمعلة ودأفن بمكة إحدى سنة الول ربيع في ماات مارة غير والشام

غفر                فقال بك الله فعل ماا له فقيل النوم في رؤى أنه وحى ماكة في الفاسي
المسك             فقال ترابها ماا الجنة عن فسئل أخرى مارة ورؤى الجنة وأدأخلني لي

      . المسك     رائحة مانه وشممت الرائي قال الزعفران فقال نباتها عن وسئل
. قال           كما أو المسك مان وشيء الزعفران مان شيء مانه وسقط

610   . في -        بمكة ماات الجزيرة بقاضي ويعرف الدماشقي يوسف بن حسين
.    . فهد       ابن أرخه بالمعلة ودأفن وخمسين سبع سنة الحجة ذي

611     . آخر -         أنبائه في شيخنا قال أويس بن أحمد بن الدين علء بن حسين
إلى            وحملهما ًا حسن وأخاه أسره اللنك كان أويس ذرية مان العراق مالوك

فاتصل           حسن فأماا ماجردأين فقيرين الرض في فساحا أطلقا ثم سمرقند
البلدأ             في فتنقل هأذا وأماا ًا قديم عنده وماات خدماته؛ في وصار فرج بالناصر
وكان               أويس بن أحمد بن ولد شاه بن ماحمد شاه فوجد العراق دأخل أن إلى

حضره            وقد حسين فصادأفه ماحمد شاه ولده فملك فمات البصرة صاحب أبوه
حاربه           ثم وغيرهأما وواسط البصرة على فاستولى بالمملكة إليه فعهد الموت

فتقوى             اللنك بن رخ شاه إلى حسين فانتمى يوسف قرا بن شاه أصبهان
فقوى           يوسف قرا ماع وكانت وتكريت؛ واربل الموصل ومالك إليه بالنتماء

أن            إلى ويحرقه بلد كل يخرب وكان البلدأ، واستنقذ يوسف شاه أصبهان
فقتله              الماان أعطاه أن بعد به ظفر ثم أشهر سبعة مانذ بالحلة ًا حسين حاصرهأا
ابن             فقال المقريزي عقودأ في وهأو وثلثين؛ خمس سنة صفر ثالث في ًا خنق

. وترجمه   الدولة علء
612         . اثنتين -     سنة الخر ربيع مان الخير العشر في ماات جعفر بن بن حسين

.      . لبيه  وبيض فهد ابن أرخه بمكة وأربعين
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613         . بن -    المحب المحلة في النحو في عليه قرأ مامن المغربي البدر حسين
الماام.

614. الطعاني -          ابن صحب الماضي؛ أحمد والد البسطاماي العزاري حسين
عمر           الشيخ جوار بالمعلة ودأفن وعشرين خمس سنة في بمكة وماات

العرابي.
    .         . بن  صديق ابن وفي علي بن ماحمد بن الرحمن عبد ابن في الهأدل حسين

حسين.
.      . أحمد   بن ماحمد ابن في الشافعي خادأم حسين

.      . الله       عبد ابن في ماضى جيشها وناظر دأماشق سر كاتب الساماري حسين
 

615     . صاحب -      للسيد توجهه في ماات شيخها وابن سروعة شيخ حسين
وكان             وثمانين، ست سنة في بها فدفن بدر إلى فحمل والينبع بدر الحجازيين

غضنفر              بن ماحمد بن علي ابن وهأو عنه الله عفا والغرب الشرق في ًا ماعظّم
. الشراف  مان

616       . عنه، -    فأخذ ًا قصد لشيخنا ارتحل ابن هأو الشافعي الكازروني حسين
شيخنا             بلغ الصلح ابن مان نسخة ورأيت وأربعين تسع سنة طاعون في وماات

. هأذا            وكأنه أوله مان أمااكن عدة في بالقراءة حسين الدين بدر للشيخ
617     . سنة -        الول ربيع في ماات المصريين بي يعتقد مان أحد المصري حسين

. عامار         بن لعقبة المنسوب القبر جوار بالقرافة ودأفن خمسين
618         . والنحو -   القراءات في وصنف الجزري ابن عن أخذ مامن المكل حسين

. عنه         الخذين بعض لي قاله الخمسين، بعيد وماات والصرف؛
بكلمش -        -  619 البكلمشي جركسي اسم وثاني أوله وفتح بمهملت حطط

بالديار.             العشرات أحد صار أن إلى فرج الناصر عند أستاذه بعد تقدم العلئي
بأس             ل وكان السبعين؛ حدودأ في وهأو وأربعين إحدى سنة ماات حتى المصرية

به.
620         . الدولة -    في حلب قلعة نيابة ولي حتى بعده تنقل فرج الناصري حطط

وأربعين            سبع سنة في وصادأره عنها الظّاهأر عزل أن إلى برسباي الشرفية
أعطاه                حين بعد ثم عنها وصرفه ًا يسير إل يلبث فلم غزة نيابة وله مادة بعد ثم
 . وماات          شهر دأون فأقام أتابكيتها إلى الشرف ونقله بطرابلس عشرين إمارة

ًا،             أيض السبعين حدودأ في وهأو وخمسين سبع سنة الحجة ذي أوائل في بها
. الماراء    أصاغر مان وكان

ثمان -           621 سنة المحرم في بدماياط ماات المجاذيب أحد أحمد واسمه حطيبة
برجل            له ماحبوبة اتهاماه جذبته أصل وأن ماطولً عقودأ في المقريزي ذكره

 : ًا    ماوالي لنفسه أنشده وانه
قد سركم وأنتم فضحته سري
صنـت

تطلبون وأنتم رضاكم فقصدي
العنت

هأواكم في عزي بعد مان ذليت
هأنت

أنا ول كنتم ل الخلق في ليت يا
 كنت

أدأيب              يا والله فقال شيء مانها نفسه في بقي هأل ماحبوبته عن سأله وأنه
أن              وقدرت ونادأتني بي مارت ثم سنة ألف خمسين قبري في أقمت لو علي

 . لجبتها  أجيبها
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بن -             622 ماصطفى بن إبراهأيم بن عثمان بن علي بن الرحيم عبد بن حمادأ
الصل             الماردأيني الفخر بن العل بن الجمال بن البقاء أبو الدين حميد سليمان

الحنفية          قاضي حفيد وهأو التركماني بابن كسلفه ويعرف الحنفي المصري
بحمادأ           ولكنه الحميد عبد واسمه التصانيف وصاحب الصلح ابن ماختصر العلء

ماشايخ.           مان وأسمع وسبعمائة وأربعين خمس سنة رماضان في ولد أشهر
الدين            وناصر نباتة ابن والجمال القلنسي مان فسمع بنفسه طلب ثم عصره
بنفسه            وقرأ والطبقة؛ العطار بن الدين وماظّفر جهبل بن إسماعيل بن ماحمد

الديوان           في ودأونه شعره أكثر عنه وكتب القيراطي، ولزم الطباق وكتب
المسموع             مان وأكثر بها فسمع دأماشق إلى رحل ثم لنفسه ابتدأه كان الذي

لبن             السيرة وبعض نظّمه مان أشياء نباتة ابن على ماسموعه ومان البلدين في
الطاهأري           ابن مان بسماعه جعفر بن إسماعيل نسخة القلنسي وعلي هأشام

ابن             وعلي القطيعي مان الخر وأجازه المقير ابن مان بسماعه الذكر أبي وابن
ًا            أيض شيوخه ومان القواس ابن أنابه جميع ابن ماعجم مان المحمدين جهبل
لدماشق            رحل لما إنه قيل ولكن العسقلني ماحمد بن وأحمد الخلطي المحب
كان            ولذا بالسراع؛ ذلك عن واعتذر الوصول قبل سمع وأنه السماع كتب

انصلح             انه والظّاهأر شيخنا قال عنه؛ الخذ عن وينهى فيه يقع الهيثمي الحافظ
      . سمع       حتى السماع ولزم شيخنا قال جماعة بن والعز الذهأبي له وأجاز بأخرة

القطب            حفيد الكريم عبد يعني المشايخ لبعض خرج وقد شيوخنا على ماعنا
وأهأله           للحديث المحبة شديد وكان القيراطي؛ شعر مان مانه وسمعت الحلبي
ولسان           التهذيب، وتهذيب التعليق كتعليق تصانيفي مان ًا كثير كتب فيه ولمحبته
جمة            وظائف بيده وكانت لستوته، مادة الناس في ورأس ذلك وغير الميزان
نفسه               لعزة فكان يده ذات وقلت افتقر أن إلى ًا فشيئ ًا شيئ عنها ينزل زال فل

إليه             أحسن وقد القضاة، إلى يتردأدأ ول ًا جد الكثير كتب بحيث بالنسخ يتكسب
ًا             جد سريع وخطه لبابة؛ وصل أظنه فما قال شيخنا يد على البلقيني الجلل
أن             إلى يتقهقر زال ول وشكله، نقطه وعدم سقمه لكثرة طائل غير لكنه
ماقلً            ماات حتى سيرته، وقبحت حاله وساء يتعاطاه؛ كان لما ماقداره انحط

أخذ             وحدث بالقاهأرة، عشرة تسع سنة طاعون في بأخرة أضر أن بعد ذليلً
كالزين             جماعة عنه لنا وروى أنبائه دأون ماعجمه في وأوردأه كشيخنا الئمة عنه

 . وذكره          بواسطته نباتة ابن نظّم مان بشيء وحدثني البي والموفق رضوان
. عقودأه   في المقريزي

حمزة   اسمه مان
623. أبوه -            الماضي البشيري بركة بن إبراهأيم الدين سعد الصاحب بن حمزة

الهأراء              نظّر ولي قد وكان ماختف؛ وهأو وسبعين أربع سنة القعدة ذي في ماات
 . النقاش        ابن وصاهأر ماختلفة؛ أوقات في والدولة والمواريث

الشهاب -              624 بن الدين عز السيد علي بن ماحمد بن علي بن أحمد بن حمزة
الحسيني           المحاسن أبي الشمس الحافظ بن هأاشم أبي بن العباس أبي

   . شوال        في ولد أبوه والماضي التي ماحمد الكمال والد الشافعي الدماشقي
وتصحيحه           والتنبيه القرآن فحظ بها ونشأ بدماشق وثمانمائة عشرة ثمان سنة

على         وعرض والشاطبية والنحو الحديث وألفيتي الصلي والمنهاج للسنوي
وكذا             الفقه، أخذ البدر ولده وعن وعنه شهبة قاضي بن والتقي البخاري العلء
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ًا            جمع بالسبع وتل زهأرة، بن البدر عن واليسير المصري القبابي المحيوي عن
ابن            على ًا وجمع ًا افرادأ القرآن وبجميع قيسون بن الشهاب على غافر إلى
القاضي            عن وبمكة القابوني العلء عن ببلده النحو وأخذ الصلف، وابن النجار

الفقه           وأصول الروماي يوسف عن والمنطق والصرف آخرين في القادأر عبد
ناظر           بن والشهاب الدين ناصر ابن على الحديث وسمع الشرواني، عن

عن             بها فأخذ مارة غير القاهأرة إلى وارتحل بلده، شيوخ مان وغيرهأما الصاحبة
بل           الفاضل بالمحدث المنفعة تعجيل أصل في ووصفه وغيره المشتبه شيخنا

في            ورافقني طائفة عن بالقاهأرة أخذ وكذا وبالغ، تصانيفه بعض له قرض
ذيلً           فأراني بدماشق ولقيته بقراءته ًا أيض وسمعت الشيوخ بعض على السماع

الدين             ناصر ابن شيخه كتاب مان فيه استمد لشيخنا النسبة ماشتبه على كتبه
للزركشي            الزوايا خبايا على فيه استدرك الخبايا بقايا سماه ًا وكتاب ذلك في

شيخنا              كتاب له وقع وأظنه الوائل في حافلً ًا وكتاب شيخنا له قرضه الذي وهأو
النحاة           وطبقا للنووي التنبيه تحرير على اليضاح سماه ًا وماصنف ذلك في

في            شهبة قاضي بن التقي شيخه طبقات على والذيل ماجلد في واللغويين
في           والمنتهى لطيف ماجلد في المقدس بيت وفضائل كراريس ثلث نحو

نحو             في جاء بحيث الختصار غاية في المذاهأب لهأل جاماع النهي أولى وفيات
ودأرس           القضاء في وناب بعضها في وجاور ًا مارار وحج كراريس، عشرة

ابنته،            على عجلون قاضي بن الولوي وصاهأر أماية بني بجاماع وتصدر بالعمادأية
وبيننا           والعقل التودأدأ كثير والعشرة الذات لطيف ًا ماتواضع ًا مافنن فاضلً وكان

   . المقدس،        ببيت ماات الكلم وطيب بالسلم راسل بمكة كنت ولما ماودأة،
وماات             بها؛ فمرض وسبعين ثلث سنة آخر في الطاعون بعد إليه توجه وكان

بن             والشهاب بولدأ الشيخ بين بمامال ودأفن وسبعين، أربع سنة الخر ربيع في
الله           رحمه الغائب الصلة بدماشق عليه وصلى حافلة جنازته وكانت الهائم،

وإيانا.
التقي -              625 بن الدين سري عمر بن ماحمد بن أحمد بن بكر أبي بن حمزة

قاضي          بابن كسلفه ويعرف وأخوه أبوه التي الشافعي الدماشقي السدي
 . ماات         وغيرهأما والمجاهأدية بالمسرورية ودأرس وغيره، أبيه عن وأخذ شهبة
الله            رحمه سلفه عند الصغير الباب بمقبرة ودأفن ستين، سنة رماضان في

وإيانا.
626 . كان -              المكي الحسني نمى أبي بن راجح بن حمزة بن الله جار بن حمزة

    . سنة         المحرم في ماات وسماحته لعقله أبيه بعد نمى أبي آل أشراف رأس
 . قاله           أحسب فيما الخمسين عشر في وهأو بالمعلة ودأفن بمكة، عشرة ست

. ماكة   في الفاسي
627.     . الليل -      أبي أولدأ شيخ جولة بن زائد بن حمزة
628.      . الزبكي -      أزدأمار في ذكر له حماة نائب سلقسيس بن حمزة
الفراش -             629 المدني العمري حمزة بن عمر بن علي بن الله عبد بن حمزة

      . بالمدينة    وسبعمائة وستين خمس سنة ولد بالحجاز ويعرف النبوي بالحرم
حبيب              بن والكمال عمر أبي بن والصلح الهبل وابن أمايلة ابن له وأجاز النبوية،
 . ماات            ماعجمه في وذكره فهد بن التقي عنه روى ومامن وغيرهأم، البدر وأخوه

. بالمدينة      وثلثين ثمان سنة شعبان في
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بن -               630 العباس أبو التقي بكر أبي بن علي بن ماحمد بن الله عبد بن حمزة
الشافي          الزبيدي الناشري الموفق القضية قاضي بن الجمال ابن العفيف

       . ثلث      سنة شوال عشر ثالث في ولد أحمد بن الطيب ماحمد الجمال قريب
القرآن           فحفظ بزبيد ونشأ اليمن، مان زبيد وادأي بنخل وثمانمائة وثلثين

بالسبع           وتل الفرعي، الحاوي مان الول والثلث ماالك ابن وألفية والشاطبيتين
أبي               بن ماحمد على ذلك كل ص، مان لهما يقرأ فلم وورش الحمزة إل ًا أفرادأ
بن             الله عبد العفيف على النعام إلى ًا وجمع المقرىء، الزبيدي بدير بن بكر

في          وكذا الشوايطي الشهاب على الشاطبية في وبحث الناشري الطيب
وأخذ          وأجازه، القراءات بعض عليه تل بل الواسطي السكاكيني مانظّوماة

ماحمد             بن أحمد عمه وعن اليضاح؛ تأليفه عليه سمع الطيب قريبه عن الفقه
بمكة            ظهيرة بن البرهأان على قرأ بل الطيب بن كالعفيف وغيرهأما الناشري
وقرأ           الستين، بعيد المتوفي الحاوي شارح ماحمد حميش أبي عدن وقاضي

وقريبه            أبيه على وسمع المطيب بن صديق بزبيد الحنفية قاضي على النحو
وآخرين؛           عمر النجم ووالده فهد بن والتقي الشرجي أحمد والزين الطيب

وأبو           الهمام وابن الزمازماي والبرهأان المايوطي الرحيم عبد الزين له وأجاز
ولقيني            ًا كثير لمكة وتردأدأ الفتي، ماحمد ابن عمر والفقيه ظهيرة بن السعادأات

أشياء             نظّمه مان لي وكتب ومادحني؛ عني فأخذ وثمانين ست سنة في بها
لبنيه            واستجازني حافلة إجازة له وكتبت بلده، أهأل تراجم مان نبذة وأفادأني
أسئلة           تتضمن ماطالعاته على ووردأت الناشريين، مان كان مان سيما وغيرهأم

المحاسن           كثير المذاكرة حسن يقظ فاضل وهأو أشياء؛ لجمع ماتوجه وكأنه
. ًا           خير جوزي ماني وأسئلته عني كتبه تنقطع ولم شأني في مابالغ

والمجد؛ -            631 الشرف عم وابن يحيى أخو البقري بن الرزاق عبد بن حمزة
.          . أسنهم   انه ويقال تسعين، سنة القعدة ذي في وماات وغيره السطبل باشر

كتاب -             632 أحد الشرف بن الفخر بن الشرف يعقوب بن الغني عبد بن حمزة
. التي            الرزاق عبد والد وهأو أبيه، لقب ماصغر فخيرة بابن ويعرف المماليك

مااردأين -           633 آماد صاحب قطلوبك على طر بن قرايلوك عثمان بن حمزة
         . يكن    ولم وأربعين؛ ثمان سنة رجب أوائل في ماات بكر دأيار مان وغيرهأا

بن             علي بن كير جهان أخيه ابن بعده واستقر واخوته كأبيه السيرة ماحمودأ
. التي  عثمان

الشافعي -           634 السنوي الصل الحلبي سالم بن ماحمد بن علي بن حمزة
بالقاهأرة.           ونشأ أخميم، بمدينة ًا تقريب وسبعمائة تسعين سنة بعد ولد الواعظ

البلدأ            وطوف وعشرين خمس سنة في وحج القرآن، بها وحفظ أبيه ماع
مان           وهأو الناس ومادح النظّم وتعاني ًا كثير ًا شعر وحفظ والمصرية، الشاماية

وكياسة؛            ظرف وعنده صوته؛ جادأ انشادأه طال ماا وكل الطيبة الصوات ذوي
عليه             الخليل زيارة في قوله عنه فكتب وثلثين ثمان سنة في البقاعي ولقيه

السلم: 
ً يا بغـراماـه نمت صبابته مان يابـمـلماـه عاذل عن عادأل

ّله خليل اقصدبـزماـاماـه فؤادأه قادأ والشوق ماقـاماـه عند ال
بزمااماـه ولذ جيرون حي في
أعتـابـه عل في قلٍب بخشوعلبابه أتيت إذا الخضوع وابد

سـردأابـه إلـى بـآدأاب وائتيرحيب في بنفسك واطرح
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رحابه
.  . ماات       فهد ابن عنه كتب وكذا آخره إلى

635   . بقلعة -           ًا ماسجون ماات دألغادأر بن الدين ناصر بن بك علي بن بك حمزة
.     . أنبائه      في شيخنا ذكره أربعين سنة الولى جمادأى في الجبل

636. الحنفي -           الصالحي الدماشقي ثم الحلبي البهستاوي العز علي بن حمزة
وكان             الحكام، في الدخول عن أعرض ثم عينهم بل بدماشق الحكم نواب أحد

         . يخلف    ولم وستين، أربع سنة الول ربيع في ماات بمذهأبه ًا عارف ًا شكلًحسن
.    . اللبودأي      ابن ذكره الله رحمه ماثله الحكم نواب في

637    . جانبك -         الكبير الدوادأار قام أبوه التي الدين نصير بن غيث بن حمزة
القضاة            بقية ونفذه المالكي حريز بن الحسام بذلك فحكم قتله في الجداوي

ثاني             في وسلخ المقشرة، أودأع ثم الدوادأار بيت في لذلك عقد ماجلس في
على             الغد مان به وطيف ًا تبن وحشى وستين ست سنة الخرة جمادأى عشر

به             وطيف الريف بلدأ إلى الهيئة تلك على وحمل بل القاهأرة بشوارع جمل
أخذ             مان بمكان الفسق في كان فقد به، المسلمين جل وفرح والبلدأ القرى
إنما          تألم مان ولكن الزغل، الفضة وضرب بالمحرماات، والمجاهأرة الماوال

 . قرب             عن ماات بل النازلة هأذه يطق لم انه ماع أبيه لجل كان
أبي -              638 بن راجح بن ماخيط بن الكريم عبد بن أحمد بن قاسم بن حمزة

      . وأربعين     ست سنة صفر في ماات بالكردأي ويعرف المكي الحسني نمى
.    . فهد       ابن أرخه بها فدفن ماكة إلى وحمل مار بوادأي

639 . القائم -             المؤمانين أماير سليمان بن أحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن حمزة
بأمار              الحاكم بن بالله المعتصم بن الله على المتوكل بن البقاء أبو الله بأمار
وهأو             أخويه ثم أبيه أيام في نشأ القاهأري؛ العباسي بالله المستكفي بن الله

فاختاره            عهد غير عن سليمان المستكفي توفي أن إلى مانهم العباس شقيق
سنة            المحرم خاماس الثنين يوم في ووله اخوته، أسن لكونه جقمق الظّاهأر

مان            هأذا وكان المنصور، على الركوب كان أن إلى واستمر وخمسين؛ خمس
لتقديم             مالتفت غير بخلعه صرح ثم جهته في لسانه وأطلق عليه قائم أكبر

أقاطيع            عدة فزادأه ماعه قياماه له راعي الشرف تسلطن فلما له والده
في              أقربائه مان أحد ينله لم ماا الحرماة وقيام الوجاهأة مان نال حتى وعظّمه

في           السلطان على الظّاهأرية المماليك ثورة كانت أن إلى التركية، الدولة
انحلل            مان بأسرع يكن فلم فوافقهم، وخمسين تسع سنة الخرة جمادأى سلخ
فلم             السلطان إلى الطلوع أو مانزله إلى العودأ ورام يده في فسقط أمارهأم
بقاعة            بحبسه أمار ثم السلطان فوبخه فأخذوه جماعة إليه ونزل مانهما يمكن

بذلك           الشهادأ ووقع يوسف الجمالي بأخيه واستقر وعزله الحوش مان البحرة
بها            فأقام اسكندرية إلى بهذا وأرسل بالمستنجد ولقب مانها رجب ثالث في

بعد              وستين اثنتين سنة شوال عشر سابع في ماات أن إلى ًا ماطلق ثم ًا ماحبوس
وجد             إنه يقال الذي العباس الفضل أبي شقيقه بجانب بها ودأفن ًا، أياما تمرضه
وفيه             مادورهأا، اللحية أبيض القاماة ماعتدل وكان السبعين، على زادأ وقد يبل لم

السراج              ابنة حواء تزوج وقد لسانه في وماسكة وخفة طيش ماع حدة قيل فيما
. ًا     خير وعوضه الله رحمه الحمصي

المغربي -            640 البجائي الحكيم عبد بن علي بن حسن بن ماحمد بن حمزة
        . وبها   ببجاية؛ وثمانمائة وثلثين تسع سنة ًا تقريب ولد الشيخونية نزيل المالكي
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وهأو            الصغر، ماحمد وولده المشدالي القسم أبي عن وأخذ القرآن فقرأ نشأ
عن             بها فأخذ وخمسين ثمان سنة في تونس وقد وغيرهأما، الفضل أبي نمير

الصلين            في وتمهر انتفع وبه ولزماه الخدري إبراهأيم اسحق أبو مانهم جماعة
فيها         ماتفاوت وهأو والحكمة؛ والمنطق والبيان والمعاني والصرف والعربية

    . شعبان        في القاهأرة وقدم ذكر ماا ثم المعاني ويليها والمنطق الصلن فأعلهأا
ثم            وقطنها الشيخونية الخانقاه في فنزل ورجع مانها وحج وسبعين؛ سبع سنة
بها              وأقرأ ًا أيض وجاور الدين عفيفي السيد بن الله عبيد للسيد ًا رفيق ًا ثاني حج

الشيخ           وكان ماعه، وبحث الحصني التقي دأرس بالقاهأرة وهأو ولزم ًا، يسير
وكان           ماعهما، وتكلم والسيف بالكافياجي اجتمع وكذا عليه يثنى بلغني حسبما

ًا           مانقبض ًا ماتقنع الناس عن ًا مانجمع وأقام ًا أيض سمعت كما يجله الكافياجي
ابن             المحيوي به اجتمع مان أعيان مان فكان الفضلء به واجتمع الطلبة وأقرأ

شيخ          السمديسي ماحمد الدين سعد عليه وقرأ الوزيري والخطيب تقي
الكركي          إمااماه ماحنة بعد السلطان وطلبه آخرين في المطول الجانبكية
الجوالي            وفي خمسين سنة كل الذخيرة في له وقرر وماازحه به فاجتمع

بن             عمر وفي الماور بعض في شفاعته وقبل وسبعين اثنين ماات عمن ًا عوض
ماساعدة          الجاولية لكشف وعينه المقشرة مان أخرجه حتى العزيز عبد

       . وانفرادأ    وانقباض وتعزز تقلل ماع ذلك كل السمين الطولوني ابن لمباشرهأا
وبعده             ذلك قبل ونحوهأم المغاربة بعض بر إليه وصل وربما يتزوج، لم بحيث

الثانية              المرة الحج مان قدوماه بعد عليه سلمت وقد له؛ يتجر مان يعطي بل
.     . يستنسر       ماصر بأرض والبعاث المدرسة لباب خلوته مان ماعي وماشى فابتهج

.    . يأتي     طوغان هأو ماوسى بن ماحمد بن حمزة
641   . بن -          التقي ذكره البعلي الشمس بن الشرف يعقوب بن ماحمد بن حمزة

المنتقاة            الربعين سمع انه ماعجمه في شيخنا وقال ًا؛ ماجردأ ماعجمه في فهد
بن             المسلم مان بسماعه الخباز ابن علي أحمد ماسند مان الشامايين ماسند مان

وثمانمائة             وعشرين التاء بتقديم يعني تسع سنة في لنا أجاز حنبل انا علن
. تحرر.        ماا على وثلثين اثنتين سنة ماات انتهى

642     . وقال -      أنبائه، في شيخنا ذكره الحريري الدماشقي يعقوب بن حمزة
.     . قبله      الذي وأظنه قلت وثلثين أربع سنة صفر في ماات

 
643  . ًا -          خنق قتل القاضي أحمد وأخو الستادأار البيري الجمال أخت ابن حمزة

. عشرة            أربع سنة الخر ربيع في وبنيه خاله آل مان قتل فيمن
644       . عليه -     قرأ مامن وكان الولدأ؛ أقرأ مامن الشافعي ماقام إماام حمزة

. عليه      وأثنى الشليمي الغني عبد الزين
645.     . بمكة -       ماني سمع مامن البرلسي أحمد بن ماحمد بن حميدان

.       . عمادأ  بن ماحمد بن أحمد هأو الضرير حميد
المكي -            646 الحسني عجلن بن حسن بن بركات بن ماحمد السيد بن حنتم

      . ثمان      سنة الولى جمادأى في ماات بالجازاني ويلقب أبيه وجد جده الماضي
أبوه           وتأسف أسلفه عند بالمعلة ودأفن سنين، عشر استكمال قبل وثمانين

. فقده  على
647        . أيام -     عجلن بن حسن بن علي السيد صاهأر الشريف مايلب بن حواس

أحد             في وماات وأربعين ست سنة في بناته بعض على ماكة على إمارته
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. وستين    خمس سنة الجمادأين
648 . ناب -             الحسيني مانصور بن جماز بن هأبة بن جعفر بن دأوغان بن حيدرة

ثم            عزير بن سليمان أمايرهأا عن وثمانمائة الربعين بعيد المدينة إمارة في
ماات             وقد شهرين، نحو بعد المرسوم جاءه أن إلى المدينة أهأل باجماع استقل

ورأيت             الخرة، جمادأى في ماات ثم شهرين نحو فتعلل ماعركة في أصيب فإنه
. وأربعين         ست سنة رماضان ثاني في قال فهد ابن

الحنفي -           649 العجمي الصل الروماي الحسن أبو إبراهأيم بن أحمد بن حيدر
   . في        بشيراز ولد وجوه والسبع التاج بشيخ ويعرف القاهأرة نزيل الرفاعي
على           ووفد البلدأ إلى ورحل وغيره بأبيه وتسلك وسبعمائة، الثمانين حدودأ

الجرجاني          والسيد التفتازاني به اجتمع مامن فكان وعلمائه، الشمس مالوك
الشاب          ابراهأيم بأخويه وعشرين أربع سنة القاهأرة وقدم تركا؛ والصدر

المشار         المنظّرة وأنزله الشرف فأكرماه وأماهم جبران والموله الظّريف
أن            إلى بها واستمر ناحيتها؛ بأراضي ًا فدان عشرين برزقه عليه وأنعم إليها؛

بهدماه؛              وأمار بل قبائح اينال بن ماحمد عنه له ذكر حين جقمق الظّاهأر أخرجه
بلقع،            وصار بالله المؤيد ابنه وجودأ ماع بانقاضه إليه المشار للمرافع ورسم

وأخذ           الترجمة صاحب وطلب إليه المشار ماع انجراره على الظّاهأر وندم
ماا            وغيرهأا الذخيرة مان له وربت بأشياء عليه وأنعم بالجميل ووعده بخاطره

مان           بالقرب وسكنه بمجلسه ويقعد السلطان إلى يتردأدأ وصار بأودأه، يقوم
صرف             بعد النصر قبة زاوية بمشيخة عليه أنعم أن إلى مادة الرفاعية زاوية

ليلة             في ماات ثم مارضه، وطال مارض أن إلى وسكنها مانها الصبهاني ماحمودأ
ودأفن            السبعين، نحو عن وخمسين أربع سنة الول ربيع عشري حادأي الثنين

شكلً             وكان النصر؛ بقبة عليه صلى أن بعد ابراهأيم أخيه على الوزير بباب
ًا           حافظّ والمحاضرة اللفظ حلو ًا ضخم أقرب الطول إلى الشيبة مانور ًا حسن

الجيد،            النظّم فيهما له بل والعجمية التركية باللغتين ًا فصيح الشعر مان لكثير
الديانة           ماع فيهما وصنف واللحان؛ الموسيقى فني في الرياسة إليه انتهت

ًا            ماتبع الصحابة في ًا ماحب به العاجم ترماي عما سيما والعفة العبادأة وكثرة
في              ولرقصه ماثله جنسه أبناء في يكون أن قل الغاية إلى الباطن سليم للسنة

في            يدانيهما مان بعدهأما نر ولم فيه؛ الرياسة ابراهأيم ولخيه خفر السماع
كان          فإنه آدأابهم وماعرفة الفقراء وجمع الوقات وعمل والرقص الموسيقى

له             الكابر إذن بعد المشيخة سجادأة على يجلس سنة خمسين على نيف لهذا
       . في     وبالغ بردأى، تغري بن يوسف أفادأه بخطوطهم شوهأد كما ذلك في

. عنه    الله عفا اطرائه
650 . ماات -          الشجعان الفرسان أحد العسكري بابن ويعرف يونس بن حيدر

للشرف            سنجار إمارة وولي شاخ وقد بطال؛ بدماشق إحدى سنة شوال في
. أنبائه.     في شيخنا قاله شعبان

651    . التفتازاني -       عن أخذ مامن بشيراز القزارية مادرس الدين برهأان حيدر
. إحدى       سنة في لي أجاز الطاووسي قال

.        . ًا     قريب ابراهأيم بن أحمد ابن في ماضى النصر قبة شيخ العجمي حيدر
652  . ماعه -          قدم وحيدر ابراهأيم أخو العجمي ابراهأيم بن أحمد بن حيران

. فيه        سبق كما وعشرين أربع سنة في القاهأرة
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المعجمة   الخاء حرف

وزير -          653 لكونه خان دأستور المدعو الكجراني الحسيني برة بن خاصة
القليم             كجرات صاحب ماظّفر بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن شاه ماحمودأ

كان            بحيث جده شاه بأحمد اختص مامن كان كأسلفه؛ بندركهنايت مانه الذي
حفيده              ثم ولده به اقتدى ثم به لوثوقه وختمه يده تحت وذخائره خزائنه ماعتمد
نصف             لنحو له التفويض ماع لذلك ًا ماضاف وزيره به استقر بل الترجمة صاحب

الركن            حد رأس إلى بلودأره بلد مان وذلك بالشق، بينهم المسمى ماملكته
وأهأل            والعلماء والفقهاء الصلحاء وقرب كله هأذا في فحمد كلبرجة، مانه الذي
عليه           وللوافدين لهم إكراماه وتزايد العرب أبناء سيما الغرباء ًا خصوص القرآن

في            الختم على يأتي بحيث والتلوة للقيام ومالزماته المنكرات عن تحامايه ماع
المدعو            بأحمد صرفه تخلها مادة ودأام ماقررة برواتب رتبهم جماعة ماع أسبوع

عليه            الملك سراح وتأماين حبسه حين انه حتى خاصة الوزارة عن خداوندخان
ولكنه              بها تقصيره خصمه زعم ماع هأذا الخزانة لفتح قيودأه في وهأو يجىء كان

خيانته،             لظّهور عوضه خصمه وحبس عنه أفرج ثم سلطانه عند ذلك يثبت لم
ربيع            في السبعين قارب وقد ماات، حتى الوزارة عن مانفصلً هأذا واستمر

أنشأه             الذي جاماعه وسط في ودأفن يسير توعك بعد وتسعين ست سنة الخر
        . وكتب     المكي السلمي بكر أبو الفخر لي ذكره عليه تأسلهم وكثر ابادأ بأحمد

بعد             عربي ابن اعتقادأ عن صرفه وأنه ًا جد عليه وأثنى ماطولة ترجمته لي
هأناك            يخلف ولم قال بالمساجد كتبه وقراءة فيه النواحي تلك كأهأل اعتقادأه

. الله             رحمه الملك ماجد ولقب أحمد ابنه الخزائن في بعده استقر وانه ماثله
السرمايني -            654 عمرو بن خليفة بن وحشي بن ربيعة بن علي بن خاطر

     . أربع       سنة المحرم في ولد حلب غربيات مان الحراجة قريبة خطيب الشافعي
الحاضري          العز على والنحو الفقه في واشتغل بسرماين وسبعمائة وثمانين

وتمام           والكرم والديانة والخير بالذكاء ماعجمه في فهد بن النجم ووصفه
. عنه             وكتب انتهى، العروض بعلم إلمام ماع جيد حسن نظّم وله قال المروءة
. فيها              أجازه قد ويكون النجم ماولد بعد فلعله صح فإن عشرة اثنتي سنة ماات

خالد   اسمه مان
وادأ -       -     655 الموحدة وتشديد الجيم بضم الجب صاحب الرهأينة أحمد بن خالد

وشجاعة       -      شهاماة عنده كانت شريف حلي وبين بينها جازان مان يوماين على
آيات             مان آية بذلك وظهر وستين أربع سنة في ًا حريق وماات وتصلب، فتغلب
مانه              وأخرجه طير عمه ابن عليه فتغلب حكمه أولًفي كان الجب فإن الله

مان              قصد بدون طير عمه ابن فاحترق القرية وأحرق خالد إليه توجه مادة فبعد
على               وهأو النار به أحاطت إنه قيل بل حي؛ وهأو خالد احتراق الله فقدر خالد

. عنه        الله عفا ماجالًفهلك يجد فلم فرسه
الشافعي -           656 الزهأري القاهأري ثم المنوفي الزين خالد بن أيوب بن خالد

       . مان     المشط بأبي بيسير القرن بعد ولد أحمد والصلح ماحمد الشمس والد
القرآن            فقرأ لمنوف مانها وانتقل مانوف أعمال في الداخلة نصر بني جزيرة

شرف           وأخيه الصالحين زين والد يوسف الدين جمال الخطيب عند والعمدة
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الفرعي           المنهاج فيه وحفظ الزهأر جاماع فقطن القاهأرة قدم ثم الدين،
على           بالفقه واشتغل وغيره العراقي الولي على وعرض النحو وألفية والصلي

البرمااوي           الشمس عن أخذ وكذا القطبية، نزيل المقدسي النصار بن الشمس
كان            حتى القاياتي ولزم التلواني عند التنبيه تقسيم وحضر وغيره، الفقه في

المنطق            في الشمسية شرح القطب الشمني التقي على وقرأ به انتفاعه جل
بقراءة          الحنبلي الشاماي الشمس على وسمع والبيان، المعاني في والمختصر
الطلبة            لنفع وتصدى قداماة، لبن المقنع بعض عشرة سبع سنة في الكلوتاتي

بعناية            حسان ابن بعد السعداء سعيد ماشيخة وولي وحج جماعة، عنه فأخذ
وهأي           أيوب ابن وخادأماها وشيخها واقفها مان كل وصار النصاري الشرف

ماع           للصمت ًا مالزما والعبادأة التلوة كثير ًا ماتواضع ًا خير وكان حسنة، اتفاقية
أحبه           مامن وكنت والخير الصلح علي والغالب فنون في والمشاركة الفضل
           . أخضر،  حمص طشتمر بتربة ودأفن سبعين سنة شوال ثاني في ماات الله في

. به       ونفعنا الله رحمه كان الرجل ونعم
القاضي -            657 عم ابن القاهأري ثم البساطي الزين خالد بن جاماع بن خالد

        . على   سمع انه وقال رضوان الزين شيخنا ذكره المالكي الدين شمس
الحنبلي           الجمال على سمع وأنه بفوت مااجه لبن السنن الجوهأري الشهاب

 . ماات          لقيه مامن البقاعي وأظن إليه الطلبة وأرشد النجيب ثمانيات بعض
 . ًا   ظن الربعين قريب

658.     . وثلثين -      إحدى سنة ماات السل بن حمزة بن خالد
أخو -        -  -   659 الزهأري المنهلي بالتحتانية عيادأ بن دأاودأ بن سليمان بن خالد

  . ًا            ماقيم وكان أبيهما ماوت بعد كفله الذي هأو بل الكبر وهأو التي الرحمن عبد
. بكثير            أخيه قبل ماات ًا، صالح ًا خير الزهأر جاماع مان ماعمر ابن برواق

الغمري -            660 ماحمد الشيخ أصحاب أحد السفطي خالد بن العال عبد بن خالد
وماات            ًا، يسير عندي حضر ناحيته لفقراء ًا مارجع والذكر للتلوة ًا ماديم ًا خير كان

. الله           رحمه السبعين قارب وأظنه وثمانين خمس سنة الثاني ربيع في
الزهأري -             661 الجرجي أحمد بن ماحمد بن بكر أبي بن الله عبد بن خالد

      . وثمانمائة    وثلثين ثمان سنة ًا تقريب ولد بالوقادأ ويعرف النحوي الشافعي
القرآن            فقرأ القاهأرة إلى أبويه ماع طفل وهأو وتحول الصعيد مان بجرجة

في            وقرأ المنهاج فيه فقرأ الزهأر إلى وتحول شجاع أبي وماختصر والعمدة
وعنه          والسنهوري المالكي ودأاودأ سطحه نزيل المغربي يعيش على العربية

العضد          في القصرائي الماين ولزم والعضد المصري الحاجب ابن أخذ
والصرف         والصول والمنطق والبيان المعاني في الحصني والتقي وحاشيته

وكذا           سنين، العبادأي تقسيم ودأاوم الشمني قليلًعن أخذ وكذا والعربية؛
والزين         العجلوني وإبراهأيم الجوجري على وقرأ والمناوي بل المقسي

واليسير           المجدي ابن تلميذ على السيد عن والحساب الفرائض وأخذ البناسي
العربية           في وبرع ًا، يسر ماني وسمع الماردأاني، والزين السجيني، الشهاب عن

في           فقرره القادأري بردأى تغري ولزم الطلبة؛ وأقرأ غريها، في وشارك
وتنزل            قليلً وبغيره به حاله وماشى الخليلي بخان الدوادأار بناه الذي المسجد

لبن           التوضيح على وكتب وغيرهأا الجروماية وشرح وغيرهأا، السعداء سعيد في
له            وقرضها فيها انتقده الحليبي بخط كراسة رأيت خير انسان وهأو هأشام،

. وغيره  الكافياجي
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بن -               662 بكر أبي بن فائد بن خالد بن يوسف بن ماحمد بن قاسم بن خالد
وعاجل            الحلبي، العاجلي ثم الواني الشيباني البقاء أبو الزين فائد ابن ماحمد

وخمسين           ثلث سنة رماضان ماستهل في ولد الحنبلي؛ قراهأا مان قرية
عبد             بن أحمد مان بها فسمع وثمانين اثنتين سنة في حلب وقدم وسبعمائة،

أبي            مان سمع وكذا وماوافقاته؛ عبد وثلثيات الفراوي أربعي المرحل بن العزيز
بن             الدين شمس القاضي لزم قد وكان الحراني، يوسف بن ماحمد بن بكر

ابن            ماقالة وأحب ببعلبك، اليانونية ابن الشمس عن وأخذ أحمد، وولده فياض
فأحضره            الظّاهأر على البرهأان بن أحمد ماع القائمين رءوس مان وكان تيمية،

تلك             ماعه به فمرت وثمانين ثمان سنة في ًا ماقيد القاهأرة إلى جملتهم في
على             بها سمع قدماها ولما يقظّته، وقلة غفلته سببها إن ويقال الشنيعة، المحنة

يزل          ولم وغيرهأم؛ الحنفي إسماعيل والمجد المليجي الدين وعزيز التنوخي
وغلب            مادرسته حنابلة المؤيد ونزله سنين عدة الثار رباط استوطن حتى بها
     . يوم       في المذكور بالرباط ماات بطائل مانه يظّفر ولم المطالب حب عليه

آخر            وهأو بالقرافة، ودأفن وثلثين خمس سنة الحجة ذي عشر سادأس الربعاء
رضوان            كالزين الفضلء مانه سمع حدث وقد ًا، ماوت البرهأان ابن ماع القائمين

     . ذي       بثالث أنبائه في وأرخه ماعجمه في شيخنا وذكره والبي؛ ماوسى وابن
بن            قاسم بن ماحمد بن خالد ونسبه عقودأه في المقريزي وذكره الحجة،

فاضلًجميل              ًا دأين كان وقال كالول، وأرخه آخره إلى فائد بن خالد بن يوسف
. الله   رحمه المحاضرة

بن -              663 الدين زين شدادأ بن زيد بن أحمد بن خالد بن ماحمد بن خالد
زين            بابن ويعرف ماحمد الفوز أبي والد القاهأري الدين زين ابن الشمس

باب.           دأاخل المالكية بحانوت بالشهادأة التكسب في أبيه ماسلك سلك الدين
ابن           وصحب سبعين سنة في وحج بهم، ماعروف بجاماع وخطب الشعرية

في            الخير في ورغبة هأمة فيه وكانت المكروه بعض بسببه وماسه الهأناسي
وصلى.             وثمانين أربع سنة القعدة ذي في بقليل الستين جاز وقد ماات الجملة

السنوي             تربة جوار هأذه بتربة ودأفن النصر، باب ماصلى برحبة الغد مان عليه
. وإيانا   الله ساماحه

نظّم -            664 له ًا عالم ًا صالح كان اللباني، الوزير كاتب المغربي يحيى بن خالد
تسع            سنة في ماات حتى المسجد ولزم للوزير الكتابة عن أعرض ورواية

. المغاربة.      أصحابنا بعض لي ترجمه وستين
 

665        . في -    وكان كثيرة، سنين مان ًا كثير بمكة جاور المالكي المغربي خالد
غير             زار وربما السنين غالب ويحج هأناك بقرية ليه بوادأي ًا أشهر يقيم أثنائها

اعتقادأ.            فيه وللناس السمت وحسن والخير والعبادأة العلم مان حظ وله مارة
فيما.             الكهولة سن في وهأو بالمعلة ودأفن عشرة سبع أوائل في ماات حسن

. الفاسي   قاله أحسب
666     . ثلث -       سنة طاعون في ماات بمكة الحنابلة إماام نائب المقدسي خالد

. فهد     ابن قاله بالقاهأرة، وسبعين
ماولى -       -   - 667 لكافور نسبة الكافوري الهندي الروماي الصفا أبو خالص

الطواشي          المحلوي القاسمي الترجمة لصاحب يقال وقد قاسم بن الولوي
          . في    علي قرأ بل بها إقاماتي في عندي حضر مامن النبوي المسجد خدام أحد
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إجازة            له وكتبت وأشياء البديع القول جل ماني وسمع والبردأة النووي أربعي
. المدينة     تاريخ في بعضها أثبت

668         . عند -   للخدماة ترقى ثم قاشق جرباش خدام مان أصله التكروري خالص
أحد            وصار النوب رؤس مان إينال الشرف عمله أن إلى جقمق الظّاهأر

انتقال            حين التقدماة نيابة في خشقدم الظّاهأر به استقر ثم الطباق ماقدماي
ماثقال            نفي بعد التقدماة في قايتباي الشرف ثم للتقدماة مانها الحبشي ماثقال

ابن             مان انتقم أياماه وفي ذلك وبغير وتواضع ورفق بلين ويذكر إليه، المشار
بظّلم          ربك وماا لمستحقيها وازدأرائه السابقية أوقاف في لفتئاته الحجاج

. المار       فلله يقاربه مان خلفه وقد للعبيد
669    . ربيع -       ماستهل في ماات الطباق ماقدماي أحد الطنبذي النووي خالص

.      . بك    خير في بك خاير وتسعين اثنتين سنة الخر
الرمالة، -           670 مان الخام ماضارب مان بالقرب التي الزاوية صاحب بردأى خجا

مان            غيره صحبة ماع المعتقدين أحد إينال بالشيخ اختص مامن حنفي شركسي
إحدى            سنة القعدة ذي عشري سادأس في الثمانين نحو عن وماات الصالحين،

. التي        ماحمد بن يونس حفيده لي قاله وثمانين
. يأتي          ايغا بن أرغون بن ماحمد وانه خذابنده في خربندا

.       . ماضى      الله عبد بن ابراهأيم هأو الشاماي الزاي بدل بالسين وقيل خرز
671. هأكذا -         فهد ابن جردأه الفلح، علي بن خرص
672. المعتقد -    المجذوب خروف

.         . القاف   في وسيأتي قصروه وصوابه العيني سماه كذا الشام نائب خسرو
بن -              673 جماز بن مانصور بن جماز بن هأبة بن جعفر بن دأوغان بن خشرم

ذكره            كما وثلثين اثنتين سنة في قتل الماضي، حديرة أخو الحسيني شيحة
. نعير             بن نابت في المذكور وأظنه أنبائه مان نعير بن عجلن في شيخنا

674. وثلثين -          إحدى سنة ماات ثابت، بن ماجادأ بن خشرم
675        . اليمن -   بصوب وثمانمائة اثنتين سنة رماضان في ماات الحسني خشرم

. فهد       ابن قاله بمعلتها؛ فدفن لمكة وحمل
676         . نائب -   بخدماة اتصل ثم صفد قلعة نائب لرنبغا أصله الرنبغاوي خشقدم

طرابلس           حجوبية في استقر ماات فلما دأوادأاره وصار الحمزاوي قانباي الشام
. وستين            أربع سنة الولى جمادأى في ماات أن يلبث ولم كثير بمال

677   . الشام -       لنائب أصله التابكي الشعبان يشبك اليشبكي الروماي خشقدم
على          به فأنعم برقوق للظّاهأر فقدماه الظّاهأري؛ البشبغاوي بردأى تغرى

له            عادأ قتل فلما تركته مان يشبك واشتراه الحجاب حاجب فارس ماملوكه
نقله              ثم المماليك تقدماة في بعده ناب ثم المؤيد عند ًا جمدار صار ماات فلما

الظّاهأر            عليه قبض ثم وثلثين ثلث سنة في نفسها التقدماة إلى الشرف
بالمدينة           بالقاماة له ورسم أطلقه ثم العزيز ماع لممالته باسكندرية وسجنه

ست             سنة شوال في ماات حتى القاهأرة إلى بالرجوع له أذن ثم النبوية
دأمار            طقز بقنطرة التي الدار صاحب وهأو السبعين على ناف وقد وخمسين
ًا            جسيم وكان يشبك، أستاذه تربة مان بالقرب بالصحراء فيا دأفن التي والتربة

. قبل       فيما نقصه ماع ًا ماترفع جميلً طوالً
678     . سنة -       الحجة ذي في وسط الكشاف أحد الستادأار يحيى الزيني خشقدم

. ظاهأر         سبب بدون فيه الشفاعة تكرر ماع وسبعين تسع
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جقمق -          679 الظّاهأر أيام بالقدس ناب الرحمن عبد مان السودأوني خشقدم
الثالثة             المرة في به وماات ونابلس؛ الرمالة كشف الثانية في إليه أضيف ًا مارار

الناصري؛           العمري قراجا بعده واستقر وخمسين، ثلث سنة الول ربيع في
. عنه        الله عفا بالشجاعة ًا ماشهور الترجمة صاحب وكان

 
680      . في -     ًا خازندار صار أن إلى تنقل الخصني برقوق الظّاهأري خشقدم

جزيلً            ماالً وخلف ماات؛ حتى ًا زمااما واستقر عنها صرف ثم الشرفية اليام
ألف             عشر بستة قومات ماخزونة غلل مانه دأينار ألف ماائة يقيم فيما يقارب

      . تسع       سنة أوائل في بالقولنج مارض كثير ماال تركته مان للسلطان وصار دأينار
ودأفن             مانا الولى جمادأى في ماات أن إلى ًا مارار انتكس ثم وتعافى وثلثين

السبعين؛           عشر في وهأو الصغرى القرافة مان الليث ماشهد مان بالقرب
   :     . يحب     ًا شهم وكان أنبائه في شيخنا قال ًا زمااما بعده اللل جوهأر واستقر

مان             بالقرب ًا ماكان أنشأ وقد الغاية؛ إلى خلق سوء ماع عصبية وفيه الصدقة
الماء           لسقي سبيل بعمل ثم صهريج ببناء وابتدأ مادرسة ليجعله الخفافيين

السلطان           جهة مان الحنفي الرازي الشمس وأهأين ضعفه، مادة في وانتهيا
ماشكور            يسكن لم العيني وقال ماوته، مارض في دأاره وقفية أثبت لكونه

حج            وأنه عمائر وعدة بمكة الزمااماية الخانقاه صاحب إنه غيره وقال السيرة،
وأم            الشرف زوجة جلبان خوند صحبة وثلثين أربع سنة الول الركب أماير

تفاحشهما           بعد بالتكلم استبدادأه مان الباسط عبد الزيني يتمكن ولم العزيز
غير             ًا رقيق طوالً وكان قال عادأ، أن إلى الخر خضع بحيث خشقدم وانتصاف

الحرماة            قوي المال لجمع ًا بخيلًماحب اللسان سفيه الخلق شرس الوجه ماليح
عليه             الله صلى الله برسول ظلمه مان بعض له استغاث وجبروت سطوة ذا

بحيث              ورماد أيام إل ماضت فما مالعون يا عينيك يشق الله له فقال وسلم
  . صاحب         وهأو ماات حتى بصره وضعف عيناه وانشقت العمى على أشرف

قنطرة            بجوار المغربي جاماع مان بالقرب أزبك بالتابك الن تعرف التي الدار
. به       ًا ماختص النشاي للشمس كان والذي الموسكي

681. المؤيدي -          لتاجره نسبة الناصر الروماي سعيد أبو الظّاهأر خشقدم
المماليك             مان وصار مادة بعد أعتقه ثم ًا تخمين عشر ابن وهأو المؤيد اشتراه

ثم             ًا ساقي الظّاهأر دأولة في ثم ًا خاصكي المظّفر ابنه دأولة في ثم السلطانية
القاهأرة             إلى رجع ثم بدماشق ًا ماقدما ثم النوب رءوس مان وصار عشرة تأمار

في             وغيره النحاس الخير أبي يد على قيل فيما ببذل الكبرى الحجوبية على
ابنه              ثم سلح لمارة أياماه أوائل في إينال الشرف نقله ثم وخمسين أربع سنة

خمس             سنة رماضان عشر تاسع الحد يوم في بالسلطنة بويع أن إلى للتابكية
وينافي           ويصافي ويبعد ويعد ويتهددأ يتودأدأ يزل ولم بالظّاهأر ولقب وستين

الشره           مازيد ماع الدنيوية السعادأة ونالته قدماه رسخ حتى ويماشي ويراشي
شيء              كل مان اقتنى بحيث تمكنه بعد لسيما وجه أبي على المال جمع في

ماماليكه           وكثرت وتربة النصر قبة مان بالقرب بالصحراء مادرسة وأنشأ أحسنه
مالوك            وهأابته وضخم وعظّم المحاسن، مان عليه اشتمل لعله ماا غطوا الذين

ولزم            المحرم أوائل في مارض أن إلى ماعاندوه، وانقطع دأونهم فمن القطار
وسبعين             اثنتين سنة الول ربيع عاشر السبت يوم ظهر بعد ماات حتى الفراش

ثم             دأونه فمن الخليفة بحضرة القلة بباب عليه وصلى وستين ًا خمس ناهأز وقد
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ًا            عارف ًا ماهاب عاقلً وكان بمدرسته؛ أنشأهأا التي بالقبة يوماه عصر بعد دأفن
بأنواع            ًا عارف ًا رشق ًا ماليح ًا حشم كلها شئونه ماتجملًفي ًا مادبر ًا بشوش ًا صبور

فيمن          ًا ماعتقد والفقراء للعلماء ًا ماكرما الخيل وسوق والكرة كالرماح الملعب
وغيره            السكندري التاج على القرآن في يقرأ كان وربما الخير إلى ينسب

وخاتمته            فاتحته ليلة في الشفا له فقرأت ماوته مارض في بي واستدعى
ماا              ببعض يلم بحيث وذوق فهم وله الله؛ قسمه بما وأنعم ًا كثير وتأدأب بحضرته

الله            رحمه لذكرهأا حاجة ل ماساوىء ماع كثيرة وماحاسنه عنده، الفقهاء يتكلمه
. عنه  وعفا

 
682. لتاجره -           الحمدي ًا أيض له ويقال اللل الروماي جقمق الظّاهأري خشقدم

لكراهأته               ولده عند ينتقل لم ثم ولده؛ للة كون عن أستاذه أيام في ينتقل لم
نوبة              رأس قايتباي الشرف أيام في ثم السقاة أحد ذلك بعد صار ثم فيه

ًا          وزير عمل حتى وترقى الجمدارية نوبة ورأس السواقي وشادأ السقاة
فدام           إليها؛ المشار للوظائف ًا ماضاف الدولة نظّر في شغيتة قاسم بمشارفة
الول             ربيع في شراقطلي جوهأر ماوت بعد ًا زمااما ًا خازندار استقر أن إلى بها
فظّلم           عداهأما عما مانفصلً السواقي وشد للوزر ًا ماضاف وثمانين اثنتين سنة

له            الشرف إهأانة وتكررت أخرى بعد مارة وأهأين سوء بكل وذكر وعسف
الوزر           ونمى واقداماه لفجوره لضعافه ماستحق هأو ماما وماصادأرته إياه وتمقته

عن              تغير أن إلى قاسم وبين بينه ماحاربات ماع المتوفر يحمل وكان أياماه؛ في
الترجمة             صاحب انفصل أن يلبث ولم قاسم أعيد ثم الدين بموفق الدولة نظّر

له               شكا إذا كان انه حتى السلطان سافر سنة في الحج على وتأمار الوزر عن
الحمدية             لخوند ًا مانضم أخرى ثم مارة للحج سافر ذلك وقبل إليه، يرسله أحد

وربما             ذلك على توافق فلم النبوية المدينة إلى بنفيه بالمار جيء أنه بحيث
أحد            وعمل ويبكي الورادأ بعض ويستعمل الليل في ويصلي القرآن يتلو كان

وجددأ           والجماعات الجمعة فيه تقام ًا جاماع الرمالة دأرب مان بالقرب قاعاته
بنقرهأا             تكلف ًا بئر هأناك وحفر ونحوهأا، ًا بيوت بها وبنى القلعة تحت قطاي زاوية
أظهر            لما عليه رسم أن إلى والخازندارية الزمااماية على واستمر الحجر؛ في

قل               فيما له قال إنه حتى فجوره عن مانفك غير وهأو يضربه؛ وكادأ عنه عجزه
إلى            ليرسله هأوارية شيخ عمر ابن ماع وأرسله أرضيتك، وماا الله أغضبت

وأظنه            ًا، ماهان ذليلً وتسعين أربع سنة شوال في بسواكن مانيته فكانت سواكن
في               له إن سنة بنحو انفصاله قبيل يقال وكان جازهأا، يكن لم إن السبعين بلغ

. المسلمين       الله رحم سنة وخمسين ًا أربع القلعة
683.     . صاحبنا -   عزم ابن قال الميقاتي خشقدم
أيام -          684 في الحسبة كذلك وهأو وباشر عشرة تأمار البيسقي خشكلدي

نانق             عن ًا عوض أياماه آخر في بخاناة الشر شادأ عمل ثم خشقدم الظّاهأر
. النوب     نوبة رأس ثم المحمدي

685     . مان -     سمع فيمن الفتحي أثبته الظّاهأري الملكي الدوادأاري خشكلدي
. شيخنا     على بقراءته الدارماي ماسند

686     . أعتقه -       ثم ًا صغير سيده رباه الكويز بن الرحمن عبد الزيني خشكلدي
حتى          فرقاه القنقباي جوهأر الخازندار ولزم ًا يسير واشتغل القرآن وعلمه

دأوادأارية           في سعى ثم الصغار الدوادأارية جملة مان ثم ًا خازندار عمله
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حتى            فيها طبلخاناه بأمارة عليه أنعم ثم عنها انفصل ثم بدماشق السلطان
. عنه           الله عفا وستين إحدى سنة الحجة ذي في بها ماات

687         . في -   رأيته كما شيخنا على بعضه أو الصحيح قرأ العلمي خشكلدي
. بالماير      ووصفه بالمؤيدية بنسخة بخطه البلغات

688     . رماضان -      أواخر في بها ماات طرابلس ماقدماي أحد الكوجكي خشكلدي
. بحمص            مارة وناب وماروءة ماكارم وفيه شهرة له وكانت وستين خمس سنة

جقمق         689 بالجقمقي ويعرف فرج، الناصري بك سيدي مان خشكلدي
ًا           خاصكي وصار بالشرف اتصل ثم أستاذه بعد عنده خدم لكونه الرغونشاوي

بعده             وانضم النوب رؤس مان وصيره عشرة امارة ثم الجمدارية نوبة رأس ثم
بطالً             حلب إلى أرسله ثم وحبسه الظّاهأر عليه فقبض العزيز ولده حرب في

ًا            ماسرف ًا ماتواضع عاقلً ًا ساكن وكان ًا، تقريب وأربعين خمس سنة بعد ماات حتى
. الله    ساماحه نفسه على

اليام -          690 في النوب ورءوس العشرات أماراء أحد فرج الناصري خشكلدي
.       . ًا    تقريب الخمسين حدودأ في بالقاهأرة ماات بالبهلوان ويعرف جقمق الظّاهأرية

بأربعة -          691 يعني قلق بدرت ويعرف ازدأمار بن يشبك اليشبكي خشكلدي
ندبه.             بل برسباي الشرف أيام في ًا خاصكي صار حتى سيده بعد ترقى آذان

دأوادأاريته              إلى الظّاهأر نقله أن إلى صفد قلعة نيابة وله ثم لمهماته مارة غير
ماليح             وكان وأربعين، خمس سني في ماات حتى بها بتقدماة عليه وأنعم بحلب

. وسكون      تواضع ماع العبارة حلو الشكل
692     . بها -      الكائن الحريق في أصيب النبوية بالمدينة المشيخة نائب خشكلدي

. وثمانين     ست سنة رماضان في
 

خير -             693 العلماة إبراهأيم حاجي بن الدين صدر بن جلل القاضي بن بك خضر
  .      . في   ولد وأعيانهم ومادرسيهم الروم علماء أحد الحنفي الروماي الدين

بالبرهأان           فتفقه بورسا بمدينة ونشأ وثمانمائة، عشر سنة الول ربيع ماستهل
النحو          في وبرع وغيرهأم القرمااني يعقوب وقرا والفناري الخافي حيدر

تصانيفه          ومان ودأرس؛ وأفادأ وجمع وصنف وغيرهأا والبين والمعاني والصرف
في          وأخرى العروض في وأرجوزة وللتفتازاني الكشاف حاشية على حواشي

وقدم          مارادأ؛ السلطان ومادرسة بأذرنة الكبير الجاماع تدريس وولي العقائد
ماات             انه وقال وأفادأنيه المغربي عزم ابن فلقيه وخمسين تسع سنة في ماكة

. ستين  سنة
نزيل -            694 الروكي الدين برهأان بن الدين خير يحيى بن إبراهأيم بن خضر

.        . عشرين      سنة الحجة ذي في ًا ماطعون ماات كأبيه التجار كبار مان كان القاهأرة؛
الكازماي            التاجر الروماي فقال ماكة في الفاسي وذكره أنبائه، في شيخنا قاله

وأحب               ماكة إلى انتقل ثم سنين عدة عدن أبيه ماع سكن وافرة مالءة ذا كان
إحدى             سنة أبيه ماوت بعد إليها وعادأ ماصر إلى مانها وماضى بها، النقطاع

لتعب            بمكة القاماة عن أعرض ثم وقفا واستأجر ًا مالك بها واشترى عشرة
قال              القعدة، ذي ثالث في ماات وبها القاهأرة وسكن الدولة جهة مان بها لحقه

خمسة            على تزيد بمكة ماجاورته وماجموع سماح وفيه دأين على ينطوي وكان
أعوام.

695 . ذكر -            القاهأري العثماني الدين زين جاماع بن عثمان بن أحمد بن خضر
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يجلبه              البر في ثم الزيت في يتجر وكان مان أصله فقال أنبائه في شيخنا
وأربعين           تسع سنة ماولده أن وذكر صاحبنا، ابراهأيم ولده وأنجب ويبيعه،

.    . بأخرة         عجز وكان وثلثين ثمان سنة في ماات فإنه التسعين فبلغ وسبعمائة
. الله       رحمهما ماات حتى ولده فآواه وانقطع

الخاصكي -          696 النوروزي الحياة أبو الزين شومااف أو شماف بن خضر
    . خمس       سنة في ولد أبوه التي الحنفي القاهأري أبوه الظّاهأري الملكي

وغيره           القرآن فحفظ أبويه كنف في بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة وثلثين
ثم            ذلك وغير والفقه والصرف العربية في ولزماه الفقيه تنم على واشتغل

شرح            وفي الصرف عليه فقرأ بالقاهأرة حينئذ وكان شيخ مال لشيخه نقله
عبد             العز على وقرأ تأليفه مان كلهأما الدرر شرح وفي النحو في الرشادأ

بين            ماا الشفا عنه وحمل للقصرائي الصول في المار شرح البغدادأي السلم
غيره            عليه سمع وكذا الكويك، بن الشرف على له بقراءته وسماع قراءة
في            العطار بن الشهاب على وقرأ الدين، وسيف الهمام ابن عند وحضر

المقدس            بيت وزار وحج عمرو، بجاماع شيخنا على سمع بل وغيره البخاري
وعرف          وغيره المقسي بن التاج وصحب بالصرغتمشية الكتب خازن واستقر
ماهدي           مان يشبك الدوادأار وكان وتفنن، فضيلة ماع والكياسة العشرة بلطف

خزانة            في ًا غالب انجمع وبعده له لمحبته إليه يصغي دأوادأاره لجانم لمصاهأرته
الماور           تلك عن وأعرض وغيرهأما؛ بالروضة ماسكنه وفي إليها، المشار الكتب

علي            وعرضها الخزانة كتب لرؤية مارة خطبني انه واتفق ماعه، جلوسي وتكرر
ًا            تألم وأظهر للكاساني البدائع كتاب أظن فيما جملتها مان وكان ًا، واحد ًا واحد

وشكى              علي يقرأ كان ناسخ إلى حضر أن ألبث فلم وفارقته مانه؛ ماجلد لفقد
يكتب              كان ماجلد وعنده نسخ أجرة عنده وله ماات النبرواي الدين ناصر أن لي

إليه            المشار المجلد فكان مانه فطلبته لجرته به التوصل رجاء وأخره مانه
بحسن            ذلك فكان بدينار عليه وأنعم ففعل الترجمة لصاحب به بالتوجه فأمارته

ثم               أكثر أو سنة نحو ماتعللً انقطع حتى طريقته على يزل ولم يظّهر، فيما نيته
المهراني           بمنشية وتسعين خمس سنة رجب خاماس الثلثاء يوم في ماات
البرهأاني            الخزانة في بعده واستقر الله رحمه ودأفن الغد مان عليه وصلى

الكركي.
.   . ماحمد          في القسم بن العزيز عبد بن أحمد بن علي بن خضر

بن -                 697 الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن خضر
   . اثنتين          سنة ولد الناشري العباس أبو الله عبد بن الرحمن عبد ابن عمر

وصار           وعمه الدين ماوفق القاضي والده عن وأخذ ًا، تقريب وسبعمائة وتسعين
ونظّر          بزبيد الواثقية إمااماة ولي ماستحسنة، بنوادأر يتحدث فاضلً ًا فقيه

. وعشرين      سبع سنة وماات بتعز؛ المؤيدية
 

أبو -              698 البهاء سعيد أبي بن يعقوب بن دأاودأ بن الخضر بن ماحمد بن خضر
ثم              الحلبي سليمان أبي بن الحياة أبي بن الله عبد أبي الشمس بن الحياة

   . سنة        بحلب ولد المصري بابن كأبيه ويعرف أبوه التي الشافعي القاهأري
عن           وأخذ بالعلم واشتغل القرآن فحفظ بها ونشأ وسبعمائة وثمانين خمس

وسمع         وطائفة البيجوري البرهأان عن وبالقاهأرة وغيره الحلبي البرهأان
وبالقاهأرة          السحقي والشريف ايدغمش وابن صديق ابن على بحلب الحديث
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العراقي          والولي الشاماي والشمس الحنبلي والجمال الكويك بن الشرف على
البيجوري          علي بن ماحمد والشمس البوصيري والشمس والده مانهم وآخرين

    . وماسلم     البخاري ماسموعاته ومان الهداية قاري والسراج البطائحي والشهاب
والشفا           جميعه أو أحمد ماسند وجل مااجه وابن والترماذي دأاودأ وأبو

قدوماه         وكان للترماذي، الشمائل وجل هأشام لبن والسيرة والستيعاب
عنه             حملت الفضلء مانه سمع بها وحدث فاستمر صغير وهأو والده ماع القاهأرة

والتهجد          والصيام للتلوة ًا ماديم للتكلف ًا طارح ًا ماتواضع ًا خير وكان أشياء،
وللسيرة          للصحيح القراءة حسن الروح طويل الشيبة مانور الديانة ماتين

المتون          مان لجملة استحضاره كثر ولذلك لقراءتهما الدأماان كثير اليعمرية
الحديث           قراءة في والده ماوت بعد واستقر بخطه، الكثير كتب والغزوات،

وكان          سكنه، ماحل بالناصرية وأم بالجمالية السيرة وقراءة الجديدة بالشرفية
تجرع            على والصبر العيال ماقاساة ماع ذلك كل السعدية الخانقاه صوفية أحد

 . ماات            بذلك ليرتفق اينال الشرف عمارة في الكتابة إلى ذلك أدأاه حتى الفاقة
. وإيانا        الله رحمه سبعين سنة القعدة ذي في

بن -             699 عطية بن أحمد بن الكريم عبد بن سمنطح بن ماحمد بن حضر
        . صديق   ابن وثمانمائة خمس سنة في له أجاز المكي القرشي ظهيرة

. وغيرهأم        الهادأي عبد ابن وابنة والمراغي والهيثمي والعراقي
ثم -           700 الجعفري الصل البحيري علي بن خضر بن ماوسى بن خضر

ابن.             خالط مامن الشعر به يزن وطبع وماجون ظرف فيه عشير رجل القاهأري
بعض            في عنهم يتكلم وصار الجيعان كبني وغيره جدة صيرفي الرحمن عبد

على           سمع بحيث الخير وماجالس الجماعة على ماحافظّة ماع الشرفية جهات
للخير             ماتوجها كان له ًا ولد أثكل وقد مارة، غير وحج النبوية السيرة غالب

فصبر.
701.         . وثمانين -     اثنتين سنة الخر ربيع في بمكة ماات الفراش ناصر بن خضر
702    . وليس -       الطب يتعانى كان الحكيم الزويلي السرائيلي الدين زين خضر

نصر              بن حسن البدر الصاحب عند فراج سعد نوع له تحرك لكن بالماهأر فيه
ينشد              انه حتى المشاركة زعمه ماع ًا تقليد الدولة أعيان مان جماعة عند ثم الله

مارض              أن إلى الناس يداخل زال ول فيه، مانطبع غير هأو بما ويذاكر الشعار
طول            وانفق مالطفته في عليه السلمي العفيف ابن ماع يدخل فصار الشرف

ابن           بتوسيط الوالي الشوبكي عمر وأمار لتقصيرهأما ذلك أن فظّن مارضه
بعد             مارة الوالي وراجعه إليه فأضافه خضر حضر حتى كلماه تم وماا العفيف

إن             دأينار آلف ثلثة للسلطان عندي يقول خضر وصار ينفك ل وهأو أخرى
ويتمرغ            ذلك ويكرر يوسط حكيم عمر يستغيث وبقي ذلك يفد فلم أبقاني

فهانت             نفسه سلم فإنه العفيف ابن بخلف وجه أقبح على السيف جازه حتى
وأربعين         إحدى سنة القعدة ذي في وذلك خير -    703ماؤونته، أو الزين خضر

      . ووالد     الحبار بكعب يعرف ماسجد شيخ الحنفي القاهأرة نزيل الروماي الدين
الزين            عنه أخذ ومامن ودأرس يكرماه جقمق الظّاهأر كان مامن الحنفي البرهأان
وأثنى            الظّاهأر؛ أيام بعد المقدس ببيت ماات إنه وقال المنشاوي؛ الرحيم عبد

. بكر         أبي بن بردأى تغرى عليه قرأ وكذا عليه
704       . أيام -     في السلطنة نائب تمراز ماعه تعصب السعداء بسعيد الخادأم خضر

بعد             ثم السعداء سعيد ماشيخة عن به البللي الشمس صرف حتى فرج الناصر
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وعد           لصاحبها المشيخة ورجعت تمراز؛ بقبض المار لمجيء صرف أيام عشرة
.      . فينظّر   ترجمه مان رأيت وماا كرامااته مان ذلك

 
705  . يقرىء -         مامن دأماشق مان البرانية الشاماية نزيل الشافعي الكردأي خضر

وتدين            نفس انطراح ماع الفقه في يقرىء وكذا فيها؛ لتقدماه العقليات في
وأكثر              شيء على يبقى ول وضوء غير على وهأو صلة وقت يدخل ل بحيث

أنا              ذلك عن لماه لمن وقال الخلق أمااكن عن يتحاماى ول المالق زائد أوقاته
عجلون             قاضي بن التقي وكذب الحلق، هأذا مان إل العرب كلم أعلم لم

بالبقاع            وأبوك كنت أنا للبقاعي وقال الشاماية، مان ماعلوماه قطع بحيث ًا صريح
وذاك            الرجلين، أعلم وهأذا ًا أيض الشاماية نزيل ضياء ماع يتجاذب كان وربما

. ًا  احتراما أكثرهأما
إحدى -            706 سنة رجب في بمكة ماات العدواني بحر بن ماصغر بالضم خضير

وأربعين.
عمر -              707 بن الله عبد بن ماحمد بن راجح بن مانصور بن ماطيرق بن خضير

.      . يزدأ   فلم فهد ابن ذكرهأما العمري ماسعودأ ابن
708 . حفظ -          المكتب الشافعي الزهأري القاهأري ثم الدنجيهي عمر بن خطاب

والجمال          الحمصاني بن والشمس الجللي يس على الكتابة وجودأ القرآن
خمسين            على زيادأة بخطه وكتب الدين، سعد ابن علي قبلهم ومان الهيتي

بل           وغيره القاماوس الدوادأار يشبك استكتبه مامن الكتاب أحد وصار ًا ماصحف
ذا            العيال كثير وكان الجهات، مان كثير في وتنزل ماصحف؛ في والسلطان

للتكتيب           التصدر وظائفه ومان كفالته، في وغيرهأم وعمته وأبواه ثلثة زوجات
ماصحف           وقراءة البخاري قراءة وكذا فيه ماصحف قراءة ماع الزبكي بالجاماع

. دأين            ماع العربية في ويشارك بالدأب يتعلق كان أنه وبلغني السلطان، بتربة
. الربعين         نحو عن وتسعين إحدى سنة شوال في ماات

بالتخفيف -            709 الغزاوي الزيني يحيى بن يوسف بن ماهنى بن عمر بن خطاب
النواحي            تلك عرب أماراء مان وجده وأبوه بعجلون الشهيرة القبيلة إلى نسبة
      . وثمانمائة     تسع سنة رجب في ولد الشعري الشافعي الدماشقي ثم العجلوني
أذرعات              إلى أماه ماع فتحول أبوه قتل ثم القرآن بعض فقرأ بها ونشأ بعجلون

أماية              بني بجاماع وعشرين إحدى سنة في به وصلى بها فأكمله دأماشق إلى ثم
لبن          الطيبة وبعض والشاطبية النحو وألفية الصلي والمنها التنبيه وحفظ

والشمسان          عذراء خطيب بن البرهأان مانهم جماعة على وعرض الجزري؛
وآخرين           بهادأر بن والتاج شهبة قاضي بن وبالتقي وبه والكفيري البرمااوي

عن          والصول القابوني والعلء البيجوري الشمس عن العربية وأخذ تفقه
على            البقرة أثناء إلى ًا جمع ثم ًا إفرادأ بالسبع وتل والشرواني الهندي حسن

الجزري             ابن على وسمع ًا، أيض يكمل فلم غيره على جمع وكذا الجزري ابن
وغيرهأم،          وشيخنا الدين ناصر وابن الحبال بن والشهاب المصري والمحيوي

وحضر            المالء، في شيخنا عن وكتب وأربعين، ست سنة في القاهأرة ودأخل
ذكائه،           بوفور الفضائل في وبرع الفنون في وتقدم وغيره؛ القاياتي دأروس

بعد             وصار خلق به فانتفع للقراء بدماشق تصدى وكذا بها وأقرأ بمكة وجاور
في            وناب أمااكن عدة في ًا أيض ودأرس مادافع، بلدأ البلد شيخ البلطنسي

واستقل            شهبة قاضي بن البدر بعد حجي بن النجم عن البرانية الشاماية
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المحاضرة           ولطف العشرة وحسن التكلف طرح ماع ذلك كل الركنية، بتدريس
وإجادأة           ماجالسته تمل ل بحيث والنوادأر الدأب مان ماستكثرة بجملة والمذاكرة

والصدع          النشاب، ورماى الحايين بعض في به والسترواح الشطرنج لعب
ووفور          الحرماين أهأل ًا خصوص الغرباء ماع والقيام فيه والمخاشنة بالحق

 : إياهأما            أنشده حيث شيخنا عنه كتبه ماا عنه وكتبت بدماشق لقيته المحاسن،
عندي السم المسمى ليس
فكـذا

أهأل مان الحفاظ حققه
النـظّـر

ولطف ظرف وشاهأدي
طبـعـا

ابن الماام السلم شيخ في
 حجر

ماات              حتى جللته على يزل ولم ماعجمي، في أودأعته ماما ذلك غير عنه وكتبت
ًا             ماطير ًا يوما وكان أماية بني بجاماع عليه وصلى وسبعين؛ ثمان سنة رماضان في

يخلف            ولم المصلى باب خلف بالروضة وفدن حافلً ماشهده فكان ذلك وماع
. وإيانا           الله رحمه المحاسن وجمع التفنن كثرة في ماثله هأناك بعده

710   . بضع -        سنة ماات القائدي المغربي الطرابلسي سعيد بن الله خلف
وأربعين. 

نزيل -           711 المالكي المصري النحريري الزين أحمد بن بكر أبي بن خلف
         . الشيخ  على وبحث وسبعمائة وأربعين أربع سنة ًا تقريب ولد النبوية المدينة

الحكم             في وناب الفقه في وبرع الحاجب ابن شرح وفي ماختصره بعض خليل
إلى            توجه ثم بفوت، ماصعب لبي الموطأ القلنسي مان وسمع ودأرس وأفتى
. والعبادأة         والنجماع والفادأة والتحديث بالتدريس ًا ماعني بها فجاور المدينة
عشر              سنة في البخاري صالح بن الفتح أبو عليه وقرأ الفضلء مانه سمع وحدت

فهد            بن التقي وكذا النفطي أحمد بن الرحمن وعبد بالعلماة ووصفه وثمانمائة
ًا              حديث عشر ثلثة فيه ًا جزء عليه قرأ بالمدينة عشرة اثنتي سنة الحجة ذي في

العزيز           عبد بن ماحمد الشمس عليه وعرض المذكور الموطأ مان ماوافقات
وآخرون           الشمني التقي مانهم لخلق وأجاز عشرة، أربع سنة في الكازروني

  . في            ماات فهد بن النجم صاحبنا عند ماسائل عن أجوبة وله الحياء، في بعضهم
. بالمدينة     عشرة ثمان سنة صفر

712 . قال -            التي عمر والد القاهأري الطوخي الله عبد بن حسن بن خلف
        : إليه   يهرعون والخلق لداره ًا مالزما التلوة كثير كان أنبائه في شيخنا

زادأ           بمصر؛ المعتقدين أحد وهأو دأونه ومان السلطان عند ماقبولة وشفاعاته
وكذا            إليه؛ النائب سودأون لتردأدأ برقوق الظّاهأر أيام في ذكره واشتهر غيره
أماره             فضخم السلطان عن يأتيه السر كاتب الله فضل ابن ماحمد البدر كان

     . تاسع       في لشيخنا كما ماات حوائجهم في الناس وقصده صيته وبعد لذلك
إحدى،             سنة الول ربيع عشري الثنين يوم في غيره وقال الخر، ربيع عشر

. الله      رحمه المقريزي عقودأ في وهأو
البحار -            713 مالك القحطاني ماقدم بن ناصر بن ماهيوف بن حسن بن خلف

  . في          ولد الهند مان كلبرجة ماتملك أحمد المغازي أبي الشهاب بدولة القائم
       . في    وبالغ ماطولً عقودأه في المقريزي ذكره وسبعمائة تسعين سنة حدودأ
أعظّم           ويواسيهم والفقراء والشراف العلماء يحب ًا جوادأ كان وإنه عليه الثناء
بني           أشراف سيما النائية بالمااكن مانهم يعلمه لمن بالرسال حتى ماواساة

صيانته               ماع به وظفر إل لمار توجه ماا انه بحيث ًا ماظّفر يزل لم ولذلك حسن
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          . اشتمل  لما زمااننا في العالم أفرادأ أحد فهو وبالجملة قال الفواحش ومانعه
وبسط           الحرماة ووفور الكلمة ونفوذ والشجاعة والكرم والورع الدين مان عليه

أوص          الشهاب سلطانه ماات لما إنه بحيث الدول في ابن  ɉاليد المظّفر  ɇبه أبا
فاماتثل             خلف الملك على تغيروا فل مالككم قيام أردأتم إن وقال أحمد شاه

فيم            وأقاماه له يزل لم ماا المكينة المكانة مان له وصار فيه  ȧوصيته، أقاماه
 : قصيدة      في نظّمه مان وأنشد أبوه

ٍر دأنانيردأاره زار زائر دأاري زار وإن يحمـل الخز خلفها تب
مان             بذلك ًا ماقصودأ ًا مامدح وكان بزمان بعده تقل إنما لنه وفاته يؤرخ ولم

وغيرهأم    ماكة ناظر -        714شعراء المصري الدين صلح المعطي عبد بن خلف
 .     .       . أنبائه  في شيخنا ذكره إحدى سنة الول ربيع في ماات والحسبة المواريث

الصل -             715 المغربي عيسى بن دأاودأ بن أحمد بن ماحمد بن علي بن خلف
      . بتروجة    ًا تقريب وسبعمائة ستين سنة ولد الشافعي السكندري المولد التروجي

بن             ماحمد بن إبراهأيم البرهأان العلماة خاله به انتقل ثم اسكندرية قرب قرية
وأربعي           القرآن بها وقرأ فقطنها، لسكندرية والده ماوت بعد الشافعي أحمد

للفاكهاني          النحو في والشارة الفقه في كلهأا والمنهاج والحاوي النووي
بن            أحمد الشهاب عن الفقه وأخذ الصلي، المنهاج وبعض مالك ابن وألفية

بن           أحمد بن ماحمد الدين ناصر والقاضي البرهأان وخاله الفرنوي إسماعيل
بن           ماحمودأ والجمال السنديوني والشمس الرحمن عبد بن ماحمد والنجم فوز

أبي            عن والنحو الرشيدي الرحيم عبد بن وماحمد المعطي عبد بن عثمان
فيه            ينتفع ولم بالطواب عرف التونسي اليمني يعقوب بن حسن بن القسم

وحج          الندلسي، العقيلي ماحمد بن إبراهأيم البرهأان بالعلماة انتفاعه بأحد
السراج           دأروس وحضر القاهأرة إلى وتردأدأ وثمانمائة تسع سنة أولها ًا مارار

وأجازه          القفهسي والجمال الجلل وابن خلدون ابن المالكية ومان البلقيني
كتاب            عليه وسمع النووية، الربعين الفرنوي شيخه على قرأه وماما عرفه ابن

جنايات            في لخصت قال أنه عنه وذكر وأجازه؛ الشافعية فروع في المنتخب
الجهمية            على والردأ الحديث في المرتب وله قال ماسئلة آلف عشرة الحاوي

أنه           ثقة وهأو البسلقوني يوسف بن عمر السراج وأخبر اسكندرية، وفضائل
هأو           وقال المناوي والصدر والعراقي الملقن وابن البلقيني باستدعائه له أجاز

وإنه            سكندرية عليهم قدوماه حين الموطأ جميع الملقن ابن على سمع إنه
على           ًا وماسلم والبخاري الدماامايني بن البدر بقراءة ماجلس في الشفا سمع

بل             الشافعية شيخ وصار فوز، بن التاج بقراءة كلهأما القاضي الريفي بن التاج
فأباهأا           وماناصب وليات عليه عرضت أنه وحكى مانازع؛ بغير بالثغر والمالكية

       . عليه      فقرأ باسكندرية لقيه وقد البقاعي قاله يده كسب مان يرتزق كونه ماع
في           المذكور البسلقوني السراج ماع بحضرته بح إنه وقال الجزاء، بعض

إذا              وأنشد الخصم ماع الحق أن وأظهر المراء فترك فيها ماعه الحق كان ماسئلة
         . أربع   سنة رجب مان الوسط العشر في باسكندرية ماات البيت حذام قالت

. وإيانا    الله رحمه وأربعين
716. كيفا -             حصن صاحب العادأل اليوبي أحمد بن سليمان بن ماحمد بن خلف

ليلًوماعه             الماضي خليل بن أحمد الكامال أخته وابن عمه ابن على وثب
في             ودأام الحصن ماعامالة مان أرغيس قلعة إلى الكامال فر بحيث رجلً أربعون
بنو             الرحمن وعبد وأيوب العابدين زين عليه هأجم أن إلى سنين سبع المملكة
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ماسرعين            وبادأروا الحمام في فقتلوه سليمان العادأل ابن ماحمودأ بن على عمه
تنقض           فلم بالصالح ولقب أولهم ومالكوا فقتلوه بالديوان وهأو هأرون لولده
قرايلوك             بن بك علي بن بك حسن الماير لختلفهم مانهم انتزعه حتى السنة

يديه،             بين ًا صبر وقتلهم وستين ست سنة القعدة ذي في آماد صاحب عثمان
دأيار              مان قلع عدة على بك حسن استولى بل سنة، وخمسين بضع ابن وهأذا

بني             مالك أول مان مالوكها وكانوا للحصن أيوب بني ماملكة بذلك وانقطعت بكر
ذا            ًا ماقداما ًا بطلًشجاع العادأل وكان يريد، لما الفعال فسبحان لمصر أيوب
ماما             البارزي ابن الصدر بقول الشارة وإليه بذاك ليس نظّم وله وقوة بطش

 : كتاب     صدر إليه به كتب
الحصن الكامال بموت قالوا
وهأت

وصـدف عنها حادأ قد وعزهأا

ماضى كان إن فقلت
كاماـلـهـا

ًا فيها فإن مان عن خلف
سـلـف

ثم -            717 المشالي ماحمد أبو الزين علي بن ماحمد بن ماحمد بن خلف
. التي           ماحمد النجا أبي والد الشاذلي الشافعي ثم الحنفي القاهأري الشيشيني

بالنحرارية             جودأه ثم القرآن فقرأ ًا يتيم بها ونشأ الغربية قرى مان بمشال ولد
العباس             أبا وصاحبه الحنفي ماحمد الشيخ ولزم القاهأرة قدم ثم زين؛ ابن على
البديع            عنه أخذه وماما وغيرهأا والعربية وأصوله الفقه في انتفع وبه السرسي

شرحه            عليه قرأ وكذا وبغيره، به وأجازه ًا بحث الساعاتي لبن الصول في
أشياء           الهمام ابن وعلى الدين أصول البسطاماي على وقرأ الهندي للسراج

مان           الخرة في المنجية العقائد في المسايرة ومانها والنقليات العقليات مان
به؛              الله نفع الجل الشيخ الله في بالخ فيها وصفه إجازة له وكتب تأليفه،

أهأليته          وصادأفت والفادأة الستفادأة أحسن فلقد وتحقيق بحث قراءة وقال
فأجزته             ماعناهأا في كان ماا وكل بل بها إجازته فوجبت القراءة على ماتقدماة

مانه            والمسئول وماعقول، ومانقول وعربية أصول مان به أجزت وبما الفن بهذا
ماجيب،             جوادأ قريب سميع إنه به النفع يديم تعالى والله الصالح بدعائه تذكرى

العباس              أبي ماع أولً له ببحثه أشار عليه المسايرة قراءة رام لما أنه وبلغني
فيما           له وقرض وبشيخنا عليه وسمع بالقاياتي اجتمع وكذا ففعل؛ السرسي

علم            في وواحدة الدين أصول في فاثنتان كثيرة وهأي ماناظيمه بعض قيل
المبشرة           سماهأا الموت أحوال في وأخرى النبوية السيرة في وأخرى الحديث

وأخرى            الكنز شرح في وأخرى الحنفية فقه في وأخرى العربية في وأخرى
القرآن            وجوه اسمها وأخرى الثلثة مان واحدة تكمل فم الشافعية أصول في

وشرح          وشرحها السلسلة سماهأا الكلم علم في رسالة وعمل وشرحها
القادأرية            زاوية في ولقيته التلخيص، كنظّم ذلك وغير الله عطاء لبن الحكم

ابن             إلى يميل فاضلًمامن وكان أكتبها، لم أشياء لفظّه مان فسمعت بالقرافة
ذلك            بسبب النويري القاسم أبو عليه وقام المكية فتوحاته في وينظّر عربي

وتصدى             بقوة الله نصر ابن جاماع ماشيخة في استقر الخر وفي بلغني، كما
يسيرة           مادة في حينئذ المنهاج وحفظ الشافعي ماذهأب على والفتاء للقراء

وقد            هأذا كل المنظّوم؛ الديريني وتفسير للصغاني المشارق ذاك إذ حفظ وكذا
المحرم            ثالث الخميس يوم في ماات حتى بقوة واستمر السبعين على ناف
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. عنه             وعفا الله رحمه فيها النجا أبي ماقام دأاخل ودأفن وسبعين أربع سنة
والصيام            والصلة الوضوء حال شرح في الكمام زهأر تسمى قصيدة له ورأيت
وكذا             عشرين سنة الول ربيع في لها كتابته هأو أرخ الشافعي ماذهأب على

أهأل             مان الصدق أهأل وطريقة الحق أهأل عقيدة له كذلك المؤرخ بخطه رأيت
في            وعندي وأخيه؛ إبراهأيم والد القطبي العلء له قرضها الخلق مان السنة

     . الغالب       كان بأنه ولده وترجمه نحوية ألغاز نظّمه مان ماعجمي مان ترجمته
عن            الطريق أخذ وأنه نقله مان والكثار أهأله كلم وماطالعة التصوف عليه

على            العاماة لجمع ًا ماحب وكان الحنفي لمحمد بينهم مان يشير كان جماعة
والبرلس             القاهأرة مان بكل فأقام بلد في القاماة طول مان السآماة كثير الذكر
شاب            وهأو قدماها وكان بقوة مانيته كانت حتى مادة بالقاهأرة ثم واسكندرية

الطريق             علم في ماعه فتذاكر ًا رجلًصالح وصادأف فيها النجا أبي بضريح فبات
ول              أماره عقل ماذ ًا أحد يغتب لم وانه عجيبة؛ قعقعة للتابوت وسمع طابا بحيث

وبعد             الشديد البردأ في حتى التهجد على المداوماة ماع بحضرته ذلك مان ماكن
في          والمحبة والتأني الخاطر وسعة الكلم وقلة المطالعة ومالزماة الشيخوخة

. عنه            وعفا وإيانا الله رحمه أحواله وسائر ماعيشته في التأنق وعدم الخمول
.      . سليمان     بن ماحمد ابن في كيفا حصن صاحب اليوبي خلف

718        . ربيع -   ثامان في دأماشق مان النووي بالبيمارستان ماات المصري خلف
سنة            عشرين مان أكثر دأماشق بجاماع ًا ماجاور وكان وخمسين؛ سبع سنة الول

. به       ونفعنا الله رحمه والصلحاء العلماء يخدم
ثم -            719 الميم بفتح المتناني سلماة بن خليفة بن الرحمن عبد بن خليفة

مامن           الصلحاء الفضلء أحد المالكي البجائي ثم ماشددأة نون وبعدهأا المثناة
اللفية             عني وحمل زروق أحمد ماع بالقاهأرة لقيني انه قال بل بالمدينة لقيني
بمكة             لقيته ثم إجازة له وكتبت الكثير وعلى ماني وسمع وقراءة ًا سماع ًا بحث
ليقيم             ذلك في ًا ماخطوب جبر بني ماع وسافر وغيره، قاضيها عند يحضر وكان

. ًا    قاضي أو ًا مادرس عندهأم
 

720 . حضر -           المكي الفاخوري الخزاعي سالم بن خليفة بن ماحمد بن خليفة
النبوية            السيرة جماعة بن العز على وسبعمائة وستين سبع سنة الرابعة في

شعيب           برأس النبوي المولد خادأم وكان الستدعاءات، في وأجاز له الصغرى
ماستهل             في وماات بمنزله، وانقطع بأخرة أضر ًا دأين ًا خير ماكة، مان هأاشم بني
     . في       فهد بن التقي ذكره بالمعلة ودأفن بمكة، وثلثين ثلث سنة المحرم

ماعجمه.
بيت -          721 نزيل المالكي الجابري المغربي ماوسى بن ماسعودأ بن خليفة

أشهر           بخليفة ولكنه ًا أيض الرحمن عبد ويسمى التي ماحمد ووالد المقدس
علي             بن الرحمن عبد بن ماحمد بن ماسعودأ بن خليفة فقال بعضهم ونسبه

         . له  وصارت المغاربة ماشيخة وولى ًا دأهأر المقدس ببيت أقام أعلم فالله
والفضل،          والتعبد بالصلح وذكروه فيه الناس اعتقادأ وتزايد وجللة وجاهأة

مامن             فإنه الهمام بن الكمال عنه واعتذر عربي، ابن كلم يقرىء كان ولكنه
يؤول              كان وإنما عربي لبن ينسب ماا يعتقد يكن لم بأنه المقدس ببيت لقيه

نحو              أو الصلح، عن النسان يخرج ل والغلط قال كلماه بتأويل مانه ًا غلط كلماه
هأذا              خليفة عن أخذ ومامن شريف، أبي بن الكمال صاحبنا مانه سمعه ماما هأذا
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ببيت.            وثلثين ثلث سنة القعدة ذي ماستهل السبت ليلة في ماات ولده
بن            الشهاب عن وبلغنا عنه، وعفا الله رحمه ماامال بمقبرة ودأفن المقدس

أنه             لماه هأذا شريف أبي ابن وجد بالقدس المالكية قاضي عوجان بن سليمان
عليه              الله صلى عليه للسلم دأخل لما أنه النبوية بالمدينة وهأو المنام في رأى
الله               رسول يا فقلت قال إليها رجعت إذا ايلياء غفير على سلم له قال وسلم

. خليفة    قال هأو ومان
722       . وأربعين -     ًا نيف للعبادأة به انقطع ماعتقد شيخ الزهأري ثم المغربي خليفة

وعشرين.           تسع سنة المحرم عشري حادأي في بالحمام فجأة ماات سنة
ًا            ماحترما وكان كثير؛ شيء له ووجد بالصحراء دأفن ثم بالجاماع عليه وصلى

. الله     رحمه لخفر زائد ًا ماهاب
.       . ماوسى     بن ماسعودأ ابن في ماضى المقدس بيت نزيل المغربي خليفة

في -          723 عندي يحضر مامن وإمااماه النفيسي المشهد نزيل الضرير خليفة
   . صفر          في ماات ضبط ول إتقان بدون الوعظ يشبه بما إلمام وله الصرغتمشية

. وتسعين   ثلث سنة
 

ماوسى -            724 بن علي بن إبراهأيم بن الرحمن عبد بن إبراهأيم بن خليل
البهوتي           السدي القرشي الزبيري الزين بن البرهأان بن الجودأ أبو الغرس

ثم         والقرشي بالمنهاجي ًا قديم ويعرف الشافعي القاهأري الدماياطي الصل
الفتح           أبي الشيخ عند مادفون العلى جده وماوسى مانصور بإماام الن

ذلك            وغير وأراض بهائم مان ثروة ذا كان علي وابنه باسكندرية الواسطي
بذلك             أخبرني حسبما ماات حتى بها ًا مانفردأ بهوت في الله إلى وانقطع فتجردأ

ونشأ            بدماياط ًا تقريب وثمانمائة وثلثين ست سنة في ولد وانه الترجمة صاحب
وحفظ            الرحمن وعبد السلم عبد والد البهوتي ماوسى الفقيه على فقرأ بها

والشاطبية        النووي وأربعي والعمدة واليافعي للغزالي السلم عقيدتي
الحديث          وألفية للخرفاني وكذا الجزري لبن التجويد في وماقدماة والرائية
وشرحها          الملحة ماع النحو وألفية المجدي لبن والفصول الفرعي والمنهاج

للجمال         الميقات ورسالة الزنجاني وتصريف هأشام ابن وقواعد لمؤلفها
ذلك          وعرض الثاري؛ شعبان وبديعية الميقات في الزينية والجداول الماردأاني

والتقويم            عنه الميقات أخذ ماع الطبناوي ثم الهيثمي ماحمد ابن علي على
وكتب            بخطه، كتبها نسخة مان ماسلم صحيح وجميع بل بقراءته الهألة وجداول

صاحب            بخط ووقفت رأيتها، ًا بيت خمسين دأون أرجوزة ذلك بكل إجازة له
ورسالة          وإيساغوجي ماالك ابن وألفية النسائي كرباعيات أشياء على الترجمة

مان              ًا وحديث البخاري أول مان حديثين شيخنا على قرأ بل الطب في أيوب ابن
ولسنده          بشرطه للمسلسل المسمع لفظ مان سماعه بعد الشفا أول

وخمسين؛           إحدى سنة الثاني ربيع سادأس في وذلك غيره بقراءة بالكتابين
رضوان             الزين على ًا أيض تاريخه وفي شيخنا وصححه ًا ثبت بذلك له أنا وكتبت

مان          ًا أيض للمسلسل سماعه بعد المذكورين الكتابين مان البعض المستملي
النجم             مان كل على النسائي رباعيات وقرأ بخطه ذلك وأثبت له وأجاز لفظّه

وجودأ            المالكي العلمي يحيى والشرف القلقشندي الله عبد بن أحمد بن ماحمد
عن           الفقه في وأخذ التي؛ المعينية إماام العطائي الشمس على القرآن

القزيط             بن النور على ًا أيض الفقه في وقرأ الذكار، عليه قرأ بل البوتيجي
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عقيدة           عليه وعرض بها السنهورية مان الغربية علي أبي ماحلة المحلي
الرضي           بالعدل ووصفه وخمسين تسع سنة شعبان في إحيائه مان الغزالي

فيه           القراء أحد كان ًا تقسيم المنهاج وأخذ العامال؛ العالم المحصل الفاضل
وأصول           والنحو العرج حسن البدر عن خاصة وفرائضه البكري الجلل عن

السيد            عن والمنطق النحو وكذا المالكي عبادأة بن أحمد الشهاب عن الفقه
ويحيى           النحوي قاسم الزين عن فقط النحو وفي الجوهأرية نزيل الحنفي

الصرف           وفي الحصني العلء عن فقط الصول وفي وآخرين المالكي العلمي
في           قرأ وعليهما والطتاوي الصفدي حسن عن والميقات الحصني التقي عن

أولهما            على قرأ بل السعردأي الدين وعلم الحصني عمر على وكذا التصوف
دأفع            في القادأري أيوب لبن والحيوان والمعدن النبات أذى مان النسان صيانة

وأجاز            وستين؛ إحدى سنة في العقائد في له مانظّوماة ثانيهما وعلى السموم
وحضر         والعجمي؛ القادأري بطريقتي والول تصانيفه وجميع اقراءهأما له

غيرهأما           وإلى البحر في وبيروت طرابلس إلى وسافر وآخرين، العبادأي دأروس
ثم           وآخرين المعيني وجوهأر امااماه وسماه ًا وقت صفي بن بمنصور واختص

   . أشياء         في ودأخل العزيز عبد العز الله على المتوكل المؤمانين لماير ترقى
ماني             سمع وقد وغيرهأا، بهمة ويذكر أسد بن الفضل أبي بني على كالوصية

. بفهمه           بأس ول العباس ماناقب في ماؤلفي عني وأخذ كالمسلسل، أشياء
المزور -           725 ماحمد الشمس والد القاهأري المالقي علي بن إبراهأيم بن خليل

         . ًا   عاماي وكان وستين؛ تسع سنة الثانية جمادأى في ماات التي الصالحين لقبور
. ابنه.   أرخه ًا صالح

726        . ابن -      أحمد بن أحمد بن قاسم أثناء في الخياط العنتابي إبراهأيم بن خليل
. بالقاهأرة        عشرة أربع سنة في ماات وانه ماوسى؛

 
آلف -            727 ثلثة على يزيد ماما والهأا وماا شماخي صاحب إبراهأيم بن خليل

مالوك.             أجل مان وصار مانازع، بدون سنة أربعين نحو المملكة في أقام كورة
بك            مارادأ إن قيل حتى ًا رأي وأحزماهم سياسة وأكثرهأم سيرة وأحسنهم الشرق

ولده              وأمار الن الروم ماتملك ماحمد ابنه على أوصاه عثمان بن بك ماحمد بن
الصلة              إقاماة على أتباعه يحض ًا خير ًا دأين وكان ورأيه، طاعته عن يخرج ل أن

ولم             الردأبيلي علي الشيخ ماريدي مان غالبهم بل بفاحشة بلدأه في يتظّاهأر ول
وكان              فمائة، السراري وأماا غيرهأا يتزوج لم أنه الظّن بل زوجة سوى له يكن

وعساكره             يديه بين الطيور حمل برسم ماملوك ألف له ان حتى بالصيد ماغرى
في             بعده واستقر وستين؛ ثمان سنة في ماات ماقاتل ألف عشرين على زيادأة

. إليها       المشار زوجته مان شروانشاه ابنه المملكة
الدماشقي -             728 الدين غرس ماحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم بن أحمد بن خليل

عرعر          وبابن اللبودأي بابن ويعرف الماضي أحمد والد الشافعي الصالحي
الزين.            مان الرائية وثمانمائة ست سنة الول ربيع في وسمع ولد وبالبطائني

ولقيته             التنوخي، مان لها بسماعه المقرىء اللبان بن ماحمد ابن ماحمد بن عمر
فهد           بن العز ورأيت الستدعاءات بعض على وكتب كلماه فسمعت بدماشق
في              أبي رأيت يقول سمعه أنه حجي بن العباس أبي الشهاب عن عنه أخذ

 . فقلت             طيب تبسم أن بعد فقال أنت كيف له فقلت مايت أنه فعرفت النوم
.  . ماات         بكثير الحديث فقال الحديث أو بالفقه الشتغال أفضل فأيما
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جده -            729 كان حسين، بن شعبان الشرفي شاه أرغون بن أحمد بن خليل
وسبعين             ثمان سنة إيلة عقبة مان ماعه رجع حين قتل مامن عنده ًا ماقدما

سنة               في هأذا ماولد كان ثم تقدم كما قتله بعد أحمد ابنه له وولد وسبعمائة؛
بعض            عند وحضر فقرأ ونشأ عنتاب؛ نائب ابنة وأماه وثمانمائة وعشرين تسع

ًا           زوج أخته وكانت الباسط، عبد بحارة وهأو ماواعيد عدة وفي المشايخ
ًا            سلطان أبوه صار كيف ًا حاضر كان ولذا جقمق الظّاهأر بن ماحمد للناصري

. مافيد      وجه على ذلك لي وشرح
الشافعي -           730 البهائي ثم ًا سكن الحسيني الغرس جمعة بن أحمد بن خليل

      . وسبعمائة      وسبعين سبع سنة بعد ولد خليل بالفقيه ويعرف التي ماحمد والد
البوصيري          الشمس دأروس وحضر وجودأه القرآن فحفظ بها ونشأ ًا تقريب

الحسيني            الشهاب على قرأ يكون أن أستبعد ل بل وآخرين البلقيني والجلل
مان            وسمع غيره أو الوسيمي عند الخط وأتقن بينهما؛ كان لرضاع الماضي
على             مانه فقط والختم المجد أبي ابن على الصحيح آخر إلى المغازي كتاب

والشمس          الجوهأري على مااجه ابن سنن وبعض والهيثمي والعراقي التنوخي
وبولديه          به واختص البلقيني السراج على للنسائي الجمعة وجزء المنصفي

بالشهادأة            وتكسب بمدرستهم، وأم البيت هأذا بني بعض وأدأب العلم ثم الجلل
صوفية           في وتنزل الكتابة، علم وربما الكثير بخطه كتب بحيث وبالنسخ

ًا            خير وكان أصحابنا، مان واحد غير عنه أخذه الجمعة بجزء وحدث البيبرسية
ًا           ظريف ًا ماتودأدأ الدنيا ماتقللًمان باليسير ًا قانع والجماعة والتهجد للتلوة ًا ماديم
أكثر            بحيث الحديث سماع في ًا راغب الشروط في ًا بارع الخط حسن ًا فكه

أخذ             مان يكثر وكان كلماه؛ وسمعت مارة غير رأيته شيخنا؛ على ًء ماسا السماع
حج            بالوالد، اختصاصه كثر مامن وهأو خطه، قديم مان لكونه وتأماله ماصحفي

ذي             عشري خاماس في فمات ورجع ًا أشهر أماره آخر في وجاور مارة غير
ودأفن            وسلم؛ عليه الله صلى النبي زيارته بعد وأربعين ثلث سنة الحجة

. وإيانا       الله رحمه ببيرطاز الن المعروفة بالروحاء
وهأو -          -   - 731 كبة تصغير كبيبة بابن ويعرف المطري حسن بن أحمد بن خليل

      . بالمطرية      ًا تقريب وثمانمائة إحدى سنة ولد النسائي ماعجم في التية بركة ابن
بكر               أبو والزين الهادأي عبد ابن ابنة عائشة مانهم واحد غير له وأجاز بها ونشأ

عليه          فقرأت بالمطرية ولقيته الكويك بن والشرف الرماوي والصلح المراغي
.     . ًا  تقريب الستين بعد ماات ًا واحد ًا حديث

 
نون -         -     732 ثم أوله المهملة بفتح عناق بن خليل الغرس بن أحمد بن خليل

ويعرف   -         الحنفي، القاهأري الدين صلح أو الدين غرس قاف وآخره ماشددأة
           . فقرأ  بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وثمانين سبع سنة رجب في ولد الغرز بابن

الدين           ناصر النحو في شيوخه ومان وغيرهأما؛ والفقه بالنحو واشتغل القرآن
علم             في ًا كثير البشتكي البدر ولزم جماعة بن العز عن أخذ وكذا البارنباري،

مان            الجواهأر في وأوردأت كشيخنا العيان ومادح ًا جد فيه فاق حتى الدأب
 : الجواب         وأول عنه أجابه لغز ماع قصيدة فيه مادحه

والفاضل الدين غرس أماولي
الـذي

الـهـذب دأانـية الدأاب ثـمـر له

مان الحاسدين دأماوع فأجرىالشرق ذرى في حتى لح ومان
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الغـربفضله
بعد               ولده الترجمة صاحب بها رثى نونية مارثية في لشيخنا ًا حسن ًا تقريض هأناك أثبت وكذا

ودأخل              وحج دأونه فمن خضر ابن شيخنا مانهم جماعة عنه أخذ الفضلء وطارح وفاته،
الصوت             حسن النفس ماطمئن سمنه على ًا فكه ًا كيس ًا ظريف ًا فاضلًمافنن وكان الشام؛

         . وأربعين     ثلث سنة شعبان عاشر الجمعة ليلة في ماات الجند زي يلبس ًا جد بالقرآن
 : نظّمه     ومان الله؛ رحمه بالقاهأرة

 فاك استري قلت تبسمتعاينتـهـا حدباء عجوزة
ّدل مان سبحان وأحـنـاك أحداق بقبحالبها ذاك ب

وقوله: 
ًا جعنا قد خليلي وسـيرا ماسرعين فلٍن لبيتفبـادأرا جميع

فطيرا العجين ان وإن لنحويفاجريانهـا قرقوشًة تجدا وإن
وقوله: 

في قلبي ماحبوب وافيت
جبايته

ًا ًا وصادأف يوما به مايعادأ
اقتربا

جئت لما الوعد فأخلف
ًا مانتجز

ًا يمطل وراح ًا حق وجبا ظاهأر

وقوله: 
 الغواني حب في مات فقيرإني النس ابسطالي خليلي

ًا تجدا وإن والـقـيان للمداماة خذانيأوقـيانـا ماداماـ
. سائر       وشعره أشياء نظّمه مان ماعجمي وفي

كثير -             733 ًا مالي كان ماكة، نزيل السكندري التروجي خليل بن أحمد الشهاب بن خليل
            . وتسعين  سبع سنة الن وبنوه وثمانين ثمان سنة شعبان في بمكة ماات للناس المعامالة

بمكة.
ثوران -                 734 ابن الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن غازي بن سليمان بن أحمد بن خليل

أبي              العادأل ابن المحاماد أبي الشرف بن المكارم أبو الكامال ثم الصالح الملك شاه
       . قتل       بعد كيفا حصن ماملكة في استقر يحيى أخوه والتي أبوه الماضي اليوبي المفاخر

ًا              خصوص العلماء ماحبة في طريقته على شيخنا قال كما وكان وثلثين، ست سنة والده
       . مان        بأنه ًا أيض ووصفه نظّم وله قال العدل ونشر حسنة سيرة بلدأه في وسار الشافعية،

له               فقرضه المصرية الديار إلى أبيه عادأة على شعره مان بديوان أرسل وأنه الفضل أهأل
 : البارزي             بن الكمال قول له كتب ماما عليه وقفت ماا لطيف ومان الدأباء،

في مانك غدت إن الشعر أبرح
اليد قبضة

بـن للخـلـيل فإنها بدع غير
أحـمـد

 : قليلًومانه          إليه المشار الديوان مان انتقيت وقد شيخنا، قال
 كالعيون بعدهأم مانعيوني فأجروا بانوا
قبلـونـي ليتهم ياعشقا مات حبهم في

في            واستمر قرضه، مامن شيخنا أن وأظن ذلك، غير دأيوانه مان وانتقى
وخمسين،             ست سنة الول ربيع في ًا صبر فقتله ابنه عليه وثب حتى المملكة

ذلك،            غير نظّمه مان المسبوك التبر كتابي مان ترجمته وفي بالعادأل ولقب
استفادأته              يمكن ماا شيخنا أنباء في وثلثين ست سنة مان أبيه ترجمة في وكذا

هأنا. 
أحمد -            735 والد القاهأري ثم السخاوي الدين غرس علي بن أحمد بن خليل

الشيخ            استنهضه ثم مازوراته في القمني الزين عند مابدئه في كان الماضي،
مان               شيء في هأو وأخذ التجارة يشبه ماما ذلك مان أعلى هأو لما يرقيه فصار
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الظّاهأر            خواص وأحد المال بيت وكيل الحلوي الشمس صحب أن إلى هأذا
بل            ماهماته بعض في فاستخدماه إليه ماعه يتردأدأ وصار سلطنته قبل جقمق

في             زال ول مارعية بذلك أماواله وصارت ًا وقت السعداء سعيد نظّر في واستنابه
ماآربهم؛             قضاء في إليه دأونهم فمن الكابر هأرع السلطنة في استقر فلما نمو

نظّر           وولي البخاري وغيره الزهأري الشهاب عنده وقرأ العيان في وعد
نائب            طوغان عن ًا عوض وأربعين ثلث سنة الحجة ذي في والخليل القدس
وقيل            قال السر وكتاب الوزراء ماشى العيني قال كما فيهما وماشى القدس

مان                طرف في يد له يكن ولم خرج كتفه وعلى يجبي ًا جابي أماره أول كان انه
      . فيه         كان بلغني كما لكن قلت العوام مان يعد كان بل بالكلية العلوم مان علم

رياسته             قبل المقدس بيت وزار مارة غير حج وقد وتدين؛ وماعروف وخير بر
قدمات            انه فقال وأربعين ثلث سنة حوادأث في المقريزي ترجمه وقد وبعدهأا،

فاستوطنها             القاهأرة قدم ثم بها فنشآ صبيان وهأما القدس إلى أماهما وبأخيه به
أقطاعه           في وتحدث سنين وصحبه جقمق بالماير وتعرف المتجر وعانى مادة

تسلطن            فلما والديانة بالخير وشهر بالنهضة فعرف الوقاف نظّر مان يليه وماا
   . أن          بعد ماات انتهى والخليل القدس نظّر وله حتى ماجلسه حضور لزم جقمق

. وأربعين       سبع سنة الولى جمادأى في أسن
صلح -             736 ماحمد بن عيسى بن خليل الصلح بن عيسى بن أحمد بن خليل

   . ذي         في ولد التي ماحمد والد الشافعي الخليلي الصل الكردأي القيمري الدين
عند           القرآن فقرأ بها ونشأ بالخليل وسبعمائة وثمانين ثمان سنة القعدة
الزراتيتي           على فجودأه القاهأرة إلى وارتحل ماروان بن إبراهأيم بن إسماعيل

الكويك           بن الشرف على وسمع وغيرهأما، البوصيري حسب بن علي والنور
بالجازة          شيخنا على المسلسل وببلده وأشياء والبطاقة عرفة ابن جزء

أحمد           والشهاب المذكور ماروان ابن وفقيهه التدماري الله عبد أبي الشمس
الحنف          والشحنة عظّيمات؛ الحسيني حجي بن وإبراهأيم النصيبي حسين بن

للقراءات           وتصدى وغيره الجزري ابن على سمع وكذا الميدوماي، أنابه قالوا
بالخليل            لقيته وحج ذلك؛ في به فانتفع العاماة على وقرأ الخليل بمسجد

. بالقراءات           ًا عارف ًا دأين ًا خير وكان والبطاقة، عرفة ابن جزءي عليه فقرأت
. القبابي             هأريرة أبي لشيخنا أجاز مامن أبيه وجد وستين، سبع سنة في ماات

737  . سنة -           ولد الخليل خدام أحد الخليلي الغرس قازان بن إسحاق بن خليل
أنه            يذكر وكان التدماري، عرفة ابن جزء وسمع ًا، تقريب وثمانمائة عشرة اثنتي

لذلك           ويذكر حجي وابن والتدماري هأو واسماعه الجزري ابن ماجلس حضر
ًا          كثير يستحضر المحاضرة حسن للقرآن ًا حافظّ ًا حسن ًا إنسان وكان اماارات،
سنة            في جرم أماير بسبب الخليل قاضي ماع وطلب الحريري؛ ماقاماات مان
بلده             إلى وحضر ثلث سنة عنه أفرج ثم مادة هأناك وحبس وتسعين إحدى

مارحلة           على عجلن بقرية فتوفي الحرماين ونظّر القدس نائب دأقماق صحبة
الخليل             بلد إلى فنقل وتسعين ثلث سنة جمادأى شهر في الخليل بلد مان

. الله    رحمه بها ودأفن
الشاهأد -          738 الشافعي القاهأري ثم العمريطي عمر بن إسماعيل بن خليل

        . ولكنه    الخط جودأة ماع فيها وتميز بالشهادأة تكسب التي ماحمد الشمس أخو
. فهد             بن التقي على هأناك وسمع حج وقد وحشمة؛ أدأب ماع بالمتين ليس
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سمرقند -            739 مالك وجده أبوه الماضي كور تيمور بن شاه أمايران بن خليل
سبع             سنة وفاته عند ماعه كان لكونه وأعماماه والده حياة في جده بعد

وقد             سمرقند يريد جده بجنة وعادأ سلطنته مان ًا بد الناس يجد فلم وثمانمائة
الماوال          لهم ببذله والعساكر الماراء مان وتمكن الخزائن على استولى

سياسة            حسن ماع وتودأدأ رفق وفيه سيما طاعته في دأخلوا حتى العظّيمة
يبكون            وهأم بها مان تلقاه سمرقند قارب فلما صورة وجميل لهجة وصدق

تابوت            في جده وجثة ودأخلها مانهم فقبلها التقادأم وماعهم الحدادأ ثياب وعليهم
دأفنوه           حتى رءوسهم ماكشوفة ماشاة والماراء الملوك وجميع يديه بين أبنوس

ومالك            ماملكته، تمهيد في الترجمة صاحب أخذ ثم ًا أياما العزاء عليه وأقاماوا
بالري           ماات أن إلى حوادأث وجرت أماره واستفحل بالحسان الرعية قلوب
قفاهأا            مان بخنجر نفسها مالك سادأ زوجته ونحرت تسع، سنة في ًا ماسموما
بقليل،             بعده أمايران والده قتل ثم واحد، قبر في ودأفنا ساعتها مان فهلكت

للمقريزي            ًا تبع ترجمته بردأى تغري بن يوسف وطول عمر، بير ماكانه وولي
. عقودأه  في

ويعرف -            740 الدين سعد بن الدين صلح ماوسى بن البركات أبي بن خليل
     .    . ثلث    سنة رماضان في ماات المماليك كتاب أحد الهول أبي بابن كسلفه

فوسعه           ًا قديم ًا ماسجد وكان قرماوط، ببركة الذي الجاماع صاحب وهأو وثمانين
. مارة          غير وحج وظائف، أرباب فيه ورتب خطبة فيه وعمل

الصل -             741 الندلسي الدين غرس الحميد عبد بن علي بن بكر أبي بن خليل
بابن           كسلفه ويعرف التيين عمر وأخو ماحمد الشمس والد الشافعي القاهأري

بعياله.           بالقيام اشتغل ثم التنبيه مان وقطعة القرآن فحفظ نشأ المغربل
إليه             المشار ولده وأنجبها الملقن بن السراج بن علي النور ابنة صالحة وتزوج

وثلثين            ثمان سنة رماضان عشر ثامان في ماات حتى والعبادأة التلوة ودأاوم
. سنة    وستين أربع عن

. يلوك          قرا بن بك علي بن بك حسن بن خليل
742    . في -         إليه يرجعون كانوا الفلحين قاضي الله حرز بن حسن بن خليل

 . ماات           وغيره الحجار على حضر وقد المراكز ببعض ًا شاهأد وكان الفلحة؛ أماور
.     . أنبائه     في شيخنا ذكره إحدى سنة الخرة جمادأى في

743       . جماعة -     في وثمانمائة أربع سنة بالخليل حديث العجمي خضر بن خليل
.        . القلقشندي    بكر أبو التقي عنهم لنا رواه الميدوماي عن بالولية بالمسلسل

744 .      . أرخه -       ثلث سنة صفر في ماات العشرات الماراء أحد دأنكز بن خليل
العيني.

جيم -    -       745 وآخره ساكنة ماوحدة بينهما المهملتين بكسر سبرج بن خليل
غرس           -  فيحرر وثالثه أوله بضم تاريخه مان تسعين سنة في شيخنا وضبطه

قلعة          نائب أبوه كان المالكي؛ صرغتمش خازندار كمشبغا الكمشبغاوي الدين
ابن              وهأو أبوه وماات وسبعمائة، وثمانين أربع سنة في وذلك هأذا له فولد ماصر

المالكي           الدفري ماوسى الشرف عند القرآن فحفظ تسعين سنة في ست
بعض          وسمع ًا يسير واشتغل للتلمساني، واللمع زيد أبي لبن والرسالة

وتسعين          ثمان سنة في والحلوي البالسي النجمي على للصفهاني الترغيب
العز               بن العباس وأبو العلئي بن الخير وأبو الذهأبي بن هأريرة أبو فيها له وأجاز

شيخنا            وأسمع وحدث وآخرون، المنجا ابن وابنة صديق وابن النجم أبي وابن
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هأريرة             أبي مان بإجازته ًا جزء عليه فقرأت عليه ودألني ولده عليه النعيم أبو
     . سبع         سنة صفر في ماات ًا خير وكان إليه، المشار ماسموعه على أقف أن قبل

. الله     رحمه وستين ثمان أو
اماام -           746 القاري القاهأري القرشي علي بن عيسى بن سعد بن خليل

    . وسبعمائة       الربعين بعد ولد الحسيني المشهد مان بالقرب ماالك آل مادرسة
وعليه           العراقي تخريج ماشيخته القاري ابن على وسمع بالقراءات وعني ًا تقريب
عليه            سمع الطلبة مانه سمع وحدث البخاري، صحيح طرنطاي بن خليل وعلى

والعز          الشمني والتقي البغدادأي السلم وعبد رضوان الزين شيوخنا مان
في          شيخنا وذكره الشمني؛ والكمال الكلوتاتي قبلهم ومان الحنبلي الكناني

  . وهأكذا           قلت عشرة تسع سنة أوائل في وماات ماحمد؛ لبني أجاز فقال ماعجمه
فالله            تحرف وكأنه عشرة سبع قال مان ورأيت عقودأه في المقريزي أرخه

أعلم.
الزين -            747 شيخنا والد القابوني الذرعي علي بن أحمد بن سلماة بن خليل

ابن              صحيح مان الموجودأ على وقفت الله، عبد ابن في التي لعله الرحمن عبد
. بخطه  خزيمة

 
برقوق -          748 الظّاهأري الصفوي شيخ الشيخي الدين غرس شاهأين بن خليل

        . بالحارة    وثمانمائة عشرة ثلث سنة شعبان في ولد التي الباسط عبد والد
إلى             أبيه ماع تحول سنة عشرة خم بلغ فلما المقدس بيت مان الخاتونية
أزبك           خدماة أبيه بعد ولزم فأكثر، ونظّم واشتغل القرآن وحفظ القاهأرة

ماماليك             جملة مان عليه القبض بعد صار ثم ماماليكه جملة قليلًفي الدوادأار
وله            ثم قرماش بن إبراهأيم الخواجا أخته زوج صهره بسفارة برسباي الشرف

سنة             في ثم بالذخيرة المتعلق البهار بيع نظّر ثم حجوبيتها ثم اسكندرية نظّر
أم             جلبان خوند أخت بأصيل تزوج ثم ماباشراته في وشكر نيابتها؛ وثلثين سبع

ثم           للشرف عديلً وصار بها فدخل اسكندرية إلى إليه وحملت العزيز
إلى             نقله ثم الضرب دأار نظّر في وقرر طلبخاناه إمارة على القاهأرة استقدماه

ماع            الخدم يحضر أن وأماره يسيرة مادة بعد مانها استعفى ولكنه الوزارة
الكرك             نيابة ولي ثم المحمل على ًا أماير أربعين سنة في سافر ثم المقدماين

ثم            طرخانا صفد اتابكية ووله نيابتها عن الظّاهأر صرفه الشرف ماات فلما
ًا،             تقريب سنين أربع على زيادأة فيها فاستمر مالطية نيابة فوله نصيحته له ظهر
حلب             أتابكية إلى عنها مانهما الثانية في نقل مارتين القاهأرة غضونها في قدم
شيخنا             بعناية أطلق ثم مانه نائبها لشكوى ًا ماقيد بقلعتها وسجن بها اماتحن ثم

نيابة              إلى نقل ثم كفايته على يزيد بما عليه وأنعم طرخانا، الخليل بحرم وأقام
ماعه              كانت بها تقدماة على دأماشق إلى وتوجه مادة بعد مانها أعفي ثم القدس

ثم              عنهما صرف ثم التقدماة على زيادأة عشرة إمارة إليه أضيف ثم النيابة حين
أول            في وأخرى الظّاهأرية اليام آخر في مارة الدماشقي الحاج إمارة ولي

ثم           إليها فتوجه طرخانا بطرابلس عشرين إمارة وأعطى إينال الشرفية الدولة
تقدماة           اعطاءه المؤيد ورام طرخانا عشرين إمارة على دأماشق إلى أعيد

بها           إليها المشار امارته على خشقدم الظّاهأر أقره ولكن فعوجل بالقاهأرة
يحضر             وأن القاهأرة في بالقاماة له وأذن بل السلطانية الكلف سائر عن ًا ماعفي

إمارته           وأخرج عليه حقد ثم ومانادأماته لمسامارته مارتين السبوع في ماجلسه
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مانها             وتوجه له فأذن بمكة يكون أن مانه فالتمس المقدس لبيت بالتوجه وأماره
الظّاهأر            ماات فلما وغيرهأما، وبغدادأ الحلة ودأخل العراق إلى العراقي الحاج ماع

جمادأى             في بها مانيته كانت حتى فتمرض طرابلس إلى ثم حلب إلى رجع
يتعانى             وكان لنفسه؛ أعدهأا كان تربة في بها ودأفن وسبعين ثلث سنة الولى

جيد           وفهم والشعر بالتاريخ حسنة وماذاكرة فيه وماشاركة اشتغال ماع الدأب
الجواهأر            في أودأعته ماما لنفسه أنشدني ماا عنه وكتبت البردأة؛ خمس وقد

 : شيخنا   به وخاطب
ٍة القضاة في مان وقائل

بـأسـرهأـم
ّله تقوى يلزم ًا ال بل طر

ضجـر
بالخلق الحكام في ويرأف
كلـهـم

إلى ليل كل في لهم ويدعو
السحر

أولو الماام فهو لها فقلت
النـهـى

بني العسقلني شهاب وذاك
 الحجر

فـن كـل في كتب له
لـقـارىء

مان للبخاري عجيب وشرح
الخبر

ير لم والتصريف النحو وفي
ماثلـه

وفي والبيان المعاني في كذا
الثر

 : ًا      أيض عنه كتبته بما شيخا فأجابه
العلم أثمر فضٍل غرس أيا

والندى
أطيب وماا أزكى ماا فلله

الثمـر
ًا وينشي يجودأ ماـا بـالـغـ
أرادأه

ًا فمستطلع وماستنـزل دأر
الـدرر

بالنظّم حركت قد الخير لك
ًا خاطر

وماا ولت العمر في مادة له
شعر

نعماك طوق جيدي وقلدت
ًا جـائد

ً ًا فغال ًا ونطق الخبر صادأق
والخبر

خـلـيل اسمينا ماناسبة
وأحـمـد

الماام النظّم أولى لرأس
غبر الذي

ترجمته             ولده لي كتبت وقد ذلك، غير شيخنا ماع ماراسلته مان عندي وكذا
حتى             ودأراية رواية لزماه أن بعد والتدريس بالفتيا أجازه شيخنا إن وقال بخطه

أهأل             شارك بأنه له وشهد تأليفه مان الشافعي ماناقب عليه سمعه ماما كان
عدة             في شيخنا أوردأه ماما ذلك غير إلى فطن، ماشاركة فنونهم في العلم

والتعبير           والتفسير الفقه في ًا ماصنف ثلثين نحو وله ولده قال سجعات؛
في           المواهأب مانها بردأى تغري بن يوسف سمى وغيرهأا والنشاء والتاريخ

الشريف،          النشاء في والمنيف الفقه؛ أبواب على مارتب المذاهأب اختلف
والدرة          العبارات؛ علم في والشارات التعبير؛ أصول في المنير والكوكب

إنه            وقال ماجلدات؛ عدة في وهأو شعره ودأيوان المرضية، السيرة في المضية
        . حلب     أتابكية عن عزل حين حاله شرح في الظّاهأر للملك قالها قصيدة أنشده

. الحال            بحسب والتاريخ بالشعر ماذاكرة له وجد وانه والقافية الوزن فيها قصد



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

الدين -            749 غرس أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد بن خليل
 . ولد         قوقب بابن ويعرف الماضي إبراهأيم أخو الشافعي الخليلي النصاري
حجي            بن وإبراهأيم الجزري ابن مان لخيه ًا شريك وسمع وثمانمائة ثمان سنة

عنه           فأخذ الطلبة بعض ولقيه وآخرين، النصيبي الحسن بن وأحمد والتدماري
وعنده            ًا وقت الخليل ماسجد إمااماة في ناب ًا خير وكان الولدأ؛ لبعض واستجازه

 . ماات             رسلن ابن على النحو في قرأ انه والظّاهأر قال ماشاركة أخوه قال كما
. الله       رحمه وسبعين أربع سنة في ببلده

750   . في -           له أجاز المكي النويري أحمد بن علي بن الرحمن عبد بن خليل
. وآخرون        الملقن وابن والبلقيني العراقي وتسعين ست سنة

751 . قدم -             التي دأاودأ العلم أخو الكويز بن الدين صلح الرحمن عبد بن خليل
وكان             عشرة، خمس سنة فرج الناصر قتل بعد القاهأرة إلى شيخ ماؤيد ماع
نظّر            ووله وأدأناه قربه تسلطن فلما دأماشق نائب كان حين دأيوانه يباشر
          . ثلث  سنة رماضان في ماات حتى العيان في وعد وعظّم المفردأ دأيوان

في             ودأفن يحضر، لم السلطان أن إل ًا وافر جنازته في الجمع وكان وعشرين،
فيما            وكان العدة، على ًا أسبوع قبره على القراء وأقام الحموي كمشبغا تربة

. الصدقة           كثير الملتقي حسن البشاشة كثير ًا ماتواضع أنبائه في شيخنا قاله
القادأر -         -  -   752 عبد أبو بالمهملة حمائل بن علي بن القادأر عبد بن خليل

عند          حضر وربما بنابلس، الشافعي القاضي نقيب أبوه كان النابلسي؛
في            هأذا ولده اسم لهم انتمائه أجل مان فكتب المقدس ببيت القلقشندي

أبو           فيها أجاز التي وتسعين ثمان سنة برماضان المؤرخة الستدعاءات بعض
المقدسي            سعيد بن ماحمد الشمس على سمع بل وغيره، الذهأبي بن هأريرة

الميدوماي           أنابه وثمانمائة عشر سنة النجيب ثمانيات مان مانتقى فيه ًا جزء
ًا،            جزء بها عليه فقرأت بنابلس ولقيته القضاة بأبواب ًا ماتصرف ذلك بعد ونشأ

. ًا    تقريب الستين بعد وماات
إبراهأيم -              753 بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن عمر بن القادأر عبد بن خليل

الجعبري            حفص أبي السراج الخليل بلد شيخ حفيد سعيد أبو الدين صلح
والتي         الماضي القلقشندي الشهاب الخليل سبط الشافعي الخليلي الصل
         . الخليل    ببلد وثمانمائة وستين تسع سنة المحرم في ولد أبيه وجد وجده أبوه

والشاطبيتين          النحو وألفية الجواماع وجمع والمنهاج القرآن فحفظ به ونشأ
شريف،            أبي بن والبرهأان جماعة بن والنجم حاماد بن الشمس على وعرض

بن            الفضل أبي وعلى الجواماع جمع في الخير على المقدس ببيت وبحث
في             شريف أبي بن الكمال لزم ثم المنهاج في بدماشق النحاسية شيخ الماام

شرح             في علي فبحث وجده أبيه ماع القاهأرة وقدم ًا، كتب عليه وقرأ فنون
المزني           رواية للشافعي السنن علي قرأ بل المسلسل ماني وسمع النخبة
والديمي           والسنباطي الخيضري علي قرأ وكذا ذلك، وغير بخيت ابن وجزء

بن           الغني وعبد الغراقي السعودأ وأبي العجمي يوسف حفيد علي وسمع
وفيه           وكتب؛ وطلب وغيرهأا الشام ودأخل جماعة؛ له وأجاز وآخرين البساطي

وكثرت            كتابته؛ وكذا بها بأس ل وقراءته وتمييز وفضل الجملة في نباهأة
        : فإن     ًا كثير لكم دأاع إنني والله ثم ووالله بعضها وفي بالسئلة لي ماراسلته
شيخنا            أيادأي تقبلوا وإن أصحابه لبعض وكتب الجمال غاية للعالم حياتكم في

له            الله ختم السخاوي الدين شمس الشيخ دأهأره وحيد السلم حافظ وأستاذنا
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أن            واعلماه المسلمين وسائر الشريفة السنة خدام لنفع أجله في وفسح بخير
. الطاهأرة         شيمه على والثناء صحائفه في الدعاء كثير المملوك

 
الدائم -               754 عبد بن علي بن عمرو بن دأاودأ بن ماحمد بن الله عبد بن خليل

العباس         أبي أخو الشافعي المقدسي المجدلي الصل العسقلني الكناني
         . وعشرين   خمس سنة الطلبة بعض على أماله فيما ولد الماضي الواعظ أحمد
الجمال           على وعرض النحو وألفية الجواماع وجمع والمنهاج القرآن حفظ وأنه

العز            وعلى عليه وسمع أخيه، على واشتغل الرصاص بن والعلء جماعة بن
شهبة            قاضي بن والبدر البلطنسي عن بدماشق أخذ بل ًا كثير ومااهأر القدسي

السوبيني         عن وبطرابلس آخرين في الذرعي والتقي الشاوي والزين
لجمع          شرحه عنه أخذ والمحلي والمناوي البلقيني العلم عن وبالقاهأرة

      . التقي      عن العقليات في أخذ وكذا ًا يسير القاياتي عند وخضر والباماي الجواماع
العقائد           شريح على السيد حاشية ثانيهما عن أخذه وماما الحصنيين، والعلء

وغيرهأم          الشنشي والشمس الديري وابن شيخنا له وأجاز الحنفي ونظّام
وأكثر            وصفد نابلس بقضاء استقل ثم جماعة عن بالقاهأرة القضاء في وناب

القضاء             في عنه وناب المكيني، الصلح عند حضر نعم توثيق، إلى يحتاج هأذا
مان          الدوادأاريشبك بسفارة صلحيته وماشيخة القدس قضاء في استقر ثم

فعن             عنهما صرف أن إلى أماره وآل النوازل، مان فيهما أماره وعد ماهدي
وكان           شريف، أبي بن بالكمال المشيخة وعن عبية ابن بالشهاب القضاء
بالضعف            بلغني فيما لشتغاله أره ولم وتسعين ثمان سنة في بمكة ًا ماجاور

وولده             كأخيه به ماوثوق غير فهو وبالجملة مانها، الثانية جمادأى في ماات حتى
. عنهم   الله عفا

أنبائه -           755 في شيخنا ذكره بالقابوني؛ ويعرف الذرعي الله عبد بن خليل
الكثير            كتب العبادأة على ًا ماثابر الناس عن ًا مانقطع ًا مابارك ًا صالح كان وقال
ابن            صحيح مان الموجودأ عليه وقفت كما ذلك ومان الحسن بخطه للناس
الصدقات            على يأتمنونه الناس وكان فقره، ماع الحج كثير الكلم قليل خزيمة،
إحسانه            لكثرة حج إذا المكيون به ويستبشر ماكة؛ إلى إرسالها يريدون التي

      . أربع      سنة صفر في بالطاعون ماات زائد اعتقادأ فيه للشامايين وكان إليهم؛
  . وأظنه          قلت والناس النائب فيها جنازته وكانت سنة، وستون ثلث وله عشرة؛
الصلح             فهو يكنه فإن القابوني؛ خليل الشيخ بن الرحمن عبد الزين شيخنا والد

. علي         بن أحمد بن سلماة بن خليل الصفا أبو
القاهأرة -           756 نزيل الحنفي العنتابي البابرتي الدين خير الله عبد بن خليل

          . خمس   سنة حدودأ في الشمالية البلدأ مان قدم العيني قال التي ماحمد ووالد
في         بالبرقوقية ثم ًا؛ كثير واشتغل بالصرغتمشية فتنزل وخمسمائة وثمانين
وكان            ابنته، وتزوج العلوم في ثانيهما ولزم السيرامايين السيف ثم العلء أيام

لم             ولكنه فأجاب الناصر عند الحنفية قضاء في له فسعوا ًا كثير الماراء يعاشر
شيخنا.              قال وكذا كثيرة، ًا كتب وخلف تسع سنة الستين على زادأ وقد ماات يتم

في               القدس قضاء ولي أنه وزادأ يتم فلم الحنفية لقضاء مارة عين انه أنبائه في
بالعربية            ًا ماذاكر وأهأله للحديث ًا ماحب ماذهأبه فاضلًفي وكان وثمانين أربع سنة

. المروءة  كثير
صلح -              757 بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن سليمان بن الوهأاب عبد بن خليل
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     . وسبعمائة       وأربعين سبع سنة ولد الشيرجي بن النصاري الدين نجم بن الدين
  . قوي         وكان الجوانية كالشاماية المدارس أوقاف مان ًا كثير وباشر قليلً وتفقه

عمر           الذي وهأو الفقهاء أعيان إليه يتردأدأ والكرم الحشمة كثير النفس
الحكام            عليه وقوي جانبه ضعف ثم اللنك فتنة في حريقهما بعد الشامايتين

  . في          ماات شديد فقر إلى أماره وآل الشاماية، وقف بالمجدل إقاماته وصارت
   . في           شيخنا قاله بيتهم آل مان بقي مان آخر وهأو وعشرين أربع سنة رماضان

أنبائه.
 

الصفا -            758 أبو الشيخ الجليل عبد بن الرحمن عبد بن عثمان بن خليل
بمعجمة       -  بالمشبب ويعرف ًا ظن الحنبلي المقرىء المصري القرافي

      . ًا؛    تقريب وسبعمائة عشرة خمس سنة ولد ماكسورة ماشددأة أولهأما وماوحدتين
وللملك           الجبل، بسفح ًا مانقطع وكان طويلً، ًا دأهأر بالقرافة البدر مان سمع

به            اجتمعت وقد شفاعته، الظّاهأر ويقبل كبير اعتقادأ فيه وغيره برقوق الظّاهأر
. المحراب           في صوته مان أشجى سمعت وماا خلفه، وصليت قراءته وسمعت

    :    . ويرسل      الفاتحة يرتل وكان ماعجمه في زادأ ماولده إل أنبائه في شيخنا قاله
        . الطباخ  وابن الزرزاري القراءة بحسن المشهورين تلماذته ومان السورة في

له             وبيض له، القراء طبقات في اسمه الملقن بن السراج أثبت وقد وغيرهأما؛
الله              عبادأ خيار مان صالح دأين ماجودأ ضابط ماحرر قال فإنه الجزري ابن وأماا

إبراهأيم           على قرأ أنه وأخبرني الصغرى القرافة مان اللؤلؤة بمسجد رأيته
المهتار            بن ماحمد بن علي النور عليه قرأ الدمانهوري، عمر والسراج الحكري
وعبد          الزيلعي وماحمد القرافي وماظّفر الشافعي إماام الضرير علي والنور

كثير            خير على وهأو النحو، في ًا كراس وألف قوصون، خانقاه ماؤذن المعطي
        . عقودأه      في المقريزي زادأ إحدى؛ سنة في ماات وأقعد أضر ثم له الله بارك

قال             ماعروفة، القراءة في طريقة له كانت انه غيرهأما وقال الول، ربيع في
وهأم              بهم مار إذا كان أنه بحيث الجواق قراء مان جماعة على ينكر وكان
بالجيزية           رزقه حبس وقد جميلة وطريقته حسنة وسيرته أذنيه، يسد يقرؤن

يقال            بل حنبلي وكأنه الحنابلة، لقاضي فيها النظّر وجعل للحرماين ماآلها جعل
. ببركاته         ونفعنا الله رحمه بذلك جزم الحنبلي العز إن

وفتح -        -     759 الواو وسكون الموحدة بضم بوزبا بن أحمد بن علي بن خليل
     . وعشرين   -    خمس سنة في ولد المصري الدين غرس ماوحدة بعدهأا الزاي

أبي             حديث مان ًا جزء سمع ولكنه سنه قدر على السماع يرزق ولم وسبعمائة
بن             ماحمد بن ماحمد بن ماحمد الشمس على الكوكبي القسم بن الحسن علي

في            وقال شيخنا على قرأه به وحدث السراج؛ بن الكاتب المقرىء نمير
وقال            وارتعش، ًا جد أسن القيمة شهداء مان وكان بالشهادأة تكسب أن ماعجمه

لتى              سنه قدر على سماعه كان ولو وغيره، نمير ابن سمع أنه أنبائه في
. عقودأه.           في المقريزي عند وهأو أربع، سنة شعبان في ماات بالعوالي

ماحمد -            760 والد الحنفي القدسي الدين خير الله عبد بن عيسى بن خليل
         . سنة   في ًا ماسموما وماات وغيره، ابنه عنه وأخذ مامن القدس وقاضي التي

. العجمي         الدين ماوفق القدس قضاء في بعده واستقر إحدى؛
 

761  . بالقاهأرة -           ولد الظّاهأر بن الناصر بن الغرس برقوق بن فرج بن خليل
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      . المؤيد        مالك أن إلى بالقاهأرة دأام ولد أم وأماه ًا تقريب عشرة أربع سنة في
فمات            ماحمد فأماا بها فحبسا اسكندرية إلى ماحمد وأخوه هأو فأرسله شيخ

مادة            ماحبسه في فبقي الترجمة صاحب وأماا وثلثين ثلث سنة في بالطاعون
على              الجمعة لصلة إل يركب ل وأن بها بالسكنى الشرف له وأذن أطلق ثم

والنزول            بالركوب الظّاهأر له رسم أن إلى واستمر نائبها؛ خيول مان فرس
بما            ماماليكه بعض السلطان عند فيه تكلم ثم ذهأب، بقماش ًا فرس وارساله

اسكندرية،            أبواب أحد البحر باب مان الخروج مان ومانعه الخليل أخذ اقتضى
في              له أذن ثم خاصة المدينة في يركب وصار وخمسين اثنتين سنة في وذلك

بفرس           عليه وأنعم المذكور الباب مان الخروج في وخمسين خمس سنة
إلى              فحضر تليها التي السنة في بالحج له رسم أن يلبث ولم ذهأب، بقماش

المحمدي            جرباش زوجة شقرا خوند أخته عند فنزل شوال نصف في القاهأرة
وبالغ            واعتنقه إليه فقام بالقلعة السلطان إلى وطلع حينئذ المقدماين أحد كردأ

سافر              أن إلى أخته ببيت فأقام نزل ثم فوقه، أجلسه إنه حتى إكراماه في
قد              الظّاهأر كان عادأ ولما بالدرب، أراه ًا أحيان كنت بل فرأيته هأناك وكنت للحج،

كامالية           فألبسه إليه فطلع المنصور ولده واستقر مارضه، في نفسه خلع
فرج              الناصر أبيه تربة إلى نزل ثم مارضه في الظّاهأر عادأ ثم سمور بمقلب
حتى             به فأقام يوماه في دأماياط ثغر إلى للمار اماتثالً مانها وتوجه بالصحراء
السمر            فتح الشيخ عند ودأفن وخمسين، ثمان سنة الولى جمادأى في ماات

قبة              تجاه التي القبة في والده بتربة فدفن القاهأرة إلى نقل ثم أيام ثمانية
تغري             بن يوسف قال فيما وكان الثانية، جمادأى في وذلك برقوق، الظّاهأر جده

تمعقل            عنده اللحية أسودأ البدن نحيف أقرب الطول إلى اللون أخضر بردأى
عفا            اللذات في وانهماك نفسه على واسراف وجبروت كبر ماع وماعرفة ودأهأاء

. عنه  الله
762  . سنة -          ولد المقري العطار الدين غرس إبراهأيم بن ماحمد بن خليل

تسع           سنة في وعرضها والعمدة القرآن فحفظ ونشأ ًا؛ تقريب وثمانمائة خمس
والشمس          البيجوري والبرهأان جماعة بن والعز العراقي الولي على عشرة

ًا           يسير واشتغل ل وأجازوا القلقشندي الله عبد بن أحمد والشهاب البرمااوي
الطلبة           بعض استجازه الفرادأ؛ أحد وصار فيها، فتقدم الجوق قراءة وتعانى

. الستين       بعد إلى تأخر وأظنه الولدأ لبعض
الشهاب -            763 عم ابن الحسباني العال عبد بن خليفة بن ماحمد بن خليل

         . أبيه    مان ورث ًا دأين ًا خير وكان حسبان؛ قضاء ولي ابنته على وصهره الماضي
طلقت               أن أماره آخر كان ثم المذكور عمه ابنة تزويج في أكثره غرم جزيلً ماالً

.     . إنبائه.      في شيخنا قاله عشرة اثنتي سنة في ماات مانه
المقدسي -             764 ثم الرمالي أحمد بن علي مادين أبي الشيخ بن ماحمد بن خليل

.    . عني  أخذ مامن جده التي
 

غرس -             765 الحافظ الرحمن عبد بن الرحيم عبد بن ماحمد بن ماحمد بن خليل
المصري           القفهسي سعيد وأبو الحرم وأبو الصفا أبو الدين وصلح الدين

      . وسبعمائة    وستين ثلث سنة في ولد وبالقفهسي بالشقر ويعرف الشافعي
بالفرائض.          اشتغل وكذا قليلً بالفقه واشتغل القرآن فحفظ ونشأ ًا تقريب

التسعين           قبيل الحديث أحب ثم ًا وقت الشهودأ ماع وجلس والدأب والحساب
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غيره           وقراءة بقراءته والجزاء الكتب مان الكثير سمع حتى لطلبه وتوجه
الدين          وصلح المليجي الدين كعزيز كثيرين خلق على وماصر بالقاهأرة

وأبي          الزفتاوي والصلح المنفر والشهاب حاتم بن الدين وتقي البلبيسي
  . حج         ثم الذرعية وماريم المطرز والشمس الصردأي والتاج الشيخة بن الفرج

وابن            صديق كابن شيوخها مان بمكة فسمع وجاور وتسعين خمس سنة في
 . وكذا.             له الله سهل حتى به يتلطف يزل فلم التحديث في ًا عسر وكان سكر

بها             فأدأرك وتسعين سبع سنة في دأماشق قدم ثم جماعة مان بالمدينة سمع
غيرهأما،            وعن عنهما فأكثر الذهأبي بن هأريرة وأبا العز ابن أحمد الشباب

قدم           ثم الواحدة وبالجازة المتصل بالسماع السلفي حديث مان الكثير وسمع
. وغيره           لشيخنا ًا مارافق ًا أيض الكثير بها فسمع وتسعين ثمان سنة القاهأرة

شيخنا             وتوجه جدة مان هأو فطلع البحر في ماكة إلى شيخنا صحبة وسافر
وتوجه.             جدة مان هأو فطلع البحر في ماكة إلى شيخنا صحبة وسافر وغيره

وهأو              نذره كان لنذر تليها التي بها وأقام ثمانمائة سنة فجاور اليمن إلى شيخنا
      . سنة        الحج في شيخنا لقيه فلما سنة يجاور أن فضة دأرهأم ألف مالك إن
قبضها            فلما فضة دأرهأم ألف التاجر المحلي الشهاب مان له أخذ ثمانمائة

عليه             وقدم بها فأقام ثانية مارة دأماشق إلى رحل ثم وجاور بنذره أعلمني
في             حج ثم القاهأرة إلى ماعه ورجع وثمانمائة اثنتين سنة في فرافقه شيخنا

يعهده             ماا على ًا ماستمر آخرهأا في شيخنا فلقيه خمس سنة وجاور أربع سنة
وخرج          الصحاب وخدماة الخلق وحسن والفادأة والتخريج والعبادأة الخير مان
الحنفي           إسماعيل للمجد وبالقاهأرة ًا ماعجم ظهيرة بن الجمال للحافظ بها وهأو

أنه             غير ماتوالية سنين سبع نحو السنة تلك مان بها ًا ماجاور واستمر ماشيخة؛
سنة              في حج ولما مارة الطائف وزار مارار ثلث ماكة مان المدينة زار كان

أصحابه            بعض للزام والقطيف الحسا إلى عقيل قافلة ماع توجه عشرة إحدى
بلدأ                في جال ثم هأرماوز إلى رجع ثم الهند مان كنباية إلى البحر وركب بذلك له

بالتشوق           ماكة إلى كتبه يرسل وصار وغيرهأما وسمرقند هأراة فدخل المشرق
لنفسه             خرجه فمما تقدم ماا سوى وغيره لنفسه الكثير وخرج أهأله وإلى إليها

رام             أنه ماعجمه في وقال حديث، ماائة فبلغت أنبائه في شيخنا قال المتباينات
خرجه          وماما الشافعية، الفقهاء وأحادأيث تسعين بخطه فرأيت ماائة إكمالها

ماسموعه             مان ًا حديث أربعون وهأو الشيخة بن الفرج أبي للزين عمله ماا لغيره
الحافظ           أخي ابنة الفقهاء ولست البرار؛ شعار سماهأا والذكار الدأعية في

مان             ًا شيخ أربعين عن ًا صحابي أربعين عن ًا حديث أربعين كثير بن الدين عمادأ
مانهما            كل وحدث لها، أجازوا ًا شيخ أربعين عن الستة الئمة ماشايخ شيوخ

ًا            مارار شيخنا وطارح الغربة في شعره جادأ ثم الوسط الشعر ونظّم بذلك؛
باليسير،            وحدث فهد، بن والتقي ماوسى كابن جماعة به وتخرج ماقاطيع؛ بعدة
          : وحصل   للتجارة العجم بلدأ إلى هأرماوز مان يتردأدأ صار انه الفاسي التقي قال

في              ًا مااهأر وكان قال ماات؛ حتى ماثلها يتكسب ولم مانه ذهأبت ثم قليلة دأنيا
وماشاركة         المتقدماين في بصارة ماع والعوالي والمرويات المتأخرين ماعرفة

كثير           نظّم وله والشعر، والحساب للفرائض حسنة وماعرفة والعربية الفقه في
قال           وأقرانه، شيوخه مان واحد ولغير لنفسه مافيدة حسنة وتخاريج حسن

في            تبصر وقد ودأيانة كبيرة ماروءة ذا والخلق والكتابة القراءة حسن وكان
وبمذاكرة         الهيثمي وبالحافظ الولي وبولده العراقي بالزين ًا كثير الحديث
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الفضل؛           ماشهور صار حتى والكتب التعاليق في والنظّر الطلبة مان الحذاق
أنفس           عشرة على بالسماع ماتصلً السلفي حديث سمع أنه يذكر وسمعته

ذلك،              ماثل لنا يتفق ولم أصحابه مان ًا نفر أربعين مان أزيد على الحجار وحديث
السلفي            حديث مان يرويه ًا شيئ حجر ابن الحافظ صاحبنا بقراءة عليه سمعت

مان             ًا وشيئ شيخه شيخ الواني مان بإجازتها ماريم على الحافظ قرأه ماما ماتصلً
أمايلة؛           ابن مان بدماشق للموجودأين العاماة بإجازته البخاري بن الفخر حديث

الشاماية؛            نخلة وادأي مان المبارك بقرية وذلك الجازة حين بها  وكان
في             تواليفي بعض علي وقرأ الن تحضرني ل شعره مان أشياء مانه وسمعت

عشرين              سنة آخر في ماوته وكان ماوته، ثم فراقه على أسفنا وكثر ماكة تاريخ
قال              الحمام مان خروجه عقب الحمام ماسلخ في العجم بلدأ مان بيزدأ ًا غالب ًا ظن

ماعجمه            في شيخنا ووصفه وعشرين، إحدى سنة ماوسم في بمكة نعيه وبلغنا
ازدأيادأ             في طلب مانذ زال وماا وفوائد تعاليق وله قال الحافظ المفيد بالمحدث

لفظّه             مان سمع انه وقال وأجزائه؛ بثبته انتفعت وقد ًا ماطلق رفقتنا أماثل وهأو
بن            أحمد على له بسماعه الصقلي حكايات عن السواري حديث مان ًا جزء

فجأة             وفاته وأرخ الفاسي، إليه أشار الذي وهأو الواني أنابه المنفر بن أيوب
بعضهم             فأرخه يليها التي في بها الخبر ووصل عشرين؛ سنة الحجة ذي في

. المقريزي       عقودأ وفي الفاسي عند وهأو فيها؛
الصالحي -            766 الدين غرس حسن بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن خليل

زاي     -        بعدهأا ماشددأة واو ثم مافتوحة بجيم الجوازة بابن ويعرف اللبان الحنبلي
            . في  سمع فإنه سماعه يقتضيه ماا على وسبعمائة سبعين سنة قبل ولد هأاء ثم

بن              بكر أبي بن العمادأ بن أحمد العباس أبي مان وسبعمائة وسبعين اثنتين سنة
سمع             وكذا السماك ابن حديث أول مان الول المقدسي الحميد عبد بن أحمد

بصالحية            ولقيته الفضلء مانه سمع وحدث وغيره الجرهأمي أحمد بن عمر مان
الجماعات           على ًا ماثابر ًا خير وكن وغيره، المعين الجزء عليه فقرأت دأماشق

         . ودأفن   بالصالحية؛ وخمسين تسع سنة القعدة ذي في ماات شأنه على ماقبلً
          . شعبان  بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد وماضى قاسيون بسفح

       . علي     بن ماحمد بن ماحمد في وسيأتي الجوازة بابن ويعرف العطار الصالحي
والخر            الترجمة صاحب عم أولهما وكان أخوان، وهأما شعبان بن ماحمد بن

. غلط.      نسبه في فحسن وحينئذ أبوه
بن -             767 الدين ناصر بن الدين صلح ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد بن خليل

التي           ماحمد الجمال عم الشافعي الحموي الدين نور ابن الدين شمس
        . بالمعرة   ونشأ بحماة، ًا تقريب وسبعمائة الثمانين بعيد ولد السابق بابن ويعرف

قضاءهأا             ولي الذي يوسف الشيخ عند القرآن فحفظ بها ًا ماباشر كان أبيه لكون
الفرائض،           في والمتقنة النحو في الملحة وعالمها قاضيها على والتنبيه بعد

بالشرف           الحساب وفي البارزي بن الناصري بقريبه النشاء توقيع في وتدرب
مان            صار حتى المحاسن في وترقى ًا؛ جد فيهما فبرع حماة ماستوفي ماوسى

عند           وعظّمة وعفة أخلق وماكارم وماروءة وجودأة وعقلً دأيانة زماانه أفرادأ
يتقدماه             ول أماره تحت مان النواب فكان بحماة الديوان نظّر باشر وقد الملوك؛

الظّاهأر            به واستقر سنة، وعشرين ًا خمس سرهأا كتابة في وماكث عندهأم؛ أحد
أشهر             خمسة نحو فباشرهأا حلب جيش نظّر في به له خصوصية لسابق جقمق

ًا              أيض الظّاهأر وله ثم سنة؛ نحو بطالً بها فأقام بلده إلى ورجع استعفى، ثم
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ثلث            مان ًا نحو فباشرهأا وأربعين أربع سنة أوائل في بدماشق السر كتابة
والله            صالح رجل أنه الونائي قال حتى كلها ماباشراته وحمدت سنة، عشرة

مان              يخلصه بما إل العدل دأار في يتكلم قط سمعته فما مادة بدماشق رافقته
أحد               استشاره ول ًا ماسلم غش أنه أعلم ماا والله أخيه ابن لي وقال تعالى، الله

لوفور               يشهد ماا أوصافه مان لي وذكر نفسه؛ على به يشير بما عليه وأشار إل
مان             عليه اشتمل لما الدنيا ماحاسن مان كان أنه غيره وقال ودأيانته، رياسته

 . ماات        الشكل حسن ماع والدين والبشاشة والتواضع والرياسة الحشمة
تسع            سنة الخرة جمادأى في طويل مارض بعد السر كتابة عن مانفصلً

. وإيانا           الله رحمه حافلة جنازته وكانت الصغير؛ باب بمقبرة ودأفن وخمسين
. ًا    ماحمد سماه مان وغلط

 
سليمان -              768 بن أحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن يعقوب بن ماحمد بن خليل

  . في          ولد التي العزيز عبد العز المؤمانين أماير أخي ابن القاهأري العباسي
سبع            سنة شوال في ًا بحر للحج ماكة وقدم وخمسين إحدى سنة المحرم

والخير          التواضع طريقة على ًا ماتجردأ ًا مانفردأ العبادأة في فاجتهد وتسعين
في         ماعه اجتماعي وتكرر القسطلني الشهاب صاحبنا وصحبته والدأب

إل            وأبنائهم المصريين الخلفاء مان أحد يحج لم أنه وأعلمني وغيره، الطواف
. التي      العباسي بالله المستعين بن يحيى

على -          769 السبع جمع المقرىء بالخاتونية الصوفي الجندي ماحمد بن خليل
       . أرخه    عشرة، ثلث سنة صفر في ماات وأقرأ السميساطية خادأم الشرف

. أنبائه   في شيخنا
الصنهاجي -            770 الخير أبو ماحمد بن عيسى بن ماهدي بن هأرون بن خليل

     . وغيرهأا،     بالعربية الغرب ببلدأ اشتغل ماكة نزيل المالكي المغربي الجزائري
بالديار           لقيه وعمن عنهم فحفظ والصلحاء العلماء مان ًا جمع هأناك ولقي

وانقطع         الصالحين، حكايات مان حسنة ًا أخبار والحجازية والشاماية المصرية
على             الكثير بمكة وقرأ اليافعي، ابنة زينب بها وتزوج سنة عشرين نحو بمكة

الرحمن          عبد والشريف النويري على والقاضي المراغي والزين صديق ابن
فرحون          بن إبراهأيم على وبالمدينة وغيرهأم؛ الطبري اليمن وأبي الفاسي

والشيخ           العلئي بن الخير أبي على المقدس وببيت وجماعة السقا وسليمان
وإبراهأيم             البعلي أحمد بن ماحمد بن وعلي القرماي، ماحمد بن أحمد بن ماحمد

البلقيني         السراج على بالقاهأرة وطائفة القلقشندي إسماعيل ابني وماحمد
أحمد             بن يوسف بن وماحمد الدماامايني بكر أبي بن الله عبد على وباسكندرية
رفيقه              له وخرج خلئق له وأجاز عرفة، ابن على بتونس قرأ قد وكان السلر،
مان            الكتب في ماا هأو والتقط ماسموعاته لبعض ًا فهرست ماوسى بن الجمال

العدادأ          تذكرة سماه والدعوات الذكار في ًا كتاب وجمع القدسية الحادأيث
  . شيخنا          وذكره واختصره الفوائد كثير الحسن جليل كتاب وهأو المعادأ يوم لهول

ًا            قديم بمكة لقيته الحديث وقرأ بالعلم اشتغل فقال ًا جد باختصار ماعجمه في
        . المقريزي    له وبيض ماكة تاريخ مان الفاسي وأغفله انتهى فوائده مان وسمعت

      . ست       سنة رماضان ثامان في وماات أولهما على فهد ابن فاستدركه عقودأه في
. الستين        قارب وقد بالبقيع ودأفن النبوية بالمدينة وعشرين

.     . البركات    أبي ابن في الهول أبي بن خليل
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أحمد -            771 ووالد بكر أبي أخي صهر التاجر إبراهأيم بن يعقوب بن خليل
نوع.            ماع ًا ماسيك وشأنه ماعيشته على ماقبلً الناس على ًا مانجمع كان الماضي

. عنه.         الله عفا وسبعين إحدى سنة في ماات توسعة
772    . ًا -         ذكي ًا فطن ًا شاب كان الدماشقي بشارة بن الدين جمال الوزير بن خليل

حسنة           بأشياء ويذاكر ويضبطها الحوادأث يؤرخ وكان ًا تاريخ جمع للتاريخ ًا ماحب
 .        . ذكره     عشرة خمس سنة في الكهولة قبل ماات اللهو على ماقبل أنه إل

. أنبائه   في شيخنا
أظنه -    -    -   773 الشافعي الدماشقي كنا لكفر نسبة الكناوي الغرس خليل

الزين             بعد أماية بني بجاماع القراء ماشيخة ولي فقد يكنه فإن باللدي المعروف
ذلك           وتلقي نيابة الجاماع بمقصورة وأم الشرفية الحديث بدار وكذا خطاب

النجار             بن الشمس عن العشر أخذ قد وكان الرمالي الشهاب ماوته بعد عنه
في          الشتغال وأكثر التجويد في الجزري ابن قصيدة وشرح ولزماه؛

. الطلبة      وأقرأ فيها برع حتى المعقولت
المقرىء -         774 الذهأبي الدماشقي ثم الصل المقدسي الدين غرس خليل

عنه              كتب بدماشق كان حين البقاعي عن أخذ بل المغربي النبي عبد لزم مامن
 : قوله    ماجموعه في البدري

ماضـنـى فيك رق لعبد ورقبـوصـٍل تبخـل ل الدين كريم
كبدي ويا قلبي ويا

اسعـفـانـي
ًا يرضني لم إذا فـأنـي عـبـد

عبد ابن الذرعي. في خليل
ّله .ال

عبد ابن البابرتي. في خليل
.الله

النيابة -         775 عن انفصل بالشجاري، ويعرف اسكندرية نائب التوريزي خليل
الدين            ماحب بن حسن بالبدر بعدهأا أو وثمانمائة عشرة ست سنة في

  .    . اليوسفي.    خليل إبراهأيم ابن في شماخي صاحب خليل الطرابلسي
. قانباي.    في يأتي المهمندار

776. المكي -           القائد عجلن بن حسن السيد ماولى الحسني جرباش خميس
. بمعلتها             فدفن ماكة إلى وحمل وأربعين تسع سنة رماضان في ماكة خارج ماات

فهد   ابن أرخه
777     . ماحمد -         بن هأجان بعد وليها الينبوع أماير الحسني وبير بن عقيل بن خنافر

في                قتل أن إلى أعيد ثم هأجان بن بسبع انفصل ثم ستين سنة بعد ماسعودأ بن
. وسبعين        خمس سنة في سبع وبين بينه ماناطحة

هأو -              778 كما حديد ل حتيب مان المعجمة بعد اللف فيه تثبت وقد بك خير
        : ًا    خاصكي ولده أيام في أستاذه بعد مان صار برسباي الشرفي اللسنة على

دأولته             أواخر في جعله أن إلى لديانته جقمق الظّاهأر قربه ثم ًا صغير ًا وخازندار
بينهما            وكانت قايتباي الشرف ثم عشرة أماير الشرف جعله ثم ًا صغير ًا دأوادأار

يشبك           الدوادأار قتل فلما المقدماين، أحد صيره ثم طبلخاناه أماير خصوصية
كان              بما لعلمه إماا مانه فحنق وظيفته ماع تقدماته اقطاع في سأل ماهدي مان
إليهم              للنزول أذعن حتى سوار ماع انبرم كان ماا نقض حين التنافر مان بينهما
شاتان             فيها ينتطح ولم بخفيفته سقطت بحيث له الدوادأار لكم إلى ذلك وأدأى

لظّنه              فقبلها السفر إلى الخروج نفقة الحال في إليه بعث ثم ذلك لغير أو
السفر             مان اماتنع المنع يحقق فلم ماعظّمها في وتصرف فيه سأل فيما اجابته
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بالسبيل             قيدان جاماع قريب إلى توجه ثم ًا حنق مانه زادأه بما السلطان وشافه
السلطان            وبلغ سبيله، ويخلي يترك أنه على ًء بنا فأقام هأناك أنشأه الذي

كبير             ير فلم ويرقه بركه واستحضر البرج أودأعه ثم إليه، أحضره مان فبعث
قوي               ذلك ماع وهأو المل في ووبخه إليه به بعث الذي المال عن فسأله شيء

في              لي حاجة ل أنا كلماه مان كان حتى بالمخاشنة يتكلم الجأش ثابت الجنان
القلعة             نائب بسكن البرج إلى فأعادأه يعنيني ل فيما الدخول في ول المارة

جانب             في به المار جعلت قد يديه بين والمصحف أصحابه لبعض حينئذ وقال
خاطري           ينشرح فلم ًا مارار الله واستخرت جانب في الخرة وطلب وتركها
صحبة             دأماشق إلى الحديد في ًا ماقيد أخرجه تقدم ماا قال ولما الترك لغير

عز              الله عن أرضى حالة في أكن لم لي وقال بقلعتها فسجن أزبك التابك
لعائلته             ورسم واحتراماه بإكراماه وبعث عنه أفرج أن إلى تلك، مان فيها وجل
فتوجه             لمكة يتوجه وأن دأينار بألف دأماشق قلعة مان وله دأينار بخمسمائة هأنا

في            طريقته على بها فأقام هأناك وكنت فوصلها الشاماي الركب صحبة لها
لزيارة          توجه ذلك أثناء وفي والمذاكرة؛ بالذكر والشتغال الزائدة العبادأة

مادة            حادأ بمرض تعلل أن إلى والقيام الطواف في نفسه وأجهد الطائف
وثمانين             سبع سنة الول ربيع مانتصف في وماات السهال، عليه دأخل ثم طويلة
وأصول           وبالفقه بالقراءات واشتغل الجيد الخط كتب قد وكان بالمعلة؛ ودأفن

عنها              سكت لو أماثلة وأبرز توغل ربما لكن الجملة في فيه يفهم وكان الدين،
مالحنة             بها يأتي وألفاظ وأورادأ أذكار على الحرص كل وحرص به؛ أولى كان

الديانة           ومازيد العقل ماع ذلك كل حفظّها، في ونحوهأم الولدأ ويستعمل
والعلماء        العلم وماحبة والتدبير والسياسة والشجاعة بالحق والصدع

وحسن          والبر والكرم الناس إلى والتودأدأ ماعهم الدأب ومازيد والصالحين
ومان           جنسه أبناء في فردأ وهأو كثيرة وماحاسنه والبهاء، والفصاحة السمت

الماس          جاماع مان بالقرب والمكتب والمسجد أنشأه الذي السبيل آثاره
        . مان    بمقعده اخترعه وماا به سكنه بيت وكذا حلب بزقاق النيق والجاماع
الذي          والمكان المعتادأ على زيادأة المموهأة والعمد الدقي الرخام الوزرات

وبستان          وفاكهة قصب مازدأرع على اشتمل بالروضة وسماه بالفيوم عمله
به            ًا بلد وصار دأواب، بدون بالماء يدور فاسي وطاحون قصب وماعصرة عظّيم

ووسعه           حفره كمل بخليج الماء واجراؤه خطبة وفيه وغيرهأا أطفال ماكاتب
الناس            وانتفع بشهرين، جريانه أوائل قبل المحلة إلى اليماني مان ماتصلً وصار

لم             ماما وبغيرهأما بهما والقرب بالحرماين الدروس مان ذلك غير إلى ًا، كثير به
ماجالس             عدة عندي وحضر بل ًا كثير ماعه جلست وقد فيها، غيره ماعه يشترك

الدأب             مازيد في رغبة ذلك مان ويمنعني حائل بدون فيها يجلس كان بمكة
تزوج             وقد العتذار، ماع عليه الله يثيبه بما إلي وأحسن وحملته للعلم ًا وتعظّيم

الست            مانها وله الناصر ابنة شقرا خوند وأماها جرباش التابك ابنة خديجة
بعض           ًا مانتظّم صدقاته أمار كان وبواسطتها حبيب جانبك عليها صاهأره فاطمة

إخراجه            بعد ومااتت جقمق الظّاهأر حظّية وتزوج حياته في أماها ومااتت انتظّام
       . الله      رحمه هأذا مان أبسط عندي وترجمته وثمانين ست سنة في القاهأرة مان

. الجنة   وعوضه وإيانا
 

779       . نفاه -      ثم إينال دأولة في عشرة تأمار البهلوان برسباي الشرفي بك خير
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  . في          وماات دأماشق ماقدماي مان صار ثم الشاماية البلدأ إلى خشقدم الظّاهأر
. الستين           عشر في وهأو وسبعين ثلث سنة شوال في سوار وقعة

780.         . دأقماق -    بعد القدس ونيابة الحرماين نظّر في استقر الشرفي بك خير
781   . طاعون -         في ماات بغمغم ويعرف العشرات أحد اينال الشرفي بك خير

. وتسعين   سبع سنة
782      . فاشتراه -     قرقاش سودأون ماماليك مان أصله خشقدم الظّاهأري بك خير

جملة             مان جعله تسلطن ولما خازنداره مادة بعد وعمله إمارته أيام في الظّاهأر
إلى             نقله أن إلى الخازندارية على به ودأام عشرة أماره ثم الصغار الخازندارية

فيها           وسافر كوهأيه، جانبك عوض سبعين سنة شوال في الثانية الدوادأارية
حكم            كاتب بن الخاص ناظر الجمالي ابنة تزوج أن بعد المحمل أماير

كانا           بحيث المرجع العيني حفيد والشهباني هأو وصار ماعه، وحجت واستولدهأا
الظّاهأرية          الممالك عظّيم أستاذه ماوت عند كان بل رهأان كفرسي

ولم           وتدبيره برأيه بلباي الظّاهأر ولية كانت ولذا عنهم والمتكلم الخشقدماية
الكبرى             للدوادأارية تمربغا الظّاهأر نقله ثم السم سوى مادته في ماعه له يكن

وسلموهأما          مانه والدرقة الملك مامحاة أتباعه وأخذ عليه بالوثوب فكافأه
له          وقبلوا سلطنوه إنه وقيل السلطان ماوضع وأجلسوه الترجمة لصاحب

الجلب         بخجداشيته السلطاني السطبل إلى ونزل بالعادأل ولقبوه الرض
نقابه            فغير فخذلوه ماعه ًا ماتواعد كان مامن غيرهأم مان يجيئه مان ًا ماترقب

عنه             ليلًوكف ذلك كل والغلبة العجز علم حين الظّاهأر جهة إلى والتفت
إل             تحرك وماا المقعد مان الصغيرة بالخزانة حبسه ولكن قتله رام مان الظّاهأر

جلب            في وأخذ خاناه بالركب بك خير لحبس وبادأر ًا سلطان قايتباي والشرف
عليه              أنعم أن إلى بها فسجن اسكندرية إلى به أرسل ثم قبله مان الماوال

ليكون              فيه شفع ثم ونحوه اشتغال مان خير على مادة بها فأقام لمكة بالتوجه
وأخوه           الجيش ناظر إليه فتوجه ضعفه اصهاره وبلغ فأجيبت المقدس ببيت
أوائل            في الخليل بلد إلى وصولهم فكان عنده لتقيم زوجته أختهما وماعهما

خطر           على بأنه الخبر فطرقهم وثمانمائة وسبعين تسع سنة الخر ربيع
وقد            وماات، يوماين أو ًا يوما عنده فأقاماوا رماق بآخر فأدأركوه إليه فأسرعوا

أدأب             ومازيد ًا إكراما مانه فرأيت عزه حال ماكة إلى ًا ماتوجه ركبه في كنت
. عنه      الله عفا وفهم عشرة وحسن

783        . السلطانية -    المماليك جملة مان أستاذه ماوت بعد صار القصروي بك خير
القلعة             نيابة في سعى بحيث فتمول القاهأرة ولية اينال الشرف وله أن إلى
فلم               صفد نيابة إلى ونقل فيها، مادته تطل فلم غزة نيابة في ثم وليها حتى

إلى               ونقل الوليات هأذه في به وعد بما وفائه لعدم عنها انفصل أن ًا أيض يلبث
. ماات           أن إلى وافتقر وتخومال ماحن له وقعت ثم بطرابلس، إمارة

784       . نفاه -      أن إلى ًا خاصكي أستاذه بعد صار الجرودأ شيخ المؤيدي بك خير
ثم             هأناك بإمارة عليه أنعم ثم جحا اليشبكي لجانبك حمية الشام إلى الشرف

وخمسين            ست سنة في أماسكه ثم اتابكها ثم ماقدمايها مان الظّاهأر جعله
طلبه             أن إلى بطالً بدماشق وأقام أطلقه، أن يلبث ولم اقتضاه لمار وحبسه

بأي             دأولت تقدماة أعطاه أن إلى أعفاه ثم ماتكره وهأو طرسوس نيابة فألبسه
تسع            سنة الخر ربيع في طويل مارض بعد ماات حتى واستمر المؤيدي

عليه           وصلى المؤماني لمصلى المواجهة بدراه الستين حدودأ في وهأو وخمسين
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. ابنه       ول السلطان يحضر ولم المذكور بالمصلي
785      . وطالت -      المؤيدية المماليك صغار مان كان الشقر شيخ المؤيدي بك خير

مان            جقمق الظّاهأر عمله أن إلى الصغار الخورية وأماراء الجندية في أياماه
ًا             وقت الول أماير وحج النوب، رءوس مان ثم عشرة أماير ثم الصغار الدوادأارية

سنة            شعبان ماستهل في ماات حتى ثاني أمايراخور اينال الشرف صيره ثم
. الستين     جاز وقد وستين ثلث

786       . ثم -      صفد نيابة عن عزله بعد ماات الحافظّي نوروز النوروزي بك خير
بدماشق؛             وستين خمس سنة الحجة ذي أوائل في بها ًا أماير دأماشق إلى توجهه
وإل              بالبذل ذلك كل صفد ثم غزة أتابكية ماثل وليات عدة ولي قد وكان

. عنه         الله عفا ذلك تبلغ لم قيل فيما فمرتبته
عشرة -             787 أربع سنة في قتل تقدماة وأعطى غزة في ناب أماير بك خير

أنبائه     في شيخنا  أرخه
اشتراه -           788 فإنه جانبك لنائبها ماولى كان بجدة، الدللين ماعلم الذهأبي خير

حبس              دأاران بمكة وله ماعلميته؛ حين ادأعاه لما الضرب دأار أهأل أحد سيده مان
     . سنة       المحرم في بها ماات للضعفاء ومايله إنهماكه ماع ماعتقيه على إحداهأما

. وستين  ثمان

المهملة   الدال حرف

789  . صيرفي -          كان الحنفي علي الدين نور والد الصيرفي إبراهأيم بن دأاودأ
رجب             في ماات حتى واستمر الدولة على به اقتصر ثم ًا ماع والدولة المفردأ

. ولده        مان ًا خير كان ولعله وخمسين، ثلث سنة
المكي -           790 اليمني الصل الوصابي الدين صارم سبأ بن أحمد بن دأاودأ

ماوت            بعد بالحرم حلقته في بعده والقائم العرابي عمر أصحاب أحد السقطي
سنة             توفي أن إلى كثيرة مادائح فيه وله شيخهما؛ عن القائم الجبرتي ماوسى

الندا           بسوق السفط ببيع يتكسب ًا سقطي وكان مانه، بالقرب ودأفن ثلثين
فجعل             هأفوة له وقعت انه واتفق إليه المشار صحب أن إلى الحال ضعيف
عليهم           وفرقت نفس بطيب فبذلها للفقراء ماثقالً خمسين نحو شيخه عليه

حملة              عنده كان بائر سقط في ربح حتى السنة تتم ولم بركته عليه فعادأت
يأخذ              شيخنا أن ويتمنى قرض أو عطاء مان ًا فقير يردأ ل وصار دأائرته فاتسعت

.    . فهد     ابن ذكره البركة مان شاهأده لما ماثل
ثم -            791 الدماشقي البقاعي الدين نجم حمزة بن علي بن أحمد بن دأاودأ

         . أربع   سنة حرره أنه بلغني ثم العشرين بعد ولد الشاهأد الحنبلي الصالحي
البختري            بن جعفر أبي أماالي مان ماجالس ثلثة الحجاز على وسمع وعشرين،

    .      . ماعجمه    في شيخنا قاله ثلث سنة شعبان في وماات عليه قرأته به وحدث
. عقودأه    في المقريزي وتبعه

الله -              792 عبد بن شمس بن دأاودأ بن ماحمد بن علي بن إسماعيل بن دأاودأ
. الصوات          العريضي المؤذنين وأحد الفتح أبي أخو الزمازماي المكي البيضاوي

. الله           ساماحه وثمانين إثنتين سنة المحرم في إنابة عن بمكة ماات
793.    . ثلثين -          سنة ماات زبيد أماير السنبلي بهادأر بن بكر أبي بن دأاودأ

 .     . ماحمد      ابن في يأتي القلتاوي ماحمد بن دأاودأ بن دأاودأ
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أبي -              794 بن الجودأ أبو زيادأة أبي الله عبيد بن حسن بن سليمان بن دأاودأ
   . سنة         في ولد الجودأ بأبي ويعرف البرهأاني المالكي القاهأري ثم البنبي الربيع

جزيرة            مان بالقرب الغربية مان ببنب بقليل قبلها أو وسبعمائة وتسعين اثنتين
ًا           أيض الفرعي والمختصر والرسالة والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ نصر، بني

والفرائض            الفقه في الشتغال فلزم القاهأرة إلى انتقل ثم ماالك ابن وألفية
سعيد           بن وقاسم الصنهاجي الشهاب الفق في شيوخه ومان وغيرهأا؛ والعربية

الولين         وعن والبساطي عبادأة والزين القفهسي والجمال المغربي العقباني
. ًا            أيض الدين أصول فقط الول وعن ًا، أيض العربية أخذ الهداية قاري والسراج

عن           الفرائض وأخذ الحلواني الجلل عن والمعاني البيان ماع أخذه وكذا
والزين        بل الطنتدائيين والشمس الشهاب والخوين الغراقي الشمس

. غيرهأا            وفي فيها آخرين في القاياتي عن الفقه وأصول بلغني فيما البوتيجي
إبراهأيم           البرهأان بمقام الخلفاء بعض وصحب وثلثين ثلث سنة في وحج

سنه             قدر على ًا سماع له نر ولم ًا، برهأاني لذلك ونسب به فاختص الدسوقي
ًا           وماسلم البخاري سمع انه المستملي النعيم أبي شيخنا بخط وجدته والذي

      . وبرع      وغيره شيخنا على سمع وكذا الهداية قاري السراج شيوخه أحد على
والفتاء          للتدريس وتصدى وغيرهأا؛ العربية ظواهأر في وشارك الفرائض في

الكابر،             مان جمع عنه ذلك أخذ بحيث الفرائض في ًا خصوص الطلبة به فانتفع
الرسالة            على كتب وكذا فوائد فيه ماطولً ًا شرح الكلئي ماجموع على وأمالى

والبديرية         بالمنكوتمرية ودأرس جماعته، بعض به أخبرني فيما ًا شرح
وولي         القاهأرة بظّاهأر الجواماع ببعض وخطب وبغيرهأا؛ للمالكية والبرقوقية
البرقية،            باب مان بالقرب سنقر ابن بدرب دأار علم بمسجد الصوفية ماشيخة
قيام             ماع القبطي؛ كير بن الدين سعد قتل عن الكف في فتياه واعتمدت

لقريبه            حمية الحنابلة قاضي العز بمعاونة لكن قتله في وغيره المالكية قاضي
تحصيل            وتعاني وغيرهأما؛ الوفيات في الحكاية بسطت كما عمار بن سهل أبي

ثقة            ًا دأين ًا خير وكان ونحوهأما، والتكاررة المغاربة على فيها اتجر وربما الكتب
يعقد           السلف طريقة على بالصلح إليه ًا ماشار ًا كريم ًا ماتودأدأ ًا ماتواضع ًا ماأماون
       . دأروسه   بعض وسمعت ماحفوظاتي بعض عليه عرضت بالكاف ماشوبة القاف
         . بمنزله   وذلك وستين؛ ثلث سنة الول ربيع في ماات اسمه لجل واستجزناه

مان              كثير جمع في النصر بباب يوماه في عليه وصلى العيد؛ رحبة مان بالقرب
الشيوخ           في يخلف ولم عليه، بالخير ثناؤهأم وكثر والطلبة والمشايخ القضاة

. به        ونفعنا الله رحمه الفرائض في يوازيه مان
795 . ولد -            الحنبلي الدماشقي ثم الموصلي الزين الله عبد بن سليمان بن دأاودأ

على            زكنون بن علي الشيخ بقراءة وسمع وسبعمائة، وستين أربع سنة ًا تقريب
كان            بل عمر أبي بن الصلح أنابها للترماذي الشمائل الشرائحي ابن الجمال
في            ًا وماجلس النووية للربعين شرحه الحافظ رجب ابن على سمع أنه يذكر

حجي             بن الشهاب على سمع وأنه ماواعيده حضور ماع لطائفه مان الربيع فصل
ًا            شيخ وكان أصحابنا، بعض عنه كتب حدث وقد سماهأا، وكتبا البخاري صحيح

.    .      . اللبودأي  ابن أرخه وأربعين أربع سنة في ماات فاضلً ًا صالح
796   . سنة -          في ماات الحطي له ويقال الحبشة صاحب أرغد سيف بن دأاودأ

. تدرس      ابنه بعده واستقر عشرة، اثنتي
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الزين -             797 بن الرحمن عبد أبو الدين علم دأاودأ بن الرحمن عبد بن دأاودأ
    . عند        ًا كاتب أبوه كان كوز تصغير الكويز بابن ويعرف القاهأري الكركي الشوبكي

وسكن            الكتابة؛ على فنشأ ترقى ثم حلب، نائب كان حين الحموي طنبغا
        . جيشها     نظّر وله حلب نيابة على كان فلما شيخ بخدماة اتصل ثم طرابلس
حصار             على ماعه وكان خدماته؛ في توجه ثم فيها شيخة إقاماة مادة فباشره
بالديار             الجيش نظّر في استقر تسلطن لما أنه بحيث ذلك له فراعى حماة

ًا            ماحب ًا عاقلًساكن ًا حسن ًا إنسان الناصرية خطيب ابن قاله فيما وكان المصرية،
      . كتابة       في المؤيد بعد به واستقر لليتام ًا ماكتب بحلب وبني والفقراء العلماء في
سنة              رماضان مان يوم أول في بالقاهأرة ماات حتى يباشرهأا يزل ولم ماصر سر

في            بمنزله رماضان سلخ الثنين يوم صبيحة في شيخنا وأرخه وعشرين، ست
ودأفن            الخمسين، يبلغ ولم غيرهأما قال مارضه، طال أن بعد الرطلي بركة
الدين،           صلح أخيه عند البرقية باب خارج بالصحراء الحموي كمشبغا بتربة

ًا          كثير ًا شيئ وخلف والمباشرين والقضاة والعيان الماراء جميع جنازته وحضر
التي            البارزي ابن الناصري ابنة هأي وزوجة ًا ذكر ًا وولد الصناف سائر مان

الصفي            ابن يوسف الجمال قريبه بعده السر كتابة في واستقر خوند، صارت
هأذا            العلم ووالد هأو وتظّاهأر الكرك نصارى مان أبوه كان الذي الكركي

      . ماوته      بعد الترجمة صاحب ولد وصولح ًا قريب إليها المشار الواقعة في بالسلم
        . فوجدته    رماضان نصف في عدته وكنت شيخنا قال دأينار ألف أربعين على

في              كان أنه بحيث الوهأم عليه غلب ولكن ًا ألم يشكو ل والبدن العقل صحيح
طول             في المملكة أماور وكانت الضعفة، تلك مان مايت بأنه يجزم كلماه أثناء
ويذكر             خلوة بالسلطان يجتمع وكان وتدبيره، رأيه عن إل تصدر ل مارضه مادة

أبوه              وكان قال جاماع، أو الحمام دأخل إن وكذلك بالركوب ينادأي ركب إذا أنه
واسمه           الديونة يتعانى نصراني وهأو الكرك سكن ثم الشوبك أهأل مان

الملكية            النصارى جميع على يلبغا ضيق وستين سبع سنة كان فلما جرجس،
اسكندرية          على هأجموا حتى الفرنج ماالؤا بأنهم واتهموا الشوابكة ًا خصوص

مانه            وتقرب الكرك نائب وخدم الرحمن عبد وتسمى مانهم وكثير هأو فأسلم
وقدم             الكبير كمشبغا فخدم حلب إلى تحول ثم سرهأا كتابة في قرره حتى

علم            ابنه ونشأ اللحية؛ كبير طوالً ًا شيخ ورأيته دأيوانه، صاحب للقاهأرة ماعه
أخوه            وكان الفرج، أبي ابن فصاهأر الحركات ماسعودأ ًا صلف ًا ترف هأذا الدين
ثم             بها فخدماه طرابلس نائب كان حين بشيخ اتصل ثم مانه؛ أسن جليلً

وباشر            قدرهأما؛ وكبير شأنهما فعظّم القاهأرة ماعه قدماا ثم بحلب؛ ثم بدماشق
وقعة            في وأخوه هأو واماتحن بدماشق، ثم بطرابلس الجيش نظّر الدين علم

اختص            ثم الجيش نظّر في تقرر المؤيد تسلطن لما ثم وصودأرا صرخد
كما             البارزي ابن الكمال عن ًا عوض السر كتابة في به واستقر ططر بالظّاهأر

ويصوم           الصلة ويلزم يتدين وكان عوضه؛ الجيش نظّر في الكمال استقر
الصمت،           طول ماع الخير أهأل ماجالسة ويلزم الفواحش عن ويتعفف ًا تطوع

وعدم              فيه للسكنة افتضح السر كتابة ولي لما أنه إل بذلك عواره يستر فكان
تدبيره           وحسن وقاره فكان ذلك وماع عاماية ألفاظ عليه وضبطت فصاحة،

صحبة            بشقحب كان لما أنه المستحسنة فعلته ومان عورته، يستر رأيه وجودأة
نابلس؛            طريق مان فتوجه القدس زيارة في استأذنه ماصر إلى ًا راجع الظّاهأر

لنائب             وكانت الجباية أمار مان بهم أضر ماا والخليل القدس أهأل إليه فشكا
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الوف          للنائب ويتحصل شديد إجحاف القرى لفلحي مانها وتحصل القدس
في           السلطان استأذن رجع فلما ضعفه ذلك استخراج يتولى ولمن دأنانير

والخليل           بالقدس وقرئت ماناشير بها فكتب له فأذن المظّلمة هأذه إبطال
فقرأ             به صلى الفقهاء بعض أن ماضحكاته ومان ذلك، بسبب له الدعاء فكثير

أن             علمت ماا فقال الية يصفون عما العزة رب ربك سبحان الفاتحة بعد
         . اسم     فقال الفقه في التنبيه بعضهم ماع رأى وأنه الن إل بالدعاء تصح الصلة

وعقودأ            الناصرية خطيب ابن في وهأو القفة في البنية عجيب الكتاب هأذا
المقريزي.

798. ماكة -           نزيل المجذوب العجمي الكردأي القرشي الصمد عبد بن دأاودأ
. وستين            إحدى سنة الخرة جمادأى عشر سادأس الربعاء ليلة في بها ماات

كان             وقال وفاته وتاريخ اسمه على ًا ماقتصر فهد ابن وذكره عزم ابن أرخه
واستمر             عقله في خلل له حصل ثم الحرام بالمسجد دأرس مامن ًا مابارك ًا عالم

. ماات  حتى
 

799   . يتردأدأ -          كان مامن التاجر العدني الهاشمي النظّام علي بن عثمان بن دأاودأ
مانها              سفره ماع سنة عشرين نحو بمكة انقطع ثم التجارة في لمكة عدن مان

صفر            في ماات وبها للتجار أصحابه لخدماة بجدة إقاماته وكثرت مارتين للقاهأرة
.   . الفاسي         ذكره وأماانة خير فيه وكان بها، ودأفن وعشرين سبع سنة

والد -            800 الخواجا التاجر الكيلني الدين شرف الدين بهاء بن علي بن دأاودأ
        . الطاعون   في باسكندرية السبعين أبناء مان وهأو ماات وماحمد وعلي سليمان

        . في      ًا وجيه كان إنه وقال فهد ابن أرخه وأربعين اثنتين سنة القعدة ذي في
سبع             سنة في ثم جدة شادأ وثلثين خمس سنة في الشرف استقربه التجارة
ماكة            أهأل ذلك فأنكر السعادأات أبي عن ًا عوض الحرام المسجد ناظر وثلثين
وأنه            العمائر، شادأ سودأون عوضه وأقام التحدث مان بركات السيد يمنه ولم

. قلئل           بأيام بعده فمات علي ولده بنيه على ماوته عند أوصى
801.    . أربع -        سنة ماات الجزيري التجيبي سعدون بن علي بن دأاودأ
802   . الفقه -          بها قرأ حلب نزيل الشافعي الكردأي الدين بهاء علي بن دأاودأ

أعيان            مان ًا ماعدودأ ًا دأين ًا خير وكان الباريني، حفص أبي الزين العلماة على
     . بحلب       التتار كائنة في ماات العدول ماع والتكسب القرآن لتلوة ًا ماديم فقهائها

.       . شيخنا  واختصره الناصرية خطيب ابن ذكره ثلث سنة
.     . ماوسى    ابن في يأتي الغماري علي بن دأاودأ

803.     . بمكة -        ماني سمع مامن الشيرازي بكر أبي بن عمر بن دأاودأ
804      . ثلث -        سنة ماوسم في حج مامن هأوار شيخ عمر بن عيسى بن دأاودأ

. وغيرهأم     الحرماين لفقراء وأحسن وتسعين
المعتضد -             805 حسين بن أحمد بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن دأاودأ

الخوة            أحد المصري العباسي الهاشمي الله على المتوكل بن الفتح أبو بالله
         . الفضل   أبي بالله المستعين أخيه خلع بعد بالخلفة بويع التي سليمان وشقيق

وثمانمائة            عشرة ست سنة الحجة ذي عشر سادأس الخميس يوم في العباس
ًا            ماتواضع ًا دأين ًا عاقلًسيوس ًا كريم مارافع بدون لها ًا خليق وكان ًا، دأهأر واستمر

الدأب            إلى والميل الفهم جودأة ماع والفضلء العلماء في ًا ماحب المحاضرة حلو
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المادادأ            كثير كان آماد إلى الشرف ماع سافر ولما الجمة والمحاسن وأهأله
 : بقوله       شيخنا له فكتب له والهأداء لشيخنا

ًا يا الـدنـيا بني سادأ سيد
فـهـم

المنـعـقـد الكريم لوائه تحت

ً أماددأتني وشكري فضل
قاصـر

ماني الشكر أردأت فإن
فاقتصـد

في الندى عباس أشبهت
إذ المحل

فـقـد قـد وكان الغيث أطاعه

الجودأ انتهى الفضل أبي إلى
وفي

تـجـد فـسـل بـقـية أولدأه

ّده جـودأ حـاز حتـى مااجد المعـتـضـد المؤمانين أماير إلجـ
مارض            بعد السبعين قارب وقد وأربعين خمس سنة الول ربيع في ماات
ودأفن          دأونه، فمن السلطان بحضور المؤماني بالسبيل عليه وصلى طويل

 . سليمان          شقيقه الخلفة في بعده واستقر الله؛ رحمه النفيسي بالمشهد
806    . مان -         قربة بقلتا ولد المالكي الزهأري القلتاوي علي بن ماحمد بن دأاودأ

الحاجب           وابن القرآن وحفظ الزهأر فقطن القاهأرة بلوغه بعد وقدم المنوفية
القسم            أبي عن وأخذ النحو، وألفية زيد أبي لبن والرسالة والصلي الفرعي
وغيرهأا           والعقليات الصول في أخذ وكذا الجودأ، وأبي طاهأر والزين النويري

والتحصيل         المطالعة في وجد والقصرائي، والحصني الشمني التقيين عن
أشبه           وحافظّته ويبسه، جمودأه ماع وغيرهأما والعربية الفقه في شارك بحيث

الظّاهأرية           في البخاري ختم وسمع عبارته؛ مان أحسن وكتابته فاهأمته مان
     . كل.         حديث عن سألني وقد ماحمد بن دأاودأ بن دأاودأ غلطا هأناك وكتبته القديمة

عنه             سألت قد وقال ماني؛ حافلًسمعه ًا جواب له وكتبت الفرا جوف الصيدفي
فانتفع            ًا قديم للقراء وتصدى عني البقاعي كتبه وكذا عرفوه، فما الجماعة كل
أن             حتى المالكية، شيوخ أحد وصار الفتيا على كتب وكذا الطلبة؛ صغار به
حين           الكنيسة ماجلس يوم الجماعة قاضي على ردأ اللقاني المذهأب قاضي
ونحو              سنة عشرين نحو مان الجاماع مادرسي مان هأو بل بقوله ينقضه ماا ذكر

في           تكلم بل وغيرهأما السعداء وسعيد البيبرسية في وتنزل وحج ذلك،
المداراة           وقلة المراعاة عدم ماع سيما تصرفه حمد فما والسعيدية البرقوقية

   . استأدأاه          كان ماا وفى حتى جهاته بعض وباع وحوسب صرف أن يلبث ولم
أفحش؛            المار لكان عنه الدوادأار مادافعة ولول شرحه في خير ماالً وقاسى

ولقد            النفس؛ قوي ولكن والتقنع والتقلل الفاقة مان الولى حالته إلى ورجع
هأو             وصمم المااكن مان شهرين جباية حسن مان على استفتى حين الكتابة أجادأ

الكيمياء             في لولده نسب أن يلبث ولم لمدافعته نهضوا وماا الدفع عدم على
الرسالة             مان كل على ًا شرح كتب أنه وبلغني ماخالطة، أو إيماء أو عمل

النحو           في عمل وأنه وغيرهأا إيساغوجي على وكذا الحاجب وابن والمختصر
ولد             عن الصالح تدريس في النيابة الستادأار أعطاه تقي ابن ماات ولما ًا شيئ

. عمار  ابن
بالضم -           807 وتزيل اليماني، الحكمي التزيلي القسم أبي بن ماحمد بن دأاودأ

       . تسمى      بقرية جبل في ًا جليلًماقيم كان الحكمي بني مان مافتوحة ماعجمة ثم
يستمد            الذي بالفتوح ًا ماقصودأ الكلمة ماقبول وأتباع زاوية بها له بضمتين؛ سعد
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وتولى           التواضع سلوك ماع عليه والواردأين نظّره تحت المقيمين لطعام مانه
ويطعمهم          أثوابهم ويفلي المجذماين يباشر أنه حتى بنفسه الفقراء خدماة

     .     . بسعد،  سبعين سنة بعد ماات وأحوال كراماات له ويحكي لذلك بانشراح
بكثير            وحدثني عوضه بن عيسى عنه أخذ ومامن وماحمد؛ ابراهأيم ابنين وخلف

. كرامااته  مان
809    . الغيث -         أبي مان سمع الحمصي السابق بن ماحمد الدين ناصر بن دأاودأ

ابن              ولقيه الحجار، به أنا الصحيح بعض وغيره الصائغ بن الله عبد ابن ماحمد
البخاري           مان ًا حديث عنه فأخذا بحمص البي الموفق وشيخنا الحافظ ماوسى

وماات.
810    . لزم -         ثم بالعلم عني المالكي الغماري علي ابن ويقال ماوسى بن دأاودأ

بالمدية           إقاماته وكانت سنة عشرين مان أزيد بالحرماين وجاور وتزهأد العبادأة
         . في   شيخنا قاله عشرين، سنة المحرم ماستهل في ماات بمكة مانها أكثر
      : بفنون      شبابه في عني الحرماين نزيل فقال ماكة في الفاسي وذكره أنبائه،

أقبل               ثم بها يذاكر حسنة ونكت فوائد ذهأنه على وصار ذلك في وتنبه العلم مان
سنة           عشرين نحو الحرماين وسكن ًا، كثير فيها وجد والعبادأة التصوف على

   . ابنة          بمكة وله الستين عشر في وأظنه بها وفاته كانت حتى بالمدينة أكثرهأا
على.             إقدام ذلك في وله المنكر، عن والنهي بالمعروف المار كثير وكان ومالك

. الله       رحمه وماحبة ماودأة وبيننا وغيرهأم؛ الولة
811      . المبادأىء -     في مانه تعلمت الطاوسي قال اللري الدين شهاب دأاودأ

وبعض        للقطبي الشمسية وشرح وشروحهما كالكافيتين العلوم ماقدماات
شهور             في مانها ًا مارار لي وأجاز المحققين عن أخذ مامن وهأو وغيرهأا، الكشاف

. ثلث  سنة
.    . ابراهأيم      ابن في القاضي على النور والد الصيرفي دأاودأ

.      . الصمد  عبد ابن في ماضى الكردأي دأاودأ
812        . أشياء -    وخلف وخمسين أربع سنة صفر في ماات التاجر المغربي دأاودأ

كثيرة.
813. التي -             أحمد بن هأبة ورفيق ماكة مان الموفق رباط نزيل المغربي دأاودأ

. وستين       ثمان سنة الجمادأين إحدى في ماات
814      . سبع -       سنة أواخر في فيه استقر الينبوع أماير الحسني ماعزي بن دأراج

إليه،            أماره فوض حين الحجاز صاحب عن نيابة الماضي سبع عقب وثمانين
. وتسعين       ثمان سنة في ذاك إذ ورأيته

 
أحد -               815 عمر بن الله عبد بن ماحمد بن زاجح بن سنان بن جسار بن دأبيس

  . بالحدبة           قتل الماضي سنان بن علي بن أحمد عم وابن بمكة العمرة القوادأ
. وأربعين     ست سنة صفر في

816.       . أوغيني -     ماحمد واسمه لقبه إنه قيل الخانكي الصل القصرائي دأرويش
حتى              لشيء مادخر ول اليدي في لما مالتفت غير ًا، ماعتقد ًا دأين ًا خير ًا صالح كان

يصحبه              ل غيره أو للحج سافر إذا كان أنه بحيث ًا ماجردأ بل والشرب الكل
مان                بشيء جيء إن بل ًا شيئ أحد مان يطلب ول عورته يستر ماا غير ول قصعة

في              عمره أفنى الباقي، ويترك رماقه به يسد ماا سوى مانه يتناول ل أكل
في            والفصاحة والعقل المعرفة ماع ذلك كل ًا؛ مااشي سنة كل والحج السياحة
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الطول           إلى وكونه الشكل، وحسن غيرهأا، في قليل وفهم التركية، اللغة
  . في            ماات ًا نادأر إل رأسه يغطي ل برأسه، أبيض شعر ذا الشيبة؛ مانور أقرب،

وقبره          شرقيها ودأفن سرياقوس، بخانقاه وخمسين سبع سنة القعدة ذي
. الله      رحمه ماعتقديه مان بالزيارة يقصد

التي -       -  -    817 المدينة حلي أماير بمهملتين الحراماي عيسى بن أحمد بن دأريب
        . كنانة      بني وبين بينه وقعت حرب في قتل البحر ساح على واليمن ماكة بين
ماوسى            أخوه بعده واستقر ًا، كريم ًا شهم وكان ثلث، سنة بها النازلين العرب

فيها.              قتله وأرخ عشر سنة حوادأث في ذكره ثم أنبائه؛ في شيخنا قاله التي
قتل               فلما ماعه له كل ل ولكن المارة في شريكه كان ماوسى أخاه ان وقال

. ماوسى  استقل
صاحب -           818 الحسني الدين قطب الماير الدين قطب بن خلد بن دأريب

ًا.            ماقصودأ ًا مامدح الشعر في ًا ماحب وماحاسن ماكارم ذا جليلً نبيلً كان جازان
بالجوائز          لثابته الرسولية الدولة خزائن نهب عند والتحف وبالهدايا بذلك

   . سنة           في ماات بعد نهب ولنه الوصف يفوق ماا ذلك مان عنده فاجتمع السنية
رحمهما           الماضي الغوائر أبو أحمد الشهاب ابنه بعده واستقر وسبعين ست

الله.
.      . ماضى  ماحمد بن أحمد هأو الباسطي دأقماق

819         . فشكر؛ -   غزة نائب كان حين بك لشاذ الدوادأارية باشر التركماني دأقماق
بن            ماحمد الصالح العبد صرف بعد القدس ونيابة الحرماين نظّر في واستقر

ورجع           فخدم وتسعين خمس سنة في به وجيء وعسف، فظّلم النشاشيبي
بخضر              بعدهأا التي السنة مان الثاني ربيع في صرفه أن إلى الدوادأار خدماة في

. شريف            أبي بن الكمال في رافع أن أذاه مان وكان الشرفي، بك
820   . عتقائه -        مان كان التي ماحمد والد برقوق الظّاهأري المحمدي دأقماق

الماراء            بعض هأذا خدم بالكرك حبس لما ثم الولى سلطنته في وخاصكيته
ثم              ًا ماقدما صيره المملكة إلى عادأ فلما إليه النتماء فلزم أستاذه ظهر أن إلى

الديار             قدم الظّاهأر ماات فلما بطاًل؛ حلب إلى رجع ثم مالطية نيابة أعطاه
أماسكه            مامن كان ثم وثمانمائة اثنتين سنة حماة نيابة الناصر فول المصرية

صفد             الناصر فوله المصرية الديار وجاء أسره فرمان أن إلى الفتنة في تيمور
استشعر             لما ست سنة في مانها وهأرب وثمانمائة، أربع سنة في حلب ثم

ففر              إليها دأقماق فعادأ ماات؛ أن يلبث فلم نيابتها في غيره فقرر عليه بالقبض
لمقاوماتهم           دأقماق نهض فما ماحاصرته على ساعده بمن واستنجد حاجبا مانه

وأعطى            فأجيب الماان يطلب وراسل التركمان جهة إلى ففر ماعه مان لقلة
ثمان              سنة شعبان أو رجب في بظّاهأرهأا ًا صبر جكم قتله إلى ًا ثاني حماة نيابة

ماليحة            شكالة ذا ًا شجاع ًا كريم جليلً ًا أماير وكان قاتله، مان القلوب ونفرت
الرعية            في وعدل ورياسة حشمة ماع الناس مان ًا قريب ًا ماتواضع حسن وخلق

          . هأذا   دأقماق وإلى ًا، وقف عليها ووقف حلب خارج تربة أنشأ أماوالهم عن وعفة
. به            فعرف الظّاهأر إلى المماليك جملة في قدماه لكونه برسباي الشرف نسبة

. غيرهأما           ترجمه وكذا أنبائه، في شيخنا وتبعه الناصرية خطيب ابن ذكره
821.     . وسبعين -    إحدى سنة ماات الظّاهأري الطويل دأماردأاش

 
تغري -         822 عم وهأو بالخاصكي ويعرف برقوق الظّاهأري المحمدي دأماردأاش
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. الكبير          سيدي ولثانيهما الصغير سيدي لولهما يقال الذي وقرقماس بردأى
في              بعده استقر ثم حماة نيابة ثم حلب أتابكية ثم طرابلس نيابة أستاذه وله

لتمرلنك            قلعتها سلم الذي وهأو وثمانمائة اثنتين سنة في وذلك حلب نيابة
ثم             دأماشق إلى ماعه واستصحبه لذلك عليه فخلع ماعه له كان لباطن بالماان

حلب              ثم ست سنة في طرابلس نياب وله ثم أربع سنة في الناصر عزله
أماره              وآل ًا أيض حلب بعده ولي ثم المصرية الديار أتابك المؤيد عمله ثم ًا، أيض

في             باسكندرية وقتل ترجمته؛ في سيأتي كما قرقماس أخيه ابن طلبه أن إلى
لم            لكن ًا حشم ًا حيي ًا كريم للعلماء ًا ماعظّم وكان عشرة، ثمان سنة المحرم

وبطرابلس           ًا جاماع بحلب وابتنى حرماة، عنده للوقاف ول الناس لمالك تكن
      . وتبعه       ماطولً الناصرية خطيب ابن ذكره يكره بما ًا أحد يواجه يكن ولم زاوية

كثيرة             ماسائل عدة في ًا عاقلًماشارك ًا ماهيب كان إنه وقال أنبائه، في شيخنا
كلم            مان ًا كثير يستحضر فوجدته به اجتمعت بهم، والعناية العلم لهأل الكرام
           . نحو  وله قتل وأنه ترجمته بردأى تغري بن يوسف طول وكذا وغيره الغزالي

وحضور         الحروب وماباشرة والكرم والقدام بالشجاعة ووصفه سنة خمسين
وماكر            وخديعة تاماة ماعرفة ماع حركاته في السعادأة قليل كن ولكنه الوقائع

أسسه              قد كان بحلب له الذي الجاماع أن وذكر الناس، إلى ماحبب غير ودأهأاء
زاويته           وإن ًا جيد ًا وقف عليه ووقف هأو فكمله الطروش الهذباني أقبغا

. دأاوية    بركة على بطرابلس
وأماير -           823 جعفر نائب التركماني الدكزي الدين سيف سالم بن خجا دأماشق

نواب.            ماع أماور له ووقعت السلطنة على ًا عاصي أياماه غالب كان التركمان
ودأام              ماقتلة العرب أماير ماهنى بن حيار بن نعير وبين بينه ثم الشاماية البلدأ

كان              فقد مانه وماستراح ست سنة رماضان في نعير قتله ثم ًا أياما القتال بينهما
ماسلم            على رأفة تأخذه لم والنهب القتل مان عظّائم يرتكب المفسدين ماع

.     . الناصرية    خطيب ابن ذكره الطريق وقطاع للصوص ًا كهف
824    . صفر -        أواخر في ماات العشرات أماراء مان برسباي الشرفي باي دأولت

عليه            وصلى ًا مايت فوجدوه العادأة على الخدماة إلى طلع فجأة ثمانين سنة
. وماساوىء         قبائح له ذكرت قد عليه ماأسوف غير السلطان

825        . فمات -     لسوار قريب عن تجردأ ثم عشرة تأمار اينال الشرفي باي دأولت
. وسبعين      أربع سنة رجوعه في بغزة

826      . ثاني -      نوبة رأس عمل حتى تنقل بحمام ويعرف الشرفي باي دأولت
وولي             بخاناه الشر شادأ عمل ثم تمربغا الظّاهأر أيام في عشرة إمارة على

النيابة             في بعده واستقر وثمانين ثلث سنة رجب في بها وماات اسكندرية نيابة
. قايتباي   الشرفي اينال

 
دأجالبه -        827 ماحمودأ لخواجا نسبة المحمودأي الجاركسي باي دأولت

المنقار          أقبردأي اسكندرية نائب سيده مان أخذه لكونه المؤيدي لسكندرية
أن              إلى ًا ساقي صار ثم ًا خازندار ثم ًا خاصكي جعله ثم خيلً له وأخرج وأعتقه

الشرف           قريب ًا جانم صاهأر فلما مادة ًا خاصكي واستمر مانها الشرف أخرجه
أماير             تملكه أول في الظّاهأر جعله ثم نوبة، ورأس عشرة أماير بسفارته صار

ًا           ثاني ًا دأوادأار الطياري أسنبغا بعد أشهر بعد ثم ثاني وأمايراخور طبلخاناه
فأثرى           ماآربهم لقضاء ببابه الناس وازدأحم نافذة وكلمة وافرة بحرماة فباشرهأا
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وغيرهأا          المسوماة الخيول واقتنى الهائلة المالك وأنشأ الدنيوية السعادأة ونالته
ثم             وأربعين تسع سنة في المحمل أماير وسافر الدولة، في وعظّم التحف مان

فيها            ودأام القرماشي؛ تمراز بعد المقدماين أحد وخمسين ثلث سنة في صار
به            وعد بمال الجركسي قانباي عوض الكبرى الدوادأارية في استقر أن إلى

لنيابة            يرشحه قليل كل في السلطان وصار برماه وانحل قدره انحط ولذلك
ست             سنة في المحمل حج لمارة عينه أن إلى الستعفاء يكرر وهأو حلب
جرت             ماا السلطان مان يتناول لم كونه ماع زائد تجمل في وحج وخمسين،

وسار              دأينار آلف عشرة الحجة تلك في أعطاه وقد هأذا به الحد أماراء عادأة
ًا،             عجب ورفقه حشمته مان ورأيت ركبه في رجع مامن وكنت ًا جد حسنة سيرة

فطلع             ولده واستقرار نفسه الظّاهأر خلع الحاج بركة وله نزوله يوم في واتفق
ثم            باسكندرية وحبسه صفر أثناء في المنصور عليه فخلع المنصور على وسلم

في             القاهأرة وقدم شهر نحو بعد يليه الذي الشهر أثناء في الشرف أطلقه
مارضه؛             مان بأسرع كان فما بتقدماة أيام ثلثة بعد عليه وأنعم عشره سابع

وخمسين             سبع سنة الثانية جمادأى ماستهل السبت يوم في ماات ثم ًا أياما فأقام
الدول            في ًا جليلًماعظّم ًا أماير وكان القاهأرة، خارج بالصحراء يوماه مان ودأفن

الفروسية          بأنواع ًا عارف ًا رشيق القاماة طويل الشكالة حسن ًا وقور ًا ماهاب
والحشمة         الدأب كثير والتحف، والخيول للماوال ًا جماع الملوك، وماقالبة

وماماليكه،          وماركبه مالبسه ماتجملًفي وحواشيه، المماليك على الحرماة عظّيم
والفقهاء           الصالحين في واعتقادأه والتدبير الرأي وجودأة العقل ماع هأذا كل

ماآثر            وله الطائفين، مان الفقراء سيما ل لهم بره وكثرة وتقريبهم وتعظّيمهم
بن             الولوي على قياماه ماع الحاكم جاماع في وسبيل لليتام ماكتب مانها حسنة

المذكور،           الجاماع مايضأة بعمارة والده وصية نفذ حتى البلقيني الدين تقي
ماستحقه؛            في إل الشيء يضع ل لكونه وكأنه والماساك بالبخل يوصف وربما

ابنه             على ثم الظّاهأر على ثقل بحيث بسلطنته الناس وتحدث بأخرة عظّم وقد
سم             انه بعضهم ظن بحيث المنية فعاجلته وخافه اطلقه على الشرف ندم بل

ولية           ذلك وقبل لشيخنا وماناكدته البيبرسية نظّر وليته عليه نقم وماما
. عنه            وعفا الله رحمه الزماان في تجمل به فكان وبالجملة ونحوهأا، الطيبرسية

828      . وحج -      الشؤن، شادأ صار حتى تنقل جقمق الظّاهأري الحسني باي دأولت
نوبة             رأسه استقر ثم ركبه في ورجعنا وثمانين سبع سنة بالركب كذلك وهأو

. وتسعين            ثلث سنة رماضان في المقتلة في وماات تسعين؛ سنة في ثاني
العشرات -          829 أحد صار حتى تنقل برسباي؛ الشرفي النجمي باي دأولت

ًا            رفيق وستين ست سنة في الجون إلى كذلك وهأو وسافر النوب ورءوس
     . تمربغا        ماع ًا ماسفر فيها وتوجه تليها التي في عادأوا ثم وغيره الناصري لسنبغا

وأن              ماعه بق كان ومان هأو باطلقه أمار أن يلبث ولم لسكندرية وجه حين
  . أطلق         ثم باي دأولت السيفي لفارس اقطاعه ويعطي باسكندرية هأذا يسجن

الوكيل          النابلسي فأغرى بها الحجاب وحاجب بالشام المقدماين أحد وصار
الوقعات             بعض ماعه وحضر عثمان لبن الروم بلدأ إلى فر بحيث به السلطان

على             له ًا باعث ذلك كان بحيث خاطره به يطيب بما السلطان راسله ثم
ولده            ألبس وكذا خلعة فألبسه وثمانين إحدى سنة شوال في ووصل المجيء،

مان            بالقرب التاجر قانم بيت في وأنزله التي المميز ماحمد الدين ناصر
وسكر           ودأجاج وغنم دأراهأم مان شهرين بنفقة عليه وأنعم الصاحب؛ سويقة
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كامالية              ذلك بعد ًا أيض وولده وهأو ألبسه ثم اكراماه في وبالغ ذلك؛ وغير وعسل
وثمانين             اثنتين سنة المحرم في بالطاعون ماات أن يلبث فلم خير بكل ووعده

. الله      رحمه عليه فصلى السلطان ونزل
 

والي -          830 وكان الحسبة في استقر الذي برقوق الظّاهأري خجا دأولت
   . في.         شيخنا أرخه بالطاعون وأربعين إحدى سنة القعدة ذي في ماات القاهأرة

يعرفه           مان يصفه الشر، كثير ًا جبار ًا عسوف وكان المقريزي قال أنبائه،
. شاخ            وقد الله في يخاف ل وأنه بمسلم ليس أنه برسباي كالشرفي

831      . خمس -     سنة في إليه أضيفت مامن الجمدارية أحد الطواشي دأينار
. التي          قراقجا الحسني الحبشي سرور بعد النبوية بالحجرة خدماة وتسعين

المعجمة   الذال حرف

. يونس      يسمى مامن جماعة النون ذو
832   . يتجر -           ًا عظّيم كان صالح بن الله عبد بن ماحمد واسمه الغزي النون ذو

تلك             خفير هأو قال أنه الشمس أبيه عن القلقشندي الرحمن عبد الزين حكى
. آماد.       سنة في شيخنا لقيه وقد البلدأ

المهملة   الراء حرف

833. ظهيرة -              بن البركات أبي بن يحيى ماؤدأب الحجاري ماحمد بن حسين بن راجح
. بمكة       علي سمع مامن ساكن خير رجل

834 . ولد -             الحنفي الحمداباي الهندي أحمد بن عيسى بن ماحمد بن دأاودأ بن راجح
في              أبيه لوفاة ًا يتيم بها ونشأ بأحمدابادأ، وثمانمائة وسبعين إحدى سنة صفر تاسع في

النحو             في الحنفي المقرىء ماحمد بن ماحمودأ بلديه على فقرا ماولده سني ثاني
وعلى           به انتفاعه جل كان بحيث وغيرهأا والعروض والصلين والمنطق والصرف

الهيئة             الحنفي التاج بن ماحمد وعلى والبيان المعاني الحنفي الدين برهأان ابن ماخدوم
أربع              سنة أوائل في لقيني الفهم، جودأة ماع الشعر ونظّم الفنون في وبرع والكلم،
التي              في الحج فأدأركوا للحج وعمهما قاسم وأخوه هأو قدم قد وكان بمكة وتسعين

جميع              علي وقرأ عادأ ثم النبوية للزيارة توجهوا ثم فحجوا الجمعة الوقفة وكانت قبلها،
في            قراءته مان وانتهى بخطوطهم الثلثة حصلها نسخة مان الحديث للفية شرحي

ماشتملة             هأائلة إجازة له وكتبت به اماتدحت فيما كتبتها بأبيات واماتدحني الول ربيع
الدماامايني              البدر ترجمة جملتها مان له وأثبت كراريس ثلثة نحو في ماهمة أماور على

ونبهت              الحنفي البخاري العلء ترجمة له وزدأت الهند في ماات لكونه ذلك في لسؤاله
دأفع              في بذلك انتفاعه وجاء ماقاله ويعتقد يعتقده مان وتكفير عربي لبن تكفيره على

عليه            قرأ بحيث بينهم الجللة ماعروف العلء لكون بتصانيفه ويشتغل يعتقده مان
الصلح            دأخول على نبهت ثم الجزيلة الهدايا له يرسل وكان كلبرجا، صاحب

مان              علي سمعا حتى وأخوه هأو قراءته، غضون في ولزماني الهند بلدأ ًا أيض القفهسي
مانه              الثاني النصف في وهأو صفحة بنحو وعرينة عكل قصة قبيل إلى البخاري أول

هأو               واختص الذهأب خواتيم باب إلى مانه الخير الربع أول وهأو والذبائح الصيد مان وكذا
عن           وبحديث عشارياتي مان أحادأيث وبثلثة بشرطه لفظّي مان المسلسل بسماع
غيره            بقراءة وبسماعه نسخة مانه وأعطيت البخاري ختم في وبمصنفي حنيفة أبي
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الكامال           البارع الفاضل بالشيخ ووصفه ذلك وغير النووي لتقريب شرحي لبعض
نخبة           الماجد الوحد العالم الناظم البساماة الفهاماة المفيد المجيد المعين المفنن
ماباحث             في وتحرز العقلية العلوم مان كثير في برز مان الطالبين وتحفة المحصلين

حركاته             جميع باللطف وتدارك فيه تعالى الله بارك العصبية عن نرجو فيما وماناظرته
وأنه            ًا زمار الخيرات أسباب وألهمه ًا وحضر ًا سفر وسلمه يرتجيه الذي الخير وسائر

اللين             ماعهم واستعمل فنونهم في علمائه أكابر على بنفسه بلدأه في اشتغل مامن
يتوصل             به ماا وإماضا فرضه لقضاء هأاجر ثم ماضمونهم على اشتمل حتى والرفق

مازيد             على وماخالطته قراءته حين استدللت وقد قلت أن إلى عرضه، ونقي لقصده
المدة             طول عدم على وتأسفه وتدبره تنويعه في تعرفه ومانيع تصوره وبديع براعته

مان               فاقه ماكثر ورب ماانع خير كل على ولكنه قصده الشأن هأذا مان ببلوغه ليحظّى
وتوثق               وحقق المرادأ فيه يخفى قد ماا واستعادأ وأفادأ استفادأ وقد قانع أتقنه بما هأو
مامن            طائفة المسالك هأذه في والدخول ذلك غضون في وأنشد وارتبط واغتبط

ماعناهأا              في بليغة المصنف بها اماتدح ًا أبيات مانه شاهأدهأا التي الفضيلة وصور ماعه حضر
وحسن            لطفه على الدلئل وماهمات فضائله تتمات مان ذلك فكان المنصف للمعارف

 . وفطنته         أوصافه وتقررت فضيلته، الشريف بالمسجد اشتهرت بحيث شمائله
الحسني -                835 قتادأة بن علي بن حسن سعد أبي بن نمى أبي بن سعد أبي بن راجح

للشراف.             ًا شعر يحفظ الشكالة حسن نمي أبي آل الشراف أعيان مان كان المكي
دأون              المنية فاخترماته ماكة إمارة في يطمع وكان خير وفيه به ويذاكر إليهم المشار

.   . الفاسي.         ذكره بالمعلة ودأفن بمكة خمس سنة المحرم في ماات ذلك
والماضي -            836 أبوه التي المكي الحفيصي سالم بن ماحمد بن شميلة بن راجح

         . لمخدوماه  وتكلف للوزر ارتقى بل ماباشرهأا وابن جدة ماباشر حرشان أخوه
           . لمكة   به وجيء وثمانين سبع سنة الول ربيع في بها ماات ًا جد الكثير وعساكره

. عليه           ماأسوف غير بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند عليه وصلى فغسل
837      . ثلث -       سنة المحرم في بها ماات الخياط المكي النشيط علي بن راجح

وخمسين.
838.       . وستين -   سبع سنة المحرم في ماات الطحان راجح
839.        . وخمسين -      ست سنة رجب في بمكة ماات راشد بن أحمد بن راشد
840.     . بمكة -       ماني سمع مامن القليوبي علي بن إبراهأيم بن ربيع
841. البيض -            بالكوم الخاص ناظر الجمالي بناه الذي المكان صوفية شيخ ربيع
ويعرف -             842 المالكي السنهوري البركات أبو الزين عمر بن علي بن أحمد بن رجب

.       . جعفر  بلديه عن القراءات أخذ مامن العسيلي بابن
843      . سنة -       رماضان عشري سابع في ماات أبوه التي الحموي كمشبغا بن رجب

. بيوم    أبيه قبل إحدى
ثم -          -   844 المعجمة بفتح الخيري القاهأرية الدين زين سليمان بن يوسف بن رجب

   . قبل           ًا تقريب ولد خدماته في كان لكونه المالكي خير بن للجمال نسبة ساكنة تحتانية
وسبعمائة           وستين خمس سنة أبي بأخبار ماولدي بخطه ورأيت وسبعمائة؛ السبعين

ماخدوماه.            مان واستفادأ المالكية، فقه في والرسالة القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة
اسكندرية             إلى وسافر التاريخ؛ مان ًا نبذ ويحفظ بها يذاكر كان حسنة أشياء وغيره

والعلء            المنفر والشهاب والمليجي حاتم بن التقي على الكثير وسمع ًا، مارار ودأماياط
البالسي           والنجم والصردأي والمطرز والتنوخي الشيخة وابن الفصيح وابن السبع بن

الدين         وناصر الحنفي والمجد والغماري والهيثمي والعراقي والبلقيني والفرسيسي
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الشيوخ           مان وأكثر الشهيد؛ وابن القاياتي والفخر الحنبلي الكناني الله نصر
ذكره             وقد أشياء، عنه أخذت الفضلء؛ مانه سمع وحدث خلق، له وأجاز والمسموع

بعده                صار ثم خير ابن يخدم كان انه وقال تاريخه مان وعشرين أربع سنة في شيخي
يزن             كان لكنه ًا، كثير ًا شيئ فسمع والسماع الطلب في ويرافقهم الطلبة مان يستجدي

وهأي               وذكرهأا كائنة، له وقعت أن إلى ذلك مان ماكروه في يحصل يزال ول بالهنات
 . قلت             ًا دأهأر بعدهأا وعاش له اتفق شيء أشد فكانت قال ذكرهأا، أحببت ماا شنيعة

وحصل            ًا، وقت حوائجه وتعاطى عمار ابن خدماة ولزم وأناب وتاب حاله وحسنت
ماع              العيان مان واحد غير عنه أخذ بحيث المار ماتماسك وصار الكتب، مان اليسير

. الليث             خدام أحد كان حتى الصالحين زيارة في وماحبة الجماعات في ورغبة ظرف
ثم             المنصوري بالبيمارستان ونزل قليلً تعلل أن بعد خمسين سنة شعبان في ماات

الله             عفا وسطه مان دأريهماته واختلست بها مانيته فكانت القديمة الظّاهأرية إلى خرج
عنه.
845      . الوسط -       أخي صهر ابنة تزوج فقير البناء ماؤدأب المؤذن الناسخ بن رجب

. فارقها     ثم مادة ماعها وماكث
846.         . وغيره -    المكتوم السر في بمكة علي سمع مامن ينسب ولم رجب
847.         . وخمسين -      ثلث سنة الحجة ذي آخر في قتل البحيرة عربان ماشايخ أحد رحاب
848  . العيني -              قال القبطي الكرم أبي بن الدين تاج يونس بن الله فضل بن الله رزق

العيني               قيده الجيش نظّر ولي ثم النائب دأيوان باشر ماا أول الرزاق عبد له ويقال
ًا             ماحتشم ًا رئيس وكان الدول، تغير بسبب أثنائها في وعزل مادة في فباشرهأا بدماشق

 .       . أرخه      عشرة ست سنة رجب في ماات يقصده مان ماع والعصبية المداراة كثير
. وغيره    إنبائه في شيخنا

 
الكناني -              849 الفتح أبو البهاء صالح بن نصير بن رسلن بن بكر أبي بن رسلن

 . ولد            وماحمد وجعفر أحمد وأخو عمر السراج أخي ابن الشافعي القاهأري ثم البلقيني
وناب             غيره في وشارك وماهر ًا كثير الفقه في واشتغل وسبعمائة وخمسين ست سنة
   . حجي           ابن قال ذلك جميع في به الناس وانتفع والفتاء، للتدريس وتصدى الحكم في

لعمه              المنازعة كثير وكان غيره زادأ القضاء، في سيرته وحمدت العلماء أكابر مان كان
   . أواخر         في ماات والشكل الخلق وحسن الوقار ماع الرافعي، على إعتراضاته في

   . في           شيخنا ذكره عليه التأسف وكثر سنة وأربعين سبع عن ثلث سنة الولى جمادأى
في               وناب ودأرس وأفتى ماهر إنه وسبعين ثلث سنة مان أبيه ترجمة في وقال أنبائه
وفاة؛              إخوته أول وهأو والتودأدأ التواضع ماع للطلبة النفع كثير ًا شكلًحسن وكان الحكم

. المقريزي    عقودأ في وهأو
القاهأري -              850 ثم الكردأي الهكاري الزين الله عبد بن الحسين بن بكر أبي بن رسول

ثم.              الروم دأخل ثم حلب وقدم المحرر، وقرأ وثمانمائة ثلث سنة في ولد الشافعي
وابن            البغدادأي السلم عبد العز عند وحضر مانها؛ البرقوقية ونزل فقطنها القاهأرة

عنده            القاماة لزم بحيث الكامالية إماام بالكمال واختص شيخنا على وسمع البلقيني،
وخمسين             ثلث سنة صفر في ماات حتى ذلك على واستمر عداه، مان وهأجر

. وإيانا           الله رحمه ًا ورع ًا ماتواضع للتكلف ًا طارح ًا ماتقشف ًا دأين وكان بالطاعون،
851    . الحكم -          نيابة ولي ثم الحنفي الغزي ثم القيصري الشهاب الله عبد بن رسول

الحكم              نيابة ولي ثم حبيب وابن أمايلة ابن مان وسمع فاضل، وهأو السبعين، حدودأ
العيني              وقال إنبائه في شيخنا قاله شاخ؛ وقد تسع سنة الخرة جمادأى في بدماشق
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قضاء            وتولى وغيره الدين أكمل أيام بالشيخونية الحنفية طلبة أحد كان القيسراني
الدين              شرف ولقبه الخر ربيع في وفاته وأرخ الدين؛ ماوفق القاضي عن ًا عوض غزة

. أعلم  فالله
852       . إماام -       وصحب ًا أيض شيخنا على سمع مامن الكردأي عمر بن ماحمد بن رسول

. للتمييز        الصغير وللخر الكبير لحدهأما يقال وكان الكامالية
الحرم -             853 في الفراشين أحد البهائي الفهدي الدين رشيد الحاج الله عبد بن رشيد

           . الفتح  أبو الشرف عليه قرأه ًا جزء جماعة بن العز على سمع ويعرف النبوي
أيوب             أبي دأار مان النبوية الناقة بمبرك وثمانمائة عشرة اثنتي سنة في المراغي

. الخير        الصالح بالشيخ ووصفه الشهابية؛ بالمدرسة المعروفة النصاري
قراء -            854 وأحد الماضي أحمد والد المقرىء القاهأري رضوان بن علي بن رضوان

       . ببيت    السباع في وبالدوران كأبيه بالشهادأة تكسب التحصيل في المجتهدين الجوق
ولده             بعد بالخشابية الوصولت كتب بل الجهات مان كثير في وتنزل ونحوهأم الماراء

البدراني             الجمال ثبت في السمعة بعض له ووجد قراءته أحمد وكنت خطب؛ وربما
. لذلك   الطلبة فاستجازه

 
القاهأرة -              855 مافيد شيخنا سعيد بن البهاء بن سلماة بن يوسف بن ماحمد بن رضوان

الشافعي            الصحراوي القاهأري ثم العقبي الرضا وأبو النعيم أبو الزين العصر ماحدث
عقبة             بمنية وسبعمائة وستين تسع سنة رجب مان جمعة صبح في ولد المقرىء

على           القرآن بعض وجودأ والتنبيه القرآن فحفظ شيخو بخانقاه ونشأ بالجيزة
علي              الحسن أبي النور على يكملها فلم ًا نافع إل ًا إفرادأ بالسبع وتل النبابي اسماعيل

وللثلث             لها ًا جمع القرآن مان كثيرة ماواضع عيه وسمع بهرام؛ أخي المالكي الدمايري
مان            الكثير وقرأ الدمااثة ونهج للشاطبية الجعبري شرح في البحث وفي ًا أيض

الحزب            رأس إلى للسبع ًا جمع الغماري الشمس وعلى عليه الرائية وجميع الشاطبية
إليها               يعقوب إضافة ماع القصص في الحزب رأس إلى ثم مان وكذا العراف مان الول

بعض            عليه وقرأ بتماماها للثمان ًا جمع المالكي السعردأي البركات أبي الزكي وعلى
وعلى             حيان أبي لشيخه وكلهأما يعقوب قراءة في المطلوب بعض عليه وسمع العقد

مان           جملة الحنفي النشوي والشمس المالكي الجوشني يعقوب الشرف مان كل
للسبع             بعضه بمكة سلماة بن النور وعلى الشاطبية بعض أولهما وعلى للسبع القرآن

ابن            وعلى الكعبة دأاخل بالعشر المفلحون وإلى الفاتحة الجزري ابن وعلى ًا أيض
والعنوان             التيسير مان كل عليه وقرأ عشر بالثني القرآن مان كثيرة جملة الزراتيتي

وبحث           البرمااوي عثمان الفخر على القرآن وبعض وغيرهأا الصغير والرشادأ والعقيلة
بن            الدين ناصر على الشاطبية وقرأ للشاطبية والجعبري الفاسي شرحي في عليه

وغيره           المصطلح صاحب القاصح وابن العسقلني ًا أيض القراء مان ولقي كشتغدي
الزهأر           إماام الضرير البلبيسي والفخر الطولوني بالجاماع القرآن بعض عليهما فسمع

ويرويها            الشطنوفي الشمس عن القراءات أخذ وكذا ًا أيض بعضه به عليه فسمع
دأروس            وحضر ًا، جد فيها واجتهد آخرين؛ في السكاكيني وابن التنوخي عن بالجازة
الصدر            وكذا ولزماهما جماعة بن والعز المناوي الصدر وكذا الملقن وابن البلقيني

وأذن          والشطنوفي والغراقي القليوبي الثلثة وبالشموس بهم وتفقه ًا كثير البشيطي
الفتاء               في المكي سلماة ابن له وأذن بل التدريس في الجزري ابن ماع ثلثتهم له

لبن             اللفية شرح في ًا أيض الغماري وعن الشموس ثالث عن العربية وأخذ ًا أيض
أولهم            عن الفقه وأصول ذلك وغير الحماسة وبعض عصفور لبن والفصول الناظم
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العلوم             هأذه في أخذ وكذا ثانيهم، عن والحساب والفرائض ًا أيض جماعة ابن وعن
وأذن           البساطي عن والجدل والبيان والمعاني والمنطق والتصريف الكلم ماع الربعة
 . وناب              عليه استملى وربما الولي ولده عن ثم أمااليه مان جملة العراقي عن وكتب له

السماع           ماشيخة وولي المناوي، الصدر عن وضواحيها بالقاهأرة النكحة عقودأ في
بسفارة         بالعنبريين المستجدة بالشرفية والخدماة الزركشي الزين بعد بالشيخونية

فاستحسن              لرضوان إل خدماتها تصلح ول جنة هأذه فيه وهأما لواقفها قال حيث شيخنا
بيت             وزار مارتين وجاور ًا مارار وحج ذلك، وغير المرج بجاماع والخطابة وقرره ذلك

بن             كالجمال جماعة عن بالحرماين أخذ نعم رحلة له تيسرت وماا والخليل المقدس
لصغره             يعلمه لم مان بعض على المقدس ببيت سمع وكذا الكمال، وقريبه ظهيرة

وسبعمائة              وسبعين ست سنة في وذلك به أماه فلحقته إليه سافر والده فإن ًا شيئ
الكثير             بنفسه وقرأ الطلب في وبالغ بالرواية عنايته واشتدت سمعه؛ شيء أول وهأو

وماسند           الستة السلم أصول وغيره بالعلو والقراءة بالسماع الكتب مان واستوفى
والبعض             والقعنبي يحيى بن يحيى وماوطأ ًا تاما الشافعي وماسند ًا مالفق بعضه إل أحمد

شرحي              وجميع حنيفة أبي وماسند بكير بن ويحيى ماصعب أبي ماوطأ مان كل مان
عمن           وأخذ وجملة، هأشام لبن والسيرة للدارقطني والسنن للطحاوي الثار ماعاني
فمن               الوسطى الطبقة أهأل عن بل شيوخه مان القدمااء عن يكثر لم لكنه ودأرج دأب
أسمعه               لم ماما ماسموعه قديم ومان ًا، أيض دأونه ومان بل رفقائه عن كتب حتى دأونهم

المجد              أبي ابن وعلى للبيهقي الكبرى السنن مان قطعة حاتم بن التقي على عليه
المقاماات            ومان الصلح لبن الحديث علوم ومان الشافعي ماسند مان الخير المجلس

البناسي            على مانه والختم دأاودأ أبي مان الكثير والغماري المطرز وعلى الحريرية
في             وانفردأ أمااليه، مان الكثير العراقي وعلى مااجه ابن مان الكثير والجوهأري وعليهما
في            لستقصائه ذلك ونحو المسموع مان عندهأم وماا شيوخها بمعرفة المصرية الديار

فيه       عليه المعول وصار له  تتبعه
وخرج            والطباق والجزاء الكتب مان الكثير الجيد بخطه وكتب والنازل العالي وعرف
لغير            يتعد ولم لولده خرجها وكذا المتباينات كالربعين لنفسه والبعض لغيره ًا كثير

وقد               ونثر ونظّم الفضائل في ماشاركة ماع ًا جد وتوسع فيه وبالغ الفن؛ هأذا مان ذلك
الفضلء،             مان جمع به وتخرج القرآن وأقرأ والجزاء الكتب مان بالكثير بأخرة حدث

وكان            وأجزائه، وارشادأه بتهذيبه وانتفعت الكثير عليه وقرأت به تخرج مامن وكنت
تيسر             فما وماروياته شيوخه جمع بأخرة ماني والتمس علي والقبال لي المحبة كثير

كان              فقد بذلك أنتفع أن وأرجو ًا كثير لي ودأعا بالجميل ووصفني المعرفة في وتوسم
ًا            ماتواضع المروءة غزير اللهجة صادأق الخلق ربض الحركة بطيء ًا ساكن ًا دأين ًا خير

والعبادأة             التلوة كثير السمت حسن الشيبة نير ًا بهي ًا ماهاب ًا بساما ًا وقور النفس مانطرح
وأجزائه             كتبه بإعادأة ًا سمح وأهأله، الحديث في ًا ماحب الباطن سليم النصح في غاية

ًا           قانع البرقوقية مان بالقرب الظّاهأري قجماس السيفي بتربة الناس عن ًا مانجمع
طار              ماثله؛ ماجموعه في العيون ترى أن قل السلق طريقة على النظّير عديم باليسير

صاحب          فارس أبي للسلطان وأرسل والمرويات، والشيوخ السانيد بمعرفة اسمه
للجلل            خرج وكذا عليها؛ فأثابه بالجازة ولولدأه له خرجها ًا حديث أربعين المغرب

كثير             وكان جميعه؛ أو ذلك بعض شيخنا له وقرض وخلق، التلواني والنور البلقيني
مان                أماثل بأنه ذاك إذ له وشهد ماعجمه مان الخير القسم في ذكره بحيث إليه الميل

اسمه           وأثبت فاستمر؛ عليه للستملء وقدماه الحديث طلب طريقة على تخرج
كان              لكونه القرن هأذا وسط في المصرية بالديار القراء في كتبها ورقة في ًا ماجردأ
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العيان               مان واحد غير عليه قرأ بحيث بينته حسبما فيها عمله لتقدم فيها قصد ًا أيض
مان               بعض إجازته في وخمسين إحدى سنة في عليه وشهد ًا تارك كان انه ماع القراءات

والتحديث           القراء شيخ الفاضل الماام بالشيخ فيها فوصفه القراءات عليه قرأ
الوحد            العلماة العالم الماام بالشيخ سنين بعشر قبلها أخرى وفي فلن، الحافظ

ماعه           الترجمة صاحب سلوك ماع هأذا المجودأ، المقرىء الضابط الحافظ المحدث
قال                كما أقول فقال هأو أو أنت أكبر أيما يسأل سمعته إنني حتى الغاية إلى الدأب

 . ومادحه             تعالى الله رحمهما ماني أكبر وهأو مانه أسن أنا عنه الله رضي العباسي
         . الثنين     يوم في ماات حتى طريقته على يزل ولم الجواهأر في ذكرتها حسنة بقصيدة

الصلة              شهد أن بعد بها ودأفن قجماس، بتربة بسكنه وخمسين اثنتين سنة رجب ثالث
الناس           وتأسف دأونهم فمن والقصرائي والحنبلي وتقدم كشيخنا جم جمع عليه

عقودأ              في وهأو ماثله، ماعناه في بعده يخلف ولم فقده، على الحديث أهأل ًا خصوص
. ببركته            ونفعنا وإيانا الله رحمه هأذا مان أزيد تحتمل وترجمته باختصار، المقريزي

 : ًا        لفظّ أنشدنيه ماما نظّمه مان عنه كتبته  وماما

مالم تسمع ول فاماننبـالول ماسلـسـل فيك الحب
الـعـذل

ّله عبادأ وارحم قد مان يا ال
عـل

يرحمه السفلى يرحم مان
العلي

ًا ورج العذاب وخف أن عفو
ترم

ًا الرحيق الندب مان شرب
السلسل

856. الندلسي -     هألل بن رضوان
857.          . الحوادأث -  في ذكرته كما وستين إحدى سنة في شنق ركاب
القاهأري -           858 ثم المنوفي الزين ماوسى بن إبراهأيم بن إسماعيل بن رماضان

الماضي          السعودأ أبي بن أحمد الشهاب وأخو القراسنقرية نزيل الشافعي
       . وكان     وثمانين؛ اثنتين سنة شعبان في ماات أماة أماه فرماضان خاصة لبيه

الجهات           مان غيرهأما ماع الصلحية بالخانقاه ًا صوفي والعبادأة للتلوة ًا ماديم ًا خير
. الله      رحمه الخمسين عن يقصر ولم

859 . مامن -           الواعظ المدني الشاذلي الجودأ أبو أحمد بن علي بن رماضان
. بالمدينة   ماني سمع

860    . أخذ -        جليل صالح شيخ الشافعي التكاوي مازروع بن عمر بن رماضان
بن           والشمس القاضي زكريا كالزيني جماعة وصحبه إبراهأيم الشيخ بلديه عن

          . بن   ماحمد عم وهأو سبعين سنة الول جمادأى في ماات فاضلً وكان سلماة،
. التي     العمريطي عمر بن إسماعيل

861 . مامن -           قوله تكا بابن ويعرف الشبراوي رماضان بن يوسف بن رماضان
. بالقاهأرة   ماني سمع

862     . أسد -       ابن على قرأ مامن التاجر البهائي القاهأري ثم اللقاني رماضان
لبنة            ابنه وزوج الخير في ًا راغب وكان وحج وغيرهأما، البلقيني السعادأات وأبي

.          . عنه    الله عفا وثمانين ثمان سنة أوائل في ماات الرشيدي شيخنا ابن يحيى
863   . غالب -        ببني ولد جلف عاماي المهتار القاهأري ثم المنفلوطي رماضان

. وغيرهأا           الكسوة في يتكلم وصار أستاذه رقاه مانفلوط، عمل مان قرية
864    . جمادأى -       في بها ماات بمكة الجمالية المدرسة بواب الضرير رماضان

. وستين    ثمان سنة الخرة
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وفاء -        -  865 بمعجمة بالخفير ويعرف المسعودأي الهذلي أحمد بن رمايثة
مامن.            اليمانية نخلة مان سولة يسكنون الذين الخفراء أعيان مان كان ككبير
       . عشرة      تسع سنة مانى أيام في ماات الناس بين واعتبار وماروءة لخير ينسب
ذكره             فأزيد؛ وسبعين ست عن بالمعلة ودأفن الكبر مان قليلً عقله تغير بعد

الفاسي.
وأخو -            866 الحجاز صاحب ابن الحسني عجلن بن حسن بن بركات بن رمايثة

انفصل            لما بحيث عليه المخالفة رام إخوته؛ أصغر وهأو ماحمد الجمالي صاحبه
إلى             به فأرسل وشكاه ماعه هأو تخلف أخوه وفارقه ماكة عن قايتباي الشرف
ذوي             أخواله عند وغيرهأا كجازان اليمن إلى فر ثم عنده، ًا ماتأخر فاستمر أخيه

في             التوصل ورام وتسعين سبع سنة في صاحبها طاهأر بن بعامار واجتمع عمر،
        . بمكة     قبل تزوج وقد ماشتت، الن فهو وبالجملة تمكن فما عيداب إلى جلبه

مازيد              إليه ولها فارقها ثم ًا وقت اليجي الدين صفي السيد ابنة حليمة ابنه عابدة
مايل.
نمى -             867 أبي بن رمايثة بن عجلن بن حسن بن القسم أبي بن رمايثة

          . الثاني  ربيع في اسكندرية مان ًا راجع وكان بالمحلة ًا غريب ماات المكي الحسني
وكان             كثرة، يحصى ل مان دأفنه ثم عليه الصلة وشهد وسبعين، تسع سنة

. الله         رحمه وسبعين ست سنة في القاهأرة إلى توجهه
868 . ولي -             المكي الحسني نمر أبي بن رمايثة بن عجلن بن ماحمد بن رمايثة

العسكر            مان طائفة في خروجه واتفق فعزل سيرته تحمد فلم مادة إمارتها
في             فقتل ماكة مان أيام ثمانية نحو على غيرهأم أو إبراهأيم ببني للوقيعة

. هأناك          ودأفن الشرق ببلدأ وثلثين سبع سنة رجب في المعركة
869   . أول -           في ماات الحسني نمى أبي بن الكريم عبد بن حازم بن رمايح

. بها         فدفن وحمل ماكة؛ خارج وخمسين سبع سنة شعبان
غياث -             870 بن الدين صدر الشيخ ماكرم بن الدائم عبد بن ماحمد بن روزبهان

  . سمع            مامن الماضي الله نعمة بن أحمد أخت ابن الفالي الدين روح ابن الدين
. النبوية   بالمدينة ماني

ماسعودأ -           871 بن عمر بن ماحمد الجمال عتيق لكونه التعكري الحبشي ريحان
بكر              أبي أم هأاني وأم الصائغ؛ حسن بن ماحمد زوج وزينب علي والد التعكري

        . تجاه     وأخرى الخفرة بدار الدور مان له كان وغيره المرشدي الغني عبد بن
.      . بمكة    وعشرين ست سنة ماات بالخرازين قاوان الشهاب دأار

872.     . فهد -    ابن جردأه هأكذا العطار الحبشي ريحان
873       . سنة -     الول ربيع ماستهل في بمكة ماات الشيبي عتيق الحبشي ريحان

. وخمسين  إحدى
874 . الضياء -       بن الشهاب عتيق الحبشي ريحان
875 . سمع -          المالكي النويري أحمد بن علي القاضي عتيق الحبشي ريحان

سالم             بن أحمد ومان الطيالسي، ماسند آخر مان ًا شيئ حبيب بن الكمال مان
الجمال            ومان وآخره يحيى بن يحيى ماوطأ أول مان قطعة والقروي المؤذن

وأوردأه             فهد بن التقي عنه أخذ الناس؛ سيد ابن سيرة مان قطعة المايوطي
.        . بمكة  وأربعين سبع سنة المحرم في ماات ماعجمه في

876.     . بمكة -        ماني سمع مامن المصري بكر أبي الزكي فتى الحبشي ريحان
877      . دأولة -      في بجدة المكس أمار ولي بالعيني ويعرف المكي الحبشي ريحان
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 . ماات             ماروءة ذا وكان غالبه ذهأب ثم ًا وأمالك دأنيا وحصل عجلن بن علي السيد
.     . ماكة        في الفاسي ذكره عشرة ست سنة شوال أو رماضان في بزبيد

878        . رؤس -    حلق يتعاطى كان وإنه والدين، بالخير ذكر الحبي الزنجي ريحا
شيخو           بخانقاه العشاءين بين بطاسة الماء ويسقي وغيرهأم الماراء مان الكابر
في            قايتباي الشرف به واستقر بشاشة؛ ماع ونحوهأا الصلة مان ويكثر سنين

     . وثمانين       سبع سنة في ماات طولون ابن جاماع بزيادأة أنشأه الذي السبيل
. الله  رحمه

879       . ودأيانة -     خير وفيه وعبادأة، مالءة ذا كان بالرمايدي ويعرف العدني ريحان
  . في            ماات بوفاته ماتصل نحوهأا أو سنين ثلث بها وجاور مارة، غير لمكة تردأدأ

.     . ماكة       في الفاسي ذكره بالمعلة ودأفن بمكة عشر سنة الحجة ذي
ويعرف -           880 عجلن بن حسن السيد عتيق القائد المكي ثم النوبي ريحان

.    . فهد         ابن أرخه وأربعين تسع سنة الولى جمادأى في بمكة ماات بالفيل؛
خدام -         881 أحد الطواشي البرلسي يعقوب للخواجا نسبة اليعقوبي ريحان

. وتسعين        إحدى سنة وماات ماني، سمع مامن المدينة؛

المنقوطة   الزاي حرف

882     . حلب -        إلى بلدأه مان قدم زادأة بالشيخ ويعرف الحنفي، الخرزباني العجمي زادأه
فنزل              المشكلت حل ويتعانى بسكون العلم في يتكلم ساكن شيخ وهأو وتسعين، أربع سنة

ماقتدر            والكشاف والمنطق بالعربية ًا عالم وكان الناس؛ فشغل الشحنة بن المحب بجوار
       . مان      بأسئلة الفوي اللطيف عبد السراج طارحه العلوم هأذه مان المشكلت حل على

أرسلنا             "  إنا تعالى قوله في الستثناء إن الكشاف قول في مانها ًا ونثر ًا نظّم وغيرهأا العربية
          " يتعلق      كان إن أنه حسن بجواب فأجابه مانقطع أو ماتصل لوٍط آَل إل مُاجرماين قوم إلى

ماتصلً،              فيكون صفتهم في الضمير بمن أو الجرام صفتهم القوم لن ًا مانقطع يكون بقوم
إل             ماجرماين بقوم ماررت قلت فلو بالصفة المقيد الموصوف هأو الضمير بأن واستشكل

فأجاب             الصورتين في ًا مانقطع الستثناء يكون أن فينبغي ًا مانقط الستثناء كان ًا رجلًصالح
كان                وإن المجرماين في المستكن الضمير إن يقال أن يمكن ماا وغاية قال إشكال ل بأنه

اتصافه              اعتبار عن تجردأه يقتضي إليه الجرام إسنادأ أن إل بالجرام القوم إلى ًا عائد
يقول              طويلة قصيدة ًا أيض الجواب في ونظّم كلماه، آخر إلى للثابت ًا اثبات فيكون بالجرام

فيها: 
ول ذاتي مان الشعُر ول

شمـيتـي
في الفكاهأة خيل مان أنا ول

 الخبر
مادة           فأقام وماشيختها الشيخونية تدريس ذلك بعد وولي القاهأرة؛ دأخل ثم

بالجاه             فيها عليه فوثب وثمانمائة ثمان سنة أواخر في كان أن إلى طويلة
هأو              لذلك الشيخ وتألم وخرف ضعفه طال بأنه عليه شنع لما العديم بن الكمال

ماات             أن يلبث ولم هأذا، صنيعه بسبب العديم ابن الخير أهأل وماقت وولده
مان            وقع لما ًا جبر بمدرسته الحنفي تدريس في بولده الدين جمال واستقر

خطيب              ابن ذكره فيها، عنه ناب كونه ماع عنه ثم أبيه عن الشيخونية إخراج
سنة            القعدة ذي سلخ في المقريزي وأرخه إنبائه، في شيخنا وتبعه الناصرية

مان            وكان قال ماحمد الدين شمس الشيخ وسماه بالشيخونية دأفن وأنه تسع
إلى            بغدادأ مان السلطان واستدعاه الفلسفية العلوم في يد وله الحنفية، أعيان

. كله    هأذا ويحرر القاهأرة،
883   . أربعي -         على قرأ الحنفي الهندي اللكنوهأي جلل بن عارف بن زاهأد
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. وتسعين       أربع سنة رماضان في بمكة النووي
نمى -             884 أبي بن رمايثة بن عجلن بن حسن بن القسم أبي بن زاهأر

رضي               ثم أبو قيده أن إلى وتجبر وسطوة أبيه أيام في ذكر له مامن الحسني؛
 . بعد   وماات عنه

أعمال -        -    885 مان لبلدة نسبة الصل القلهاني إسماعيل بن ماحمد بن زائد
    . مان -       ًا كثير حضر مامن السلم بباب الشهودأ أحد الشافعي المكي هأرماوز

عند           فاشتغل ونشأ وثمانمائة، وخمسين ثمان سنة بها وماولده بمكة ماجالسي
حضر            وربما السعودأ أبي الجمالي دأروس ولزم العزم وأبي عطيف بن النور

           . في  قابلية عليه صارت ثم عنده يمشيه المعطي عبد الشيخ وكان والده عند
. هأناك    للجالسين بالنسبة صناعته

مانصور -            886 بن نعير بن ثابت بن قيس ابن النسب بلفظ اسم زبيري
           . أربع   سنة رماضان في ماانع بن مايان عمه ابن بعد وليها المدينة أماير الحسيني

هأبة             بن سليمان بن بزهأير فانفصل وستين خمس سنة إلى بها وأقام وخمسين
أمار              إليه المفوض بركات بن ماحمد الشريف به استقر ثم مانصور بن جماز بن

وخطب           وثمانين سبع سنة الولى جمادأى في النيابة في بأسره الحجاز
تليها.           التي في ماات حتى واستمر المجالس بعض عندي وحضر باسمهما

. الماضي      حسن البدر بولده الشريف واستقر
887   . ماني -          سمع مامن المادأح المدني النفطي الله عبد بن سعد بن الزبير

. فّي      قاله لغيره ًا نظّم وأنشد بالمدينة
888      . ثلث -        سنة القعدة ذي في ماات القائد العمري مانصور بن تبل بن زربة

.    . فهد  ابن أرخه بمكة وستين
أبو -            889 بالله المستعصم الحسن بن أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم بن زكريا

          . عن  ًا عوض الشرف قتل بعد اينبك أيام في الخلفة ولي العباسي يحيى
ثمان             سنة في المتوكل على القبض بعد الظّاهأر أعادأه ثم خلع ثم المتوكل

وتسعين           إحدى سنة الولى جمادأى في عنها صرف ثم وسبعمائة وثمانين
ًا             صرف ًا عاماي وكان إحدى، سنة الولى جمادأى في ماات أن إلى دأاره فلزم

. هأمزة    الكاف يبدل بحيث
الشافعي -          890 القاهأري الصل الدمايري الزين ماحمد بن حسن بن زكريا

 . ولد          أشهر بزكريا ولكنه ًا أيض الرحمن عبد ويسمى الحسينية إماام المقري
والمنهاج         والعمدة القرآن وحفظ وثمانمائة، وعشرين خمس سنة ًا تقريب

وعرض        والتلخيص، والشاطبيتين واللفيتين الجواماع وجمع والتبريزي الفرعي
وثلثين             تسع سنة في الديري وابن والعيني وشيخنا الله نصر بن المحب على
بالسبع             وتل الزركشي، الزين على وكذا الول عدا مان على سمع بل وأجازوه

بتماماها          واللفية والشاطبيتين التيسير عليه قرأ بل السكندري الشهاب على
ولحمزة             عليه جمع أنه مارة لي قال بل كزلبغا ابن على والكسائي ولحمزة

الزهأر           إماام البلبيسي النور على عشر وللثلثة المالكي السنهوري على فقط
ابن             على عمرو وأبي كير وابن ولنافع عليهما يكمل لم لكنه أسد، وابن

الفرائض          في المجموع أخذ وعنه الشارماساحي على عمرو ولبي الحمصاني
ًا            أيض الفقه وأخذ الفرائض في القيمري البدر عن أخذ وكذا الفرعي والحاوي

السعادأات          أبي البدر أخيه وحفيد البلقيني والعلم الشنشي الشمس عن
بتماماه           للناظم العراقي ألفية شرح على وقرأ آخرين، في والعبادأي والمناوي
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الفخر             على ذلك قبل له قراءته ماع بذلك واغتبط ورواية دأراية ذلك وغير
غير              وحج كتبه؛ أن بعد البديع القول تصانيفي مان علي قرأ وكذا الديمي عثمان

السنباطي،            الحق عبد الشرف عن ماجاورته في وأخذ بعضها في وجاور مارة
الديري            وابن المناوي عليه وشهد كالسكندري شيوخه مان واحد غير له وأذن

وتنزل         الحسينية إماام وولي البغدادأي؛ والبدر الزهأر وإماام والقصرائي
وفطرة        وسلماة واستقاماة خير على بالشهادأة وتكسب بالشيخونية،

اختص            كان مامن كونه ماع الدنيا بني عن حتى وانجماع لكتبه واستحضار
بأنه             لولده إجازة في أسد ابن ووصفه الرجل، ونعم ًا وقت الفقيه يشبك بالماير
في            الله لخلق النافع المفيد العالم الماام الشيخ القراء وماعدن القراء شيخ

. ويعيد   فيدرس العلوم
ابن -            891 البدري جهة أخت عنقاء وأماه التاجر كمشبغا بن علي بن زكريا

اكتسب.             أن إلى الضرب دأار فدخل ولده ونشأ ًا، قيم ًا ماصارع أبوه كان شيخنا
القماش            بيع وهأي المرجوشي بن ابراهأيم أماه زوج لحرفة حينئذ فترقى ًا قدر
وشهرة            ًا وافر ًا حظّ ذلك في ونال الشرب؛ سوق في أشبهه وماا السكندري

    . الولى         جمادأى في ماات ماعيشته في وتقلل سبب في وحذق نهضة ماع تاماة
. عنه       وعفا الله ساماحه وثمانين ثمان سنة

 
القاهأري -           892 السنبكي النصاري الزين زكريا بن أحمد بن ماحمد بن زكريا

        . مان   بسنيكة وثمانمائة وعشرين ست سنة في ولد القاضي الشافعي الزهأري
والبرهأان           ربيع بن ماحمد الفقيهين عند القرآن فحفظ بها ونشأ الشرقية،
ماختصر          وبعض الحكام وعمدة عنه كتبت مان أحد البلبيسي الفاقوسي

فقطن            وأربعين إحدى سنة في القاهأرة إلى تحول ثم الفقه في التبريزي
وألفية           الفرعي المنهاج ًا أيض حفظ بل المذكور المختصر حفظ وأكمل الزهأر

الحديث          ألفية مان النصف ونحو الصلي المنهاج وبعض والشاطبيتين النحو
القاهأرة             ماجيئه بعد وأقام الوان، هأذا بعد ذلك وبعض كادأ إلى التسهيل ومان

أخذ               مامن وكان فيه وجد الشتغال فداوم رجع ثم بلده إلى عادأ ثم ًا يسير بها
وأخذ            بل ًا مالفق البهجة شرح عليهما فقرأ البلقيني والعلم القاياتي الفقه عنهم

الونائي          والشموس السبكي الشرف وعن ذلك غير الفقه في عنهما
البوتيجي         والزين النسابة والبدر المجدي بن والشهاب والبدرشي والحجازي
المناوي           الشرف دأروس وحضر آخرين، في رضوان والزين شيخنا وعن بل

الفقه              وأصول به يخبر كان كما الباماي الشمس على التنبيه في قرأ بل وغيره
وابن           البغدادأي السلم عبد والعز ًا مالفق العضد عليهما قرأ والكافياجي القاياتي

أخذ          المذكور العز على الدين وأصول وجماعة والشمني والشرواني الهمام
شرح            عليه قرأ والشرواني وقراءة سماع بين ماا بكماله العقائد شرح عنه

نزيل           البخاري بالشيخ المدعو ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد والشمس المواقف
وعن            وغيرهأم والبدي الطوالع شرح العبري عليه قرأ الله نصر الشيخ زاوية

وابن              المجدي ابن عن ًا أيض وأخذه بل النحو أخذ الدين أصل في ماشايخه كل
أحمد           بن ماحمد عن وكذا والشرواني؛ العز عن والصرف والشمني الهمام
والبيان          والمعاني وطائفة للتفتازاني العزي تصريف شرح عليه قرأ الكيلني

والشمس           وسماع قراءة بين ماا المطول عنه أخذ القاياتي عن والبديع
عداه          مان وعن والشرواني والكافياجي المختصر عليه قرأ المذكور البخاري
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جعفر            والزين والبدي الهمام ابن عن وكذا المنطق أخذ الصرف شيوخ مان
للسيد          حاشيتها وغالب الشمسية عليه قرأ المؤيدية نزيل الحنفي العجمي

في            القاياتي عن وأخذ وحاشيته، القطب في ًا ظن عنه أخذ الحصني والتقي
الهيئة            علم وأخذ التفسير في وشيخنا الكافياجي وعن عنه أخذ وكذا اللغة

ابن         عن وغيرهأا والمقابلة والجبر والحساب والفرائض والميقات والهندسة
الشمس           عن ًا أيض والحساب والفرائض أشياء تصانيفه مان عليه وقرأ المجدي

والفصول           المجموع عليه قرأ البنبي الجودأ أبي عن وكذا والبوتيجي؛ الحجازي
الخشاب          بن الشرف عن والطب المذكور وجعفر الشرواني عن والحكمة
والتصوف          الحنفي قرقماس ابن عن الحرف وعلم الوروري عن والعروض

مان            وكلهأما الفوي وماحمد الدأكاوي أحمد والشهاب الغمري الله عبد أبي عن
الرحمن          عبد والزين النبتيتي عمر السراج وعن الدأكاوي ابراهأيم أصحاب

تميم             بن ماحمد بن علي الفقيه بن أحمد ومان مانهم وتلقن شقير، الخليلي
البلبيسي           النور مان كل على بالسبع وتل الذكر بالزلباني ويعرف الدماياطي

ذلك           في تدربه بعد السكندري القلقيلي والشهاب رضوان والزين الزهأر إماام
ابن           ماصنفات تضمنته بما عليها الزائدة وبالثلث جعفر كالزين طلبتهم ببعض

لكن          وبالعشر المالكي طاهأر الزين على والطيبة والتقريب النشر الجزري
عن             الخط مارسوم وأخذ بها؛ المكي عياش بن الزين على فقط المفلحون إلى

وحمل            للجعبري الشاطبية شرح مان البحث في عليه وسمع بل رضوان الزين
الحديث            ألفية شرح مان كجملة وغيرهأما والحديث القراءات في جمة ًا كتب عنه

وعن            قراءة وبعضه ًا سماع بتماماه الشرح هأذا أخذ الهمام ابن وعن للعراقي؛
شرح             وجميع الصلح ابن ومان مانه الكثير شيخنا عن وأخذ بل بعضه؛ القاياتي
سيد             لبن النبوية والسيرة ًا أيض تأليفه مان المرام بلوغ عليه وقرأ له؛ النخبة

على            ماسلم صحيح في وسمع غيرهأا، وأشياء مااجه لبن السنن وماعظّم الناس
ابن             ابنة سارة وعلى أشياء الفرات بن العز على سمع وكذا الزركشي الزين

الصالحي         البرهأان وعلى بقراءتي للطبراني الكبير المعجم في جماعة
في           له بملزماته عنايته واشتدت رضوان كالزين تقدم مامن وكثير والرشيدي

سنة           في وبمكة والبلقيني والبوتيجي والنسائي ًا ماسلم عليه قرأ حتى ذلك
والقاضيين            فهد بن والتقي المراغي الفتح أبي الشرف على حج حين خمسين
وغيرهأا           بالقاهأرة آخرين في ظهيرة بن السعادأات وأبي النويري اليمن أبي

مان    وبعض
هأذه               في عمله أن كما بعض، مان أكثر عنه أخذه في شيوخه جميع مان ذكر
التواضع            مان جميلة طريقة على الشتغال عن ينفك ولم يتفاوت، ًا أيض العلوم

وشرف           التقلل ماع الدنيا بني عن والنجماع والعفة والدأب العشرة وحسن
غير            له أذن أن إلى والمداراة والحتمال الباطن وسعة العقل ومازيد النفس
في             كتابته ونص شيخنا له كتب ومامن والقراء الفتاء في شيوخه مان واحد
        : الذي     الوجه على القرآن يقرىء أن له وأذنت له الذنين بعض على شهادأته

والله            قال وارتضاه الماام عليه نص الذي النمط على الفقه ويقرر تلقاه
    . في          له أذن وكذا نلقاه أن إلى ويخشاه يرجوه مامن وإياه يجعلني أن المسؤل

شيوخه            مان واحد غير حياة في للتدريس وتصدى وغيرهأا؛ النخبة شرح اقراء
ولكن            شأنه بحقيقة ماتفننيهم إعلم ماع طبقة بعد طبقة الفضلء عنه وأخذ

بشر            الوهأاب فتح وسماه البحث آدأاب مانها كتب عدة وشرح أغلب، الحظ
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الفصول            علم إلى الوصول غاية سماه الفرائض في الهائم ابن وفصول الدأاب
هأو             الفصول تخريج إلى الوصول مانهج سماه مامزوج غير وآخر فيه المتن مازج

التفة          وسماه َا أيض الهائم لبن الفرائض في القدسية والتحفة أبسطهما
بالكفاية          المسماة ًا أيض الهائم ابن وألفية القدسية التحفة لغلق النسية

في            البهية الغرر وسماه الحاوي وبهجة الكفاية تحرير في الهداية نهاية وسماه
لبن           الروضة وماختصر العراقي بن للولي اللباب وتنقيح الوردأية البهجة شرح

وشرح          العراقي للولي البهجة شرح على وحاشية بالروض المسمى المقري
يتعلق            وفيما ًا؛ يسير النحو ألفية على كتب بل الذهأب شذور النحو في

الفتح           في العين قرة وماختصر الجزري لبن التجويد ماقدماة شرح بالقراءات
والمد          والتنوين الساكنة النون وأحكام القاصح لبن اللفظّين وبين والماالة

وماختصر          ماطول في المنفرجة وشرح ايساغوجي شرح المنطق وفي والقصر
أتوهأم             وكنت القطار؛ مان كثير في البهجة شرح مانه وطار ذلك ماعظّم وأقرأ

بشرح               غيبتي في شرع حين أماره لي اتضح أن إلى عباريه مان أماتن كتابته أن
لهم            وقلت ذلك مان الفضلء عجب بحيث شرحي مان ًا ماستمد الحديث ألفية
على              المرور الطلبة لقصور لي وخطر علم، فيما كذب يعلم لم ماا ادأعى مان

 . وقصد            فيه المزج يزعم ماما كثير في سيما فيه ماا وابراز للبهجة شرحه
ابن             كائنة في كتب مان أحد وكان فيها، شيوخه مان ًا كثير وزاحم بالفتاوي

عن             وعذلته ًا، ولي وسماه واعتقده عربي ابن عظّم مان أحد هأو بل الفارض
شرحه              في وأودأعه بأخرة بذلك فصاحة تزايد بل كف فما أخرى بعد مارة ذلك
      . وترك      واحتمال وصبر وتوجد تهجد وله ذلك في الماتن ماخالفته مان للروض

عن             يزيد التودأدأ في عمله بل تنازع وعدم وتواضع واعتقادأ وأورادأ والقال للقيل
إلى            ماسارعته وعدم عبارته مان أماتن وكتابته بديهته مان أحسن ورويته الحد

تاماة             الجانبين مان وماحبة زائدة أنسة وبيننا حسناته، في يعد ماما قيل الفتاوي
ماع              دأأبه ذلك كان وإن والثناء بالدعاء قبل مان إلى واصلة المسرات زالت ول

إمااماة             عليه عرض وقد أغزر كذلك فيه ولفضي أوفر مانه فحظّي الناس عموم
واستشار           فتوقف بها ًا ساكن ويكون فتحت، ماا أول الستادأار الزينية المدرسة

أن            وسأله الزواوي الشهاب صاحبه جاءه أن يلبث ولم له فحسنه القاياتي
غير             مان فبادأر فيها بتقريره الواقف إلى اشارته في القاياتي ماع له يتكلم

أن             بعد بالجابة فوعده فكلمه القاياتي إلى ماعه وتوجه فيها سئل بأنه اعلماه
بن             الشهاب فيها فاستقر ذلك وماع الحال، وتمادأي له بتعيينها مانه الشهاب علم

وأخذهأا            النحاس فبادأر شيخنا بعد المحمودأية كتب خزن في سأل وكذا أسد،
الوقاف              كتب مان البلقيني ابن تركة في كان ماا أخذ في تكلم بل للتريكي

الميعادأ            وعمل الكتب مان الستمدادأ على الخزن وفي ذلك؛ في مانه ًا حرص
   . العلم         به واستمر فانقطع الصيل على البقاعي وثب ثم نيابة الظّاهأر بجاماع

ماا            أول الرطلي ببركة أنشأه الذي بالجاماع التصوف ماشيخة في الجيعان بن
ابن            بدرب دأار علم الطواشي بمسجد التصوف ماشيخة في استقر وكذا فتح،
رغب              ثم الجودأ أبي شيخه ابنة زينب عن ًا عوض البرقية باب مان بالقرب سنقر

ماا            أول بالصحراء أنشأهأا التي بتربته التدريس في خشقدم الظّاهأر وقرره عنه
وقدماه.           الملقن ابن ماوت بعد السابقية بالمدرسة الفقه تدريس وفي فتحت
    . للسكن          ثم مان وتحول له الخاص الناظر كتابة سبق ماع نازع مامن غيره على

حاسديه           كثرة ماع والتلقي الطلقة وحسن الترقي في وزادأ قاعتها؛ في
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إل        يلقاهأم ل وهأو ووادأيه، لجانبه  والمتعرضين
الدرس            ماشيخة في قايتباي الشرف به استقر أن إلى للنشر والطي بالبشر
جل           سعي بعد الحصني التقي ماوت عقب عليه والنظّر للشافعي المجاور
المقام            إلى وتوجه خضراء جندة لذلك وألبسه مانه ماسألة بدون فيه الجماعة

الخيضري           القطب الشام وقاضي لتوعكه الحنفي عدا ماا الربعة القضاة وماعه
        . على     والتكلم الدرس وباشر مانزله إلى رجع ثم الماراء وبعض الله شاء ومان
بعد             مادة مان مانفصلًعنه كان ماا مانه واستخلص عمارتها في واجتهد أوقافه
نظّر            ذلك بعد إليه أضاف ثم شرحها يطول استخلصها في وحروب خطوب

توسل             كثر ولذا عنده خصوصيته بمزيد يؤذن ماما ذلك غير إلى بأسرهأا القرافة
وانفردأ              المآرب مان كثير في دأونهم فمن أمارائه مان غيره وإلى إليه به الناس

     . والسلطان       ونحوهأا وصايا في ودأخل ذلك مان بالمزيد المتطوعة مان غيره عن
الظّاهأر             عن قبوله بعدم علمه ماع القضاء بوليته بالتحدث يلهج ذلك غضون في

وناظر            الزماام ماجيء بعد أذعن أن إلى لذلك عليه تصميمه بعد خشقدم
ماعهم            فطلع له وطلبه إليه وغيرهأم الدولة وناظر السر كاتب ونائب الخاص

سنة              رجب ثالث الثلثاء يوم مان الزوال وقت وذلك القبول مان ًا بد وجد وماا
التهنئة            حين مانه يوم أول في السيوطي الولولي صرف وقد وثمانين ست
والطلبة           والنواب والمباشرين والقضاة الماراء مان ماعه الله شاء ومان ورجع

أماانة             في واستقر ونزاهأة بعفة فباشر مانزله إلى ثم العادأة على الصالحية إلى
الفضلء           بأحد النقابة وفي الزهأري الصاني الجمال جماعته فضلء بأحد الحكم

العجيمي           الدين أوحد المحلة قاضي جماعة أحد الحنفي المحلي العلء ًا أيض
الفتح            أبي ولية مان واماتنع له، وماراجعتهما لهما البشيهي الشهاب تدبير ماع

لستيلء           الوقاف عمارة في واجتهد طريق بكل عنده توسله ماع السوهأاي
له             الناصح لكون وجباتها لمباشريها إل ذلك أثر يظّهر ولم أكثرهأا على الخراب

واستمر           ماستقيم غير عنه الدفع في والمكافح عديم وغيرهأا العمارة في
مان           وغيرهأما والنقيب الماين السلطان أماسك أن إلى ماستحقيها لجل القطع

عدماهم             بل قلتهم ماع ذلك عن يعذله لمن يلتفت ولم عليهم ورسم جماعته
المستحقين            على وليته كانت ويقال القرافتين نظّر عن ذلك أثناء في وصرفه

عادأت          بحيث غمه المسلمين المستحقين على تصرفاته في وجهالته نقمه
والتلوة            الصلة عقب بزواله الله إلى الرغبة وزادأت عداوة فيه الناس ماحبة

وطرح              أخرى بعد مارة بتمقته وصرح يبديه ماا بغالب يعتد ولم فيه بغضه واشتد
حب            ولكن بيقين، عنه لنكب المستحقين لجهة التفت ولو ًا وجهر ًا سر جانبه
التي             الراية وحامال العنقودأ نهاية فهو حال كل وعلى خطيئة كل رأس الدنيا

لكل             يرتقي عليها والصابر تمتحن الكابر تزل ولم تعودأ نرجو فيما الخير إلى
له               وختم بفوه يخفضه مان عنه ودأفع ماكروه كل وعنه به الله رفع حسن أمار

بخير.
 

اليساري -              -893 الله عبد بن سنجر بن سليمان بن علي بن حسن بن زهأير
السطبلت   -        في الركابة رؤس أحد الشافعي القرافي اليسار لعرب نسبة

    . وعشرين       ست سنة ولد أشهر بزهأير ولكنه ماحمد واسمه كأسلفه السلطانية
بل          المناوي وكذا فأكثر الونائي دأروس وحضر القرافة، بباب وثمانمائة

إليه            مانهم لكثير وكان جرا؛ وهألم العصر ذلك مان الفقهاء وخالط القاياتي
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وقد           شيخنا واستفتى المقدس بيت وزار وحج الشاماية البلدأ ودأخل الميل؛
ماخالطته           ماع بزيه استمراره عليه أنكر فيمن المالء ماجلس عنده حضر

في             يعقد وهأو بحضرته بعضهم سمعه بل فتاويه في كتبته بما فأجابه للفقهاء
في              قال لو بقوله فنصره ًا قاف تخلصا أل له فقال طريقتهم، على القاف كلماه

استفتى           بل صح خلصها على القدرة ماع المعقودأة بالقاف المستقيم الفاتحة
وأجابوه          بالساءة له تعرض مان على والجوجري والمقسي كالعبادأي جماعة
العلم          ماسائل في وتكلمه العلماء ماجالس وحضوره بخيره بالشهادأة كلهم

   . في          زارني وقد أسمعه ًا أيض أزل لم ماما ذلك ونحو الشعر وإنشادأه وتأدأبه
خالطهم            مامن وغيره الونائي عن لنا وحكى به واستأنست وتسعين ست سنة

. ولطف            ظرف مان يخلو ول الغراقي البركات كأبي دأونها ومان طبقتهم مان
894 . كان -             الحسيني شيخة بن جماز بن مانصور بن زبان بن سليمان بن زهأير

قتل            أن إلى والمسافرين الحجيج على الطرق يقطع الطاعة عن ًا خارج ًا فاتك
علي              بن ماانع عمه ابن المدينة أماير ماحاربة في وثلثين ثمان سنة رجب في

. مانه              الله وأراح حسين بني مان جماعة زهأير ماع وقتل مانصور، ابن عطية بن
. أنبائه    في شيخنا ذكره

895. المدينة -             أماير الحسيني مانصور بن جماز بن هأبة بن سليمان بن زهأير
في             ماات حتى فاستمر وستين خمس سنة آخر في الماضي زبيري بعد وليها

نحو             وستين تسع سنة شوال في انفصل أنه غير وسبعين ثلث سنة صفر
. ماوته           بعد المستقر وهأو المنصوري الحسيني خشرم بن بضغيم أشهر أربعة

ثم -             896 العجلوني اليمن أبو الزين الله عبد بن سليمان بن غيث بن زيد
         . بن  ماحمد على وسمع بيسير وسبعمائة السبعين قبل ولد الحنبلي الصالحي

ماحمد             السيف بن الرحمن عبد الرشيد بن وماحمد حمزة ابن دأاودأ بن ماحمد
  . ًا          خير وكان الفضلء مانه سمع وحدث أشياء المقدسي عمر بن أحمد بن

. البقاعي        ظنه فيما خمسين سنة قبل ماات ًا، صالح
897     . صادأق -     التجارة في ماحظّوظ ماولى قاسم القاسمي الروماي زيرك

       . ًا،     كثير القاهأرة بسببها وقدم التجارة؛ في ترقى ًا ماتأدأب الخير في ًا ماحب اللهجة
. المذكورين     أحد وصار لغيرهأا وسافر

أبي -             898 بن الرحمن عبد بن بكر أبي شقيقي ابن مانهم جماعة العابدين زين
هأجر            حتى هأذا عليه غلب ولكن ماحمد؛ واسمه القاهأري الصل السخاوي بكر
بمنزلنا.            وثمانمائة وسبعين تسع سنة صفر عشر ثالث الثلثاء ضحى ولد اسمه

فحفظ           أبويه كنف في به ونشأ المنكوتمرية؛ بحذاء شيخنا لسكن المجاور
وغيرهأا         النحو وألفية الجواماع وجمع والمنهاح والعمدة والجروماية القرآن

والده             توفى أن يلبث ولم وغيرهأا، العربية في وفهم واحد غير على وعرض
قليلً             علي فقرأ وتسعين خمس سنة ماحرم في رجعت أن إلى عنها فتشاغل

وغيره،            النحو في النوبي والشمس المنهاج في العرج حسن البدر على وكذا
. يصلحه           والله له وولد وتزوج بالباسطية أخيه ووظيفة وظيفته الخطابة وباشر

أيوب -            899 أخو اليوبي سليمان العادأل بن ماحمودأ بن علي بن العابدين زين
. وستين             ست سنة في وقتل أيوب بني مان الحصن مالوك آخر وانه الماضي

900  . سنة -            ماات الواسطي فضل أحمد بن جلل بن الدين فخر بن العبادأ زين
. وثلثين  ثمان
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في -            901 للشافعي ًا شعر رضوان الزين شيخنا عنه كتب الرمااح بن قرا زين
بالنشاب    الرماي صناعة

المهملة   السين حرف

902 . القائد -    الكلعي ساسي
903  . فيمن -         رأيته المالكي المغربي الصنهاجي عيسى بن إبراهأيم بن سالم

السبعين            بعد بمشدالة ولد الذي وكأنه بمكة؛ اليمن أبي ابن عليه عرض
في            فوقع وارتحل فضل أن إلى بتونس واشتغل ببجاية ونشأ ًا تقريب وسبعمائة

فأفحمهم          ببلدأهأم الساقفة وناظر وثمانمائة؛ وثلثين أربع سنة الكفار أسر
ومان           كدماشق؛ وغيرهأما وماصر بالحجاز وسمع أخرجوه، ثم مادة عنهم ودأام

إلى            عادأ ثم القدس قضاء ثم بدماشق المالكية قضاء وولي الشفا ماحفوظاته
وعفة            نافذة وكلمة وصراماة بحرماة حسنة سيرة كله ذلك في وسار الشام؛
وانه           التي الزواوي يكون أن جوزت وكنت وأفتى، ودأرس وحدث ونزاهأة،

القاضي            الحنبلي أحمد بن سالم ذلك استبعدت ثم وسبعين ثلث سنة توفي
ثم              الحلبي ثم البابي الحسن بن إسماعيل بن سالم بن سالم بن سالم في

. 904ماحمد  نشأ -          الحنفي القاهأري العبادأي الزين إبراهأيم بن خليل بن سالم
كان             بل به، وأم خدماته ولزم ًا قديم جقمق الظّاهأري أزبك ماقلًوصحب ًا فقير

ًا             كثير تمول حتى عنده إليه المرجوع هأو وصار أماره فراج المقدس ببيت ماعه
يفوق           ماا والمرتبات الدينية الجهات مان إليه وأضيف ذكره، واشتهر وضخم
وإقبال           واحتمال وسكون عقل ماع المحمودأية كتب خزن ذلك ومان الوصف،

ًا            ماوسمي وتسعين ثمان سنة في مانها ًا مارار حجه تكرر وقد وتوابع وتواضع
ابنة             خوند زوجته وعلى الول أماير كونه حين الماير ولد على نظّره ليكون

. عاقبته     يحسن تعالى والله الظّاهأر
عبد -              905 بن ذاكر بن ماحمد بن المؤمان عبد بن ماحمد بن ذاكر بن سالم

المكي            الصل الكازروني ذاكر بن الخير أبي بن المعالي أبي بن المؤمان
     . اليمن       أبي الماام مان سمع العزيز وعبد وعلي ماحمد والد الصائغ المؤذن

أبي            مان القفهسي انتقاء وأربعين بكير لبن الموطأ أول مان قطعة الطبري
. ماات     ماتى علمت وماا دأاودأ،

عبد -               906 بن الباقي عبد بن الملك عبد بن سالم بن أحمد بن سالم بن سالم
أبو            الدين ماجد القاضي بدلهما العزيز عبد وقيل الملك عبد ابن المؤمان

الله            عبد الموفق قريب الحنبلي القاهأري ثم المقدسي النجا أبي بن البركات
     . تسع          أو ثمان سنة ولد الترجمة صاحب جد أحمد جد هأو فجده الملك، عبد بن

وغيرهأما؛          الفقه في والمحرر القرآن فحفظ بها ونشأ وسبعمائة وأربعين
عبد             على وسمع بها الحكم في وناب الفنون في وشارك وبرع ببلده واشتغل

وقدم          فيهما، بأفوات أحمد الماام وماسند البخاري الحنبلي المدني القادأر
قريبه           الموفق الحنابلة بقاضي ًا أيض وتفقه وستين أربع سنة في القاهأرة

ماات            فلما الحكام، عمدة وقرأ وعليه ماحمد بن وبالعلء الكناني الدين وناصر
مان             الدولة أهأل طلب وثمانمائة ثلث سنة في الله نصر بن أحمد الموفق

مانهما            كل فصار اللحام بن العلء حينئذ بالقاهأرة وكان بعده، للقضاء يصلح
خمس            نحو ًا قاضي فأقام المجد اختير أن إلى الخر وصلحية بعجزه يعترف
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عنده             وصف لكونه عليه يعتمد فرج الناصر وكان غضونها؛ في حج سنة عشرة
الدين            سعد الوزير ماع الصعيد إلى مارة جهزه أنه بحيث والماانة بالجودأة

اللئق             كان ماما عمر بن ماحمد هأوارة عرب أماير تركة على للحوطة البشيري
يوفر              وأنه ورثته عن التخفيف بقصد اجابته عن يعتذر كان لكنه عنه، التنزه به

مانه               أشنع هأو ماما ذلك لغير ندبه وكذا نهبت، وجودأه لول ًا شيئ ذلك بسبب لهم
مان             المجد ماع كان ماا له وأضيف المغلي ابن بالعلء المؤيد صرفه ثم

أبي           بموت الجديدة الجمالية تدريس شغور قليلة أيام بعد فقدر التداريس
بالتبانة           السلطان أم وتدريس هأو فباشره فيه السلطان فقرره الباهأي الفتح

خامالًوقد            وعشرين ست سنة القعدة ذي في ماات حتى الحسنية والمدرسة
أسنهم             صغار أولدأ عدة وخلف به، تغير ونحوه فالج له وحصل وتعطل أقعد

        . خطيب    وابن الصر ورفع إنبائه في شيخنا ذكره التي ماحمد وهأو ماراهأق
. ويستحضره           المحرر يحفظ ًا عفيف ًا دأين فاضلً ًا فقيه كان إنه وقال الناصرية

. فقيهها             ماذهأبه في ذاك إذ وهأو تسع أو ثمان سنة في بالقاهأرة رأيته
 

907  . القدس -          قدم الشافعي الحسباني الدين أماين علوي بن سعيد بن سالم
واشتغل             السبكي؛ حياة في دأماشق قدم ثم بها فتفقه سنة عشرين ابن وهأو

قدم             ثم جماعة عن النحو وأخذ وغيره حجي بالعلء وتفقه ذلك على ودأام
دأماشق             ماعه وقدم البلقيني، على الفقه وفي عقيل ابن على فيه فقرأ القاهأرة

أن               إلى بالبلدأ النيابة في يتنقل يزل لم ثم بصرى قضاء ووله قضاءهأا ولي لما
على            ًا ماكب وكان السبعين؛ جاز وقد ثمان سنة الولى جمادأى في ماات

.     .   . إنبائه    في شيخنا ذكره ماخلً وكان وقفة ذهأنه وفي الشتغال
قضاء -           908 ولي الحنبلي، الحموي الدين ماجد سلمان بن سلماة بن سالم

ماسوغ             بغير ًا خنق عنتاب قاضي ابن فيها قتل بحيث سيرته تحمد فلم حلب
ثمان              سنة في ماحبسه باب على خنق أن إلى حلب بقلعة لذلك وحبس ماعتمد

بالحكام.           ماعرفة ماع بالشعر وماذاكرة ماشاركة ذا قيل فيما وكان وخمسين
.            . عنه  الله عفا القضاء في ًا ماحب الخلق حادأ ًا ماهور كان ولكنه الجملة في

909. اسكندرية -            نزيل القسنطيني طاحين بن سعادأة بن الله عبد بن سالم
أنه              يدعى فكان هأو وأماا ماولى أنه يظّن كان حتى ًا جد اللون أسودأ كان

بن            البرهأان لزم وقد سجادأة، عينيه وبين اعتقادأ فيه للناس وكان أنصاري؛
ماحمودأ             الجمال صحب ثم صوت، له وطار صيت له وصار به واختص جماعة

وله             حسنة ماحاضرة ماع ذلك كل القاهأرة إلى ًا كثير وتردأدأ الستادأار، علي بن
       . جاز     وقد عشرين سنة في باسكندرية ماات فنون ذهأنه وعلى وحكايات أناشيد

صحبه.            وأنه ماطول المقريزي عقودأ في وهأو إنبائه في شيخنا قاله الثمانين
 : ماتمثلً       وكأنه أنشده وأنه ًا مارار إليه وتردأدأ

عنه والعلم يعترض ومان
بـمـعـزل

ول الكمال عين في النقص يرى
 يدري

 : وثانيهما             الشريشي البكري أحمد بن ماحمد بن أحمد العباس لبي بيتين أول وهأو
العروض يدري يكن لم ومان

فـربـمـا
مان الطويل بحر في القبض يرى

 الكسر
الحمدي -            910 المقام خليفة القاهأري الدماشقي التاج بن المجد الوهأاب عبد بن سالم

يحكي.                 مان وسمعت إليه المجد أعيد أبوه ماات فلما أبوه، وليه ثم أبيه حياة في وليه بطنتدا
اسمها               ابنة واستولدهأا أخته ابنة على الزمان بن الشمس صاهأر وقد السم أباه أعطى أنه
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. المشيخة           في وخلفه ًا تقريب ثمانين سنة مان ًا قريب عنهما وماات أصيل؛
ثم -              911 المكي الحموي القرشي الزين ماحمد بن سالم بن ماحمد بن ماحمد بن سالم

       . المجد       له وأجاز وسبعمائة، التسعين قبل ولد الماضي أحمد أخو الضيا بن الكتبي القاهأري
الرازي              ماحمد ابن أحمد بن وماحمد الثاري وشعبان سلماة وابن المراغي بكر وأبو اللغوي

أجاز             السعداء سعيد صوفية أحد الحركة ضعيف ًا ساكن وكان الكتب، تجليد بصناعة وتكسب
. الله         رحمه وسبعين ست سنة شعبان في وماات لنا؛

القسنطيني -            912 النجا أبو الزين ماحمد بن ماحمد الدين عفيف القاضي بن سالم
      . المشرق       الله عبد الجمال عن أخذ العفيف بابن ويعرف المالكي أبوه قاضيها السكندري

عني            وأخذ وغيره، السنهوري عند ًا يسير واشتغل العربية في باسكندرية النوبي والشمس
سيما              أشياء على وتجرأ بالنظّم تول أنه وسمعت الشاوي، على البخاري قرأ وأظنه قليل؛
أول                 في وعادأ وثمانين، ثمان سنة في وحج مانه؛ أشبه فهو حال كل وعلى أبيه ولية في

. بتمول      ويذكر الركب ماع تليها التي
لصحبة -             913 نسبة المديني القاهأري ثم المغربي الهواري الجبائي ناصر بن ماحمد بن سالم

          . وقد  ًا، ماحتسب خدماتهم ومالزماة ونحوهأم بالمرضى والقيام التلوة يديم مامن مادين الشيخ
. الرجل        ونعم وغيرهأا السيرة في ًا كثير عندي حضر

ماا -                914 له وأنشد ماعجمه في فهد بن عمر النجم أوردأه المكي، صنبة بن ماحمد بن سالم
 : وأربعين      ست سنة في مانه سمعته

الكرام حيث الصفا بوادأيلـيلًة ابيتن هأل شعري ليت أل
 نزول

اليماني الشعب أردأ وهأل
فإنـه

الـزلزل وبالماء ظليل
يسـيل

يزول بـهـن قلبي ضنى فإنرواتعا فيه الغزلن أنظّر وهأل
عبد -           915 الزين القرآن عليه قرأ المقدس بيت في فقيه الحوراني سالم

. النووي  القادأر
صفر -          916 في بها ماات بدماشق، قاضيهم المالكي المغربي الزواوي سالم

ودأفن          بالجاماع، عليه وصلى مانها، الشرابشية بالمدرسة وسبعين ثلث سنة
 . الماضي         إبراهأيم بن سالم وينظّر الله، رحمه الحميرية بمقبرة

917   . بعد -           مارة وليها الينبوع أماير الحسني ماسعودأ بن ماحمد بن هأجان بن سبع
ابن              دأراج بعده واستقر وثمانين؛ سبع سنة الحجة ذي في ماات أن إلى أخرى

. إليه        أماره لتفويض الحجاز صاحب مان بتقرير مافري
الدين -             918 سراج يوسف بن اسلم بن يحيى بن زكريا بن ماسافر بن سراج

لم           ولكنه وعوض ضياء ًا أيض ويسمى الحنفي المقدسي ثم الروماي القيصري
         . خمس   سنة وقيل ًا؛ تقريب بعدهأا أو تسعين سنة ولد مانهما بواحد يشتهر

بلدأ            إلى ارتحل ثم ًا كثير فاشتغل هأناك ونشأ الروم، مان بالمشهد وتسعين
أعيان             مان يعد كان حتى الفنري فلزم وعادأ العقلية، العلوم بها فقرأ العجم

والبيان،          والمعاني والصرف والنحو والصلن الفقه عنه أخذه وماما جماعته
بن             ماحمد الشيخ عن أخذ وكذا ماؤلفه؛ على فرشتا لبن المجمع شرح وقرأ

وغيرهأا،           الفرائض في ًا أيض واشتغل البحار دأرر صاحب أصحاب أحد أبيه
الجيدة           وماشاركته العقليات في توغله بعد ثم مادة، فدرس للتدريس وتصدر

أبو           الزين مانهم جماعة فصحب التصوف طرق وسلك تجردأ الشرعيات في
ثمان             سنة المقدس بيت فقدم عادأ ثم الحج إلى صحبته وتوجه الخافي، بكر

الروم           مان إليها القادأماون فكان للتعبد بها القاماة بقصد ًا ماجردأ وعشرين
له             مان به يتلطف زال ول له وغيرهأم المقادأسة فتنبه شأنه يعظّمون للزيارة
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الناس           فأقبل والفادأة التدريس عاودأ أن إلى والستفادأة الشتغال في رغبة
والبيان           والمعاني والمنطق الكلم علم مانها فنون في تقدماه وظهر عليه

في             يكون أن قل حتى به الناس وانتفع غيرهأا في وماشاركته والصرف والنحو
أخذ             ومامن ذلك، في أوقاته جل واستغرق عليه يقرأ لم مان والطلبة الفضلء

به؛              ويذاكر يلقيه لما ًا ماحرر كان أنه وقال شريف أبي بن الكمال صاحبنا عنه
له             النظّر، في قوة ذا المشكلة، التراكيب حل في علماة تعليمه، في ًا ناصح

ماعتبرة،           مانه كتب في والشتغال الشغال ماديم ماذهأبه لفقه جيدة مامارسة
بتلخيص         وشغف للزيلعي الكنز ولشرح وشروحها للهداية المراجعة كثير

ًا            أيض وكتب جيدة، قطعة عليه وكتب فيه عليه يقرأ فكان للخلطي الجاماع
ماسلم            شرح وفي شروحه وفي فيه بالنظّر ًا ماعتني وكان كالبخاري ًا كثير بخطه

وغيرهأما        القاضي وتفسير وبالكشاف وشروحه وبالمصابيح والهروي للنووي
مان           الكثار ماع وحواشيه الكشاف إقراء عند وغيره الرازي الفخر ويراجع
خالط             أنه ويذكر عربي ابن كلم مان التحذير في يبالغ وكان الحياء؛ ماطالعة

يتستر           ًا زائف مانهم ًا كثير ووجد وغيرهأا الروم بلدأ في بكلماه المشتغلين
الكفر؛              مان أقبح هأو ماا يعتقد بل ماؤول غير الباطن في وهأو ًا ظاهأر بالتأويل

        . في     ماقاماه علو ماع الفنري شيخه بعد وكان الغلط في ًا واقع بعضهم ووجد
تيمية              ابن كتبه فيما ينظّر وكان وأشباهأه، عربي ابن أمار في غلط مامن العلم

كتابة               عليه الردأ في ًا أيض هأو وكتب ردأه على ويثنى عربي ابن على الردأ في
له.             وبنيت الروم، أهأل مان كثير على يستكثر ونثر ماتوسط نظّم وله جيدة

بخانم            تعرف الروم وزراء نساء مان امارأة له بنتها المقدس ببيت مادرسة
ولدهأا، -   -          إلى النظّر فآل توفيت أن إلى بها فأقام المعجمة بالخاء العثمانية

مانه              التحذير في الشيخ مابالغة به فاتصل عربي ابن إلى يميل يقال فيما وكان
على              للولد ًا باعث هأذا فكان الروم، مان الواردأين ماع سيما دأأبه كان ذلك لن

لكونه             به السرور مانه ظهر بل بذلك الشيخ يكترث فلم الدرس عن صرفه
يأمار            الديانة ماتين الله رحمه وكان وقفه، ريع تناول عن لحمايته ًا سبب

ست             سنة في ماات أن إلى الخير على ًا ماواظب المنكر عن وينهى بالمعروف
 .   . وقال       ًا مالخص انتهى القصى المسجد شرقي الرحمة بباب ودأفن وخمسين

زائد              ورع ذا الناس أيدي في وماا الوظائف عن ًا عفيف الديانة ماتين كان غيره
وترك          اعتقادأ وصحة وصدق ولطافة واطراح وتخل الناس عن وانقطاع

القادأر           عبد الشيخ قال حتى الجمة والمحاسن للطلبة الحسان ماع للتكلف،
رسلن            ابن بعد والباطنة الظّاهأرة العدالة فيه اجتمعت ًا أحد أعلم ماا النووي
أسلوب            على ًا علوما فيه وأدأخل الكبير الجاماع ماختصر شرح في وشرع غيره،

 : القائل     بقول جدير وهأو جيد
المـؤثـل المجد مان وحل
رتـبًة

نظّر إدأراكها عن يقصر
 الطرف

سليم            ًا نير ًا صالح علماة وكان فوائده، مان فسمعت المقدس ببيت لقيته وقد
للكنة            جنسه لبناء ذلك أكثر لكن والفادأة الشتغال ماديم الغاية إلى الفطرة

بطيبة            مادفون يوسف العلى جده أن وذكر طلقة، وعدم لسانه في كانت
 . وإيانا   الله رحمه

عقودأ -           919 في وهأو ًا؛ أيض ماهملة صادأ أوله ان ويقال بمهملت سردأاح
بن     -          ماحمد بن ماقبل بن نخباز بن ماقبل بن أشهر والسين أصح وهأو المقريزي
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   . إمارة          أبوه ولي الينبعي الحسني عزيز أبي بن حسن بن إدأريس بن راجح
أن             إلى وعشرين خمس سنة في باسكندرية وحبس عليه قبض ثم مادة الينبع

المنام               في وسلم عليه الله صلى النبي رأى إنه فيقال هأذا ولده وكحل بها ماات
   . أواخر        في ماات أعلم فالله كحله مان السلطان فأبصرواتهم عينيه وماسح

أنه            ويقال انبائه في شيخنا قاله بالطاعون؛ وثلثين ثلث سنة الخرة جمادأى
إلى              توجه ثم ونتن دأمااغه وورم وسالتا عيناه فقئت أن بعد أعمى مادة أقام

عليه              الله صلى النبي فرأى وبات به ماا وشكا النبوي القبر عند فوقف المدينة
وأن            كانت ماا أحسن وعيناه فأصبح عينيه على الشريفة بيده فمسح وسلم

بحيث           به يكحل وهأو بالنار المحمى الميل بمشاهأدة للشرف أقيمت البينة
هأذا            مان أعظّم والمار بذلك المدينة أماير أخبر وكذا بحضورهأم؛ حدقتاه سالت

. يخيب     ل بجنابه توسل فمن
وأبو -              920 الوليد أبو الحميد عبد بن أحمد بن سرور بن الله عبد بن سرور

عبد            أخت ابن المالكي التونسي المغربي العلبي القرشي ماحمد أبي بن الفرج
   . إحدى          سنة ولد اسكندرية ونزيل التي القرشية بن علي بن ماسعودأ بن الله

المالء          في شيخنا مان وسمع القاهأرة وقدم بقسنطينة، وسبعمائة وتسعين
القراءات            في وتميز وعشرين، اثنتين سنة رجب في خاله له وأجاز وغيره

بعض          ماسلسلًفي وبقي واماتحن الديروطي، الشمس عنه أخذهأا ومامن
قتل              أنه تليها التي مان شعبان في ذكر ثم وأربعين أربع سنة أواخر المراكب

. الله      رحمه ثم مان خبره وانقطع
جرباش -          921 جهة فرج الناص ابنة شقرا خوند الشقراوي الحبشي سرور

           . قايتباي  الشرف به استقر أن إلى ترقى ثم خدماتهما في كان الماضي كرت
ابن            ماحمد الناصري وجودأ ماع استنابه وكذا الحوش شادأ ماعروف نفي بعد
وكلفهم           الناصرية التربة ماستحقي على وضيق فرج الناصر أوقاف في سيده

وتصرف           بالزيت وطراه بالبلط المكان وفرش المنبر وجددأ يألفوه لم بما
التخلص            إلى فبادأر المستحقين بعض فيه رافع أن يلبث ولم ًا؛ مانكر ًا تصرف

حوش            وسط في وبنى لخدماته، وكأنه الحال وسكن فعله، بما ًا ماتبرع بكونه
وجددأ            حبيب؛ جانبك مانها فسقية في دأفن حسنة تربة إليها المشار التربة

    . رأيت         فقد بالجملة وحج الواقف كتب خزانة غير خزانة لها عمل ًا كتب بالخانقاه
ونحوهأم          العلم لهأل وإكرام والخميس الثنين لصوم بمداوماته يشكره مان

. المصحف           مان ويقرأ ماسائل في ويتكلم ارتشائه وعدم ماباشراته في وتعففه
خدماة -          922 إضافة ماع الجمدارية نوبة رأس الحسني قراقجا الحبشي سرور

         . وتعبد   بخير ويذكر وبعده أستاذه أيام في حج مامن إليه النبوية بالحجرة
على           وأثنى المدينة لفقراء وغيره الخدماة في بمعلوماه كايثاره وغيره بالصوم

. للجمالية          المجاورة كالحجازية غيرهأا وفي وأوقافها سيده مادرسة في تصرفه
وصلى             وسبعين بضع عن وتسعين خمس سنة صفر عشر ثامان ليلة في ماات

قيل              فيما مانه كثير شيء النقد مان له ووجد أستاذه بتربة ودأفن السلطان عليه
     . الطواشي       الحجازية في بعده واستقر ودأيعة وغيره برقوق الماير لبني هأو ماا
أحد          دأينار الطواشي الخدماة وفي السقاة أحد الشرفي الروماي هألل

. ًا  أيض الجمدارية
923      . فعمل -    السلطان لخدماة طرباي باستاذه اتصل الحبشي الطرباي سرور

فارس           صرف بعد ولي حتى وترقى وعشرين خمس سنة في ًا جمدار
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ماات            أن إلى النبوي بالحرم الخدام ماشيخة ًا ظن وخمسين أربع سنة الشرفي
    . جوهأر           إخوة مان وهأو شاخ أن بعد دأفن بها وسبعين ثلث سنة صفر في هأناك

   . مارجان        بعده واستقر كرم ماع ماحمودأة وسيرة وخير بدين ويذكر القنقباي
. التقوي  المحمدي

 
بيت -          924 نزيل المقري الحنفي السلماسي الفارسي حسين بن الله سعد

       . وأخذ    فتحنف ًا شافعي وكان بلدأه مان قدم بالقصى الحنفية وإماام المقدس
بن             العلء عن دأماشق قضاء في وناب الديري؛ بن الدين سعد عن بالقاهأرة

عن              القراءات بها أخذ انه ويقال واحد، آن في عبد وابن ابتكره عجلون قاضي
وتميز             بها، بردأبك جاماع إمااماة في واستقر مادة بها ودأام النجار ابن الشمس

وسبعين،            سبع سنة في القاهأرة قدم ثم غيرهأا في وشارك القراءات في
واستقاماة           هأدى على وباشرهأا بالقصى الحنفية إمااماة في واستقر بها ورأيته

    . جمادأى         ثلث في ماات أفتى ربما بل وغيرهأا؛ القرآن لقراء تصديه ماع وبهاء
وصولة             ووقار حسنة شيبة ذا ًا نير وكان الثمانين، نحو عن تسعين سنة الولى

في             عليه أثنى لئم لوماة الله في يخاف ل بالحق وصدع وشهاماة وحرماة
لها؛          وعمارته الصخرة لمااماة المضافة للنظّار ماباشرته في وكذا فضيلته،

بمامال              دأفن وانه الول، ربيع أواخر في المقدس بيت أهأل مان أرخه مان ورأيت
بعدهأا            التي أو عشرة اثنتي سنة ماولده وكان قال البسطاماي، تربة بحذاء

القرآن             وحفظ سنين سبع ابن صغير له ولد بين المااماة في السلطان وأشرك
وبين              مامد السعودأ أبو الدين إماام اسمه فطن ذكي نجيب وهأو البقرة بعض إل

. للزيادأة            ًا طلب الولد إخراج حاول بل بذله لجل الشنتير الدين ناصر الجناب
الهمداني -            925 الله سعد الشيخ إسماعيل بن علي بن سعد بن الله سعد

        . ًا     شاب وكان بها، فأقام أبيه ماع حلب قدم أبوه التي الحنفي العنتابي الصل
والتابكية         الكلباوية بالمدرستين ودأرس وشغل بالفقه اشتغل ًا أدأيب ًا ذكي

أبيه            عند ودأفن وعشرين، إحدى سنة الولى جمادأى رابع في وماات البرانية،
وأسف          والعيان، النائب حضرهأا ماشهودأة جنازته وكانت المقام، باب خارج

.         . أنبائه  في شيخنا وتبعه الناصرية، خطيب ابن ذكره عليه الناس
جاماع -           926 باب على المقيم المعتقد التكروري حميد أبو الناتولي الله سعد

  . ابن.          أرخه قانم بتربة ودأفن وخمسين، ست سنة المحرم في ماات الحاكم
المنير.

عده -             927 بحيث بالرمايلة الجبل قلعة تحت ًا واقف يزال ل كان رجل الله سعد
.       . وخمسين      أربع سنة صفر في ماات المجاذيب طائفة في الناس مان كثير

والد -          928 التاجر المغربي الندلسي الحضرماي ماحمد بن إبراهأيم بن سعد
.       . وتسعين    إحدى سنة شوال في ماات الماضي المالكي الحربي ابراهأيم

929  . سمع -            مامن ناصر بابن أبوه ويعرف البنا المكي علي بن أحمد بن سعد
. بمكة  ماني

بسعد -           930 ويعرف بمكة العطار الدين سعد مانصور بن أحمد بن سعد
    . سنة       شعبان في ماات دأخول وعنده السلم، بباب العطارين شيخ الوركان

. ذرية    وخلف وستين اثنتين
شيخ -            931 النفطي بابن ويعرف المدني أحمد بن الله عبد الجمال بن سعد

  . حفظ        مامن التي طلحة ووالد كأبيه النبوية بالمدينة والفراشين المؤذنين
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    . الجمال      على بالمدينة سمع الفرعيين والحاوي المنهاج مانها ًا وكتب القرآن
ماسلم           في الزركشي الزين على بالقاهأرة وأربعين أربع سنة وفي الكازروني،

        . الربعين،   قارب وقد وستين؛ بضع سنة ًا تقريب ماات بالفقيه ووصفه والشفا؛
. ماؤذني           أنت وقال وسلم، عليه الله صلى النبي رأى انه ويقال

932 . أقام -           الشافعي الطرابلسي ثم المادي الدين سعد الله عبد بن سعد
الصول            فاضلًفي وكان قليلً، ويفتي الحاوي في الناس يشغل مادة بطرابلس

     . سنة        الجمادأين إحدى في ماات دأينه في ًا ماحمودأ يكن لم ولكن الحاوي، ويحل
.         . شهبة  قاضي ابن ثم أنبائه في شيخنا ذكره وثلثين اثنتين

933  . به -          اعتنى الجمدار بشير الطواشي عتيق الحبشي الله عبد بن سعد
حسنة            طريقة على سيده بعد واستمر وظائف، في ورتبه القرآن وعلمه سيده

يقال             الحج كثير العشرة جميل وأهألها السنة في ًا ماحب وكان الفقهاء، بزي وتزيا
ماا               باع الغلمان بعض شاهأد انه يحكيه كان ماا أعجب ومان حجة، ستين حج انه

وستة             لحم قنطار ربع فيها فكان دأراهأم بأربعة السلطان سماط مان له حصل
   .      . في     شيخنا ذكر عشرة خمس سنة في ماات عداه عما ًا خراج حلوى أرطال

أنبائه.
عمر -            934 ثم اليافعي بن الرحمن عبد خادأم الحضرماي الله عبد بن سعد

وانصاف           وفتوة ايثار صاحب وكان ًا؛ عاما عشرين على تزيد مادة العرابي
باجابة           ذكر مامن حضرماوت كأهأل وعبادأته واجتهادأه جده في اعجوبة وماروءة

. عشرة.      ثمان سنة بالطائف ماات الدعوة
 

والد -           935 الحنفي العنتابي الهمذاني الدن سعد اسماعيل بن علي بن سعد
         . ماقبلًعلى   وكان وأفتى، الطلبة وأشغل فقطنها حلب قدم الماضي الله سعد

جللة           وله والحياء والسكون والعقل والدين الفضل ماع للطلبة ًا ماحسن شأنه
          . المقام  خارج ودأفن عشرة سبع سنة شعبان ماستهل في توفي ودأيانته لخيره

.         . أنبائه  في شيخنا وتبعه الناصرية خطيب ابن ذكره الله رحمه
بن -              936 نصر بن إسماعيل بن يوسف بن ماحمد بن يوسف بن علي بن سعد

. ماحمد            الله عبد وأبي علي الحسن أبي ووالد الندلس غرناطة صاحب الحمر
. وتسعين       ست سنة حوادأث في ًا استطرادأ ذكرته

إدأريس -              937 بن قتادأة بن حسن بن إدأريس بن قتادأة بن الغيث أبي بن سعد
عبد               بن علي بن سليمان بن حسن بن عيسى بن الكريم عبد بن ماطاحن ابن

أبي                بن علي بن الحسن بن الحسن بن الله عبد بن ماوسى بن ماحمد ابن الله
        . وكانت    ًا مارار القاهأرة إلى وتردأدأ مارة غير وليها أمايرهأا الينبعي الحسني طالب

           . على   زادأ وقد أربع سنة القعدة ذي في ول ماعز ماات وماحاسن فضيلة له
. عقودأه     في المقريزي وذكره الستين

العجلوني -             938 الزين بن الدين شمس بن الدين سعد جابر بن ماحمد بن سعد
          . والعبادأة  الذكر ويلزم القرآن يحفظ الباطن سليم ًا دأين ًا خير كان الزهأري ثم

يطريه            البخاري العلء وكان كراماات، عنه وتذكر اعتقادأ فيه الناس مان ولكثير
الطيبرسية            إمااماة بيده وكانت الخير إل المعتقد في عنه بلغني وماا ًا، جد

 .          . ذكره  الثمانين قارب وقد وثلثين تسع سنة شوال في ماات للزهأر المجاورة
. تذكرته          أجزاء بعض مان فنقلته بعضه إل إنبائه في شيخنا
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بكر -                939 أبي بن ماصلح بن بكر أبي بن سعد بن الله عبد بن ماحمد بن سعد
المذهأب           علمه وطراز المذهأب شيخ الدين سعد القاضي شيخنا سعد ابن

الدين           شمس القاضي بن السعادأات أبو التفسير لواء وحامال الكبير العالم
نسبة          الديري بابن ويعرف القاهأرة نزيل الحنفي المقدسي الصل النابلسي

. المقدس            بيت مان المرادأويين بحارة الذي الدير أو نابلس جبل بمردأا لمكان
كتبه             كما وسبعمائة وستين ثمان سنة رجب عشر سابع الثلثاء يوم في ولد

التي               في وقيل وستين؛ ست سنة في أنه أبيه ونقل مارة غير به وأخبرنا بخطه
مانها             ًا وكتب وغيره حافظ الشيخ عند القرآن فحفظ به ونشأ المقدس ببيت تليها

لعياض          والمشارق الصلي الحاجب ابن ماختصر وجميع المنظّوماة وبعض الكنز
به             فعنى الذكاء مافرط الحفظ سريع وكان ًا؛ يوما عشر اثنى في أكثره وحفظ

الشريحي           وبالكمال بأبيه وتفقه الشتغال على فأكب بنفسه هأو وأعانه أبوه
وغيرهأم           النقيب بن والعلء الروماي الدين وبحميد الكشاف في دأروسه وسمع

خير            عن والبيان المعاني أخذ وكذا والبيان والمعاني الصلين أخذ والده وعن
والنحو            الشافعي الخطيب بن الشمس عن النحو ماع ًا أيض الفقه وأصول الدين
العلئي            بن الخير أبي على وسمع المذكور والكمال الفاسي المحب عن فقط

والشهاب         ووالده الصحيح القلقشندي اسماعيل العمادأ ابني وماحمد وإبراهأيم
العطار،            كريم بن ماحمد بقراءة مانهم آخرين في القبابي والزين المهندس بن

سليمان             والصدر العز بن والصدر الكشك بن النجم به أخبرني فيما له وأجاز
ماعه         وتذاكر القرشي والزين الغزي والشرف الحسباني والشهاب الياسوفي

الصوفية          ماشايخ مان بجماعة اجتمع وانه وجماعة الحنفي الكفري وابن
بكر          وأبي الهندي وسعد البسطاماي الله وعبد القرماي ماحمد كالشيخ

لي؛             ودأعا وتسعين سبع سنة في للحج توجهي عند ودأعته وكنت قال الموصلي
في               إل ذلك يمكني فلم الناس وسط في إل أنزل ل أن أوصاني والدي وكان

في              نبقى حتى ًا اتفاق بجانبنا مان يرتحل الوسط في نزلنا إذا كنا بل عرفة
ماعنا              ماما نفقد ولم حفظّنا فإننا هأذا وماع قال ذلك مان أتعجب فكنت الطرف
شبهة،             فيها ان فكري في يختلج وكان الطريق في أشتريتها كنت سكين سوى

يتكلم             ًا جمالًشيخ غزة بأراضي لقيت أن إلى لنا اتفق ماما أتعجب ولزلت
أدأرك             بأنه أعلمني أن إلى مانه أتعجب فكنت التصوف علم في جيد بكلم
يوصيني              يزل لم وانه قال به حج قد كان إليه المشار الموصلي مانهم جماعة

الحاجة             لقضاء وأقرب راحة أطيب فإنه الناس طرف في إل أنزل ل أن
كان              النفرادأ في لنا اتفق ماا أن علمت فحينئذ قال الله؛ حفظ مان والمحفوظ

وبحافظ            له وأجاز البحار دأرر صاحب القونوي بالشمس اجتمع وكذا ماددأه، مان
كريم           الشيخ عن وغيرهأا الهداية وروى الفتاوي؛ جاماع صاحب البزازي الدين
الملقن           بن السراج بالقاهأرة ناظر وكذا الروماي؛ القرمااني الكريم عبد الدين
مان            آخرين في وأحمد ماالك ماذهأب في الوضوء في البسملة ماسألة في

البرهأان          عن بالجازة الرواية مان وأكثر وغيرهأما؛ ودأماشق بالقاهأرة العلماء
العز             عمه ابن مان بأجازته القاضي جماعة بن الرحيم عبد الزين بن إبراهأيم
بدر             القاضي أبيه عن يروي وهأو القاضي جماعة بن العزيز عبد ماحمد أبي
العالي           السنادأ لدأرك اعتنى ولو بالقضاة، ماسلسل فهذا القاضي عن الدين

حتى            السهادأ بميل والبصيرة البصر عيني وكحل الجتهادأ ساعد عن شمر لكنه
بمعرفة             واشتهر والحلم؛ التواضع مان الله رزقه ماا ماع العلم أوعية مان صار
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كان          حتى للخلف ًا واستحضار بالمدارك وخبرة للوقائع وتنزيلً ًا حفظّ الفقه
    . ببلدأه       وظائف عدة وولي وغيره الفقه في نفسه على يقدماه والده

في         وجد وفتاويه، بدروسه الناس وانتفع والمنجكية؛ والشركسية كالمعظّمية
إحدى             سنة في أولها ًا مارار وحج حياته؛ في والده على رجح حتى العلوم

ثم             بها الحنفية قاضي وهأو أبيه على وعشرين إحدى سنة في ومارة وثمانمائة،
ماشيخة             بها وولي وعشرين، سبع سنة الضحى عيد ثاني في ماوته بعد وردأهأا

القضاء،            ولي لما حياته في باشرهأما قد كان بل ًا وتدريس ًا تصوف المؤيدية
أمااكن           بعدة بعده ودأرس والشغال؛ والمواعيد الفتاوي في به الناس وانتفع

الذي           الدرس في الماردأاني وكجاماع واقفها بتقرير الفرج أبي ابن كالفخرية
قبيل             عنه له القدسي حسن البدر برغبة مادرسته بناء قبل صرغتمش فيه رتبه

المحب           لمااماة برسباي الشرف مانه انتزعه ثم ًا واحد ًا دأرس فباشره ماوته
بعدم         المحب واعتذر لذلك وأحبابه هأو وتألم  القصرائي،

حتى              عليه وألح الحنفية قضاء في سئل أن يلبث ولم القبول، ترك على القدرة
البدر            شيخنا عن ًا عوض وأربعين اثنتين سنة المحرم في فيه واستقر قبله

نفسه            على شرط إذ سيما الناس وأحبه وعفة وصراماة بمهابة فباشره العيني
بكل            عليه يحتالون السوء بطائن صار بل يتم لم ولكنه الستبدالت إبطال

جبلًفي           علماة ًا عالم ًا إمااما فكان وبالجملة عنده، ماسوغ لظّهور طريق
شديد           الدأراك سريع السن، كبر بعد حتى الحافظّة قوي ماذهأبه استحضار

على            ًا ماقتدر والئمة، الفضلء ماع به والمذاكرة العلم في المباحثة في الرغبة
عناية              ذا عنه، ًا غالب يزحزحه أحد ينهض ل بل له النتصار يروم لما الحتجاج

الحادأيث           ماتون مان يحفظ وبالمواعيد التنزيل؛ ماعاني سيما ل بالتفسير تاماة
وطلقة            الفصاحة مان وعنده ذلك؛ مان الصحيح مالتزم غير الوصف يفوق ماا

وصار             العبارة في السهاب ماع لكن وصفه عن يعجز ماا التقرير في اللسان
عند           وارتفاع النفوس في وجللة وقع ذا العصرين مافخر القرين مانقطع

فمن          والوزراء والعلماء والماراء السلطين مان الرؤس على والعاماة الخاصة
في            الستقرار القصرائي والماين الهمام ابن مان كل على عرض بحيث دأونهم

أولهما            وقدم وجودأه ماع التقدم يحسن ل بأنه ًا ماصرح فاماتنع عوضه القضاء
وعقد             بيته؛ إلى وصول قبل المؤيدية في عليه بالسلم فابتدأ الحج مان مارة

ذاك           إذ الماين فسئل الدمايري سبط العجمي وقف بسبب بالصالحية ماجلس
        : ًا    ماتعلق الستفتاء بكون عندي شعور ول أفتيت أنا بقوله فأجاب الحكم عن

في             كانوا لو المتأخرين ماشايخنا أن عندي الذي فإن إليه وأشار ماولنا، بحكم
تعظّيمه              في ًا عجب ًا أمار فكان شيخنا وأماا وأوثق، أرجح كان جهة في وهأو جهة
شاهأدة           ماختصرة كونها ماع الصر رفع في له وترجمته بمحاسنه، والعتراف

بعد            شيخنا فقد على التأسف يكثر الترجمة صاحب كان وكذا ذلك، لعنوان
      : ويحكي        ًا، فريد ًا غريب بعده صار انه ماعناه ماا ويذكر عليه يترحم يزال ول ماوته

المقتضي           بالفحاش بينهما يمشي كان مان ويقبح جملة ماعه ماذاكرته مان
وبهما          البهجة، بوجودأهأما للزماان كان فلقد تعالى الله فرحمهما للستيحاش

أحد،              يفرح ماا وسعد أحمد بعد يقول هأاتف سمع ولذلك المحجة، حادأثة كل في
الشرق              مالك تيمور بن رخ شاه إن حتى ونشره صيته وبعد ذكره اشتهر وقد
أظهر            ببقائهم أخبره فلما جماعة في عنه جقمق الظّاهأر رسول مان سأل

ماذهأب            كل مان الفضلء وتبجح تلماذته وكثرت ذلك، على الله وحمد السرور
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وألحق             أخرى بعد طبقة عنه الناس أخذ حتى عنه والخذ إليه بالنتماء وقطر
وحدث           الفاق، سائر مان بالفتاوي وقصد بالجدادأ الحفادأ بل بالباء البناء

مان            الكثير أوردأت جملة ونظّمه فوائده مان وكتبت أشياء عليه قرأت بالكثير
في             تصانيفي بعض لي وقرض الصر، رفع على الذيل وفي ماعجمي في ذلك

المتقن          الحافظ المحدث الفاضل الماام بالشيخ بخطه ووصفني خمسين سنة
القدس             في عنده كان أنه حكاه وماما والمحبة، الميل مازيد مانه أشهد وكنت

أخذوا             بأن له حكى فيما فاماتحنوه ًا حاذق وكان مانجم؛ طبيب يهودأي شاب وهأو
طويلً              فيه فنظّر العليل هأذا بول انظّر له وقالوا قنينة في فجعلوه حمار بول
فكان               السنة هأذه في أماوت أنا لهم قال وأنه البيطار؛ إلى به اذهأبوا قال ثم

وكبر             الحواس وصحة الحسن السمت الله رزقه قد تقدم ماا ماع وكان كذلك،
على              أعانه لكن بأهأله اللمام في رغبته عظّيم عن بسببه يتأخر ل الذي السن
يتغير               ًا غالب السن في تقدماوا كلما الناس أن مان مارة غير مانه سمعته ماا ذلك
يزل              لم كان ولهذا ذلك مان بالضد هأو وانه البرودأة إلى الحرارة مان مازاجهم

الفكهة           والمحاضرة الجانب ولين البشر كثرة ماع هأذا كل الوجنتين ماحمر
بني            على والشهاماة والمهابة الوقار ماع أحد كل مان والقرب التواضع؛ وفرط

ومازيد           جدا الصدر وسلماة المتين والدين بهم الجتماع مان والتقلل الدنيا
ًا          تحسين هأواهأم واتباع ماعهم وانقيادأه لصحابه الزائد والميل لمذهأبه التعصب

في              الرغبة عظّيم الدعوة بإجابة ًا ماذكور ذلك، قبل مان إل أتي وماا بهم؛ للظّن
أحضر            أنه اتفق المسلمين، لعقائد افسادأه يتوهأم مان وقمع الدين بأمار القيام

تصانيف              بعض عنده أن يديه بين عليه فادأعى حصني العلم أهأل مان شيخ إليه
بتعزيره             فأمار ذلك عدا ماا وأنكر عنده بكونها واعترف ينتحلها وانه عربي ابن

الله            رحمهما فنفي جقمق الظّاهأر به أمار ثم عصيات بضرب بحضرته فعزر
يشغل              ولم والمحن؛ الرزايا مان الكثير به حل الذي الزمان هأذا أدأرك لو كيف

الله    رحمه
فمما           قليلة ماؤلفاته كانت ولذلك وحفظّه اطلعه كثرة ماع بالتصنيف نفسه

قاسم           الزيني عليه قرأه وقد للنسفي المنسوبة العقائد شرح مانها عرفته
فيه           اقتفي الماوال إلى الطاعات ثواب وصول في النيرات والكواكب الحنفي

في           الزنادأقة كبد في المارقة والسهام كثيرة زيادأات ماع السروجي أثر
أم             الملئكة تنام هأل في وأخرى جزء في بالتهمة الحبس في وفتوى كراريس

جميع              في عام أم وسلم عليه الله صلى بنبينا ماخصوص الشعر مانع وهأل ل
أول            مان وذلك للسروجي الهداية شرح تكملة في وشرع السلم عليهم النبياء

السيرست -   -          كتاب مان المرتد باب أثناء إلى مانه فكتب الهمزة بفتح اليمان
النعمانية           سماهأا طويلة مانظّوماة وله النفس، لصله ًا تبع فيها أطال ماجلدات
صارت             حتى فيها يلحق يزال ول انشادأهأا يكثر كان بديعة نثرية فوائد فيها
وسلم            عليه الله صلى النبي مادح في ماخمسة قصيدة له وكذا كراريس،

          . بيتين   عليه اقترح والده أن إياهأا نظّمه في السبب وكان لفظّه مان سمعتها
فعمل              البحر مان ذلك اعمل له قال ثم ارتجالً ذلك مانهما كل فعمل دأوبيت

نحو             قصيدة فنظّمت قال ماهلك على كامالة قصيدة اعمل له قال ثم كذلك
مانها              قيدت أربعين سنة حدودأ في كان فلما بالكتابة أقيدهأا لم لكن ًا بيت سبعين

 : وأولها       ًا أبيات عليه وزدأت وخمسته حفظّته ماا
 بواحا مانك صار أمارك وخفىلحـا قد بالهوى سرك بال ماا
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حبيب مان وجدك ألفرط
لحي

المحب على السقائم نم
فباحـا

 وناحا فصاح به الغرام ونمى
أشهر             ستة بنحو ماوته قبل الله وأكرماه ماكانته، وعلو جللته على يزل ولم

الستعفاء           طلب أنه عنه التبليغ في بعضهم باحتيال القضاء عن بالنفصال
عبد            التاج بابنه المؤيدية وعن الشحنة بن بالمحب عنه وفصل لذلك فأجيب

وستين            سبع سنة الخر ربيع تاسع في ماات حتى ًا ماتوعك واستمر الوهأاب
بمصلى            عليه صلى ثم فغسل المؤيدية إلى ماحفة في فحمل القديمة بمصر

والماراء         والقضاة السلطان وحضر للصلة بعده المستقر تقدم المؤماني
ولم            ًا كثير فقده على الناس وتأسف خشقدم؛ الظّاهأر بتربة دأفن ثم والعيان

         . الله   رحمه باختصار عقودأه في المقريزي ذكره مامن وهأو ماثله بعده يخلف
. ببركاته   ونفعنا وإيانا

الدين -            940 بسعد ويعرف المكي ثم الحضرماي الله عبد بن ماحمد بن سعد
 .    .       . فهد  ابن أرخه أربعين سنة أوائل في بدماشق ماات جمال أبي

فتح -              941 بن الدين سعد يوسف بن علي بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن سعد
   . أبي        على سمع الحنفي قاضيها المدني الزرندي النصاري الفتح أبي الدين
كونه            ماع والده بعد حسبتها ماع بالمدينة الحنفية قضاء وولي المراغي الفتح

عنه            سعيد أخيه بنيابة ورسم القصرائي الماين بعناية لكن الفضائل مان ًا عاري
الترجمة،            صاحب جاء حتى الوظيفة أخوه فسد بالعجم ذاك إذ كان لكونه

دأينه              إليه وشكا جقمق الظّاهأر أيام في قاض وهأو مانها مارة غير القاهأرة وقدم
  . عن             ماات الدين تحمله سبب عن حاققه أن بعد بها عليه فأنعم دأينار ألف وانه

ابنة             سوى يعقب ولم بالمدينة وستين ثمان سنة الثاني ربيع في وستين بضع
. إليه          المشار أخوه عوضه واستقر وثمانين، بضع سنة في مااتت

أبي -          942 أخو الشافعي القاهأري السيوطي يوسف بن ماحمد بن سعد
     .      . ثلث  سنة الطاعون في ماات وغيره القاياتي عن وأخذ اشتغل التي الحجاج

وثلثين.
التميمي -            943 الدين سعد حسوبة بن حسين بن جمال بن نظّام بن سعد

     . والشرف    اللغوي المجد على سمع الشافعي الشيرازي ثم الكازروني
عمر             بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد القسم أبي والفخر الجزري وابن الجرهأي

وكلهأما          الكازروني الدين سعيد وابنه بالعبادأي ويعرف الكازروني حسين بن
الدين              وسعد اليجي الدين نور السيد عن وأخذ المزي؛ مان اجازة له ذكر كما

السيد           بن العلء السيد لقبه ونحوهأم، الواعظ الجنيد الدين وماعين البشيري
علماء             رأس وهأو قال الفتاء في له وأذن أشياء مانه فسمع الدين عفيف

السيد           عنه أخذ ومامن والحواشي التصانيف بعض وله بها، والمفتين شيراز
.   . بشيراز       ماات ابنته تزوج بل الدين صفي بن أحمد

نصر -             944 بن سرور بن يعقوب بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن سعد
نزيل            الشافعي الخليلي ثم النووي الدين صدر بن الدين سعد ماحمد ابن

بعد.           دأماشق وقدم وسبعمائة، وعشرين تسع سنة رماضان في ولد دأماشق
والذهأبي            نباتة بن والشمس اليسر أبي بن الرحيم عبد مان وسمع الربعين

ًا           كثير بالعلم واشتغل له؛ الحمادأين عوالي الذهأبي على سمعه وماما ونحوهأم،
وأذن            الحديث علوم في ماختصره عليه وقرأ كثير وابن المراكشي التاج على
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الحذاق            العلماء مان وصار وفاق برع حتى شهبة قاضي كابن وغيرهأما له
وأعادأ            الصالح بأم دأرس وكذا به فدرس أماية بني بجاماع وتصدر وأفتى،

مان           بالشام بقي مان أسن وكان القيمرية، المدرسة إمااماة وولي بالناصرية
تمر            كائنة بعد الخليل قضاء وولي وحدث بدماشق، الحكم في وناب الشافعية،
    . كان          حجي ابن قال خمس سنة الولى جمادأى عشر سادأس في به فمات لنك

يجلس             أن واحتاج فافتقر مااله وأخذ الفتنة في دأاره فاحترقت جيدة ثروة ذا
عنه              لنا روى ومامن الخليل، بلد قضاء ثم القرى بعض قضاء وولي الشهودأ ماع

      . وماعجمه      إنبائه في شيخنا ذكره وكذا ماعجمه في وذكره فهد بن التقي
. وآخرون    عقودأه في والمقريزي

.      . الله   عبد ابن في ماضى الطرابلسي المادي سعد
.         . الله  عبد بن ماحمد ابن في ًا قريب ماضى الحضرماي سعد

945      .     . سنة -    الخر ربيع في بها ماات ًا خراز وكان ماكة نزل آخر الحضرماي سعد
. بالشبيكة    ودأفن وسبعين تسع

946        . ثمان -    سنة برابغ ًا تائه للقاهأرة توجهه في ماات بالسمنودأي الشهير سعد
وثلثين.

947 . ماات -           الجبل بسعيد الشهير اليماني البرعي سعيد بن إبراهأيم بن سعيد
. وأربعين       اثنتين سنة الخر ربيع في بمكة

والد -          948 العدني اليماني الذبحاني المذحجي الدين سابق أحمد بن سعيد
حاء            بعدهأا ساكنة ماوحدة ثم المعجمة بضم وذبحان التيين، وماحمد الله عبد

 . تفقه           اليمن قلع إحدى الدمالوه حصن مان قريبة قرية نون وآخره ماهملة
المقري           ابن ماجالس وحضر ًا أيض بزبيد واشتغل بتعز وطبقته الخياط بالجمال

إلى            الربعين بعد وقدم وغيرهأا، تصانيفه مان أشياء الجزري ابن على وسمع
عدة            على استولى وكذا بها ًا ضنين وكان نفيسة ًا كتب واقتنى فاستوطنها عدن
فيه           والمباحثة التصوف على إقباله ماع بالمحمودأ يكن ولم فأعدماها خزائن

وكان              وثمانين؛ سبع سنة رجب أواخر في سن عن ماات أن إلى لذلك والتكلف
ماطولة           عندي وترجمته عنه؛ الله عفا بعدن بالظّاهأرية الحديث تدريس إليه

. عني     الخذين بعض كلم في
949    . بن -         ماحمد على قرأ الشافعي المدني صالح بن بكر أبي بن سعيد

. النبوية        بالمدينة وستين ست سنة في الشفا مابروك
950.        . وثمانين -     تسع سنة الثاني ربيع في ماات اليمني صالح بن سعيد

 
بكر -               951 أبي بن ماحمد الرضى بن ماحمد الله عبد أبي بن الله عبد بن سعيد

      . ابن        خمس سنة في له أجاز المكي العثماني يحيى بن إبراهأيم بن خليل بن
والهيثمي،          والعراقي الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة المراغي والزين صديق

. بمكة       وثلثين سبع سنة صفر في وماات
952     . بل -        ويزار يعتقد مان أحد بالزهأر المجاور المغربي الله عبد بن سعيد

يشاهأده            وفلوس وفضة ذهأب مان جم ماال عنده وكان مارة، السلطان زاره
مان            مالى عددأ ذوات قفاف وحوله ويصففه هأرجه ذهأبه ًا أحيان ويخرج الناس

مان               أن الناس بين شاع وقد سيما مانه شيء أخذ على أحد يجسر فل الفلوس
ماات              أن إلى ًا أحيان ويغيب ًا أحيان يحضر وكان بدنه، في أصيب ًا شيئ مانه اختلس

حافلة؛            جنازته وكانت طويل مارض بعد وثلثين إحدى سنة الخر ربيع في
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  : أن           وبلغنا إنبائه في شيخنا قاله المال، لبيت له وجد الذي المال وحمل
ًا            شيئ إعطائه رجاء يفرق وهأو المااكن مان لكثير فتبعه مارة احتاج البساطي
إليه            فالتفت لذلك الشيخ فتألم القفاف تلك ونفدت يمضي أن النهار فكادأ

. قال          كما أو المال، أو العلم إماا ماحمد يا وقال
وعبد -             953 الخالق، عبد أو الجليل عبد أو الكريم عبد بن علي بن سعيد

الجزائري          الحسني وقال الثاني؛ علي رضوان الزين واقتصر أكثر، الكريم
فلزم          القاهأرة وقدم ببلدأه اشتغل برسباي، الشرفية نزيل المالكي المغربي

تصانيفه            مان وغيره الباري فتح وكتب غيره، في ًا وأحيان المالء في شيخنا
وسمع            فضيلة، ماع غيره ماتساهألًفي يكتبه فيما ًا ماتقن وكان غيره، وتصانيف
جزء           حسان ابن بقراءة الواسطي الشهاب على وثلثين خمس سنة في

ووصفه          وغيرهأا؛ سعد بن ابراهأيم ونسخة عرفة وابن والبطاقة النصاري
بعد            لي تردأدأ وقد عثمان؛ أبو الكامال الفاضل الشريف بالسيد رضوان الزين

         . الله    عفا وسبعين اثنتين سنة الثاني ربيع في وماات حاله وضعف شيخنا ماوت
. وإيانا  عنه

بن -            954 السعادأات أبو الجمال أحمد بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن سعيد
 . مامن           صالح بن الدين فتح القاضي سبط زبالة بن الشمس الينبوع قاضي

. بالمدينة   ماني سمع
فتح -              955 بن الدين جمال يوسف بن علي بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن سعيد

وهأو           الماضي سعد أخو الحنفي المدني الزرندي النصاري الفتح أبي الدين
حاماد             أبي أخيه أو الضياء بن البقاء أبي على واشتغل الهداية حفظ أصغرهأما

المذهأب.           استحضار في وبرع وغيره، المراغي الفتح أبي على وسمع بمكة
       . بل     أخيه بعد وحسبتها المدينة قضاء وولي اللقاء جيد وكان للطلبة، ودأرس

 . وماات            العجم بلدأ في المتولي أخيه لغيبة الوظيفة سد أبيه ماوت بعد باشر
أصيب             أن بعد وسبعين أربع سنة الولى جمادأى في بمكة وستين بضع عن

.        . التيين     ماحمد الفتح وأبي علي والد وهأو الله رحمه بالمعلة ودأفن بخلط،
956.     . وثمانمائة -       أربع سنة ماات العقباني ماحمد بن ماحمد بن سعيد
957 . أرسله -            رمايثة مان بقية ماولى حفيد البليني مافلح بن ماحمد بن سعيد

يتجسسان            ينبع إلى وأربعين خمس سنة وأخوه هأو ماكة صاحب بركات السيد
عند             فأقاماا مانه أخرجهما صخرة السيد صاحبه ذلك تحقق فلما ماصر أخبار له
    . صفر           في بمكة ماات علي أخيه تولية بلغهما أيام فبعد بدر مان ًا قريب دأويغر ابن

. وأربعين   ثمان سنة
ودألل -            958 ماكة نزيل بالكردأي الشهير الكوراني بكر أبي بن ماحمودأ بن سعيد

  .           . في  ماات وسبعين إحدى سنة في ورأيته فهد، بن التقي على سمع بها الكتب
ونحن           له شكوت أنني واتفق الشريفة بالمدينة وسبعين اثنتين سنة مانتصف
لريحا            ًا رياح اجعلها اللهم وقال الكعبة إلى فالتفت باطني في ريحا بالطواف

. ماضحكة  فكانت
959.     . وخمسين -       اثنتين سنة ماات السغريري أو التبريزي يوسف بن سعيد
960  .       . ابن -     أرخه وأربعين ثمان سنة صفر في ماات القائد المكي البليني سعيد
فهد.
961    . جمادأى -        في بمكة ماات التي ماحمد والد القائد العجلني جبروه سعيد

         . ماكة     إمارة في ناب إنه وقال فهد، ابن أرخه بمكة وثلثين تسع سنة الخرة
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بسويقة            ًا دأور وبنى مادة عجلن بن حسن سيده ابن عن المواريث وقبض
دأاخلها            بركتين ماع قاعة بها وبنى بالبطح هأائلة حديقة وأنشأ ومانى، واجيادأ

له             بل ذلك، غير إلى لمجتازيه ًا مانتزهأ ذلك كان الحديقة خارج وسبيلً وخارجها
على            وأثابه فأكرماه اليمن صاحب الناصر على ووفد أعتقهم ًا عبد خمسين نحو

. تصدق   وربما هأديته؛
 

962      . والتسبب -     للحج ماكة إلى يتردأدأ كان بالمكين ويعرف الحبشي سعيد
خمس              سنة القعدة ذي عشر رابع في ماات ثم ماتوالية سنين سبع بها وأقام

الزريبة           عند ًا رباط واستأجر وماروءة خير فيه وكان بالمعلة، ودأفن عشرة
.     . ماكة       في الفاسي قاله عمارته إكمال قبل فمات ًا دأار ليعمر بمكة

963    . مان -       الدين سابق اشتراه الجامادار بشير الطواشي عتيق الحبشي سعيد
الفقهاء؛            بزي وتزيا وظائف في وتنزل القرآن وعلمه ماصر إلى وحمله ماكة
عليه              أثنى أزيد، أو ستين عن عشرة خمس سنة صفر في ماات أن إلى

وتودأدأ          ماشكورة وطريقة رياضة ماع وأهألها للسنة والميل بالتدين المقريزي
. حكاية      عنه وحكى العلم، لمجالس وتردأدأ

964    . المحرم -        في بمكة ماات العراقي ماصلح بن إبراهأيم عتيق الحبشي سعيد
. عليه         أنكر وربما يهلل ًا أيض وكان وثمانين، اثنتين سنة

965.         . بمكة -    وستين ثلث سنة الثاني ربيع في ماات المهلل المغربي سعيد
966.         . عرفته -    وماا جنيبات بن شعبان الفقه عنه أخذ المالكي الهندي سعيد
967      . ستين، -      سنة الخر ربيع في ماات ببولق المقيمين المعتقدين أحد سعيد

.   . المنير     قاله الجديدة الطريق بساتين ببعض ودأفن
968       . ثلث -      سنة الحجة ذي آخر في قتل البحيرة عربان ماشايخ أحد سقر

وخمسين.
969.     . وأربعين -  سبع سنة ماات سكنبغا
بن -              970 طاهأر أبو الرضى ماطهر بن عمر بن ماطبر بن علي بن الله سلم

المولد         - البمي المحتد الكوبناني الصديقي البكري الرضى ابن الغياث
-         : كرماان  أعمال مان كلهأما ونم والموحدة الكاف بضم وهأي وكؤبنان

مان           الثلثاء ليلة مان العشاء بعيد ولد الشافعي؛ الموطن الصبهاني الكرمااني
الكازروني            الجلل بن سعيد أبي عن وأخذ وثمانمائة عشرة ثلث سنة شعبان
المنطقية          الشمسية مان كل على الحاشية صاحب الباوردأي وأحمد المحدث

الدين           سعد وهأو الجرجاني السيد أصحاب أحد وعن والمطول المطالع وشرح
لكرماان            مانها يجيء بذلك يدعون الجبال في لطائفة نسبة لر المدعو ماحمد

وأبي            اليجي العفيف عن أخذ وكذا ذلك، وغير الجيدة والبغال والعسل السمن
ووصفه            النابتي علي بن ماحمد بن علي الوجيه عن والبخاري المراغي الفتح

عن            له رواه العراق خطة في والحديث القرآن أستاذ الورع التقي بالعالم
سعد            بن ماحمد العفيف عن الماضي يعني الخنجي مابارز بن ابراهأيم العفيف

بن             عمر حفص أبي السراج عن أبيه عن الكازروني ماسعودأ ابن ماحمد الدين
القسم               أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد الله عبد أبي عن القزويني علي

ًا            مافنن ًا حكيم علماة ًا إمااما وكان روزبة، ابن الحسن أبي عن المدني السلماي
حينئذ            عنه وأخذ وثمانمائة؛ الخمسين قبيل لها أو ًا مارار بمكة جاور ًا؛ صالح

كان            أنه عنه لي وحكى ًا، جد فيه وعظّمه الطب الماشاطي ماحمودأ المظّفر
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ًا            سبب تكون فربما للباه ماحركة لنها الجمعة ليلة البسلة أكل بسنية يقول
في           أقرأ وكذا الخطيب، النويري الفضل لبي ًا رفيق والمنطق وتغسيله، لغسله

     . في        ًا ماتقدما قيل فيما وكان ًا أيض الفقه وفي بل العقليات مان وكثير الصول
جاور            ماا وآخر بخطه، مانه ونسخته للقونوي الحاوي شرح ًا ماستحضر كله ذلك

   .       . سنة   في ماات الشرواني المحسن عبد عنه أخذ ومامن وثمانين إحدى سنة
. وإيانا       الله رحمه وثمانين سبع أو ست

صدقة -              971 بن علي بن ماحمد أبي بن إبراهأيم بن أحمد بن ماحمد بن سلماة
ماحمد           الشمس والد المالكي الصوفي الدأكاوي الله عبد أبي بن الزين

         . به  واختص الدأكاوي إبراهأيم البرهأان بلديه عن الطريق أخذ التي الشافعي
الشهادأة           عن وتورع ًا، احتساب الطفال لقراء وتصدى جماعته أرجح صار حتى

 . أخذ            والعربية والصلين ماذهأبه في تاماة فضيلة ماع بيده ينسخ كان بل ونحوهأا
     . عشري       ثالث ليلة في وماات وغيرهأا باسكندرية الشيوخ مان عدة عن ذلك

. وإيانا     الله رحمه سنة رماضان
972      . أربع -     سنة المحرم في بمكة ماات المبارك الشيخ المصري سلم

. بمعلتها       فدفن ماكة إلى وحمل بجدة وسبعين
973. الدين -           بهاء بن ماحمودأ واسمه المعتبرين التجار أحد الكيلني سلطان

في            وسيأتي وخمسين، خمس سنة رجب ماستهل الجمعة يوم في بمكة ماات
الميم.

974     . سنة -        الخر ربيع في ماات النواب وأحد الصابوني بن العلء صهر سلطان
. بالقاهأرة   وثمانين ست

 
كان -            975 المقرىء، الغزي مانصور بن يحيى بن غازي بن حاماد بن سلمان

وجاور            القرماي ماحمد الشيخ صحب الشام أعراب عامار بني مان انه يذكر
تاسع             ليلة في طعن الطفال، بها وأدأب الشيوخ بعض مان وسمع سنين بمكة

  . الفاسي         ذكره بالمعلة ودأفن ساعته مان فمات ثمان سنة شوال عشري
. ماعجمه     في فهد بن والتقي

الدماشقي -           976 ثم البغدادأي مابارك بن ماحمد بن الحميد عبد بن سلمان
       . الحموي   إسماعيل بن وماحمد الخباز ابن سمع القابون نزيل الحنبلي

بالقناعة          الحرص قمع الول فعلى الشقراوي؛ ماوسى بن وماحمد والعرضي
     . ولقيه      الفضلء، مانه سمع وحدث جميع ابن ماعجم الثالث وعلى للخرائطي،
الفقهية          للمسائل ًا ماستحضر بالخاتونية ًا صوفي ًا خير ًا عابد وكان وغيره؛ شيخنا

   .     . في     شيخنا ذكره خمس سنة في ماات فضائل ولديه الحنابلة طريقة على
. عقودأه      في المقريزي وتبعه وإنبائه ماعجمه

سعد -           977 القاضي ابتكر مامن التي ماحمد أخو الحنفي ماسلم بن سلمان
.           . بذاك   المعرفة في يكن ولم ببابه، ًا ماوقع كان أن بعد استنابته بأخرة الدين

. وثمانين      إحدى سنة شوال في ماات
978 . قتل -             الروم بلدأ مان وغيرهأا برصا صاحب يزيد أبي ابن أوله بضم سلمان

كانت            حروب بعد ماوسى أخوه ماملكته على واستولى عشرة أربع سنة في
. إنبائه     في شيخنا قاله بينهما

بن -              979 الربيع أبو الدين نفيس عمر بن علي بن عمر بن إبراهأيم بن سليمان
اليمن          ماحدث الحنفي الزبيدي التعزي العدناني المكي إسحاق أبي البرهأان
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     . الثلثاء  -       يوم ظهر في ولد بولن بن راشد ابن لعلي نسبة بالعلوي ويعرف
بن            ماحمد يزيد بأبي وتفقه وسبعمائة وأربعين خمس سنة رجب عشر سادأس

ابني           وعيسى إبراهأيم ومان الكثير والده مان وسمع السراج؛ الرحمن عبد
الصحيح             بعض شدادأ بن بكر أبي بن وعلي الشماخي الخير أبي بن أحمد

وغيرهأم            النويري العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد الفضل وأبي اللغوي والمجد
وأجاز            غيره وقراءة بقراءته وغيرهأما ماكة ومان إليها والواردأين بلده أهأل مان
المناوي           والصدر حاتم بن والتقي والهيثمي والعراقي الملقن وابن البلقيني له

شيخنا            له خرج بل فهد بن التقي تخريج ماشيخته تجمعهم وخلق والحلوي
وصار           الحديث في وبرع المهذبة؛ الربعين سماهأا ماروياته مان ًا حديث أربعين

مالخصه           ماا تاريخه في الخزرجي قال وحافظّهم؛ اليمن ببلدأ المحدثين شيخ
بتعز،           والمجاهأدية بالفضلية ثم زبيد بصلحية الحديث تدريس في استقر انه

ل            مان عنه وأخذ والسماع، للتفقه البعيدة المااكن مان إليه الناس وارتحل
حسن            الضبط جيد وكان نفيسة ًا كتب وجمع ماحمد، أخوه مانهم كثرة يحصى

مان            أكثر البخاري قرأت يقول سمعته الحديث، في بقطره وقته فريد القراءة
وصفه            بخطه عليه سماع طبقة تلو اللغوي المجد بخط ورأيت مارة، خمسين
وأحب              بالحديث عنى أنه إنبائه في قال فإنه شيخنا وأماا السنة؛ أهأل إماام بأنه

ًا            ماحب وكان مانه وسمعت ماني وسمع المكيين، مان جماعة له واستجيز الرواية
على               مار أنه لي فذكر فيه ماهارته عدم ماع ذلك على ًا ماكب والرواية السماع في

وحصل           وماقابلة واسماع وسماع قراءة بين ماا مارة وخمسين ماائة البخاري
       . على     الكثير وقرأ بلده أهأل ماحدث وكان بالكثير وحدث ًا كثير شروحه مان

وحصل            الرحلتين في وتعز بزبيد لقيته كان الرجل ونعم اللغوي؛ المجد شيخنا
ماسلسل            أنه زعم لنفسه تخريجه حديثه مان بجزء وحدثني أنس به لي

      . عشر      سابع في القولنج بعلة ماات كذلك غالبه في المار وليس باليمنيين
السراج           أمار وراج الثمانين، قارب وقد وعشرين خمس سنة الولى جمادأى

على             يدل ماما عليه أماله فيما صدقه وتوهأم عليه اليمن دأخل حين الحمصي
 . وذكره            وآخرين والبي فهد بن كالتقي جماعة عنه لنا روى وقد يقظّته، عدم

 . وقال           الثمانين جاز وأنه الحجة ذي في وأرخه باختصار عقودأه في المقريزي
ماحبة            على حرصه فأعجبه الولى الرحلة في لقيه أنه ماعجمه في شيخنا

           . على  ماستمر وهأو الثانية في لقيته ثم مانه وسمعت ماني وسمع وأهأله الحديث
على         ووردأت وماقابلة ًا واستنساخ ًا ونسخ وماطالعة قراءة للحديث مالزماته

الوافر             الثناء عنه يبلغني يزال ول ماودأته صحة على دأالة ذلك بعد ماراسلته
. وعشرين       إحدى سنة في ماحمد لبني وأجاز

980   . أبي -          على سمع المكي السالمي راشد بن سليمان بن أحمد بن سليمان
ماتعللً،            فعادأ وسلم عليه الله صلى النبي لزيارة وتوجه وغيره الطبري اليمن
نحو            عن بالمعلة ودأفن عشر سنة الخرة جمادأى في ماات حتى واستمر

.   . الفاسي  ذكره سنة عشرين
 

صاحبنا -            981 ابن الدين علم الله نصر بن سليمان بن أحمد بن سليمان
أبوه         الماضي الشافعي والدار المولد القاهأري الصل البلقاسي الشهاب

        . قبل   وثمانمائة وخمسين اثنتين سنة رماضان في ولد بالزواوي كهو ويعرف
والورقات           الفرعي والمنهاج القرآن فحفظ ًا يتيم ونشأ شهر؛ بدون والده ماوت
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ًا          وقطع للبدي والحدودأ والجروماية النحو وألفية الجواماع وجمع الحرماين لماام
والفخر           والباماي والبكري والمناوي العبادأي عن الفقه في وأخذ ذلك غير

العلء            عن الصول وفي الحنفي السيف عن النحو وفي آخرين في المقسي
البدر           عن والحساب الفرائض وفي ًا فنون أخذ ًا أيض وعنه والكافياجي الحصني

الحجازي         الشهاب ولزم السجيني والشهاب شعبان بن والزيني الماردأاني
البحث          وآدأاب المنطق في البناسي لزم وكذا الدأب في والمنصوري
وأجازه         وخلق والبارنباري النسابة السيد على الحديث وسمع وغيرهأما

وغير            شيخنا ترجمة على وقرأ دأراية، اللفية عني أخذ حتى ولزماني جماعتي،
يذكر            التكلف طارح الحركة سريع الذكاء قوي وهأو أشياء، وجمع وتميز ذلك

بأشياء.
982. السنوي -        النصاري سليمان بن أحمد بن سليمان
المغربي -            983 الهللي الربيع أبو الدين علم العزيز عبد بن أحمد بن سليمان

      . بقليل     وسبعمائة عشرين سنة بعد ولد السقا بابن ويعرف المدني الصل
وعشرين؛            سبع أو بست بخطه قرأته فيما المراغي الفتح أبو الشرف وحددأه

الجزري             علي بن أحمد والشهاب الهادأي عبد بن الفرج أبي مان بدماشق وسمع
السبتي            الخطاب وأبي نباتة بن والشمس اليسر أبي ابن والتاج الخباز وابن
الدائم              عبد بن أحمد بن بكر أبي بن وماحمد الكحال بن إسحق بن وإبراهأيم
في             عمر أبي بن إبراهأيم العز ابنة وفاطمة العطار بن إبراهأيم بن ودأاودأ

وانقطع،          أضر ثم سيرته فحمدت بالمدينة الصدقات يباشر وكان آخرين،
في            وذكره كشيخنا؛ شيوخنا مان جماعة عليه قرأ الفضلء مانه سمع وحدث

المحب           عليه سمع وكذا عنه وأكثر المراغي الفتح وأبي وإنبائه ماعجمه
جاز           وقد بالبقيع ودأفن بالمدينة، اثنتين سنة أواخر في وماات المطري،

   : بن          الدين علم فقال المدينة تاريخ في فرحون ابن عليه أثنى وقد الثمانين؛
نظّر            تولى للخوان خدوم قارىء اخوانه بين رأس السقا الدين شهاب الشيخ

العفة             مان بها ًا قياما مانه أحسن ير فلم وغيرهأا النخيل مان والوقاف الربط
أحد             يشبهه أن وقد الخراب؛ على أشرفت قد كانت كثيرة ًا ربط وعمر والنصح

.      . المقريزي        عقودأ في وهأو انتهى الله أعانه طريقته حسن في جنسه أبناء مان
ثم -            984 المغربي عوجان بن الرحمن عبد بن عمر بن أحمد بن سليمان

ماات            وأنه هأذا، ترجمة مان شيء ماع الماضي أحمد الشهاب والد المقدسي
. سبع  سنة

الشهاب -              985 بن العلم البدر أبي بن الصمد عبد بن عمر بن أحمد بن سليمان
مانهما          كل ويعرف أبوه الماضي الضرير المقري القاهأري الصل البغدادأي

فحفظ.          بها ونشأ بالقاهأرة، ًا تقريب وسبعمائة تسعين سنة ولد بالجوهأري
على            مانها والختم مااجه لبن السنن أبيه على وسمع العمدة وبعض القرآن

الكتاب             في واذكر الله قول باب ومان البخاري المجد أبي ابن وعلى البناسي،
وابن           والغماري البناسي على مانه والختم التنوخي على آخره إلى إسماعيل

أولهما          وكذا والولي، الخيرين على سمع وكذا والهيثمي، والعراقي الشيخة
للمنجنيقي،           الصاغر عن الكابر السويداوي وعلى دأاودأ أبي مان الخير الجزء

ًا            مارار وحج الكويك، ابن كالشرف آخرين في الجهم أبي جزء التنوخي وعلى
وطوف           ودأماياط واسكندرية والصعيد اليمن ودأخل عشرة، ست سنة في أولها

عليه            سمعت باليسير وحدث مانها، يرتزق وكان السباع، قراءة وتعانى أضر ثم
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       . وخمسين      أربع أو خمس سنة في ماات ًا خير وكان وغيره، الجهم أبي جزء
. الله  رحمه

الشرف -            986 شقيق البرنكيمي الدين علم غانم بن عمر بن أحمد بن سليمان
  . القرآن         حفظ الحنفية نواب أحد ماحمد الشمس ووالد واخوته العالم ماوسى

دأروس           بعض في وتنزل وغيرهأا القلعة طباق في البناء بتعليمه واشتغل
. وأربعين          بضع عن وأربعين ست سنة وماات تحنف، ولجله الحنفية

ابن -             987 الصفدي أحمد بن علي بن قاسم بن ماحمد بن أحمد بن سليمان
      . ثلث      سنة الحجة ذي في ماات الماضي الطاهأر حسن البدر الخواجا أخي

وستين.
 

988    . بلدأ -          مالك جده كان عثمان بن كرشجي ماحمد بن بك أرخن بن سليمان
فسلمه             الترجمة صاحب والد أخيه على بك مارادأ ابنه قبض ماات فلما الروم،

فأولدهأا              جارية له فدست يعقب أن مان ًا خوف النساء إتيان مان ومانعه حبسه ثم
عل             بهما وقدم لبيهما ماملوك بهما ففر ماات ثم زادأه وشاه هأذا سليمان

إلى           وأخته يوسف العزيز ولده إلى سليمان وضم فأكرماهما برسباي الشرف
لمال            الروم إلى بهما الفرار إليه المشار المملوك رام ثم السلطانية الحرم

مان             فأخذهأما وغيرهأم التركمان مان جماعة ماع واتفق مالوكه بعض مان به وعد
غراب             في بهما ويركب رشيد فم إلى ليتوصل النيل بحر بهما وركب القلعة
بالقرب            فأدأركوا أثرهأم في وأرسل تألم بهذا السلطان علم ولما لذلك؛ أعد
الفريقان             فاقتتل المالح بحر إلى الخروج عن الريح عاقهم وقد رشيد فم مان
أيديي          وقطع المملوك فوسط السلطان لجماعة الظّفر فكان ًا قتالًشديد

إلى            السلطان غضب فيه زادأ ماهولً ًا يوما وكان بالبرج؛ هأذا وحبس جماعة
السلطان             تزوج ثم عادأته على العزيز عند وصار مادة بعد أطلقه ثم الغاية

أن            إلى ًا أولدأ واستولدهأا بعده الظّاهأر وتزوجها زادأه شاه خوند وصارت بأخته
سنة           بالطاعون ذلك قبل سليمان وماات وخمسين، خمس سنة في طلقها

.    . باختصار       المقريزي وذكره ًا تقريب عشرة خمس ابن وهأو وأربعين إحدى
ثمان -             989 سنة في له أجاز المكي السنبسي زائد بن الله جار بن سليمان

وابن         والهيثمي والعراقي حاتم وابن النشاوري العفيف وسبعمائة وثمانين
        . وحمل    ماكة خارج وثلثين سبع شوال في ماات وغيرهأم خلدون وابن عرفة

.    . فهد  ابن أرخه بالمعلة فدفن
الخضري -           990 السكندري الربيع أبو الدين علم عمر بن خالد بن سليمان

            . مان  له أن على يدل ماا وثمانمائة عشرة خمس سنة في ذكر أبوه الجمال
مان             عن ينقلون اسكندرية وأهأل أزيد بل سنة وعشرون وثمان سنة ماائة العمر

صدقه            اشتهار ماع لصدقه به يستشهد ماما السن بقدم له العتراف تقدماهم
مانه           ذلك شاهأد حسبما جديدة أسنان ونبات بلحيته السودأ الشعر وطلوع

أشياء           مانه وسمعا البي الموفق شيخنا ورفيقه المراكشي ماوسى بن الجمال
.     . بقليل      ذلك بعد وماات البخاري بن الفخر مان العاماة بإجازته

الموسكي، -           991 القاهأري ثم الفيشي خالد بن ماحمد بن خالد بن سليمان
          . بل   البديع القول مان لنفسه نسخة وكتب إلي تردأدأ مامن خالد بابن ويعرف

المااكن،             ببعض خطب وربما عليه؛ يقرأ وكان أسد ابن لشيخه ثانية مارة كتبه
. ًا             ظن التسعين قبل ماات أن إلى ترك ثم ًا وقت الشهودأ ماع جلس وأظنه
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علم -             992 الكريم عبد بن أحمد بن عثمان بن سليمان بن خليل بن سليمان
      . ولقيه    وثمانمائة خمس سنة بعد ولد الراماي الحنفي الطرابلسي الدين

البقاعي.
993.    . ثلثين -          سنة ماات السنبلي بهادأر بن بكر أبي بن دأاودأ بن سليمان
994  . بمكة -            ولد القاهأرة نزيل المكي الربيع أبو الله عبد بن دأاودأ بن سليمان

بها           فانقطع للرزق ًا طلب وسبعمائة التسعين قبل القاهأرة ودأخل بها ونشأ
على             ماعه بها فسمع السكندرية إلى سلماة ابن بلديه السنة هأذه في ورافق

بن               يحيى به أنا يحيى بن يحيى رواية الموطأ الدماامايني أبي ابن الله عبد البهاء
سليم          بن مانصور تخريج السفاقسي وماشيخة السفاقسي الحسين بن ماحمد
كان             وقال فهد بن النجم عنه أخذ ومامن وحدث الثقفيات، مان أجزاء وعدة

نواله            فيها مانه يلتمس قصة الستادأار للجمال ورفع نفسه على ًا ماسرف ًا عاماي
هأذا             عن أعرض يوسف خطه تحت هأو فكتب الريح ولسليمان عليها له فكتب

في            بها ماات حتى السعداء سعيد في ًا ماقيم وأجازه مانه ذلك فاستحسن
. وأربعين    اثنتين سنة طاعون

995. أبوه -             الماضي المكي الكيلني بهاء بن علي بن دأاودأ الخواجا بن سليمان
. وأربعين       اثنتين سنة طاعون في باسكندرية ماات

 
الدماياطي -            996 ثم المنزلي الدين علم دأاودأ بن ماحمد بن دأاودأ بن سليمان

بالفقيه.          ويعرف التي ماحمد البدر ووالد بدماياط المسلمية نزيل الشافعي
       . بها      ونشأ بالمنزلة وثمانمائة تسع سنة ولد أبيه حرفة الفران وبابن الدين علم

في           ولزماه سويدان بن الدين وناصر الفقاعي عند وجودأه القرآن فحفظ
بن           الرحمن عبد الزين صاحبنا على الحديث وقرأ وغيرهأما؛ والعربية الفقه

ثم               حجر، ابن أنا ماحمد أبو أنا فيقول يستره عنه روى إذا وكان ماوسى الفقيه
الفرياني              على قرأ وكذا له، فأجاز لماد ماتوجه وهأو بقطنا ذلك بعد شيخنا لقي

على          بذكائه يتسلط وكان والملحة المنهاج بلغني فيما وحفظ المغربي
والحساب          والفرائض والعربية الفقه في شارك بحيث فنون في الخوض

التاريخ           مان يحفظ فكان الحفظ سرعة الذكاء ماع وأوتي وغيرهأا والعروض
فكانت           المسلمية بالمدرسة الثلثة الشهر في للعاماة البخاري وقرأ ًا كثير ًا شيئ

المناصب            أرباب وهأابه بذلك فاشتهر يقبلها فل الجوائز الختم في عليه تعرض
بحيث             الزائدة والشهرة العظّيم الصيت له صار حتى دأماياط في يترقى زال ول

والجمالي            دأونه فمن الخاص ناطر الجمالي عند ًا خصوص تردأ ل شفاعاته كانت
في             وتعزر القاهأرة إلى به استدعى حتى جقمق الظّاهأر عند بذكره المنوه هأو

قبولها             مان فاماتنع ًا بدني عليه أنعم اجتمعا ولما ماعه الجتماع في ثم المجيء
التمنع            فأظهر ولدك باسم فيكون له فقيل بالجوالي ًا مارتب بقبولها يسمح ولم

الثلثة            الكتب فيها وأقرأ ونظّرهأا بدماياط الناصرية تدريس ولي وكذا أذعن، ثم
إل            ونحوهأم المباشرين مان ًا أحد يعارض والوجاهأة الشهرة هأذه ماع يكن ولم

تقريبه              عدم عليه نقم وكذا ذلك، الخيرون عليه ونقم فيه عليهم ضرر ل فيما
شأنه           في ماختلفون والناس للزيارة قصده إذا إظهاره عن وتحاشيه لوالده

في               خير ل بما غيره ذلك في وتبعه البقاعي هأجاه وقد أثبته؛ ماا على والكثرون
ماعه            الكلم في وشرعت بل بمولده بإخباري سمح وماا بدماياط ولقيته إثباته،

الفاتحة           فقرأنا الكل لحضار وبادأر فيها خاض فما المسائل بعض في



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

بضريح.           ودأفن بدماياط وسبعين إحدى سنة الحجة ذي في ماات وانصرفنا
الله           رحمه الستين جاز وقد الحصريين، سوق في الشرباصي عثمان الشيخ

وإيانا.
ماحمد -           997 البدر والد القاهأري ثم الشوبكي الدين بدر دأاودأ بن سليمان

  . في          وماات الدولة استيفاء ولي الكويز بابن ويعرف الرحمن عبد الزين وأخوه
أخيه            وبين بينه كانت وانه شيخنا عليه وأثنى وعشرين ثمان سنة المحرم

   . سماه.         مان ورأيت ترجمته في سيأتي كما نفيه كادأ بل قلت مانافسات
. دأاودأ      بن الرحمن عبد بن سليمان

.      . الله       عبد جده فيمن ماضى السعداء سعيد نزيل الحجازي دأاودأ بن سليمان
998       . وتصدى -      حجاج بن الله عبد على كتب المكتب الهندي دأاودأ بن سليمان

عليه          كتب ومامن خشقدم المقدم وبتربة بالمؤيدية يقيم وكان للتكتيب
. وثمانين          ست سنة ماات أنه لي وقال الدماسيسي يحيى الشرف

بالمسجد -           999 المؤذن المكي ثم المغربي عمر بن السعودأ أبي بن سليمان
وشرحه.          البخاري ثلثيات نظّم البرمااوي الشمس على سمع مامن الحرام

الذان             في الريس عن ينوب كان بل العمرة باب بمأذنة الذان نصف وولي
      . تسع      سنة المحمر في بمكة ماات بالتوقيت ماعرفة ماع والتكبير زمازم على

وخمسين.
1000. المالكي -           الزهأري القاهأري ثم البحيري خضر بن شعيب بن سليمان

فقرأ            كبير وهأو القاهأرة وقدم وثمانمائة، وثلثين ست سنة بعد ًا تقريب ولد
بالمشهور،            وليس العجمي حبيب على بتماماها عمرو أبي برواية به وتل القرآن

وبه              السنهوري النور شيخه على يتم لم ماما ولغيرهأا بتماماها كثير لبن تل وكذا
والنور              العلمي عن ًا أيض فيه أخذ بل فيه له مالزماته لمزيد الفقه في انتفع

عن             والمنطق الدين أصول أخذ بل السنهوري عن الفقه غير أخذ وكذا الوراق
عبد           الجمال عن والبيان والمعاني العربية ماع ًا أيض والمنطق الحصني، التقي
ماؤلفه            عن النخبة نظّم وشرح الحصني العلء عن الفقه وأصول الكوراني الله

وأم           الحجازي والشهاب الملقن بن الجلل وعلى عليه وسمع الشمني؛ التقي
وغيره؛           بالزهأر لفادأته وتصدر الفقه في وبرع أشياء، وغيرهأم الهورينية هأانىء

بجاماع             المالكية تدريس في بنيه عن ثم حريز بن السراج عن وناب وحج
الفقه           في الرسالة وحفظ بالبرقوقية، السنهوري شيخه ابن عن وكذا طولون

أحد            وهأو وتقنع؛ وتقلل ودأيانة وتواضع سكون ماع ذلك كل النحو؛ وألفية
. قايتباي    الشرف بتربة المنزلين

 
البجائي -           1001 العجيسي علي بن حسن بن علي بن صالح بن سليمان

    . ماحمد        عن أخذ مامن الفضلء وأحد بمكة الموفق رباط نزيل الفقيه المالكي
. وثمانين.         أربع سنة الول ربيع في بها ماات المشدالي

البيري -            1002 الدين شرف وقيل الدين علم يوسف بن الله عبد بن سليمان
       . الخميس     ليلة في بخطه قرأته كما ولد ماصر نزيل الشافعي الحلبي ثم

ولزم           بها واشتغل بالبيرة وسبعمائة وخمسين ثمان سنة الول ربيع ماستهل
     . أولهما        ومان الشفا، عليهما وسمع الغرناطي جعفر وأبا جابر بن الله عبد أبا

القاهأرة           وقدم الطائية وشرح له شرحها ثانيهما ومان بديعيته مانها أشياء
عند            ًا ماقدما العلء أخوه وكان الحوال، به وتنقلت ثمانمائة سنة بعد فقطنها
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الستادأار           الجمال عند هأو وتقدم المصرية الديار على المتغلب الناصري يلبغا
فأقام              اليمن إلى عليه قبض لما فر ثم السلطان، ثم الماراء خدماة في فرافقه
إنه             العلوي النفيس وقال وعشرين؛ سبع سنة إلى عشرة اثنتي سنة مان بها

قبلها              التي مان صفر في وقبلها عشرة أربع سنة شعبان في تعز عليهم قدم
في             ماات أن إلى بالبيبرسية فقطنها القاهأرة قدم ثم ذلك، أثناء في وحج

حسن            وكان وثلثين، ثلث سنة الولى جمادأى عشر الحد يوم الول الطاعون
النسخ            لزم الخط حسن أصحابه، في ًا ماحب العبادأة على القبال كثير البشر

           . في  المقريزي وذكره تعز، مان لنا أجاز ماعجمه في شيخنا قال الله رحمه
عقودأه.

ثم -           1003 البشيطي الصدر ماحمد بن إبراهأيم بن الناصر عبد بن سليمان
      . سنة    وقيل وسبعمائة الثلثين قبل ولد بالبشيطي ويعرف الشافعي القاهأري

واشتغل             الثمانين، جاز أنه قوه ماع ماعجمه في شيخنا جزم وبه وثلثين بضع
ماحمد              الله عبد أبي الجمال على بالسبع وتل الفقه، عنه أخذ مامن وكان ًا قديم
ابن            عليه نبه كما الشافعي قاضيها القوصي ثم الدندري البكري السراج بن
يوسف            بن إسماعيل المجد عن أخذ وكذا المذكور، الجمال ترجمة في الملقن

بن           وماظّفر القلنسي له وأجاز وغيره الميدوماي الصدر على وسمع الكفتي
     . في      وبرع الحسن الخطب وكتب آخرين في الكرم وابن والقطرواني النحاس

الشيخونية           صوفية أحد وكان وخطب، وأفتى وأفادأ ودأرس وجمع وغيره الفقه
مان          وغيرهأا بالقاهأرة الحكم في وناب للشافعي، المجاورة المدرسة وطلبة
عليه           قرأ قيل فيما لكونه يعظّمه المناوي الصدر وكان كسرياقوس، ضواحيها

المحمل            ماع ًا قاضي توجه وأنه ًا وقت القمح مايدان بمجلس جلس أنه وبلغني
بالشتغال             هأم أنه عنه الخذين بعض لي وحكى ماالك ابن ألفية وشرح ًا مارار

الصالحين           بعض استشارة وقصد فيه ماعه يبحث مان ماعارضة لكثرة بالمنطق
وكان           الحريفيش شعيب للشيخ وتوجه كمه في الشمسية فأخذ ذلك في
والنحو            وبالفقه العزيز بكتابه علينا الله مان قال رآه أن فبمجردأ باليانسية

ذلك              وعد به هأم كان عما فرجع وكررهأا وللمنطق لنا فما ذلك وغير والصول
لحضور            يجيء كان أنه الصدر كراماة في عد ماما وكذا كرامااتهما، في

الرمايلة            إلى فتوجه له يمسكها مان ماعه وليس بغلته عن فينزل الشيخونية
غير              عنه أخذ وقد ًء؛ سوا الحضور فراغ عند ترجع ثم هأناك تراه ماما فتقمقم

ست             سنة في العلم مان ًا شيئ عليه قرأت وقال كشيخنا، الئمة مان واحد
والزين            الزيتوني والجمال أشياء لفظّه مان وسمع عليه قرأ ذلك وبعد وثمانين

الشاطبية،          الميموني التاج عليه وقرأ السرياقوسي، الواحد عبد والتاج رضوان
أنه            أنشدنا بل أحواله مان بكثير ونبأ القمصي، الجمال القرآن عليه وجودأ

 : الناصر           أيام في القضاء إلى البلقيني الجلل أعيد لما قوله أنشده
ّله الزماان مادى حمد ل

ماوجـودأ
والعودأ لنا الماام عادأ

ماحـمـودأ
في زال ل الهدى دأين جلل
ٍة دأع

ّلـه مان له وتـأييد إقـبـال الـ

السلطان الملك اختاره
ناصرنا
ًا يكون ل أنالبشيطي سليمان يرجو وهأو ماحب
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ماطـرودأناظمها

به             سقطت لما الفيل مارزوق في قصيدة له الشيشيني ماحمودأ الصدر أنشدني وكذا
مان             بعض إجازته في خطبة الترجمة لصاحب أوردأت بل ترجمته في ذكرتها القنطرة

بن              الله عبد الجمال ترجمة في لذلك وأشرت الكبير تاريخي في العربية عليه قرأ
سيما              قليلً، وتغير وانهرم بأخرة عجز وقد ماعجمي، مان الروماي بن أحمد بن ماحمد

ماع              عكاز على إل يمشي ل صار بحيث رجله فانكسرت ماوته قبل سقط وقد
يحمل             أن وأوصى الثمانين؛ جاز وقد عشرة إحدى سنة في وماات ًا، جيد استحضاره

به               توجهوا ثم الماام رأس عند ووضع ذلك، به ففعل الشافعي الماام قبة إلى نعشه
في               ًا مااهأر كان إنه وقال ماعجمه، في شيخنا وذكره الجهة؛ تلك في دأفنه ماحل إلى

أواخر            في استحكمت غفلة له وحصلت والخط؛ والدأاب والفقه والعربية الفقه أصول
ماع              الجيد الخط كتب وأنه عقودأه في المقريزي وذكره قليلً، ماوته قبل وتغير عمره،

باطنه           صفاء لكثرة ويوصف القلوب لخطبته توجل والدأب والصول العربية اتقان
بالغفلة.

اليمني -            1004 القرشي الربيع أبو الدين نفيس القاضي أحمد بن علي بن سليمان
          . وغيره،     شدادأ ابن على سمع أنه أنبائه في شيخنا قال الجنيد ابن أو بالجنيد ويعرف

بن               التقي أرخه وكذا وعشرين، إحدى سنة ماات وبها بها، رأيته مادة عدن قضاء وولي
. بزبيد     لكن ماعجمه في فهد

رئيس -            1005 المقدسي ثم الصفدي الدين علم بكر أبي بن علي بن سليمان
        . المقدس   ببيت وسبعمائة وثمانين خمس سنة ًا تقريب ولد القصى بالمسجد المؤذنين
في            المدح وتعانى الخليلي بن ماحمد الشيخ على بالقراءات وتله القرآن وحفظ

لنا              وذكر المقدس ببيت لقيته ًا حسن ًا إنسان وكان وحج جرا، وهألم صغره مان المواعيد
الصحيح              ختم في العلئي بن الخير أبي عن سمع أنه القلقشندي بكر أبو التقي

. الستين      قريب وماات ًا، جزء عليه فقرأت
1006     . الول -          ربيع في بها ماات ماكة نزيل الحضرماي زريع أبي بن علي بن سليمان

. وأربعين   أربع سنة
1007     . عبد -         التاج على الموطأ قرأ المدني وهأبان بن سليمان بن علي بن سليمان

أحمد              الشهاب على الشفا ذلك وقبل خمسين، سنة في صلح بن ماحمد بن الوهأاب
. وأربعين        سبع سنة رماضان في الصبيبي ماحمد ابن

1008.     . بمكة -        ماني سمع مامن اليماني الله عبد بن علي بن سليمان
.      . أحمد        جده فيمن ًا قريب ماضى الجنيد بن اليماني الدين نفيس علي بن سليمان

فخر -                1009 أو الدين علم علي بن ماحمد بن أحمد بن العزيز عبد بن عمر بن سليمان
بحار            وأماه الخروبي بابن ويعرف أبوه الماضي المصري السراج الخواجا بن الدين
          . وقرأ     بها ونشأ بمصر، قبلها أو ثمانمائة سنة ًا تقريب ولد ماسلم بن الدين ناصر ابنة
حيدر             بن الرحمن وعبد المقري بن والشرف اللغوي المجد له وأجاز القرآن بعض

وسافر              المتجر، ببعض يرتزق وصار الحال، به نزل ثم كثير ترف في وعاش وغيرهأم،
وماات              لنا أجاز ببعضها سجن ربما دأيون عليه وتجمدت انهبط ثم الصعيد إلى بسببه

.          . الله     شاء إن المحمدين في الربعة إخوته ذكر وسيأتي وستين أربع سنة شعبان في
نزيل -            1010 الشافعي القاهأري ثم الحوفي الدين علم ماحمد بن عمر بن سليمان

           . وكان  الفضائل، في وشارك برع حتى وغيره خضر ابن شيخنا لزم السعداء سعيد
ينظّم              كان أنه وأظن ونكت؛ ظرف ماع البلقيني بن قاسم لدرس الملزماين أمااثل مان
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       . وخمسين،     خمس سنة الثاني ربيع في ماات وجماعة شيخنا على وسمع الشعر،
. الله     ساماحه الصوفية بحوش ودأفن

أحد -             1011 البنداري الهواري العزيز عبد بن عمر بن يوسف بن عيسى بن سليمان
           . ثم   إسماعيل بن يونس عمه ابن عزل بعد المارة في استقر هأوارة عرب أماراء

. وثمانين         إحدى سنة في بالبرج وماات أحمد، بأخيه صرف
بن -              1012 الله عبد ابن وقيل شادأي؛ بكر أبي بن ماحمد بن غازي بن سليمان

أبو                الدين فخر العادأل شادأي بن أيوب بن بكر أبي بن ماحمد بن أيوب بن تورانشاه
ابن              الدين سيف الموحد بن الدين ماجير الكامال بن الدين شهاب المجاهأد بن المفاخر

    . إنبائه          في شيخنا قال اليوبي العادأل بن المعالي أبي الكامال بن الصالح بن المعظّم
فإنه              الزيدي الماام صعدة صاحب إل كيفا حصن ماملكة في الرض أهأل مالوك أقعد
          . سيرته    وشكرت سنة خمسين نحو فدام أبيه بعد الحصن مالك مانه المملكة في أقعد

  . في          ماات والدأاب بالكتب واعتناء وشعر وأدأب وماكارم فضائل وله أياماه؛ وحسنت
الماضي            أحمد الشرف ولده الحصن ماملكة في بعده واستقر وعشرين؛ سبع سنة

شعره    ومان
الـنـسـيم هأـب كلمـا سلمماـنـي علـيك الشباب أريعان

ماـقـيم وجـد بعـده وعنديالغـوادأي زماانك ماع سروري
نـديم فـيهـا لـي التم وبدرالـغـوادأي ليالـيك برحت فل

نـظّـيم دأر وثـغـره يضيءوالـمـحـيا بغـنـج يغازلني
الـسـقـيم يشفى بها وريقتهتـثـنـى ان لـدن سـل وقد
نـهـيم طـرتـه بليل ونحنرضـاب ماع رحيق مازجت إذا

الـنـعـيم هأـذا وشاتنا تقولحـتـى العيش ألذ في ونصبح
الحسن رياض في ونرفع
ًا طور

ًا نـسـتـديم للتعانـق وطور

. هأذا       مان أطول المقريزي عقودأ في وهأو
1013  . بعد -           وليها المدينة أماير الحسيني هأبة بن هأيازع بن عزيز بن سليمان

في              ماات أن إلى فدام وأربعين اثنتين سنة أواخر في المصرف ماانع بن أمايان
  . له            وسيأتي هأبة بن دأوغان بن حيدرة نائبه وكان وأربعين؛ ست سنة الخر ربيع
. المراغي              الحسين بن بكر أبي بن ماحمد الفضل وأبي ماانع بن مايان في ذكر

أبي -             1014 الدين نجم بن الربيع أبو الدين علم سليمان بن فرح بن سليمان
        . ابن   على واشتغل وسبعمائة، وستين سبع سنة ولد الحنبلي الحجيني المنجا

بعد             عادأ ثم وغيره، الملقن ابن عن فأخذ ماصر إلى وارتحل وغيره الطحان
ودأرس            بالجاماع وشغل وغيره، الفقه في وشارك القضاء في فناب اللنك فتنة
   . ربيع         في ماات أحكاماه ماتساهألًفي العبادأة قصير وكان عمر؛ أبي بمدرسة

.     . إنبائه    في شيخنا قاله وعشرين اثنتين سنة الخر
المؤمانين -            1015 أماير أحمد بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن سليمان

المعتصم             بن الله عبد أبي الله على المتوكل بن الربيع أبي بالله المستكفي
العباسي             العباس أبي الله بأمار الحاكم بن الربيع أبي بالله المستكفي بن بالله

دأاودأ.            الفتح أبي بالله المعتضد شقيقه مان بعهد الخلفة في استقر الهاشمي
        . تمرض      أن بعد الستين عشر في هأو وماات وأربعين خمس سنة الخر ربيع في

يوم             قال مان ورأيت وخمسين، خمس سنة المحرم ثاني الجمعة يوم في ًا أياما
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حافل            ماشهد في عليه وصلى وخمسين أربع سنة الحجة ذي سلخ الجمعة
المشهد           إلى ًا مااشي الجنازة أماام وعادأ بل السلطان شهده المؤماني بمصلى

ًا            خير ًا دأين السيرة حسن وكان ًا؛ أحيان حمله تولى وربما دأفن حيث النفيسي
مانعزلًعن           والتلوة والصلة والتعبد الصمت كثير العقل تام ًا ماتواضع ًا عفيف

الظّاهأر             وكان كبيرة، نشأ مانذ عليه أر لم المعتضد أخوه فيه قال الناس،
الكمال            وكان ًا وخير وعبادأة ًا دأين آل خير وآله حقه له ويعرف يعتقده

. وإيانا          الله رحمه حمزة أخوه بعده واستقر به؛ يؤم السيوطي
عبد -               1016 بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن سليمان

إحدى              سنة ولد اليماني، الناشري الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر بن الله
  . العفيف         ذكره عشرة ثمان سنة حدودأ في بزبيد وماات وسبعمائة وسبعين

. والده   في الناشري
وأماير -           1017 البلستين نائب دألغار بن ماحمد بك الدين ناصر بن سليمان

سنة             رماضان في بالنيابة أصلن مالك لولده عهد أن بعد ماات وبها التركمان
. الركوب           عن عجز بحيث السمن جليلًمافرط ًا أماير وكان وخمسين، ثمان

قتل -            1018 نابلس، جبل شيخ القادأر عبد بن سليمان بن ماحمد بن سليمان
. وتسعين       إحدى سنة صفر في ماقتلة في

1019. الماضي -             حسين أخو البناء المكي عقبة بن علي بن ماحمد بن سليمان
عم -           1020 الحنفي الحمدابادأي الهندي أحمد بن عيسى بن ماحمد بن سليمان

          . عنه  وأخذ وتميز فنون في واشتغل وثمانمائة أربعين سنة ولد الماضي راجح
شرحي              مان قطعة كتابة في عاونه وأنه فيه أسلفته كما إليه المشار أخيه ابن

. مارة            غير بي واجتمع وتسعين أربع سنة في عني أخذه حين لللفية
بن -              1021 الدين علم الماير فريج بن الوحش أبي بن علي بن ندى بن سليمان

بابن             ويعرفون التي غيث أخو النباري ثم القصري الدين نور بن الدين زين
        . في     ًا تقريب وسبعمائة وتسعين خمس سنة بعد ولد فريج لقب وهأو الدين نصير

وعني            وثلثين اثنتين سنة وحج الخط، وتعلم القرآن نصف وقرأ القصير بلد
بالشكالة            ووصف بأبيار وثلثين ثمان سنة في والبقاعي فهد ابن ولقيه بالنظّم

والتؤدأة        والعقل والشهاماة والشجاعة والكرم اللطيفة والذات الحسنة
 : نظّمه     مان وأنشدا والتواضع والصدق

العريكة ليث الوغى في أنا
والدي

القـران ماـجـدل النزال يوم

. وأربعين         ثمان سنة الولى جمادأى في وماات أبيات، في
1022  . مارة -           وليها المدينة أماير الحسيني مانصور بن جماز بن هأبة بن سليمان

في             بالقاهأرة سجنه في ماات حتى وسجنه شيخ المؤيد عليه وقبض عزل ثم
. الربعين          عشر في وهأو عشرة سبع سنة الحجة ذي آخر

1023     . جماعة -       بن العز مان سمع بالطوير ويعرف المكي يحيى بن سليمان
أماراء            مان واحد غير وخدم وسبعمائة وخمسين ثلث سنة في النويري والفخر

وهأو              المالح البحر مان حلي قرب بحمضة ست سنة القعدة ذي في وماات ماكة؛
.     . ماكة          في الفاسي ذكره جازهأا أو الستين بلغ وقد ماكة إلى اليمن مان ماتوجه

المالكي -         1024 المغربي البجائي الحسباوي إبراهأيم بن يوسف بن سليمان
المشدالي             القسم أبي بن وماحمد إبراهأيم بن علي الحسن أبي عمه عن أخذ



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

والفرائض            والصلين الفقه في وتقدم وآخرين، ماحمد الله عبد أبي الكبر وابنه
في         وصنف للمدونة ًا شرح وكتب وغيرهأا والمنطق والعربية والحساب

الجماعة          قضاء على وأكره بالجللة، إليه وأشير والمنطق والحساب الفرائض
ولزم              عنه أعرض ثم سنين، أربع نحو وقيل سنتين مان أزيد فيه فأقام ببجاية
سبع            سنة صفر في ماات حتى والفتاء وغيرهأا المدارس بعض في التدريس
ويخالف            الجتهادأ رتبة ببلوغه يصرح وكان الستين، على زادأ وقد ًا تقريب وثمانين
رحمه              عيشة ضيق ماع وكرم وتعبد دأيانة ماع وغيرا الفروع مان كثير في إمااماه

. عني.        أخذ مامن طلبته بعض لي ترجمه الله
ماالكي -             1025 كان أنه الحق عبد ابن لي قال برانج؛ بن الدين علم سليمان

وكان           لوالدي؛ ًا شريك الرياسة ولي بحيث الطب في تقدم مامن المذهأب
. عشر        سنة مان ًا قريب قبله وماات أخته، ًا ماتزوج

1026      . وله -     زائد اعتقادأ فيه للناس كان المجذوب القرافي السواق سليمان
    .       . إنبائه،  في شيخنا أرخه اثنتين سنة الول ربيع في ماات عديدة ماكاشفات

. سليم   غيره وسماه
الجناني -           -1027 الصل العسقلني سليم بن الرحمن عبد بن ككبير سليم

الزهأري        -   القاهأري الشرقية مان لقرية نسبة ًا ماخفف ونونين الجيم بكسر
وصار             أماره ظهر أن إلى القرآن وقراءة للعبادأة ًا مالزما فيه أقام به لقاماته

الله             في تأخذه ل وكان الولدأ، رزق وتأهأل للزيارة وقصد اعتقادأ فيه للناس
بله             ماع العالي، وبصوته الخشونة فيه بما الدولة أرباب يكلم بل لئم لوماة
إليه             وتوجه فقراءه جمع غيره أو خمر مان بمنكر سمع وإذا باطن، وسلماة
يتمكن؛            ل ومارة ينتصر فمرة ماعه بمن قابلهم عورض فإن والمطارق بالسلح
تكذب            ل الشيخ له يقول وربما لكلماه، ويصغي بجانبه يجلسه الشرف وكان

اجتماع            وقت مارة وقال عليك، أكذب ماا له ويقول الشرف فيضحك علي
وبيده            الجاماع صحن إلى الريافة رواق مان خرج وقد الجمعة لصلة الناس

وعني             ذلك وكرر النصرانية ابن على الصلة الرض على بها يضرب وهأو عصاة
ثم               يسيرة ًا أياما إل إليه المشار يقم فلم جكم كاتب بن إبراهأيم الدين سعد به

خطه           كتب حتى فاستغفله شخص وجاءه ماات، حتى الفراش ولزم مارض
له              وقال القضاة بعض إلى فبادأر تزويره على اطلع ثم ماكتوب في له بالشهادأة

تكن              لم إن يعني تعزير ول رجوعك يكفي لي فقال فعزرني بالزور شهدت أنا
لم              مان على ًا مانكر يستغيث فصار كذلك ًا أيض له فقال غيره إلى فتوجه ًا ماتعمد

وطاف             عنقه في وعلقها نعال عدة وأخذ نفسي أعزر أنا قال ثم يعزره؛
يشهد             مان جزاء هأذا عليه ينادأون أتباعه مان جماعة وأمار كذلك وهأو السواق

        . الدائم      عبد الشيخ على بالشهادأة خطه رأيت وقد وهأم هأو تعب أن إلى بالزور
أن            ويحكي شهيرة، وأحواله وثلثين، أربع سنة القادأر عبد أبي إجازة في

رأسه              يرتفع فلم بعصا إليه أشار حيث بضربه هأم أو ضربه الفضلء مان ًا شخص
وعظّم             فيها؛ ماا خمارة مان فأراق طريقه وسلك الشام دأخل وقد ذلك، بعد

ذكره              وقد ترجمته، في أسلفته كما قرا بن عثمان بن عمر بن إبراهأيم البرهأان
         : مارات    حج ًا، شهم وكان بالقاهأرة يعتقد كان مان أحد فقال إنبائه في شيخنا

تمرضه              بعد ماات أن إلى طريقته على يزل ولم أخباره؛ مان الحوادأث في وأرخ
الساقي           طشتمر جاماع خلف بالصحراء ودأفن أربعين سنة في يسيرة مادة

وقبره           ماشهودأة جنازته وكانت وستين أربع ابن وهأو أخضر بحمص المعروف
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.        . علي    بن ماهنى صاحبه في ذكر وله بالزيارة يقصد ماعروف هأناك
1028 .     . ماات -       فيه وماهر بالفقه اشتغل الضرير الصالحي الله عبد بن سليم

.     . إنبائه    في شيخنا أرخه عشرة خمس سنة بدماشق
 

1029    . إبراهأيم -          في ذكر له ًا قريب الماضي الرحمن عبد ابن غير الله ولي سليم
. الفاقوسي     إبراهأيم بن يوسف بن

1030      . أستاذه -     ابن أيام في ًا خاصكي صار برقوق الظّاهأري الحسني سمام
بالظّاهأر               أماره ثم ططر الظّاهأر أيام في لها عادأ أن إلى ًا دأرهأ انحط ثم الناصر
الشرف             جعله ثم مارة غير الول بالركب وحج عشرة، أياماه أوائل في جقمق

ربيع              في الشهر تمام قبل فمات نوكار عوض ًا ثاني ًا حاجب ثم النوب رؤس مان
. ًا         تقريب السبعين على ناف وقد وخمسين سبع سنة الخر

1031 . كان -              العمري ماسعودأ بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن راجح بن سنان
السيد            ماكة أمايري بين كان الذي الحرب حضر بالعمرة؛ المعروفين القوادأ أحد

عشرة              تسع سنة شوال في ماحمد بن رمايثة أخيه وابن عجلن بن حسن بن
ماات             حتى به تعلل الشراف بعض مان اليوم ذلك في جرح وأصابه وثمانمائة

. ماكة           في الفاسي ذكره بالمعلة؛ ودأفن بمكة مانها القعدة ذي في
1032     . سنة -        المحرم في بمكة ماات القائد العمري جسار بن علي بن سنان

.    . فهد  ابن أرخه وستين ست
العمري -             1033 ماسعودأ بن عمر بن الله عبد بن سنان بن علي بن سنان

فدفن.            ماكة إلى وحمل وخمسين ثلث سنة المحرم في بالغد ماات القائد
. ًا.     أيض فهد ابن أرخه بمعلتها

1034    . نصر -       بزاوية فنزل قدماها القاهأرة ثم دأماشق نزيل الرزنجاني سنان
شيخ             الدوادأار به استقر وغيره، المتوسط في بها وأقرأ الخليلي خان مان الله
سنة            المحرم مانتصف في ماات حتى بها الطلبة وأقرأ وسكنها بالصحراء تربته

ماعه              تكلم كائنة في البقاعي على أنكر مامن به بأس ل وكان وتسعين، ست
. الله    رحمهما وخاشنه فيها

. الروماي       أحمد بن يوسف اسمه آخر سنان
1035. الهندي -            شير علي بن خان بغيث بن ماحمودأ السلطان فتى سنبل
آخر -          1036 عن للتمييز الصغير سنبل له ويقال الطواشي الشرفي سنبل

          . خدماة  في حج مامن المقربين المبجلين ومان أستاذه خازندار كان مانه أكبر
بالهند            وسندت هأوارة عرب لشيخ وسلمه السباب لبعض عليه غضب ثم خوند

      . بالذي     مانه أكبر آخر الشرفي سنبل بعد وهأرماوز كعدن وغيرهأما وسواكن
قبله.
1037       . ثلث -     سنة الثانية جمادأى في بمكة ماات الجدي مالعب بن سند

وستين.
1038       . ثم -     أياماه في الجمدارية نوبة رأس صار جقمق الظّاهأري قرا سنطباي

علم             فلما ًا ماختفي المؤيدية اليام في مانها وقدم الشاماية البلدأ إلى بعده أخرج
مان               وصار عشرة وتأمار قدم مامن كان ثم مادته تطل فلم إليها أعادأه به المؤيد

. وستين            ست سنة الطاعة عرب بيد قتيلً ماات أن إلى النوب رءوس
1039    . خمس -         سنة في وليها الينبوع أماير الحسيني نخبار بن وبير بن سنقر

     . اثنتين      سنة أرخه مان ورأيت سيرته وشكرت هألمان أخيه بعد وخمسين
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. المذكور     التاريخ ماع فيحرر وخمسين
أبو -          1040 الزين جكم كاتب بن يوسف الخاص ناظر الجمالي سنقر

بل.           والمدينة بمكة السلطان عمائر على الشادأية عمل حتى ترقى السعادأات
وماداراة            وتودأدأ وأدأب عقل ماع مادة ودأام وغيرهأا بمكة الحسبة له وأضيفت

     . زهأير       وحديث المسلسل ماني وسمع وغيرهأا بمكة إلي التردأدأ مان أكثر بحيث
الفاضلي          المشيري الكبيري بالمايري ماحمد ولده ثبت في ووصفته العشاري

الجلء        ونسيب والصالحين العلماء حبيب الماجدي الوحدي الكامالي
اليام           في ندب مان وتوسله بتودأدأه والرائق وتعقله بتدبره الفائق المعتمدين

    . يقول       مان وسمعت انتهى؛ العين تقربه لما وانتصب الحرماين لخدماة الشرفية
الحسبة              في لتقصير ينسب ولكن ماثله تركي عندنا يقم لم أنه ماكة أعيان مان
به           تنشرح بما وأسمح بالماور أعرف وأخوه يقبل والحق طويل والكلم

بسطت            وقد وعقله، احتماله في ماثله وجودأ فيعز حال كل وعلى الصدور
. أياماه        في الله بارك المدينة تاريخ في ترجمته

ثم -           1041 المؤيد بعد ًا خاصكي صار الغزي، برقوق بن فرج الناصري سنقر
ست              سنة في حمص لنيابة نقل ثم عشرة ثم الشرفية اليام في خمسة أماير

أول             في عصى حيث الشام نائب الجكمي اينال ماع انضم أن إلى وثلثين
القلع             بعض وولي أطلق ثم مادة وحبس عليه قبض ثم جقمق الظّاهأرية الدولة

كان             إنه وقيل وأربعين خمس سنة حدودأ في هأناك ماات أن إلى الشاماية،
. جاهألً  ماهملً

1042. بحمص -           ًا نائب قبل وكان طبلخاناه وأماير بدماشق الحجاب أحد سنقر
. وأربعين     ثمان سنة بدماشق ماات

1043.       . صلح -        بن علي في ذكر له بصنعاء الزيدية إماام عبيد مان عبد سنقر
1044.     . وثلثين -      إحدى سنة ماات علم وأماير جاندار أماير سنقر

 
ماحمد -             1045 بن ماحمد القسم أبي بن سهل اليسر أبي بن إبراهأيم بن سهل

الحسن              أبو إبراهأيم بن أحمد بن ماالك بن سهل بن ماحمد بن سهل بن
 :      . الدأيب    فقال ماعجمه في شيخنا ذكره الدأيب الزدأي الغرناطي الندلسي
إلى             رجع ثم الشام ودأخل فحج عشرة أربع سنة ًا حاج علينا قدم العلماة

البخاري            شرح إمالء في فجالسني ورجع عشرة ثمان سنة ًا ثاني وحج القاهأرة
مان             ًا شيئ عليه فعرضت الشام إلى السفر أرادأ ثم لطيفة ماواضع في وبحث

قدوماه            وكان حلب دأخل ثم بدماشق وهأو سلماه وبلغني ًا، تعفف فاماتنع الزوادأة
مانها            وتوجه عشرين سنة المحدث الدين برهأان الشيخ بخط قرأته كما لها

ثم               ًا أياما بحلب فأقام عنتاب دأخل أن بعد حلب إلى رجع ثم كيفا حصن ًا قاصد
        . ولما     وعشرين؛ إحدى سنة به العهد آخر وكان انتهى خبره وانقطع عنها نزح
وفوائد             تعاليق فيها بخطه ورق رزماه البلقيني الجلل عند ترك ماصر مان سافر
على           أوردأه سؤال جملتها ومان مانها شيء على ووقفت عندهأم، فاستمرت

وأخذ           عدته على فيه جازف بجواب فأجابه المقدس بيت الهروي الشمس
أنه             ًا أيض البرهأان وذكر فيه، ماواضع فسادأ على وينبه يفنده الحسن أبو الشيخ

ماحمد            وأبي الغرناطي الزرق بن علي الحسن أبي شيخيه مان لكل أنشدهأم
 : قوله        ولغيرهأما ًا أبيات وذكر جزي بن الله عبد

ٍد ذا كان مانإلـى يأوي ل العيش مانغص ذا كـان أو بل
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ٍة ولـددأع
لم مان النفس والساكن

هأمته ترض
إلى يركن ولم ماكان سكنى

أحـد
. المقريزي    عقودأ في وهأو

ويسمى -           1046 التركماني دألغادأر بن يك الدين ناصر بن سليمان بن سوار
  . عن          خرج ومارعش البلستين نائب سوار شاه له ويقال ماحمد قيل فيما

فقرر           وأجدادأه لبائه بأنه ًا ماحتج الحلبية البلدأ بعض على وماشى الطاعة
عادأته            على بضع شاه أخاه عوضه وسبعين إحدى سنة في خشقدم الظّاهأر

نواب            إليه وخرج عثمان ابن الروم بتملك مانه استرجاعها في فاستعان قبل
ماعه          البجمقدار بردأبك الشام نائب بمباطنة فكسرهأم وغيرهأما وحلب الشام

الماراء           مان وفني فانكسرت هأائلة تجريدة قايتباي الشرف له جهز ثم
فخذلت            بأخرى فأردأفها أسر مان سوى كثرة يحصى ل مان ونحوهأم المصريين

ذلك             شرح حسبما ماهدي مان يشبك الكبير الدوادأار باشها كان بثالثة ثم ًا أيض
الباش              دأبره ماا ماع المقاوماة عن العجز نفسه مان حينئذ فعلم الحوادأث في كله

مان              واحد غير تخلف الترجمة لصاحب ظهر أن بعد إليه نزل حتى الحتيال مان
الغوغاء             سيما ل عنه الناس وكف الباش أكرماه نزل فلما المان العسكر أعيان

دأونه          فمن السلطان فسر المصرية، الديار إلى ماعه واستصحبه وشبههم
الوصف            تفوق التي والماوال والعددأ العددأ مان بسببه تلف ماا لكثرة بإحضاره

وبالغ            وإمارة؛ برياسة عهده وقرب التركمان جنس مان وكونه سنه صغر ماع
العساكر؛              حق في مانه صدر وبما عنه تحكي كانت التي ماقالته عن توبيخه في

في             قصبة به بحديد ماطوق وهأو وأركبه فتسلمه بإتلفه ًا سر الوالي أمار ثم
أن              إلى به الزراء بقصد ذلك كل هأجين، على نحاس مان كبير جرس رأسها

في              ماات أن يلبث فلم كتفه في شكت بكلليب فعلق زويلة لباب به جيء
قبل             وسبعين سبع سنة الول ربيع عشر ثامان الثنين يوم في وذلك يوماه،

دأفن            ثم المحروق بباب عليه وصلى وكفن وغسل فأنزل ساعة بدون الغروب
بضع            ابن وهأو خشقدم الظّاهأر تربة مان بالقرب جن يشبك تربة بجانب

ويصوم           الطريق بطول المصحف مان التلوة يكثر قيل فيما وكان وأربعين،
وماعاناة           المنطق بعض في وماشاركة الجملة في فهم ماع والخميس الثنين

الجانبين            مان لحيته في شعرات ببعض الشيب نبذه قد النجوم في النظّر
عادأة           جاري على لطيف بمقلب بقصب مازنر مافتوح وفوقاني مادورة بعماماة

اللحية          ماستدير الحرماة ظاهأر اللون أبيض حسن ووجهه التركماني، تفصيل
لتلفه            المقدماين مان واحد غير وتألم الشكل ماحترم الهيئة جميل أسودأ بشعر

. العاقبة   يحسن والله

جركسيون      وكلهم سودأون اسمه مان ذكر

تأمار -           1047 ثم خاصكيته أعيان مان وكان برقوق، الظّاهأري زادأه مان سودأون
ًا            خازندار به واستقر ًا فارس ستين لمارة ًا اقطاع أعطاه ثم الناصر لبنه عشرة

في               ونوروز جكم ماع كان ثم كان كما نوبة رأس وعادأ خاصة مانها استعفى ثم
أربع          سنة رماضان في باسكندرية وسجن ماعهما عليه فقبض عصيانهما
سلطنته            في الناصر وله ثم بالقاهأرة ًا ماقدما وصار عنه أفرج ثم وثمانمائة
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باسكندرية؛            وحبسه عشر سنة الخرة جمادأى في عليه قبض ثم غزة الثانية
خطبة             وبها العزى سويقة في الهائلة المدرسة صاحب وهأو قتل؛ أن يلبث ولم

. للحنفية    وآخر للشافعية ودأرس
1048     . ترقى -       ثم خاصكيته؛ مان كان برقوق الظّاهأري الرحمن عبد بن سودأون

التقدماة               إلى أعيد ثم غزة نيابة ولي ثم ًا، ماقدما صار حتى الناصر ابنه أيام في
ماع              خرج مامن كان ثم طرابلس، سلطنته أيام وله ثم شيخ تدبير أيام في
صاحب            يوسف قرا إلى فر رفقاؤه انكسر فلما الطاعة عن المحمدي قايتباي

المؤيد             بن المظّفر ماع الشاماية بالبلدأ كان حين ططر على قدم ثم بغدادأ
برسباي            الشرف به استقر أن إلى المصرية بالديار ًا ماقدما جعله ثم فأكرماه

تنبك             عن ًا عوض وعشرين سبع سنة الشام نيابة في ثم الكبرى الدوادأارية في
غير            نيابته أيام في القاهأرة وقدم المذكور، وانتصر تنبك فقتل والتقيا البجاسي

في              آماد إلى الشراف ماع ماصر أتابك وهأو وسافر أتابكيتها، إلى نقل ثم مارة
أرسل            ثم بطالً بالقاماة له رسم رجوعه وبعد لضعفه ًا وإياب ًا ذهأاب ماحفة

جليلً            وكان وأربعين، إحدى سنة الحجة ذي في بها مانيته فكانت لدماياط
ماليح           وماركبه مالبسه ماتجملًفي الحرماة وافر ًا سيوس ًا عارف ًا ماقداما ًا شجاع

لدماشق           نيابته في السعادأة نالته والمحاضرة الكلم حلو الشيبة مانور الوجه
بها            مادرسة سرياقوس بخانقاه أنشأ بل أمالك عدة بها وعمر أياماه، وطالت

بذاك             ليست إنها يقال ابنة وخلف وعشرين ست سنة مانها فراغه وكان خطبة،
حتى            مااتت وماا ونحوه النهماك في ونحوهأا أبيها مادرسة أوقاف غالب أنفدت

اثنتين           سنة في وفاتها وكانت المزرية والهيئة الحاجة مان عبرة صارت
. عنها     وعفا الله رحمه وتسعين

بعد -          1049 صار بالشقر؛ ويعرف الفقيه شيخ المؤيدي بكري البو سودأون
رماضان              في ماات حتى ودأام اينال أيام في عشرة تأمار أن إلى ًا خاصكي أستاذه
ًا             عفيف ًا ساكن ًا صالح ًا فقيه ًا خير ًا دأين وكان سنتين، نحو مارض بعد سبعين سنة

. الله            رحمه جنسه أباء في نادأرة العتقادأ حسن والعبادأة والصوم للصلة ًا ماديم
صار -            1050 ثم عتقائه صغار مان كان ًا أيض شيخ المؤيد بكري البو سودأون

جقمق             الظّاهأر أيام في صار أن إلى الماراء بأبواب وخدم الشاماية بالبلدأ بعده
ثم                حماة لنيابة نقل ثم بها ذلك كل أتابكا ثم الحجاب حاجب ثم حلب أماراء مان

حتى              حلب أتابكية إلى عادأ ثم دأماشق، ماقدماي مان صار ثم سنين وتعطل عزل
وكان            الستين؛ قارب وقد وستين، خمس سنة رماضان أواخر في بها ماات

 . سودأون          الله رحمه والحياء الدأب كثير ًا ماتواضع ًا وقور ًا حشم ًا عاقلًساكن
. المحمدي.    سودأون في اتمحكي

1051       . طبلخاناه -   أماير وجعله فرج الناصر أنشأه مامن السندماري سودأون
أفرج           ثم مادة باسكندرية وحبسه المؤيد عليه قبض وبعده ثاني، وأمايراخور

وقعة            في قتل أن يلبث ولم أتابكيتها، ثم بطرابلس إمارة وأعطاه عنه
وهأو            وعشرين؛ إحدى سنة شعبان في وذلك عملها مان صافيتا على التركماني

. شيخنا      أنباء مان حوادأثها في ماذكور
.         . بكري  البو في وآخر برقوق، الظّاهأر سودأون في الشقر سودأون

.    . جقمق  الظّاهأري في الفرم سودأون
 

1052   . عتقاء -       مان كان بقراقاش ويعرف شيخ المؤيدي الينالي سودأون
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مان            جقمق الظّاهأر أيام في صار أن إلى ًا خاصكي بعده وعمل المؤيد؛
بعض              في وحج النوب؛ رؤس مان صار ثم عشرة تأمار ثم ًا واحد ًا يوما الدوادأارية

ثم            بطالً القدس إلى الظّاهأر أخرجه أن إلى وعادأ الول؛ أماير السنين
مان           وكونه عشرة بإمارة عليه وأنعم سلطنته، أوائل في الشرف استقدماه

أحد             ثم النوب رؤوس وثاني طبلخاناه أماير صار ثم كان كما النوب رؤس
سوى           يلبث فلم البجاسي برسباي عوض الحجاب حاجب ثم بالبذل المقدماين

في            قبرس بجزيرة مانيته فكانت المقدماين جملة في الجهادأ إلى وخرج شهر
جراح،             بدون أيام عشرة نحو مارض أن بعد وستين خمس سنة المحرم أول

ماع            وبركه وماركبه مالبسه ماتجملًفي الشكل ماليح وكان الستين، قارب وقد
عفا            قيل فيما كثيرة وماساوىء غيرة وقلة وطمع وخفة وطيش حركة سرعة

.    .   . الطويل  في يأتي الينالي سودأون عنه الله
.     . عشر  سنة حوادأث في البجاسي سودأون

عشرة -         1053 وتأمار ماماليكه، صغار مان برقوق الظّاهأري البردأبكي سودأون
حتى             بها واستمر دأماياط نيابة جقمق الظّاهأر وله ثم شيخ المؤيد ماوت بعد

. الدول            ماهملًفي والفروج المنكرات عن ًا عفيف وكان خمسين، سنة في ماات
1054    . أيام -       الحسبة ولي مامن العشرات أحد شيخ المؤيدي البردأبكي سودأون

.   .   . الشمسي  في البرقي سودأون خشقدم الظّاهأر
.     . ًا  قريب الظّاهأري سودأون في بقجة سودأون

له -          1055 ويقال فرج الناصر شربخاناه شادأ العرج بلط البلطي سودأون
           . اتصل  ثم الحافظّي نوروز عند الناصر ماع أستاذه قتل بعد خدم سودأون خجا
على            يحمله كان حتى به واختص ًا، بجمقدار ثم ًا خاصكي وصار شيخ، بالمؤيد

القوياء           أحد كان لكونه بجهاماته يكترث ول حركته ضعفت لما رقبته
النوب            رؤس مان وجعله عشرة وأماره الشرف قربه ثم المثل، بهم المضروب
ينزل              ل فأكثر سنة بالطبقة يقيم كان ذلك وماع طبلخاناه بإمارة عليه أنعم ثم
يعودأ               ثم السلطانية الخدماة في إل ًا غالب يرى كان ماا بل ًا فرس يركب ول مانها
مادمانه            إلى يدخل ثم الخدماة قماش فيقلع الطبقة إلى السلطاني القصر مان

إن             ويقال أكثر أو العظّيمة الطاحون كفردأة مانها واحد كل التي بالحجارة يعالج
وكان           بالمصري، ًا قنطار عشر اثنا برقبته يحمله كان الذي حجره زنة

ماعه           للنزول يضطر فكان ماحمد الناصري لولده نوبة رأس عمله السلطان
وبلغ            ماركبه، في وتعاظم رأسه على تخفيفة بغير الجنادأ هأيئة على فيركب

بذلك؛              فألزماه الجيزة إلى عدي ول الربيع رأى ماا سنين مانذ أنه مارة السلطان
طريقته              عن ينفك ولم عادأ، ثم يأكله بما عليه وأنعم استعفاءه مانه يقبل ولم

بردأى           تغري مادرسة تجاه وكانت لداره النزول وألزماه الشرف قدماه حتى
ماائة           على ينيفون مانهم خدماته في والذين بمماليكه فيها ويسكن المؤذي

المواكب          أيام خدماته في بالركوب يأمارهأم فكان الكتابية سوى وخمسين
ًا             يمين ًا ركبان يقفون بل دأاره لباب انتهى إذا خيولهم عن النزول وبعدم خاصة

يكن             ولم الخاصكية كعادأة فقط البابا وماعه وحده مانزل إلى هأو ويدخل ًا ويسار
ماماليكه              مان لكل ويعطى وحده يأكل بل ًا سماط يمد ول سلحدار ول جمدار له

له               أوفر السماط عمل أن ماع حقهم في أنفع هأذا بأن ويعتذر لحم أرطال ثلثة
له            وكانت حاصله، مان الشهر أول في وعليقهم جواماكهم وكذا ذلك ويصرف

في            توجهه حين يشاهأد هأائل وبرك عظّيم وسلح جزيل وماال زائدة ثروة
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إقاماته            عن ينفك ولم الماراء؛ عن ًا مانفردأ سفره في ويكون ونحوهأا التجاريد
وكان           لقوته، ًا حفظّ يتزوج ول بالحجارة، والعلج الملعب بأنواع ماشتغلً ببيته

   . قبل        الشرف وماات الشعباني قرقماس صحبة الشاماية البلدأ إلى تجردأ مامن
لهذا           ورسم بحضورهأم وكتب الحلبية البلدأ إلى ارزنكان مان الماراء عودأ

اثنتين             سنة الولى جمادأى ثالث في به مانيته فكانت بطالً القدس إلى بتوجهه
         . أسودأ.   اللون أحمر ًا ماليح سكينة ذا ًا عاقلًعارف وكان العيني أرخه وأربعين

قلة            ماع المسائل بعض ويحفظ ًا يسير يقرأ أقرب الطول إلى ماستديرهأا اللحية
طريقه            في إل صرفه وعدم المال جمع على والحرص للناس والعشرة الكلم

. الله  رحمه
  .   .    . سودأون  في تلي سودأون اليشبكي سودأون في التركماني سودأون

المحمدي.
 

هأذا -           1056 آخرين في لبويه الجكمي اينال الشام نائب أخو الجكمي سودأون
المذكور.          لخيه الظّاهأر ووجهه جقمق الظّاهأرية الدولة في تأمار أصغرهأم

فاتهمه            أخوه وعصى ًا، يسير بها فأقام القاهأرة إلى عادأ ثم الستمرار بخلعة
عليه             فقبض ببعيد ليس ذلك إن وقيل والماراء الجند له يتألف بأنه الظّاهأر

بدماشق            هأين بإقطاع عليه وأنعم أطلقه ثم سنين عشر مان أكثر وحبسه
عليه             يقبل فلم المنفيين ماع الشرف دأولة في قدم أن إلى بها فاستمر

وخمسين             ثمان سنة القعدة ذي في ماات حتى ًا فقير بطالً أقام بل السلطان
 .   . في          الجلب سودأون عنه الله عفا بها يجهز دأنانير بعشرة السلطان له وأرسل

. الظّاهأري  سودأون
1057      . عليه -     تنكر ثم عنده ًا خصيص كان برقوق الظّاهأري الحمزاوي سودأون

بمدة            ماوته وبعد الشاماية، البلدأ إلى أخرجه ثم وحبسه ًا مابرح ًا ضرب وضربه
أربع              سنة صفر في صفد نيابة ولي ثم أمارائها، جملة مان وصار القاهأرة قدم

ثم          الشربخاناه شادأ المقدماين أحد وصار القاهأرة استقدم ثم وثمانمائة
ثم              باسكندرية حبس ثم تليها التي في ذلك كل النوب، نوبة رأس ثم ًا خازندار

وكان              الممالك، إلى الناصر عادأ لما ثم إقطاعه إليه وأعيد يسير بعد عنه أفرج
عمله            الماراء جملة في يديه بين والحمزاوي الحرب بآلة بيته مان ركوبه

البلدأ              إلى ًا ماجردأ تليها التي في توجه ثم وثمانمائة؛ ثمان سنة في ًا كبير ًا دأوادأار
شيخ             عليه قبض ثم فملكها صفد إلى وسار عصى بدماشق صار فلما الشاماية

الناصر             إلى وجهز غزة خارج كانت التي المعركة في عينه قلعت أن بعد
القضاة            بحضرة به استدعى ثم وثمانمائة عشر سنة الخر ربيع في فحبسه

. عنه           الله عفا فقتل بقتله فحكموا ًا ظلم لنسان قتله عليه وثبت
1058    . بشيخ -      قتله بعد اتصل الحافظّي نوروز النوروزي الحموي سودأون

أيام             في صار ثم النوب؛ ورؤس العشرات مان صار حتى عنده وحظّى المؤيد
دأولته             أوائل في دأماياط إلى الشرف نفاه أن إلى الطبلخاناه مان ططر الظّاهأر

حدودأ              في ماات حتى بها فاستمر إمارة إلى الشاماية البلدأ إلى مادة بعد ثم
الثلثين.

1059        . مان -   ذلك قبل وكان وأتابكها بدماشق المقدماين أحد الحموي سودأون
إلى             أرسله ثم مادة حبسه أن بعد دأماياط إلى الشرف فنفاه القاهأرة أماراء

أوائل            في بها فمات والتقدماة التابكية في الحمزاوي قانباي عن ًا عوض الشام
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  .   :   . سودأون     في خجا سودأون العيني ذكره وعشرين سبع سنة القعدة ذي
البلطي.

ابن -          1060 الدين ناصر سبط ماحمد الناصري والد الخاصكي دأقماق سودأون
.     . فلحيه   مان جماعة قتله عائشة أماه العطار

1061    . بأفانين -      ًا عارف ًا غشوما كان الكبير الدوادأار أركماس دأوادأار سودأون
ولما            عينه، أفسد برماد وأصيب الشرف ماوت قبل وظيفته عن صرف الظّلم
ففجأه            يتقدم أن بصددأ وكان السلطانية؛ المماليك في خدم أستاذه على قبض

على            الخاص ناظر واحتاط وأربعين ثلث سنة القعدة ذي في وذلك الموت
.     . انبائه    في شيخنا قاله كثير شيء وهأو ماوجودأه

1062      . صار -     ثم المؤيدية، اليام في تأمار برقوق الظّاهأري السودأوني سودأون
ثم             القدس إلى الظّاهأر نفاه ثم القاهأرة حجاب جملة مان الشرف أيام في
ثم             الحجوبية ماع عشرة بامارة عليه أنعم ثم بطالً بالقاهأرة وأقام فيه شفع
على              أعيد ثم ًا أيض القدس إلى نفي ثم إمارته على الثاني الحجوبية إلى نقل

الحجوبية             على أعيد ثم ًا أيض للقدس نفي ثم الثالثة الحجوبية ماع عشرة إمارة
ولم              سنة ثمانين نحو عن وخمسين أربع سنة رماضان في ماات أن إلى فقط

. بذاك  يكن
في -        1063 ماات السلطان، وأمايراخور عشرة أماير السودأوني سودأون

.   . العيني        ذكره السيرة ماشكور ًا جيد وكان وثلثين؛ سبع سنة رماضان
.     . عشر  سنة حوادأث في الشمسي سودأون

 
1064   . ثم -      الشرف اشتراه جركسي الظّاهأري البرقي الشمسي سودأون

إلى            واختفى بعده اماتحن ثم ًا جمقدار ثم ًا خاصكي وعمله جقمق؛ الظّاهأر مالكه
رؤس            مان وعمله عشرة أماره الظّاهأر استقر فلما اينال الشرف أيام أواخر

بدماشق؛             وقدماه عنه رضي ثم مادة باسكندرية حبسه ثم ثاني آخور ثم النوب
ًا            ماريض فعادأ الشاماي الركب أماير وسبعين إحدى سنة ماوسم في مانها وحج

خانقاه             مان إليها فردأه إذن بغير المجيء إلى بادأر تمربغا الظّاهأر تسلطن فلما
يلبث            ولم سمور بمقلب وكامالية ماسرج بفرس له أرسل أن بعد سرياقوس
إلى             طلع فما إذن بغير للمجيء فبادأر استقر لما قايتباي الشرف قدماه أن

ماات             أن إلى الفراش نزوله بعد فلزم بالمرض انحطاطه مان بجهد إل القلعة
السلطان           وحضر وسبعين اثنتين سنة شعبان في وذلك شهر انقضاء قبل

. الخمسين          ناهأز وقد يوماه مان ودأفن المؤماني بمصلى عليه الصلة
1065   . وجعله -        عشرة أماره وخواصه برقوق الظّاهأر ماماليك مان طاز سودأون

بقوة             يضرب الفروسية أنواع مان غيره وفي فيه ًا رأس كان لكونه للرماح ًا ماعلم
فإليه           بجوادأه تسريحه وحين حركته سرعة وأماا المثل ماقاتلته وشدة طعنه
فزادأت            كبير أمايراخور عمله ثم الناصر ابنه قدماه أستاذه ماوت وبعد المنتهى،

في            سماطه راتب وعمل الرعية أماور غالب في المرجع إليه وصار عظّمته
الضأن            مان والرماسان والوز الدجاج عن ًا خارج الضأن مان رطل ألف اليوم

إن           قيل بحيث وغيرهأم السلطانية المماليك على إنعاماه وكثرة كرماه لمزيد
رام               لو بحيث الوقت له صفا أن إلى جللته على يزل ولم جميعهم عم رفده
لداره            السلطاني السطبل مان نزل ثم مانازع بدون ذلك له لمشى التسلطن

ثم              السلطان عند حقه في يشبك كلم مان بلغه لما الخورية عن نفسه وعزل
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لجهة           ألف على زيادأة وهأم السلطانية المماليك مان وحواشيه بمماليكه خرج
وتردأدأت             أحد يأته فلم المماليك مان ماعه مان غير يأتيه أني رجاء سرياقوس

بيشبك            ويظّفر سيقوى أماره أن يترجى وهأو والناصر يشبك وبين بينه الرسل
على            القاهأرة إلى بالعودأ وراسله الخورية مان الناصر عزله أن يلبث فلم
إخراج              بعد إل يجب فلم الشاماية البلدأ مان ذلك غير أو وظيفة بغير أقطاعه

أن             إلى أخرى مارة إليه الرسال وقرر لذلك الناصر أذعن فما الكركي أقباي
يثبت            فلم إليه ونزل بالعساكر حينئذ فركب الموافقة عدم مانه الناصر تحقق
فقبله             يشبك على تراماى أن إلى أماره وآل السلطانية المماليك مان ماعه مان

يكفيه             ماا له بطالًورتب لدماياط بتوجهه فرسم الناصر وكلم إكراماه في وبالغ
له             وخرج الشرفية إلى ركب أن إلى بها واستمر دأينار ألف يشبك وأعطاه
حبس            ثم عليه قبض مان السلطان له فجهز السلطانية المماليك مان جماعة

  . شيخنا           وأرخه ست سنة الحجة ذي في قتل أن إلى المرقب بقلعة باسكندرية
تاريخ             حوادأث في أخباره مان وكثير طويلة وترجمته سهو، وهأو خمس سنة في

. الله       رحمه عقودأه في المقريزي وذكره شيخنا،
1066     . ًا -      خاصكي أستاذه أيام في كان اينال الشرفي الطويل العلئي سودأون

يقرأ            وكان قليلً بها فدام بطالً لمكة أرسله خشقدم الظّاهأر استقر فلما
الظّاهأر            ماات فلما زرناه؛ حين الطائف وزار عني، أخذ وربما قليلً ويشتغل

اختصاصه            عظّم ماات ولما للمارة؛ حسن يشبك أغاته بواسطة وترقى به جيء
قتل            التي التجريدة في ماعه وسافر الربعينات أحد وصار الدوادأار بيشبك ًا جد

مايسرة             أماير صار ثم الشاماية البلدأ في تقدماة على بالتخلف بعده وأمار فيها
بحيث            زائدة بفروسية ويذكر عنها؛ الشاماي الركب أماير بردأبك صرف بعد بها

والصالحين             العلماء في ماحبة ماع قتله، عن وكف هأرسك ابن على قبض أنه
وربما            للفضلء، وبر ًا وحضر ًا سفر وقيام صوم مان للعبادأة وتوجهه إليهم ومايله

قوله            أحسن وماا العقائد؛ شرح في المغربي النبي عبد على بالشام اشتغل
    . الثنين         يوم في ماات ونحوهأم للماراء يتردأدأ ًا عالم ول ًا صالح نعتقد ل نحن

وغيرهأم            الخير أهأل مان كثيرون عليه وتأسف وتسعين، ثان سنة رماضان ثالث
. الله  رحمه

 
1067      . في -     صار ومامن خاصكيته أعيان مان برقوق الظّاهأري الطيار سودأون

أن             يلبث ولم الكبرى؛ الخورية أعطاه ثم ثاني أمايراخور فرج الناصر ابنه أيام
فقرر            غيبته وطالت الروماية الخبار مان طرق عما للكشف الشاماية للبلدأ عينه

فبعد             فاماتنع حجوبيتها ماع بحلب إمارة مادة بعد أعطى ثم غيره الخورية في
عشر              سنة شوال في ماات أن إلى صلح أماير ثم ماجلس أماير استقر مادة
البرقية،           باب خارج الدوادأار أقبغا صهره بتربة ودأفن جنازته السلطان وحضر
فاستولى           العيني مانهم جماعة وعين مااله بثلث وأوصى ًا؛ كثير ًا ماوجودأ وخلف

وكان           الوصية، ينفذ ولم الستادأار الدين جمال بواسطة التركة على الناصر
ماشكور          لهم ًا ماوقر والصالحين للعلماء ًا ماحب ًا دأين ًا ماقداما ًا شجاع ًا عفيف

العلم            في ًا ماحب أدأب صاحب الحرام عن ًا ماتورع كان العيني قال السيرة،
الخيل         وتمرين النشاب ورماى الرماح ولعب بالفروسية ًا ماشهور والعلماء

بعد            خدماه كن لكونه النوب نوبة رأس الطياري اسنبغا ينتسب وإليه الصعاب،
. أستاذه  ماوت
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1068   . ماماليك -       أعيان مان بقجة بسودأون ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون
 . تأمار          ابنته وزوج الناصري تمراز السلطنة نائب أبيات ومان وخاصكيته أستاذه

تجردأ               فلما شيخ إلى صهره ماع فر ثم قدم حتى وترقى فرج الناصر أيام في
أماور             بعد أعيد ثم طرابلس نيابة فوله إليه حضر الشاماية البلدأ إلى الناصر
أطلقه            ثم باسكندرية وحبسه الناصر عليه قبض ثم تقدماة على القاهأرة إلى
انتمى            مامن كان ثم الشاماية؛ البلدأ إلى السلطان ماع وسافر تقدماة وأعطاه

. عشرة              ثلث سنة القعدة ذي في ماعركة في قتل أن إلى أماره وآل لشيخ،
1069   . في -       ترقى مامن الشقر بسودأون ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون

على            وبقي عنها عزل ثم الشربخاناه وشادأ التقدماة إلى فرج الناصر أيام
في              ثم النوب نوبة رأس بالله المستعين أيام في شيخ وله ثم خاصة التقدماة

إلى             بدماشق برسباي الشرف قدماه ثم عله قبض ثم ماجلس إمارة هأو أياماه
السيرة             بخيلًسيء وكان وعشرين؛ سبع سنة الولى جمادأى في بها ماات أن

. ماشكور  غير
ابن -          1070 أيام في ترقى الجلب، بسودأون ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون

ًا              شجاع ًا ماقداما كان لكنه أبيه ماماليك أعيان مان يكن لم أنه ماع الناصر أستاذه
ثم             الناصر قبل مان الكرك في وناب اسمه وشاع تقدم فلذلك جرأة وعنده

ثم             طرابلس نيابة أعطى ثم الفتن ماثيري مان وكان العدل، وأظهر بها استبد
وهأو            حلب إلى وتوجه الناصر؛ قتل وبعد طرابلس دأخوله قبل حلب نيابة

 . ذكره             عشرة خمس سنة الخر ربيع في ماات أن إلى أصابه سهم مان ماجروح
. باختصار  شيخنا

1071   . أيام -       في ترقى الظّريف بسودأون ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون
دأماشق             إلى الناصر توجه فلما إحدى، سنة في الكرك نيابة ولي حتى أستاذه

حجوبية             إلى الحوال به تنقلت ثم عنها، فصرفه عليه قدم تليها التي في
إمارة            وأعطاه عنه أفرج ثم بالصبيبة وسجنه شيخ عليه قبض ثم دأماشق

بامارة             عليه وأنعم الناصر عنه أفرج أن إلى كذلك وحبسه قبضه ثم بدماشق،
وعشرين             أربع سنة رجب في وسط ثم وحبسه عليه قض أن إلى القاهأرة

. الجبل   قلعة تحت
1072      . ابنه -     وجد ططر الظّاهأر صهر كان الفقيه برقوق الظّاهأري سودأون

الدولة            في الفتن رؤس وأحد حسن البدر المقدماين أحد والد ماحمد الصالح
ومازيد           أبحاثه وكثرة واستحضاره تفقهه ماع هأذا المؤيد أبعده ولذا الناصرية

وقدم           ططر تسلطن ولما ًا شهم النفس قوي كان ولكنه للحنفية تعصبه
سبطه            تسلطن ولما الماراء، فوق بجانبه وأجلسه له فقام هأذا تلقاه القاهأرة

   . ولده           بعد ماات البتة يتأمار ولم ذلك كل فمنعه جده يد تقبيل رام الصالح
  : الفقيه          سودأون فقال إنبائه في شيخنا وذكره الثلثين؛ حدودأ في إليه المشار
دأعوى           في أعجوبة وكان الجركسي، لجين للشيخ تلمذ الجراكسة كبير كان

يلي             أن بد ل أنه يعتقد مانهم الكثير وكان عدماهما، ماع والمعرفة العلم
ططر             الظّاهأر وهأو ابنته زوج أن واتفق شيخه في يزعمونه كانوا كما السلطنة

فلم            ططر في المرادأ ظهر وقال الشطط يتعصب مان فارتكب السلطنة ولي
بعدهأا؛             عما فضلً بطائل وليته في سودأون يحظ ولم ماات أن ططر ينشب

فيه             نفر عنه أجابه فإذا المعضل الشيء عن يجالسه مان سؤال يكثر وكان
ذلك              مان وله غيره، أنه ًا ماظّهر بعينه الجواب يعيد ثم كذلك المار ليس قائلً
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. وعشرين.         ست سنة صفر عشر ثاني في ماات عجائب
.   . ًا     قريب يأتي بالقاضي ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون

 
لحيته -        1073 يعني قراسقل بسودأون ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون

قدم.              أن إلى ونوروز لشيخ وانتمى تركه ثم أستاذه ابن أيام في تأمار سودأاء
تقدماته               إلى رجع ثم غزة نيابة ولي ثم ًا ماقدما وصار الناصر؛ قتل بعد شيخ ماع

عشرين             سنة في الشاماية البلدأ إلى تجردأ أن إلى الحجاب حجوبية ولي ثم
  . الظّاهأري        سودأون صفر في بها مانيته فكانت طرابلس حجوبية وأعطى

.   . ًا  قريب يأتي قريبه برقوقي
.   . ًا     أيض يأتي بالماردأاني ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون

1074 . مامن -        لنشوفته المغربي بسدون ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون
نظّر              ولي أن بعد الشرف أيام في ًا حاجب وصار شيخ المؤيد ماوت بعد تأمار

إلى               نفاه ثم إليها الظّاهأر أعادأه ثم عنها انفصل ثم دأماياط نيابة وله ثم القدس
ثلث              سنة الحجة ذي في ماات أن يلبث ولم القاهأرة، إلى أحضر ثم القدس

اشتغل           وربما ًا؛ ماتقشف الجملة في ًا فقيه ًا عفيف ًا دأين ًا خير وكان وأربعين،
. عنه            الله عفا فاسد أماوره وغالب بل ذلك جميع في وتصوره بالنحو،

1075    . ماوت -       بعد تأمار مامن مايق بسودأون ويعرف برقوق الظّاهأري سودأون
ًا            ماقدما ثم ثاني وأمايراخور طبلخاناه أماير الشرف أيام في صار ثم المؤيد

ذي             في وماات ًا؛ أياما الفراش مانه لزم سهم فأصابه آماد إلى صحبته وتوجه
به؛              يتهن فلم ابنه ورثه ًا جم ماالً وخلف بآماد ودأفن وثلثين، ست سنة القعدة

. السيرة   ماتوسط وكان
1076     . المنصور -      ابنه أيام في تأمار بالفرم ويعرف جقمق الظّاهأري سودأون

بامارة             مادة بعد عليه وأنعم القاهأرة وقدم أطلق، ثم وحبس نكب ثم عشرة
. في            وماات طبلخاناه ثم ًا خازندار خشقدم الظّاهأر أيام في صار ثم عشرة

.    . الشمسي     في ماضى البرقي الشمسي جقمق الظّاهأري سودأون
.    . الظّاهأري  سودأون في الظّريف سودأون

   .   .    . الظّاهأر  سودأون في الفقيه سودأون النوروزي سودأون في العجمي سودأون
برقوق.

خامار -          1077 ثم أستاذه ابن أنشأه مامن برقوق، الظّاهأري القاضي سودأون
أستاذه              ابن قتل بعد شيخ ماع القاهأرة قدم حتى وشيخ نوروز إلى وذهأب عليه
قبض             ثم النوب، نوبة رأس ثم الحجاب حاجب استقر ثم ماقدمايها مان وصار

ماقدماي            مان وصيره عنه أفرج أن إلى الشاماية بالبلدأ وحبسه المؤيد عليه
ذي            في ماات وبها طرابلس؛ نيابة ثم القبلي الوجه كشف وتولى القاهأرة

غيره            قال وفاته، ذكر على ًا ماقتصر شيخنا ذكره وعشرين، اثنتين سنة القعدة
ثم            الصغرى الحجوبية تولى قد وكان قال أحكاماه في ًا ماشكور يكن ولم

النيابة            ولي ثم وأفسد فيه وظلم القبلي بالوجه الكشف ثم بالقاهأرة الكبرى
المذكورة.

  .   . سودأون     في قراقاش سودأون الظّاهأري سودأون في قراسقل؛ سودأون
الينالي.

1078      . ثم -     الماراء بأبواب أستاذه بعد خدم فرج الناصري القرمااني سودأون
ثم              جقمق الظّاهأر أيام أول في ًا ساقي ثم ططر الظّاهأر دأولة في ًا خاصكي صار
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إلى              نقله ثم الشرف أيام في أتابكها صار ثم بحلب قدماه ثم عشرة أماره
الحلبي            الركب على ًا أماير وتوجه حلب أتابكية إلى أعيد ثم طرابلس أتابكية

. وستين      ثلث سنة شوال في فمات
1079  . مان -        قدم سودأون بسيدي ويعرف برقوق الظّاهأر قريب سودأون

الظّاهأر             أخت بيبرس التابك أم أماه وخالة الظّاهأر أخت لماه جدته ماع جركس
أتابكيته،             حين الظّاهأر مان بطلب وأقاربه الظّاهأر والد أنص الماير أماه جد وماع

كبر            فلما السلطاني الحريم في فرباه وسبعمائة وثمانين ثلث سنة في وذلك
عليه             قبض ماوته بعد ثم كبير أمايراخور ثم ًا ماقدما صار حتى رقاه وترعرع

لم             ثم كبير؛ أقطاع ماع ًا كبير ًا دأوادأار واستقر عنه أفرج ثم باسكندرية وسجن
ًا             ماشهور ًا ثبات ماعه بمن وثبت تيمور لدفع وخرج الشام نائب استقر أن يلبث
خذل            حتى تكاثروا ثم الخذلن على العدو أشرف بحيث ًا حسن ًء بل وأبلى
ًا          ماحتج سوء بكل وتوعده الترجمة صاحب الطاغية ووبخ الشاماي العسكر

أو              ًا ذبح إماا ماات أن إلى أسره في العقوبة تحت واستمر قبل لرسوله بقتله
ثلث             سنة رجب أواخر في دأماشق بظّاهأر وذلك للفيلة إلقائه أو العقوبة تحت

وكان             الهأانة، تحت وماات السعادأة في نشأ مامن وهأو الثلثين على ناف وقد
بأنواع            ًا عارف الناس في وثقة صبيح ووجه حسنة شكالة ذا جليلً ًا أماير

     . ًا      ظالم كان أنه العيني وقال وماماليكه وماركبه مالبسه في ماتجملً الفروسية
باب             فتح الذي وهأو الشر كثير الخلقة دأمايم الخلق سيء ًا بخيلًماتكبر ًا عاتي

عقودأ              في وهأو بدماشق، قيده في دأفن انه ويقال قال الظّاهأر ماوت بعد الشر
المقريزي.

 
أستاذه -          1080 بعد خدم الشام، نائب تمراز مان قصروه القصروي سودأون

ثم              إينال دأولة في الصغار الدوادأارية مان ثم ًا خاصكي صار ثم السلطان بيت في
غزة             نيابة القصروي بك خير خجداشه ولي فلما خشقدم أيام في عشرة أماير

عمله             ثم بالبذل يلباي قدماه أن إلى الجبل قلعة نيابة في عوضه استقر
الوقعة            في فجرح سوار لتجريدة عينه ثم النوب نوبة رأس قايتباي الشرف

 . وكان            السبعين قارب وقد وسبعين ثلث سنة في بها فمات حلب إلى وحمل
. هأناك           الذي والجاماع الباطلية بحارة السبيل صاحب وهأو بخيلً للمال ًا جماع

. اليشبكي     سودأون في قندوره، سودأون
ثم -           1081 أماره تسلن فلما شيخ بالماير بعده اتصل أقبغا، اللكاشي سودأون

أطلقه            أن إلى وحبسه نظّاماته في ططر عليه وقبض التقدماة إلى رقاه
حدودأ           في ماات حتى بها فأقام بطرابلس بطبلخاناه عله وأنعم الشرف

. العيان     مان يكن ولم الثلثين
أن -          1082 إلى سيده عند ًا خصيص كان برقوق؛ الظّاهأري الماردأاني سودأون

         . أماير    ثم النوب نوبة رأس الناصر ابنه عمله ثم الشربخاناه شادأ وعمله قدماه
مامن             كان القلعة إلى الطلوع وأرادأ الناصر ظهر فلما ًا كبير ًا دأوادأار ثم ماجلس

ماحبسه           في قتل أن إلى باسكندرية وحبسه فأماسكه الناصر وانتصر قاتله،
كثير            الشر قليل ًا ساكن ًا عاقلًسيوس جليلً ًا أماير وكان عشرة؛ إحدى سنة

. السيرة    ماشكور والحسان الخير
كان -         1083 ماجنون، بعني بتلي ويعرف برقوق الظّاهأري المحمدي سودأون

عليه              قبض ثم التقدماة إلى ابنه أيام في ترقى ثم سيده، خاصكية أعيان مان
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وكان            الكبرى؛ الخورية في استقر أن إلى عنه أفرج ثم باسكندرية وحبسه
فأخرجه            عليهم وانتصر اختفائه بعد القلعة إلى الطلوع أستاذه ابن مانع مامن

بنوروز             ولحق السجن مان ففر شيخ نائبها عليه فقبض اقطاع على دأماشق إلى
ًا              ثاني شيخ به ظفر أن إلى الغارات بها وشن غزة ومالك ماحن في وتقلب
أطلقه            ثم فاماتنع طلبه في الناصر وراسله مادة دأماشق بقلعة ًا أيض وحبسه

ثم              شيخ جهة مان صفد مالك أن إلى الناصر على العصيان على ماعه واتفق
الناصر              قتل أن إلى العصيان على اتفقوا ثم ًا ثاني لنوروز وفر طاعته عن خرج

باسكندرية            وحبسه عليه قبض ثم تقدماة فأعطاه القاهأرة شيخ ماع هأذا فقدم
سودأون              فقال العيني ذكره وقد عشرة، ثمان سنة المحرم في بها قتل أن إلى

. الجهل        في ًا مافرط ًا شجاع ًا شاب كان المجنون المحمدي
1084    . بخدماة -       قتله بعد اتصل وعتيقه قبله الذي ماملوك المحمدي سودأون

رام             بل الشرف أيام في الجمدارية نوبة ورأس ًا خاصكي صار ثم شيخ، المؤيد
المماليك           جملة مان وصار ًا أيض وظيفته وترك فاماتنع إمارة يعطيه أن

الظّاهأر            تسلطن فلما ولده للعزيز انضم مامن كان ثم إقطاعه على السلطانية
أختها             زوج لكونه البارزية خوند بسفارة عشرة بامارة عليه وأنعم أعادأه ثم نفاه

توجه              كان كما العمائر وشادأ بها ًا ناظر ماكة إلى توجه ثم مادة فاستمر لبيها
بها             فأقام القاهأرة إلى وعادأ أكثر أو سنتين نحو فأقام الشرفية اليام في

في             بها مانيته فكانت وأربعين ثمان سنة دأماشق قلعة نيابة في واستقر ًا يسير
ًا            عاقلًساكن والفروج المنكرات عن ًا عفيف ًا خير ًا دأين وكان خمسين؛ سنة صفر

ليصلح             لمكة توجه لما أنه بحيث نفسه برأي استبدادأه ماع المعرفة قليل لكنه
كانت            التي والخشاب الشريف البيت سقف رفع الحرم حيطان مان تشعب ماا
مانع             بقصد واعتل فأبى ذلك مان وغيرهأا ماكة أكابر ومانعه وغيرهأا البيت بأعلى

البيت              يعلو أن الطير تمنع حروف مان قيل لما يلتفت ولم المطر مان الدلف
بلء             نزول مان جماعة وخاف كسوة ول سقف بدون ًا أياما ًا ماكشوف البيت وصار
به               اعتل لما بمانع يكن ولم السقف عمل تم أن إلى مانها فرحلوا ذلك بسبب
أحد              كل عليه ونقم هأذا لجل بمكة سيرته وساءت ذلك مانه وتكرر ًا ثاني فعمره

للطيور            ماأوى البيت سقف صار بل القديم السقف مان أكثر يدلف وصار
زبل             مان يتحصل ماا يجمعون قليل كل في صاروا فإنهم ذلك الخدم وأتعب
أهأان              وقد سيما سيئاته مان ذلك وعد فعل ماا على هأو وندم وغيره الحمام

وغيره           بالضرب حينئذ ًا ماجاور وكان الشافعي البكري الحسن أبي بن المحب
في             ماذكورة والواقعة ماوته سبب ذلك إن قيل بحيث الصناع على أنكر لكونه
        . ًا،      خير ًا دأين كان فقال العيني عليه اثنى وقد شيخنا أنباء مان وأربعين ثلث سنة

وليته             ماكة أهأل أنكر لما الماضي دأاودأ بعد وليته وكانت ًا ماتعاظم غيره زادأ
. هأذا       بتولية المار فوردأ وأرسل الشريف ومانعه

 
يعني -        1085 اتمكجي بسودأون ويعرف شيخ المؤيدي المحمدي سودأون

في.            الجمدارية نوبة رأس استقر ثم المؤيد أستاذه بعد ًا خاصكي صار الخباز
أمايراخور            ثم النوب رؤوس مان وجعله عشرة الظّاهأر أماره ثم الشرف أيام

وخمسين،             ثلث سنة رجب في ماات أن يلبث ولم ثاني أمايراخور ثم ثالث
 . سودأون         وكرم حشمة عنده الباطن سليم السيرة ماشكور ًا شجاع وكان

. الظّاهأري.    سودأون في المغربي
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1086. النوب -          رؤس وأحد العشرات أماراء مان عثمان المنصوري سودأون
انه             ويقال وسبعين، تسع سنة الولى جمادأى عشر ثامان الجمعة ليلة في ماات

. ثمل   وهأو سقط
.     . برقوق  الظّاهأري سودأون في مايق سودأون

بسودأون -        1087 ويعرف الشام نائب الحافظّي نوروز النوروزي سودأون
 .       . ماات     جقمق الظّاهأر أيام في تأمار مامن النوب ورؤس العشرات أحد العجمي

  .   . سودأون       في النوروزي سودأون ماهملً قيل فيما وكان الخمسين، حدودأ في
المحمدي.

1088       . صار -    حتى الحافظّي نوروز سيد بعد تنقل آخر النوروزي سودأون
الظّاهأرية           في عشرة أماير ثم برسباي الشرفية الدولة أوائل في ًا سلحدار

ربيع              في بها ماات أن إلى القلعة نيابة اينال الشرف وله ثم النوب ومادرس
ًا            حشم ًا بشوش ًا عاقلًساكن وكان سبعين، نحو عن وستين اثنتين سنة الخر

. قيل          فيما نفسه على اسراف ماع ًا كريم ًا ماليح ًا وقور ًا ماتواضع
1089         . الشرف -    أيام في صار أن إلى سيده بعد تنقل آخر النوروزي سودأون

لحجوبية           الظّاهأر نقله ثم بها المقدماين وأحد بحلب السلطان دأوادأار برسباي
الدنيوية            السعادأة ونالته وعظّم رج ثم هأائلة بتقادأم عليه وقدم الكبرى، دأماشق

. السيرة              ماتوسط به بأس ل وكان ًا، ظن وأربعين سبع سنة في بها ماات حتى
ويعرف -        1090 هأو التركماني أمايراخور الجكمي يشبك اليشبكي سودأون

البلدأ.           قلع بعض وولي السلطانية؛ المماليك مان سيده بعد صار بقندورة
صار               ثم ذلك؛ كل في بالبذل دأماشق قلعة نيابة ثم صفد قلعة نيابة ثم الشاماية

وستين           ثمان سنة في الشاماي المحمل أماير وسافر دأماشق؛ ماقدماي أحد
الحجة             ذي أواخر في الشام جهة إلى النبوية المدينة مان خروجه بعد فمات

. جازهأا            أو الستين قارب وقد تليها، التي مان المحرم أوائل أو مانها
1091         . مان -   أر ولم دأماشق، بقلعة شيخ المؤيد حبسه مامن اليوسفي سودأون

. تلي         المحمدي سودأون أثناء مان اسمه علمت ولكن ترجمه
عشر -          1092 سنة المالء شيخنا مان سمع مامن مانسوب، غير سودأون

بالشيخونية.
1093. أصغرهأما -          وهأذا الماضي، ارنبغا أخو فرج الناصري اليونسي سونجبغا

وسافر            زوجته، أخت ًا ماتزوج كان لكونه جقمق الظّاهأر دأولة أوائل في تأمار
المنصور            عليه أنعم ثم وخمسين؛ خمس سنة آخرهأا مارة غير المحمل أماير

إليه            المشار أخوه ماات ثم عشرة إمارة عليه الشرف وزادأه طبلخاناه باقطاع
على              قتله فكان القلوي بردأى لتغري توجه أن يلبث ولم ماالًجزيلً، مانه فورث

وكان             ًا، تقريب الستين على زادأ وقد وخمسين سبع سنة الولى جمادأى في يده
. بأخرة      حاله بخيلًوحسن السيرة ماتوسط

1094 .     . اشتغل -     سيده خاصكية مان كان الفقيه برقوق الظّاهأري سونجبغا
       . ودأفن        عشرة خمس سنة شوال في ماات ًا بليد كان لكن بأس به ين ولم ًا كثير

.   . العيني    ذكره البرقية باب خارج بالصحراء
إحدى -            1095 سنة صفر عشري رابع ليلة في عليه عدى الوالي ماقدم سويدان

وتسعين.
وهأو -            1096 حماة نيابة ثم دأماشق حاجب ثم غزة نائب إينال الشرفي سيباي

.    . التجريدة  في ماات قانصوة أخو
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1097  . في -        ماات مايسرة وحاجب ثالث أمايراخور جقمق الظّاهأري سيباي
وكان           المؤماني سبيل في عليه فصلى السلطان ونزل ثمانين، سنة رماضان

. ًا   خير قيل فيما
 

نفي -           1098 ثم ًا خاصكي استاذه أيام في كان اينال، الشرفي العلئي سيباي
بعده             رجع ثم مادته جميع بها فاستمر مانفلوط، إلى خشقدم الظّاهأر أيام في

الكشف          الكبير الدوادأار بعناية قايتباي الشرف وله ثم خاصكيته على
على            قبضه بعد فرجع ًا كلي ًا طردأ وطردأوه وجهه في العرب فقام بمنفلوط،

وحينئذ            الدوادأار خدماة في ورجع عشرة، إمارة فأعطاه عدي بني شيخ ماحمودأ
المساحة            في سيما ظلمه مازيد ماع وكان القبلي الوجه وماهد وتمول ضخم

والنشادأ           القرآن سماع في والرغبة والفقراء الفقهاء مان جماعة ماحبة يظّهر
ًا             ماحتج النصارى دأيور لبعض رواتب عليه كانت بل مانهم إليه يتردأدأ مان ويبر

ويقيم            للصيد الخروج يكثر وهأو ًا خصوص المسلمين مان عليهم يردأ مان بقصد
سنة               رجب ثالث الجمعة ليلة في قتل أن إلى نمو في يزل ولم فيها؛ عندهأم
أسيوط            أعمال مان طما مان ًا قريب النيل شاطىء على بمخيمه وثمانين خمس

أربعة            جراحات ببدنه اليد ماقطوع البطن ماشقوق وجد بل قاتله يعلم ولم
يكمل            ولم الحاجب ازدأمار قبر مان ًا قريب بها فدفن أسيوط إلى وحمل

. الحج     له تيسر وماا الخمسين
المقدسي -            1099 بكر أبو يوسف بن علي بن إبراهأيم الصفا أبي بن سيف

الديانة           ماع الفنون في وتقدم التي؛ الحنفي ماحمد الكمال أخو الشافعي
ول            الشرف دأعوى في بيته وجماعة والده يوافق لم أنه بحيث والمحاسن
البدري           التقي لمجموع ًا تقريظّ له ورأيت ماستفيض عليه والثناء شظّفه، حمل

 : فيه       نظّمه ومان ًا ونظّم ًا ونثر ًا خط أبدعه
ًا جزيت حـيث الدين تقي خير

جـل
بالحسنى الحسن ماجموعك

 نقي وذاك
وقـيت قـد تـقـي وفى وفي
أذى

ًا فأنت حالـتـيك بكلتي حق
تـقـي

1100    . ماستهل -       في بمكة ماات القائد الحسني البدري شكر بن سيف
.    . فهد    ابن أرخه وسبعين سبع سنة المحرم

المارة -            1101 المتولي عمه ابن عساف على خرج العشير أماير علي بن سيف
أن            إلى العرب جماهأير عليه والتف حماة، ونائب السلطان قريب ازدأمار وقتل
لم              بحيث النائب إماام فيهم جماعة ماع جالس وهأو علي فدخل فداوي له جهز

ماختبلً             سيف وبادأر ماعه بسكين فطعنه رأسه على وهأو إل سيف به يشعر
قتله           بعد الفداوي فقتلوا أصحابه وأدأركه نفسه على ضربته فعادأت ليقتل

قتله              أن إلى أماره وآل حي وهأو ًا سيف واحتملوا سيف عند كانوا الذين الجماعة
كان               لكونه سيف عم ابن عساف بن سليمان بثأر ًا أخذ عجل بن عامار عمه ابن
. يليه               الذي أول أو صفر آخر في إماا وثمانين سبع سنة في وذلك ًا أيض قتله

.    . يوسف      في يأتي السيراماي الدين سيف عيسى بن سيف
. جبير    بن بن سيف

المعجمة   الشين حرف
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. ًا        قريب يأتي جنسه، به يعني آخوخ بك شاذ
1102   . الوقعة -        في ماات حماة أتابك بفرفور ويعرف برسباي الشرفي شاذبك

. الخمسين        على زادأ وقد وسبعين اثنتين سنة السوارية
ماماليك -          1103 صغار مان كان بشق بشاذبك ويعرف برسباي الشرفي شاذبك

ماتخللًذلك            وليات عدة في وتنقل الشاماية البلدأ إلى بعده وأخرج أستاذه
وسافر            بها السلطان ودأوادأار بدماشق ماائة أماير بأخرة صار أن إلى ببطالت

المحرم           أواخر الكرك مان بالقرب رجوعه في فمات الشاماي، الركب أماير
. الخمسين       على زادأ وقد وسبعين ثلث سنة

عمله -           1104 الطويل، آخوخ بك شاذ له ويقال قايتباي الشرفي بك شاذ
في               مالج عن ناب ثم لها ًا ماضاف نوبة رأس ثم عشرة أماير ثم ًا خاصكي أستاذه

وتسعين              أربع سنة التجريدة مان عادأ فلما وفاته بعد بها استقل ثم القلعة نيابة
ويذكر            ًا، ماقدما انتقاله بحكم اللفي قانصوه عن ًا عوض ًا ثاني دأوادأارا به استقر

وأنه            وبردأدأاره نوبته رأس مان الرسم رفع وأنه أحكاماه لبعض وشكر بفروسية
فصرف             الدوادأارية مان التبرم مان وأكثر ًا يسير ًا قدر إل الحكام على يأخذ ل

. المارة            عن التخلي في برغبته واظهار تعزز ماع تقدماة وأعطى بمامايه عنها
 . ًا    قريب تقدم بشقن شاذبك

1105       . بخدماة -      اتصل أن إلى أستاذه بعد تنقل عوض مان جكم الجكمي شاذبك
الشرفية            الدولة أوائل في عشرة تأمار ثم ًا خاصكي عمله تسلطن فلما ططر،

نيابة              ولي ثم ثاني نوبة رأس ثم الطبلخاناه مان ثم النوب رؤس مان وصار
المحمل            أماير وصار الظّاهأر قدماه ثم بالقاهأرة طبلخاناه على صرف ثم الرهأا

إلى               أعيد ثم المرقب بقلعة حبس ثم بطالً القدس إلى وجه ثم بحماة ناب ثم
أربع              سنة الول ربيع في ماات حتى مارضه وطال مارض أن يلبث فلم القدس

وبعض            حدة وعنده ًا جد ًا قصير وكان ًا، تقريب الستين عشر في وهأو وخمسين
. وأفعاله      فروسيته في السيرة ماتوسط خفة

1106. مانها -          بالقنوات التي المدرسة وصاحب دأماشق أتابك الجلباني شاذبك
  . بذلك         أخبرني بمدرسته ودأفن وثمانين؛ سبع سنة الثانية جمادأى في ماات

امااماها.
1107     . مان -       سيده ماوت بعد صار شيخ المؤيد بن إبراهأيم الصارماي شاذبك

بالبذل            وتنقل هأناك وتأمار الشاماية البلدأ إلى أخرج ثم المؤيد والده ماماليك
أن              يلبث ولم غزة، نائب ثم حلب أتابك ثم بطرابلس الحجاب حاجب صار حتى

. الستين          قارب وقد وستين، سبع سنة الول ربيع في ماات
وأحد -         1108 السلطانية العمائر شادأ برسباي الشرفي صديق مان شاذبك

    . قايتباي      الشرف رقاه مامن الطويل المحمدي بردأبك عن ًا عوض العشرات
. مارة       غير التجاريد في وسافر وغيرهأا، للمارة

1109   . في -        بالطاعون ماات اينال الشرف ماماليك أحد الخاصكي طاز شاذبك
. قيل             فيما ماطعون أول وهأو وستين أربع سنة الول ربيع مانتصف الحد يوم

.   . ًا  قريب ماضى فرفور شاذبك
1110 .        . ماات -   الطويل بيبرس بعد والمستقر بمكة الراكز أماير الفقيه شاذبك

. قصبة          ازدأمار بعده واستقر وتسعين؛ اثنتين سنة الولى جمادأى في
1111.            . سلف -   مان أحد يكن لم إن فينظّر وستين أربع سنة ماات الفقيه شاذبك
1112     . عسكر -       بين ماصاففة في قتل الشام نائب قجماس دأوادأار بك شاذ
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. وثمانين            تسع سنة صفر في الندرين له يقال بمكان دأولت وعلى الشرف
1113 . ماات -          بمكة الحنابلة قاضي اللطيف عبد السراج عتيق الهندي شاذي

. وثمانين       إحدى سنة القعدة ذي في بمكة
إليه -         1114 والمرجوع شيخها الصنعاني ًا ماحمد ويسمى عيسى بن شارب

بن.              عامار وثب الماام ماات فلما ماحمد، بن الناصر صنعاء إماام قدماه مامن فيها
الناصر            ولد ًا ماحمد وأسكن أتباعه، مان جماعة بها وأقام فملكها عليها طاهأر
واستشعر               أبيه أتباع ومان مانه البلد على ليأمان تعز إلى اخراجه له عن ثم فيها
المجيء            إلى فبادأر عنده ليأخذه الحصون في وهأو لشارب فكتب بذلك الولد

لعلمه              أخذه غير في له رغبة ل أنه ًا ماظّهر الولد وأخذ فكسره، القبلي لبابها
توجه               بل عامار أتباع مان شيخ الكراز يحيى بيت نهب له بدا ثم عنها بعجزه

ومالكها             وغلبة ًا عجز مانه عامار أتباع خروج مان بأسرع يكن فلم قصرهأا فرجم
وكان            فخذل، مانه ليستنقذهأا فجاء ًا عامار ذلك وبلغ الولد بها واستقر شارب؛

المعرانة             إلى نقله في يسأل علي أخوه وأرسل هأناك ودأفن قتله؛ سبب ذلك
نقل،            إنه ويقال للستهزاء، وكأنه بقبره نتبرك بأنا ماحتجين لذلك أذعنوا فما
عوام             مان وهأو شياخته على الحياة قيد في وتسعين سبع سنة الن وشارب

الزيدية.
1115 . ماات -            المكي الحسني عجلن بن حسن بن أحمد بن سرعان بن شارع

. وستين       خمس سنة الخرة جمادأى في بها
1116    . الول -         ربيع في ماات الحسني عجلن بن حسن بن إبراهأيم بن شار

. اليمن    بصوب ثمانين سنة
 

علم -              1117 يعقوب بن الوهأاب عبد بن مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن شاكر
العيان،            أحد القاهأري الصل المصري الدين علم بن الدين فخر بن الدين
اليام           في المماليك كاتب الدين ماجد ابنة أماهم الخمسة أشقائه وأكبر

      . ًا     تقريب وسبعمائة تسعين سنة في ولد الجيعان بابن كسلفه ويعرف الناصرية،
المباشرة           الخدماة في وغيرهأما لماه وجده بأبيه وتدرب بها ونشأ بالقاهأرة

عنه              يباشر كان فإنه الدولة في اشتهر لماه جده وبواسطة ماهر أن إلى وغيرهأا
الزيني             بسفارة المؤيد قرره ثم الجيش كتابة في والده بعد واستقر غاب إذا

وفي            برسباي الشرف ذلك في به واقتدى المؤيدية عمالة في الباسط عبد
ثم             ًا جد ورقاه وغيرهأا الخزانة في إليه المشار الزين عن يتكلم كان أياماه

ول             الجيش، دأيوان استيفاء مان ماعهم كان لما ًا ماضاف اليهم بعد الخزانة صارت
الرأي             بجودأة وعرف الدول في ًا مارجع صار أن إلى وعلو ارتقاء في زال

دأونهم           فمن للملوك المهابة وعدم الجنان وقوة العقل ووفور التدبير وحسن
وقرب            ماآثر وله الخفي، والبذل والتواضع السكون ماع بالمداراة إخلل غير مان

الرطلي           ببركة الن المعروفة الطبالة أرض مان بالقرب الذي الجاماع مانها
فيها          نيته كانت الشريف الثار بمكان وخطبة السرياقوسية بالخانقاه وجاماع

بل             الحرماين وأهأل للفقراء كثير وبر إليها؛ مافتقر غير الوقت كان وإن صالحة
والتأدأب           زيارتهم مان والكثار للصلح المنسوبين مان وقرب يقصده مان وغالب

مانهم          يتأخر لمن والتوجع البيوت لهأل والحفظ لمآربهم والمبادأرة ماعهم
بالزحام            اضطر انه ماحاسنه ومان بالحسان جفاء نوع عنه يفهم مان واستجلب

فيه           للسقي المتولي على يقرأ ًا وشاعر بالشارع المؤيد سبيل عند للوقوف
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مانها             فسمع تعيينه غير مان القباط بعض فيها يهجو له قصيدة للمارة وظهره
فقال               بيته إلى له الشاعر بطلب ماعه مان وأمار انصرف ثم الزحام زال أن إلى

السبب             له وذكر به فأعلمه سمعته بما وصفته الذي التعس هأذا مان له
هأذه             تعطيني أن أيمكنك قال ثم المهجو تقبيح في وبالغ فعذره لذلك المقتضي

هأذا،            ماعنى أو فأذعن بكذا عنه وأصالحك كانت إن ماسودأتها وتمحو القصيدة
بجميع             وفجع ًا مارار وحج كهذا، جنسه لبناء الفقهاء مان يغار مان أعلم وليتني
           . والعقد  الحل أصحاب الخوة أي وهأم بردأى تغري ابن فيه قال فصبر اخوته
وبالجملة             قال الصل فهم الظّاهأر في غيرهأم كان وإن الباطن في الدولة في

      . ًا     وتواضع ًا وحلم ًا علم أجلهم ًا أولدأ وأنجب انتهى جنسهم أبناء أصلح فهم
حتى             وجاهأته على يزل ولم ماجموعه في فريد هأو بل يحيى الشرفي وماحاسن

ببركة             بمنزله وثمانين اثنتين سنة الخر ربيع عشر رابع الجمعة ليلة في ماات
ًا             جد حافل ماشهد في النصر باب ماصلى برحبة الغد مان عليه وصلى الرطلي

ورأيت            الصحراء مان برسباي الشرفية جوار بتربتهم دأفن ثم العسكر غيبة ماع
ماؤرخ              باستدعاء له أجاز قد وكان آخر، ثم بخير يشهد ًا ماناما ماديدة بعد له

ببعض            اللطيف عبد التاج عمه اختصاص أجل مان وثمانمائة ست سنة بشعبان
الهادأي           عبد ابن ابنة وعائشة صديق ابن مانهم كثيرون جماعة المحدثين

فاستجيز         الحنبلي والجمال الرماوي والصلح اللغوي والمجد المراغي والزين
. عنا      وعفا وإيانا الله رحمه لذلك

ماكة -          1118 صاحب خال الحسيني السيد سليمان بن زهأير بن شاماان
          . إليها  وحمل وثمانين ثلث سنة المحرم في بالغد خارجها ماات ماحمد الجمالي

وكان              قصمه، مان بأسرع كان فما وأفسد جازان في عاث أن بعد بها فدفن
.       . فارس     ابنه وسيأتي فهد ابن أرخه حسين كبني بالرفض بالتجاهأر ًا ماذكور

ماا -            1119 وسلطان الشرق مالك تيمور بن سلطان الدين ماعين القان رخ شاه
مان          دألي وماملكة وماازندران العجم وعراق وخوارزم وخراسان النهر وراء

.      . ماطولً   عقودأه في المقريزي ذكره وأذربيجان وكرماان الهند
يد -          1120 على البحيرة تجريدة في قتل الحجاب؛ أحد الشرفي شاهأين

. وستين     ثمان سنة في العرب
 

الكاف -        -  1121 بفتح كتك بشاهأين ويعرف برقوق الظّاهأري الفرم شاهأين
       . قتال     إلى توجههم عند الرمالة في ماات أفرم وماعناه الفوقانية المثناة وضم
        . الدين     بقلة ًا ماشهور وكان انبائه؛ في شيخنا قال عشرة سبع سنة في نوروز

مان              ًا شيئ رفاعة بن البرهأان لي وذكر اسلماه؛ في يتهمه الناس بعض كان بل
ول            خير عنه يشتهر ولم قال واللواط الخمر بأدأماان العيني ووصفه ذلك

عشرة             بإمارة عليه أنعم الظّاهأر أن غيره وذكر انتهى؛ أماواله كثرة ماع ماعروف
عليباي            عسكر قاتل لكونه عليه عليباي ركوب بعد وثمانمائة إحدى سنة في

ذلك             كان وإنما غاية هأو ماا والشجاعة الفروسية مان أظهر بحيث قتال أشد
بل                بذلك يفخر لم إنه ثم حينئذ السلطان ماع ًا راكب يكن لم مامن فهو وإل ًا اتفاق

تقدم،              بما عليه وأنعم كله ذلك مانه السلطان فأعجب القلعة يوماه في طلع ول
مان               أحد كان ثم سلح أماير ثم المقدماين أحد صار حتى ابنه الناصر رقاه ثم

مان             وصار بهما فلحق ونوروز شيخ لقتال الناصر يدي بين الجالسين في عين
في              عادأته على بعدهأا ثم سلطنته قبل شيخ به استقر الناصر قتل فلما حزبهما
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وهأو               لنوروز قتله بعد المؤيد ماع راجع وهأو لد برمالة ماات أن إلى سلح إمارة
ًا            هأادأئ ًا عاقلًسيوسي ًا ماقداما ًا شجاع وكان المترجم؛ هأذا قال الكهولة أوائل في

. الملعب        وأنواع الخيل وركوب الفروسية بفنون ًا عارف ًا كريم
هأو -            1122 بل قبله الذي غير وهأو حلب؛ أماراء أحد الناصري اليدكاري شاهأين

. ًا   جد عنه ماتأخر
1123   . في -         ًا تقريب ولد جكم كاتب بن يوسف الخاص ناظر الجمالي شاهأين

عمل              أن إلى ترقى بلغ وقد وخمسين ثلث سنة في وقدم وثلثين، ثمان سنة
وعدم           وفهمه ورفقه لعقله لغيره بالنسبة ماباشراته وحمدت سنين جدة شادأية

على            قرأ بحيث فيه للقراءة وتطلعه العلم على اقباله ماع وسكونه هأرجه
عليه           والقدوري أصولهم في المنار لختصر شرحه قطلوبغا بن قاسم الزين

والعربية          الصرف عجلون قاضي ابن النجم وعلى الطرابلسي الصلح وعلى
الفخرية           خطيب بن البدر وعلى والحساب الفرائض في الماردأاني البدر وعلى

في             ذلك وغير مارة غير والشفا البخاري في الديمي الفخر وعلى العربية في
في            عمارته على للوقوف السلطان وندبه أشياء وماني علي سمع وقد آخرين،

ثم            بك خير ماوت بعد أستاذه ابنة تزوج وقد فشكر، والخشابين البندقانيين
ناظر              الكمالي ابنة حفيدته تزوج ثم ومااتوا مارة غير مانه ولدت كونها ماع فارقها

بالمدينة             الخدام ماشيخة في به واستقر الن، إلى بها يدخل لم ولكنه الجيش
عمارة             سنيها ثاني في لذلك وأضاف جدة لنيابة بتوجهه رسم ذلك أثناء وفي

العباس،           سقاية ثم الحنفي المقام ورفرف زمازم بئر كعلو المكي بالمسجد
سنة             بمكة للمدينة توجهه عن وتخلف حنين عين إجراء في ذلك بعد واجتهد

الركب          أماير وكان بالماطار، اللهية القدرة وساعدته لذلك وتسعين خمس
لمباشرة             عادأ ثم ماعه كان بمن ًا كثير وتعب وتسعين ست سنة في الول

الملك،           عمارة مان وهأي كان ماما وغيرهأما والسبيل المكتب وعمر المشيخة
ماع              وقرب ماآثر بالمدينة وله والتأمال، النظّر حسن إليه يفوض ماا لكل كفؤ وهأو

الحديث          وسماع والتلوة بالعبادأة أوقاته وانفادأ أخرى واحياء أمااكن تجديد
عدة          تصانيفي مان وعنده الفضائل، في الترقي إلى والتطلع والمطالعة

حسنة             جنسه أبناء في نادأرة فهو وبالجملة العلم، كتب مان حواه لما ماضافة
طيبة           وأهأل شهير وعقله كثير وأدأبه جيدة وماحاضرته الوقت حسنات مان

. به  ماسرورون
وولي -          1124 بالناس وحج الناصر؛ دأولة في تقدم الطواشي؛ الحسني شاهأين

.        . عشرة   خمس سنة وفات وأرخ العيني ذكره وغيرهأا البيبرسية نظّر
1125.    . سبع -     سنة ماات الجمدار الشرفي دأست شاهأين
ًا -         1126 شاب وكان سلطنته؛ قبل دأوادأاريته عمل الشيخي الدوادأار شاهأين

جاماع             جددأ انه يقال والخير العدل إلى ماائلً النقيبة مايمون ًا عاقلًشجاع ًا حسن
           . بين  ماصر إلى توجهه حين عشرة ثلث سنة رماضان في ماات بدماشق التوبة

 . ذكره         ًا كثير أستاذه عليه وحزن بالصالحية، فدفن وحمل والصالحية الغرابي
ًا،            ماقداما ًا شجاع الماراء خيار مان كان انه شيخنا وقال الناصرية، خطيب ابن

مان           تحرف وأظنه ًا، شجاعي ونسبه بالصالحية شعبان في وفاته أرخ لكنه
الكاتب.

1127   . وجودأ -        القرآن قرأ السر كاتب نائب النبابي النوري الروماي شاهأين
وغيرهأا            ماصاحف عدة وكتب فيها، وتميز يس ثم الفرنوي البرهأان على الكتابة
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. قايتباي    للشرف بعضها وقدم
 

1128. غزالي -         بشاهأين ويعرف الطواشي جقمق الظّاهأري الروماي شاهأين
كردأ           المحمدي جرباش فرآه دأماشق قلعة نائب فارس خدام مان أصله

جمال            فأعجبه التقاليد ببعض توجهه حين بها وأربعين ثلث سنة في الناصري
ماع           سيده له فأرسله بطلبه فراسل بذلك جقمق الظّاهأر وأعلم صورته،

الظّاهأر            عمله أن إلى ًا ساقي ثم ًا خازن وجعله الظّاهأر أعتقه وحينئذ تقدماة،
ولما          الحمدي، خشقدم خجداشه عزل بعد الجمدارية نوبة رأس خشقدم

مارض             أن يلبث فلم الباطن في خوف بعد مانه خالطه قايتباي الشرف استقر
وسبعين،             ثلث سنة الجمادأين إحدى ثامان ليلة في ماات ثم الخر ربيع في

الخمسين،           قارب وقد بالمؤماني عليه الصلة السلطان وحضر الغد، مان ودأفن
وأفصحهم           ًا لفظّ وأحسنهم ًا قد وأطولهم ًا وجه جنسه أبناء أحسن مان وكان

رحمه            ماحاسنه ماجموع في نادأرتهم هأو بل ًا أدأب وأكثرهأم ماذاكرة وأحلهأم ًا لسان
. عنه   وعفا الله

1129   . في -         شيخنا قال المزي بكر أبي التقي عتيق المزي الروماي شاهأين
على             ووصاه الخير أهأل ماحبة في سيده طريقة على بالتجارة ًا عارف كان أنبائه

صغار             وهأم وثلثين أربع سنة القعدة ذي في بالقولنج ماات ثم فرباهأم أولدأه
الذي            استقر حتى السلطان ماع أمارهأم في القيام الله فيسر بموجودأه فأحيط

تركة                مان بقي ماا قبض نسبه أثبت فلما شقيق أخ له ظهر بل ذماته في لهم
. الخاص     ناظر ماصالحة بعد أخيه

1130        . حجاب -   حاجب صار ثم بالقاهأرة المقدماين أحد كان الزردأكاش شاهأين
إلى               بطالً بها ودأام عنها ططر عزله أن إلى طرابلس ثم حماة نائب ثم دأماشق

لكونه             اينال بن علي بن أحمد الشهاب وورثه الربعين حدودأ في ماات أن
. جده    أو لبيه ماولى

1131. الباسط -     عبد الزيني شاهأين
1132    . ويجيد -       يتفقه ًا خير كان واقفها ماملوك وأظنه الباسطية نزيل شاهأين

.         . وتسعين  ست أو خمس سنة رماضان في ماات ويتدين الخط
1133    . عند -       ًا رابع ًا دأوادأار كان بالفقيه ويعرف الستادأار يحيى الزيني شاهأين

لبناء            بالنسبة ًا خير وكان ماوله، عند ًا خصيص كان أن بعد قايتباي الشرف
     . تسع       سنة رجب في ماات اشتغل وربما والصلحاء العلماء في ًا ماحب جنسه

وسبعين.
1134      . في -     وتقدم بعده فمن الشرف خدم اللل الطواشي السعدي شاهأين

  .     . شيخنا      أرخه ثمان سنة في ماات وغيرهأا البيبرسية نظّر وولي الناصر، دأولة
. غلط        التاريخين وأحد ًا قريب الماضي الحسنى شاهأين وأظنه

.     . الدوادأار  شاهأين في ماضى الشجاعي شاهأين
1135.       . بدماشق -   السلطان ودأوادأاري القدس نيابة ولي الشجاعي شاهأين

.    . اللبودأي         ابن أرخه وثلثين سبع سنة القعدة ذي عشر تاسع في ماات
وولي -         1136 الشاماي بالركب وحج دأماشق، حجوبية ولي الشجاعي، شاهأين

          . اللبودأي   ابن أرخه وأربعين؛ أربع سنة شوال في بها ماات بدماشق القلعة نيابة
ًا. أيض
الباسط -          1137 عبد أبي الماضي خليل والد الصفوي شيخ الشيخي شاهأين
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ثم.              ونيابته القدس نظّر ولي أن إلى خدم عدة في أستاذه بعد تنقل التي
له            شكار كأماير الدوادأار أزبك لخدماة يتردأدأ بطالً بالقاهأرة وأقام عنه صرف

.  . ماات            الجوارح مان الطير لعب يجيد طوالً ًا شيخ وكان خدماته، في كان ولعله
.    . الدوادأار  شاهأين في الشيخي شاهأين

1138      . ثم -     فرج الناصر دأوادأارية مان كان الحسني طوغان الطوغاني شاهأين
الدوادأارية           أحد عمله استقر فلما سلطنته قبل جقمق الظّاهأر بخدماة اتصل

إلى               دأماشق قلعة نيابة مادة بعد ووله عزله ثم حلب قلعة نيابة وله ثم الصغار
ماوجودأه،            على واحتيط وخمسين اثنتين سنة الولى جمادأى في بها ماات أن

. ًا      جبان بخيلً أحمق قيل فيما وكان
 

1139. شيخنا -          سبط يوسف الجمال والد الكركي قطلوبغا العلئي شاهأين
خاصكيته             مان ثم الناصر ماماليك مان صار ثم به؛ وصلى القرآن سيده أقرأه

وله            حتى ونقله المؤيد جماعة أسره صحبته وكان شيخ لقتال سافر فلما
وساق          بالقاهأرة العشراوات أحد وصار وحج البريد وساق الصغرى الدوادأارية

أن            إلى ًا طرخان وصيره عنه المارية أخرج ططر الظّاهأر تسلطن فلما المحمل
بالخدماة            الظّاهأر ألزماه ثم خدماة بدون عشرة امارة بخمس الشرف عليه أنعم

مان             يوم كل يأخذهأا بدراهأم له ورسم لدماشق بنفيه وأمار أقطاعه أخرج ثم
الشرف            على قدم وكذا وقماش بفرس ذلك غضون في عليه وأنعم أستادأارهأا

في            بدماشق ماات حتى واستمر عشرة، امارة وباقطاع بذلك عليه وأنعم اينال
الناصر            قبة مان بالقرب الفرادأيس باب بمقبرة ودأفن ستين سنة القعدة ذي
مانهم              تأخر أولدأ عدة له وولدت بناته أكبر على شيخنا صاهأر قد وكان فرج

الشفا            بخطه كتب انه وقال هأذا مان بأبسط ترجمه وقد المذكور، الجمال
وزعارة             شدة خلقه في كان وانه بها ينتفع فلم بالورق وخس وغيرهأا والموطأ

وقد.             صهرهأما ماجلس في وهأما إليه لحظ الشقر بن المحب أن واتفق انتهى
ماالك            الترجمة صاحب له فقال ثانية ثم لشيخنا ابنة المحب تحت توفيت

 .   . في       غزالي شاهأين الجماعة فضحك وإقبارهأا الثالثة أخذ أتريد ترماقني
. الروماي  شاهأين

ثم -           1140 المقدماين أحد صيره أن إلى المؤيد أنشأه مامن الفارسي، شاهأين
أربع            سنة المحرم في باسكندرية وحبسه نظّامايته أيام في ططر عليه قبض

.     .   . يحيى     الزيني شاهأين في الفقيه شاهأين ًا ظن الفرسان مان وكان وعشرين،
1141      . ًا -     شيئ الناصر فنقله الخاصكية مان كان القصير وماعناه قصقا شاهأين

عشر              سنة القعدة ذي في قرب عن وماات المقدماين؛ أحد صار حتى شيء بعد
         . ماا    انه وقال العيني وكذا إنبائه في شيخنا ذكره الظّاهأر حوش في ودأفن

      . الفرم  شاهأين في كنك شاهأين بخير بن -   1142اشتهر الكمالي شاهأين
.        . وخمسين   ثلث سنة صفر في بالطاعون ماات وخازنداره ماملوكه البارزي

الدين، -         1143 فارس ويلقب النبوية بالمدينة الخدام شيخ المنصوري شاهأين
وعشرين            ثلث سنة الخر ربيع في وانتهى الشفا الجزري ابن على سمع

على             سمع فيمن ورأيت الخجندي؛ جلل بن طاهأر على هأو قرأه بل بالروضة
الخدام          بشيخ ووصفه المنصوري شاهأين عشرة خمس سنة المراغي الزين

. هأذا   انه والظّاهأر
في -          1144 ماات والفروسية، بالشجاعة شهر مان أحد الكرك نائب شاهأين
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.   . العيني   أرخه وعشرين ست سنة
 

وبخارى -           1145 وسمرقند هأراة صاحب الدين ماعين الطاغية تيمور بن رخ شاه
الطلق            على الشرق مالك بل وغيرهأا، العجم بلدأ مان والهأا وماا وشيراز

          . سيرته  وحمدت شاه أمايران بن خليل أخيه ابن بعد مالكها أبوه والماضي
الشرف            وبين بينه وقع ثم مالوكها، وراسله مارة؛ غير لمصر رسله وقدم
الشرف          فأبى لنذره ًء وفا البيت كسوة طلب لكونه استيحاش برسباي

أنهم              زعم جماعة إليه أرسل ثم ًا مارار بينهما للرسل وتردأدأ الردأ في له وخشن
بالسطبل            جلس ثم ذلك مان غضبه فاشتد له خلعة يدهأم وعلى أشراف

أشرف          بحيث وضربهم فمزقت بالخلعة أمار ثم بهم واستدعى السلطاني
والوجاقية           بالسطبل مااء فسقية في مانكسين ألقوا ثم الهلك على عظّيمهم

ماع          والسلطان الهلك على أشرفوا حتى بالماء يغمسونهم بأرجلهم مامسكة
ثم              حنقه، لشدة لونه تغير مازيد ماع قدره مان ويحط ًا جهار مارسلهم يسب ذلك

ل                الكثير الكلم رخ لشاه قولوا ذلك بعد يديه بين إلى بهم جيء وقد لهم قال
قد               أنا وهأا فعل هأو إنما الملوك سيما ل الرجال وكلم النساء مان إل يصلح

بذلك             له وكتب فليتقدم وقوة ماادأة له كان فإن لحرماته ًا كسر فيكم أبدعت
استقر           ولما الشرف، حياة مادة ماطلوبه عن وسكت رعبه فتزايد وأزيد

لذلك           دأقت وأنه بسلطنته السرور وأظهر وتحف بهدايا إليه أرسل الظّاهأر
في             إليه بعث ثم عليهم وأنعم قصادأه الظّاهأر فأكرم ًا أياما زينت بهراة البشائر

مارضية،           بأجوبة وعادأ إليه فتوجه بدماشق السلطان دأوادأار بغا ششك الرسلية
لمادأة              ًا حسم له فأذن نذره وفاء في يستأذن وأربعين ست سنة في أرسل ثم

يلتفت           فلم والعيان الماراء على فصعب بالمنع الضرر لحصول ًا ودأفع الشر
ثمان           سنة رماضان في بها قاصده ماجيء تكرر وقد لكلماهم، السلطان

ببلدأهأم            بالعلم ماشهور وهأو الملك قاضي مانهم نفس ماائة نحو في وأربعين
عليه          وسلم والمباشرون والقضاة الماراء وتلقاهأم التباع مان غيرهأم إلى

ناظر            يأخذهأا أن فأمار وهأدية بالكسوة إليه صعدوا ثم وأكرماوا، وأنزلوا شيخنا
لباب           وصلوا فلما وانصرفوا البيت دأاخل مان لتلبس ويبعثها بالقاهأرة الكسوة

مان           وماعهم جاءوا بل واللعن، والسب العاماة مان الرجم أخذهأم القلعة
إليهم           انضم مان سوى نفس ثلثمائة نحو بالطباق الذين السلطانية المماليك
الوصف             يفوق ماما فيه ماا فنهبوا به النازلين المحمل إلى والغوغاء الغلمان مان

مان              سماعي ماع دأينار ألف تساوي كانت ماا أنها ويقال حوادأثها؛ في حكيناه كما
. أعلم              فالله شيبة بني بعض به تحدث بل شأنها في المبالغة النواحي تلك أهأل

جماعة            أيدي وقطعت ذلك، له نسب مان بعض وأماسك لهم السلطان وتألم
المبالغة             إليهم ضم بل خاطرهأم تلفي فيه ماما هأذا غير إلى جماعة وضرب

وصل           فلما الشاماية للبلدأ الترجمة صاحب تحرك ذلك وماع والبذل بالكرام
الله           وكفى وخمسين إحدى سنة في وذلك الله؛ أهألكه السلطانية لنواحي

           . عفة  ماع أبيه مان ًا نحو الكلمة نافذ الحرماة وافر ًا ضخم وكان القتال المؤمانين
ثلث             سنة في كتابه وردأ بحيث وأهأله العلم لكتب وتلفت الجملة في وعدل

هأدايا،           مانه يستدعي برسباي الشرف على له الجزري ابن بترغيب وثلثين
ثلث               ذاك إذ مانه له فجهز لشيخنا الباري فتح مانها العلم في كتب جملتها ومان

أخرى              قطعة ًا أيض مانه له فجهز وثلثين تسع سنة في طلبه أعادأ ثم ماجلدات
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ًا             خير ًا دأين عدلً فكان وبالجملة كامالة، نسخة له جهزت الظّاهأر زمان في ثم
ًا            قاضي لهم ًا ماكرما والصلح العلم لهأل ًا ماحب رعيته في ًا ماحبب ًا ماتواضع ًا فقيه

بدنه             في ًا ماتضعف بالماساك يوصف ولذا حقه في إل المال يضع ل لحوائجهم
الضرب             يعرف كان بل مانه، حظ ذا السماع في ًا ماحب ًا كثير الفالج يعتريه

كل             به، ويختص غبى الحاج ابن القادأر عبد الستاذ ينادأماه كان بحيث بالعودأ
وجلوسه           الكامالة الطهارة على وماحافظّته والورادأ العبادأة مان حظ ماع ذلك

. يديه     بين والمصحف القبلة ماستقبل
.    . سوار          في ماضى دألغادأر بن بك الدين ناصر بن سليمان بن سوار شاه

1146.     . وثلثين -     أربع سنة ماات المليكشي بيدر بن شتوان
1147   . اثنتين -          سنة ماات فيشا شيوخ عباس بني ماولى الحمر فرج بن شحاتة

.    .  . بالجيم     جرباش في شرباش السبعين جاز وقد ًا تقريب وتسعين
ماسعودأ -               1148 بن عمر بن الله عبد بن جسار بن علي بن الله عبد بن شربش

بمعلتها،.            فدفن وحمل ماكة خارج ستين سنة الثانية جمادأى في ماات العمري
. ثلث       وفتحات بمعجمتين وهأو فهد، ابن أرخه

 
ولده -           1149 الماضي الحسني الشريف عجلن بن حسن بن أحمد بن شرعان

. فهد            ابن أرخه وستين، ثلث سنة الخرة جمادأى في بمكة ماات شارع؛
1150. الدين -           شرف ويلقب الكاتب الماردأيني ثم السرائي أمايرا بن شرف

تمرلنك            وطلبه فاق بحيث البواب وابن ياقوت طريقتي في للكتابة ًا ماجيد كان
نفسه            وأخفى إليه الطلوع مان فاماتنع فيه وألح لذلك مااردأين صاحب مان

حصن               إلى مااردأين مان خرج بلدأه إلى تمرلنك توجه أن بعد ثم قربه مان كراهأة
سنة             للحج توجهه في حلب وقدم الكتابة، في أهألها به وانتفع فسكنها كيفا

وكتب             بدماشق أقام وكذا بها؛ الناس بعض وكتب مادة بها فأقام وعشرين تسع
ابن              ذكره وثلثين، أربع سنة في حي وهأو ًا دأين ًا ساكن ًا شيخ وكان أهألها، عليه

ببعيد؛            وليس عليه كتب إنه الشحنة بن المحب لي وقال الناصرية، خطيب
الجبار؛               عبد على كتب وانه عنده كتب انه شاه عرب بن التاج لي قال وكذا

تسع              سنة بدماشق ولد انه قال مان ويتأيد المائة، على زيادأة شيخه كعمر وعمر
بدماشق            ماات حتى مارآة بدون بكتب واستمر كلها بحواسه ماتع وانه وأربعين

وأوردأه           وخمسين، إحدى سنة رجب عشر ثاني في النورية المدرسة في
ابن              تاريخ في ترجمته قرأ إنه وقال إنبائه مان وثلثين إحدى سنة في شيخنا
          . رأيته  الذي بل رأيتها التي النسخة في وفاته وليست قلت الناصرية خطيب

. وثلثين      أربع سنة ًا حي كان ان
1151 . أحد -           المالكي المدني الدين شرف قاسم بن العزيز عبد بن شرف

. قاسم            بابن مانهما كل ويعرف التي ماحمد الفرج أبي وأخو بالمدينة الفراشين
. بالمدينة    ماني سمع مامن

الشافعي، -          1152 الشيفكي القاضي الشيرازي ماحمودأ بن الله عبد بن شرف
بن            كابراهأيم الفضلء عنه وأخذهأما الصلين لقراء فيها وتصدى زبيد قدم مامن

وأقبل            جليلة ًا كتب له وحصلوا والعلم الصلح في يعظّمه شرف وكان جعمان،
. الحياء            في الن وهأو بلدأه، إلى رجع ثم طاهأر بن علي عليه

1153         . سري -   القاضي نظّمه مان أفردأ ناثر ناظم شاعر أدأيب القواس شرف
 : قوله        ومانه ًا دأيوان الذهأبي بن الظّاهأر عبد الدين
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ّله إلى فوض ًا ال أنت أمار
قاصده

المكر سمين بأن واعلم
ماهزول

قتل يعاني سوف والبغي
صاحبه

بالتفويض الغدر وحاكم
 ماعزول

. عنه           الله عفا وثلثين اثنتين سنة الخرة جمادأى في بدماشق ماات
في -          1154 ماات وبها بدماشق، الشراف نقابة باشر الحسني؛ الملك شرف

. خمسين    سنة الخر ربيع
1155        . أخذ -    سنة؛ وثلثين ماائة ابن انه قيل شيخ السكندري كرغيف شريف

ابن             وكان الحطاب، علي الحسن أبي عن أخذ أنه وذكر الخافي، الزين عنه
ابن             وكان الصقلي، ماحمد الله عبد أبي عن وهأو سنة وثلثين وست ماائة

سيد             عن وهأو سنة وستين ثلثمائة عاش الذي المعمر عن وهأو وستين، ثلثمائة
علي             بن ماحمد بن ماحمد في نحوه وسيأتي ًا، جزما باطل سند وهأذا الخلق؛

. الخافي  الزين
   . الدين        شرف اسمه العزيز عبد العز أخو الوكيل الفيوماي بالتصغير شريف

.      .     . دأاودأ   بن ماحمد ابن في الثاري دأاودأ بن شعبان سيأتي ابن ماحمد
اسكندرية -             1156 أهأل مان صدقة بن علي أخت ابن كبة بن حسن بن شعبان

. وتسعين.       ثمان سنة في بمكة رأيته وتجارهأا
بابن -          1157 ويعرف الشافعي الدمانهوري ماحمد بن الله عبد بن شعبان

في.            واشتغل مانه، النقل يكثر كان لنه ًا ظن والمنهاج القرآن حفظ ماسعودأ
بلديه           وصحب السنهوري جعفر الزين على القراءات في وقرأ وغيره الفقه

والتربية،          للتسليك وتصدى وحج بابنته، بعده وتزوج البلقطري ماحمد الشيخ
واقتفاء             كثير خير ماع فيه اعتقادأهأم لمزيد الناحية تلك في به النفع وعظّم

وحصل          يشبهه، وماما مانه للنقل وإكثاره للمنذري بالترغيب واعتناء للسنة
ليلة            أنه بلغني بحيث للتلوة ماداوماة وماع تصنيفي البديع القول مان نسخة

        . وقد      وثمانين تسع سنة الول ربيع في ماات كثير عليه والثناء ختمة قرأ ماوته
. وإيانا             الله رحمه عليه ًا كثير النواحي تلك أهأل مان التأسف وحصل الستين جاز

1158  . مان -          سمع الحنفي المصري الدين شرف إبراهأيم بن علي بن شعبان
في            خلل له وحصل العربية في ودأرس بمذهأبه ًا بصير وكان الفخر، أصحاب

 . أرخه            ثلث سنة شوال في ماات العلم، في ويتكلم فيدرس ذلك وماع عقله
 . إنبائه   في شيخنا

القباني، -          1159 القاهأري الصل الزواوي المغربي أحمد بن علي بن شعبان
مان           كل وكان بالجودأرية ًا تقريب وثمانمائة عشرين سنة ولد بالزواوي؛ ويعرف

عشر             بضعة وضع بحيث تميز ولكنه كهما فنشأ القبان وضع يتعانى وأخيه أبيه
غير            وسمعت الختلف، عند بينهم إليه والمشار الجماعة شيخ وصار ًا ألفي ًا قبان

لصلح              مارة وسافر مارة غير وحج صناعته؛ في ًا فريد كان إنه يقول مامن واحد
فيه              ورافع عليه ذلك فعز ًا ماعلم ذاك إذ ماحمد أخوه وكان البحري الوجه قبابين

أخوه            وصرف حينئذ استقر فإنه سعده ابتداء وكان الحديد، في أحضر بحيث
وتسعين           خمس سنة ماستهل في ماات حتى واستمر الخمسين قريب وذلك

. عنه   الله عفا
1160  . في -           سمع هأو العطار والده القطان البعلي جميل بن علي بن شعبان

عثمان            بن وماحمد الزعبوب بن الرحمن عبد مان وسبعمائة وثمانين إحدى سنة
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حمودأ             بن يحيى بن علي بن وماحمد اليونانية بن علي بن وماحمد الجردأي
قالوا             البخاري مان تيمية لبن المنتقاة المائة زيد بن ماحمد بن ماحمد والصدر

. العشرين            قبل والبي ماوسى ابن مانه سمع به وحدث به، الحجار أنا
عبد -      -  -      1161 بن ماحاسن بن ماحمد بن بالفتح جميل بن ماحمد بن شعبان

ابن            وأظنه جميل، بابن ويعرف الحنبلي الصالحي يحيى بن علي ابن المحسن
          . على   وسمع وسبعمائة وسبعين اثنتين سنة الول ربيع في ولد قبله الذي عم

أنابها            قال هأشام لبن النبوية السيرة الكشك ابن إسماعيل بن أحمد النجم
. وأربعين            إحدى سنة ماات الفضلء، مانه سمع وحدث الملوك بن القادأر عبد

. اللبودأي   ابن أرخه
 

الشاعر -           1162 المصري الصل الموصلي الدين زين دأاودأ بن ماحمد بن شعبان
إنبائه            في شيخنا لذلك وأشار فيه ماختلف نسبه في وماحمد بالثاري ويعرف

تشرف               مامن دأاودأ إن ويقال دأاودأ بن ماحمد أبيه اسم أن زعم ثم قال فإنه
النبوية             الثار إلى نسبة الثاري يكتب صار ثم عنه يبعد أن فأحب بالسلم

وستين             خمس سنة شعبان مان النصف ليلة في ولد مادة، بمكانها أقام لكونه
حتى            الزفتاوي علي أبي عند بالكتابة أماره مابدأ في واشتغل بمصر وسبعمائة

ثم             الناس يكتب فصار وأجازه عليه كتب مان رأس وصار المنسوب في تمهر
الثياب              مان ًا عاري مادة وأقام نشاف له فحصل كبير وهأو البلدأر شرب أنه اتفق
عند             الشتغال ولزم قليلً مانه أفاق ثم الرأس ماكشوف الشتاء في كان بل

ثم           يسيرة أيام في ماختصرات عدة وحفظ وغيرهأما الطنبذي والبدر الغماري
ًا              نظّم ونظّم قليلً انصقل حتى مانه يستكثر زال ل ثم سافلً ًا نظّم النظّم تعانى
توقيع           على وتعلق المقذع بالهجو وتمزيقها العراض ثلب على وأقبل ًا ماتوسط
وعد              بمال حسبتها في استقر ثم بمصر الحكم نقيب عمل ثم به فقرر الحكم

عبد               بن علي الدين نور عن ًا عوض وتسعين تسع سنة شعبان عشر ثاني في به
في               فعزل به وعد بما ينهض فلم يديه بين يوقع كان أن بعد البكري الوارث
عليه             ونودأي به، عزل ثم أعيد ثم الشاذلي؛ بالشمس تليها التي مان شعبان

سبع             سنة في الحجاز إلى ففر بالغة إهأانة فأهأين بقوادأح جماعة عليه فادأعى
وتقرب            أعيانها مادح وكذا وأثابه؛ فأعجبه مالكها ومادح اليمن دأخل ثم وثمانمائة

بأمار             الهند إلى نفيه اقتضى ًا شر بها وأثار كعادأته، يهجوهأم انقلب ثم مانهم
أن              بعد فأخرج طبعه إلى عادأ ثم وأكرم سنين به فأقام الشرف بن الناصر

مانها              فأخرج مانه عهد عما يتغير فلم اليمن إلى وعادأ بعضه أصيب ماالً استفادأ
له              وجرت ًا أيض سنين عشر نحو وقطنها بها فجاور ماكة إلى فتوجه يسير بعد

الشراف            جواري مان جارية وتزوج للذم ًا غرض نفسه ونصب طائلة غير أماور
فصار             ذلك وغير والمجون الذم مان يريده لما ذريعة اتخذهأا خودأ لها يقال

في             وهأو ذلك، غير إلى فيها لعشقه بذلك والرضى القيادأة إلى نفسه ينسب
سنة             في الشام دأخل ثم بالعراض، ويتمضغ ويتطور الهجاء في يتغالى هأذا كل

مان             جماعة فأكرماه ًا دأهأر عنها غيبته بعد تليها التي في القاهأرة ثم عشرين
كاتب           ومادح بمدرسته وتصانيفه كتبه وقف وكذا الباسط عبد كالزيني اليمان

القاهأرة            إلى مانها دأخوله وتكرر فاستوطنها دأماشق إلى رجع ثم وغيره السر
الخرة             جمادأى عشر سابع وذلك قدوماه يوم ثاني مانيته فكانت أخرى بعد مارة

          . وكتب   ماحمد لبنه أجاز انه وقال ماعجمه في شيخنا ذكره وعشرين ثمان سنة
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حدث            ماما ومانها مانظّوماات غالبها الثلثين على تزيد الدأبية تصانيفه أن بخطه
شيخنا             هأنأ نونية قصيدة له ورأيت وغيرهأا العربية في مانظّوماته ماكة في به
     : في      أوردأتها برماضان، شعبان تهنئة طرتها في بخطه كتب برماضان فيها
في            إليها المشار وكأنها تائية بقصيدة مادحه انه إنبائه في وقال الجواهأر،

علقتها           أشياء نظّمه مان وسمعت قال طويلة، بقصيدة ومادحني بقوله ماعجمه
 :   . نظّمه         ومان وبركتنا وشيخنا سيدنا بقوله شيخنا هأو ووصف التذكرة في

ٍةلي جدت كما الحمد لك ربي ٍة بنـعـم وافـــيه دأائم
ًا ارى كان قد عافيه وفي خير في فصاروحـده نائمـ

البيتين             تحت وكتب عافية فسماهأا وجارية خير فسماه ًا عبد اشترى أنه بخطه وكتب
             . فإنه   تناقض فيه وكان النباء في تقدم ماا أكثر ذكر بعد شيخنا قال الحرار عند السرار

شدة               ماع التصون غاية في أنه يظّن أن إلى ويتعاظم أضحوكة يصير أن إلى يتماجن
مان                 جميعه ول بل بالفائق ليس أنه ماع نظّيره على يقدر ًا أحد أن يظّن ل بنظّمه العجاب

عشرين              سنة القاهأرة قدم ولما البديع عن عرى الحشو كثير سفساف أكثره بل المتوسط
مانار                مايل عند قوله إلى أشار وكأنه ًا قديم الحسبة يتولى كان الذي البرجي بن البهاء هأجا

 : العمارة     ناظر كان لكونه المويدية
الـمـنـار ماـيل على عتبنا
زويلة

بالميل الناس تركت وقلنا
 هأرج في

نحٍس برج قريني فقالت
أماالـنـي

ذلك في الرحمن بارك فل
البرج

بما             وكأنه البلقيني الجلل ومادح فهجاه القضاء الهروي ولي أن صادأف ثم قال
إلى             فقطنها دأماشق إلى توجه ثم البلقيني؛ هأجا ًا أيض ولعله فأثابه ذكره شاء
أشك            ول ماطولة تائية بقصيدة ومادحني وعشرين، سبع سنة القاهأرة قدم أن
آلف             خمسة قيمته ماا بلغت قيل جيدة تركة وخلف وقال كغيري، هأجاني أنه

أخوه             أنه ادأعى شخص عليها فاستولى نفسه على ًا ماقتر كان أنه ماع دأينار
     . ماعه        ركب وقد نظّمه ومان المال وتقاسما الدولة أهأل بعض ذلك على وأعانه

 : البحر   الرؤساء بعض
تحمل السفن رأينا ولما

ًا عالمـ
لها ليس للعافين عطاياه

حصر
البحر تحمل إذ لها عجبت
والذي

يحملها السفن أن عهدناه
البحر

وللمؤيد             لذلك القاهأرة وزينت الهروي عزل عقب البلقيني الجلل أعيد لما قوله ومانه
 : ًا      حي ًا حمار الزينة في الترجمان وعلق

جهـارا لنا يقول الدنيا عنحـال لسـان الترجمان أقام
 حمارا رفعوا وقد العليا عنجلل وضعوا قد فيه زماان

في              الغلم كفاية النحو في ألفيته وسمى وخمسين تسع سنة ماولده أرخ مان ورأيت
السكرية             الحلوة سماهأا ًا أيض النحو في أرجوزة وعمل البلقيني له قرظها الكلم إعراب

الخليل             علم في الجميل الوجه سماهأا العروض في وأخرى العربية عنان سماهأا وأخرى
المنهل              سماه النبويات في ودأيوان الدأب علوم في العرب ولسان الكتابة علم في وأخرى

لم               ولكنه ماجلدات؛ ثلث في اللفية وشرح الحد تجاوز مان على الردأ سماه ًا وكتاب العذب
           : في.     فهد ابن عند وهأو شره؛ ويخاف لسانه يتقي مامن وكان شهبة قاضي ابن قال يكمل

الخلق               رضي ول الطريقة مارضي يكن لم انه عقودأه في المقريزي وقال ماكة، لتاريخ ذيله
. وإيانا       عنه الله عفا بقبائح ماعارفه يرمايه
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ناصر -                1163 ماحمد بن العزيز عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن عوض بن ماحمد بن شعبان
أبوه            التي النصاري سبط القادأري المالكي السكندري الشمس بن البركات أبو الدين

  . في   -          ولد ماصغر فوقانية وآخره ماوحدة ثم تحتانية بعدهأا ونون بجيم جنيبات بابن ويعرف
مان             وقطعة الرسالة وحفظ القرآن فقرأ بها ونشأ باسكندرية؛ وثمانمائة ست سنة شعبان

ونحو            الفرائض في والرحبية والسراجية ماالك ابن وألفية المذهأب في كلهأما المختصر
أبي               عند القرآن وجودأ جماعة على وعرض ذلك، وغير المنطق في العين ناظر مان الثلثين

وابن             القلقيلي السكندري والشهاب زريق بالفقيه عرف المقري خلف بن ماحمد بن بكر
وأبي             عبادأة والزين الحصيني الرحمن وعبد الهندي سعيد عن الفقه وأخذ وغيرهأم عياش
سنة               في وحج آخرين، في شيخنا ثم خير بن الكمال علي وسمع وغيرهأم النويري القسم

بعض              في وتصدر ببلده القضاء في وناب مارة غير القاهأرة دأخل وبعدهأا وعشرين خمس
ماع              الصناعة في وتقدم ذلك بسبب المكروه بعض وناله ًا، وقت بقضائها استقل ثم مادارسها

الدأب             فن في وذوق الفرائض في وبراعة وغيرهأا، العربية في وماشاركة وفضل ذكاء
 : أولها            له قصيدة عنه وكتبت وغيرهأا ببلده لقيته وقد وتواضع عشرة وحسن

ّله رعى ًا ال وردأهأا سقى أوقات
السمعا

ًا طيبه فيا سمعناه حديث
سـمـعـا

وقوله: 
بحكم خصت قد ماسائل
قضاتنا

وغـيب للـيتـيم ومال ولء

وحبس ايصا نسب كذاوضده رشد ثم قصاص وحد
 ماعقب

رحمه              صفوان لجاماع المنفذة بتربته ودأفن وسبعين سبع سنة الحجة ذي في ببلده ماات
وإيانا   .   1164الله سنة -          في ولد الحلبي الدين شهاب الماير كيكلدي بن ماحمد بن شعبان

للفقراء            وماحبة وماكارم عصبية ذا ًا خير ًا حسن ًا إنسان وكان وسبعمائة، وأربعين تسع
مان            الكثير يستحضر وصار وغيره، الحلبي البرهأان على الحديث سمع والعلماء، والصلحاء

          . تقدم     الكبير بجاماعها أيام ثمانية مارض أن بعد بحلب ماات به ويذاكر الناس وأيام التاريخ
ذلك              في مانه بوصية الفرج باب خارج الطريق قارعة على ودأفن البرهأان، شيخه الناس

الدماشقي             ماحمد الشمس الدأيب قول قبره لوح على وكتب ماشهودأة جنازته وكانت كله؛
المزين: 

جعلت الطريق بقارعة
قبـري

صـديق ماـن بالترحم لحظّى

أنـت الموالي ماولى فيا
أولـى

على يموت مان برحمة
 الطريق

 . صديقه      وكان الناصرية، خطيب ابن ذكره
بن -              1165 ماحمودأ بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن شعبان

أكثر            بشعبان ولكنه أحمد ويسمى المناقب وأبو الطيب أبو الزين المكثر أحمد
الكناني               الدين قطب بن الدين ولي بن الدين تقي ابن بغيره يعرف يكادأ ل بل

بابن         كسلفه ويعرف الشافعي القاهأري المولد المصري الصل العسقلني
    . سنة          شعبان في ولد الثالث ماحمد في ماعه يجتمع شيخنا عم حفيد وهأو حجر؛

ابن           على وعرضهما والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بمصر، وسبعمائة ثمانين
شيوخ            مان خلق على وصيه كان انه ويقال قريبه وسمعه وغيره، الملقن

المجد          أبي وابن والتنوخي والبناسي الملقن وابن والهيثمي كالعراقي القاهأرة
بن          الدين وناصر البشيطي والصدر القاياتي والفخر والمطرز الشيخة وابن

وولده         جماعة بن والشرف البالسي والنجم والسويداوي والحلوي الفرات
وماحمد             الحموي خواجا بن أحمد ابن ماحمد الله عبد وأبي الصردأي والتاج العز
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الحكار           يوسف بن ماحمد والشمس الزواوي الدائم عبد بن يوسف بن
فأسمعه          اسكندرية إلى به وارتحل وخلق؛ الذرعي ابنة وماريم والفرسيسي

الموفق           بن الدين وناصر الخراط وابن ماوسى ابن التاجين على ًا أيض
ماعه           فسمع ًا أيض الشام إلى استصحبه ثم وطائفة الهزبر بن والشمس
ودأماشق         والخليل المقدس وبيت والرمالة ونابلس وغزة وقطيا بسرياقوس

بعض            به أخبرني حسبما عليهم سمعه ماا شيوخه جميع على وغيرهأا والصالحية
لم              فإنني يبعدنا ول مانه ذلك أسمع لم ولكنني شيخنا مان سمعه وأنه أصحابنا

أجاز               مان غالب له أجاز وكذا فيها واسمه إل هأناك قرىء ماما بشيء طبقة أر
وهأو              العلئي بن الخير وأبو الذهأبي بن هأريرة أبو مانهم ًا أيض جميعهم أو لشيخنا

فكتب            الجزاء كتابة في استعماله رام قد شيخنا وكان ًا، وشيوخ ًا سماع ماكثر
في              ًا أيض قريبه خدماة في ووصل النبوية المدينة وزار وحج ترك، ثم بعضها له

صوفية            في ونزله خدماته ولزم دأونها فما حلب إلى وثلثين ست سنة
في            يزل ولم القديمة ماجالسه في عنده يحضر وكان غيرهأا وفي البيبرسية

ذلك               إن ويقال يكفيه ماا له وقرر ولده بأماره فقام ماات حتى ظله وتحت رفده
ًا             وقت بسببه انقطع توعك له وحصل بصره وكف له؛ والده مان بوصية كان

السمع             صحة ماع لكن حركته وضعف تعلله تزايد ثم لسانه ثقل إلى وأدأى
نفسه             على اقترفه لعله ماا ذلك بجميع عنه يكفر أن وعسى العقل وثبوت

حدث             وقد الستقاماة ولزم وأناب تاب أن بعد إل عرفته فما وبالجملة قبل؛
المطولة            الكتب مان جملة عليه وقرأت القدمااء عنه أخذ الكتب مان بالكثير

عنه              به انفردأت ماا إل علي تقرأ ل لي يقول شيخنا وكان والمشيخات، والجزاء
وكان             ماوته، بعد عنه أكثرت قد نعم وجودأه ماع لذلك خاطري انشرح فما

ماع               البر بعض إليه ذلك جر وربما يتضجر أو يمل أن قل التحديث على ًا صبور
        . تسع   سنة رماضان عاشر الحد ليلة في ماات والقناعة النفس شرف

رحمه            سنقرية القرا بتربة ودأفن الحاكم بجاماع الغد مان عليه وصلى وخمسين
. وإيانا  الله

1166     . سنة -      الخرة جمادأى في وسط البكتمرية الخانقاه شيخ ابن شعبان
وظهر             قيمة له وكانت سلبها وأخذ تربة في فخنقها امارأة خدع لكونه اثنتين

فاعترف             ضرب ولده على قبض فلما بالخزانة وحبس أبوه أخذ أن بعد أماره
.      . إنبائه      حوادأث في شيخنا قاله وسط ثم سمر أن بعد فقتل

الصبح -          1167 في ًا خصوص للجماعات ماديم خير عاماي رجب أبو شعبان
  . سنة           ماات أهألها مانه يستضيء قنديل عن له ماجيئه في ينفك ول بالمنكوتمرية

. الله    رحمه وخمسين ست
وغيره -            1168 بكر أبي ولده أم زوجته والد الحلوي بن البدر صهر شعبان

ماتوجه            وهأو وأربعين خمس سنة القعدة ذي في ماات الضرب؛ دأار وبواب
. صهردأ          الضرب دأار في بعده واستقر بيوم الحرام قبل لمكة

 
1169   . ماقلً -         ًا فقير كان ًا جد والطروش أبوه الخاص الجابي حسن بن شعيب

وصار            التجليد صناعة في به وتدرب الماشاطي المظّفر خدم مامن الغاية إلى
في            يتكلم وصار الحنبلي العز إلى وتوصل حاله فترقع الماشاط بيوت يعمل

في           التكلم إلى وارتقى فنتج وغيرهأا للحرماين نظّره تحت الجارية الوقاف
خال           لكونه إليه المشار أخيه بسفارة الماشاطي الشمس أيام الحنفية أوقاف
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للحرماين          الجهتين يحمل وسافر طرش بحيث عماماته وكبر واستمر زوجته
فوثب              فيه هأو ماا الغري المغربي بن الشمس عليه استكثر أن إلى مارة غير

ثم                الجهتين مان أزيل أن إلى أماره وآل شرحه في خير ل ماا بينهما وكان عليه،
وبلغني            ماستريح، غير أنه ويزعم الخميمي ابن عند خاصة الحنفية لوقاف عادأ

. حرفته       أهأل خيار مان كان والده إن
1170.         . المجاذيب -     مان القاهأرة في يعتقد كان مان أحد الله عبد بن شعيب

   . في          شيخنا قاله الروم حارة يسكن وكان عشرة؛ إحدى سنة رجب في ماات
كرامااته،           مان وغيره القمصي الجلل لنا حكى بالحريفيش يعرف وكان إنبائه

. بعضها         البشيطي الناصر عبد بن سليمان الصدر في وأسلفت
1171. وخمسين -        خمس سنة ماات الجرائحي، المعلم شفارة
1172  . بها -           ماات المكي الحسني الشريف رمايثة بن مابارك بن علي بن شفيع

.    . فهد     ابن أرخه وخمسين تسع سنة المحرم في
1173.     .    . ستين -    سنة ًا تقريب ماات ًا زاهأد ًا صالح كان المغربي الجبلي شقرون

 : نظّمه  ومان
ًا شربت فاسـتـنـار عتيق
بـسـره

نشره وأهأدى فؤادأي
لجـوارحـي

في تشعشع روح بل فصرت
الورى

بوارق مان إل ذاك وماا
سابـحـي

. المغاربة    أصحابنا بعض أفادأنيه
الماضي -           1174 بديد ووالد عجلن بن حسن السيد عتيق الحسني القائد شكر

        . وأربعين     خمس سنة الولى جمادأى في بها ماات بركات سيده لولد ماكة ووزير
بنى              سنين وبعد عليه يوقف وبآخر ًا رباط يجعل بيوته مان ببيت أوصي أن بعد

. عليه     البيت ووقف ًا رباط ابنه
1175.        . وثمانين -     ثلث سنة المحرم في بمكة ماات للسفل شيخ المكي شكم
له -             1176 نظّير ل فردأ وهأو فاء، وآخره خفيفة مايم ثم المعجمة بضم شماف

     . فرج،      الناصر سيده بعد خدم الماضي الحنفي خضر الفاضل والد النوروزي
         . نحو     عن وسبعين سبع سنة الول ربيع في ماات وأربعين ثمان سنة في وحج

ًا           خير وكان الكبير؛ والدوادأار الشافعي فيه ماحفل في عليه وصلى الثمانين،
وهأو            القرآن مان يحفظ ماا ويتلو الصلوات على يحافظ جنسه لبناء بالنسبة
   . عطاء            بن شمس الخير إل قيل فيما يعرف ول ًا مارار يوم كل آخره مان جزء

.   . ماحمد  في الهروي الله
1177.       . يوسف -    بن ماحمد بن ماحمد هأو التاجر العقعق شمس
الحسني -            1178 نمي أبي ماحمد بن شميلة بن حازم بن ماحمد بن شميلة

لشجاعته؛.           ماكة أماراء عند ًا مارعي النمويين الشراف أعيان مان كان المكي
. دأنيا             بعض مانه ونال الشرف؛ بن الناصر أيام واليمن الظّاهأر أيام ماصر دأخل

الستين             عشر في وهأو بالمعلة ودأفن بمكة عشرة تسع سنة المحرم في ماات
. الفاسي.   ذكره ًا ظن

الحفيصي -            1179 أحمد ويسمى قاسم بن ماحمد بن سالم بن ماحمد بن شميلة
المكي-        -     مانها فخذ السعدي باليمن كبيرة قبيلة حفيص لبني نسبة بالتصغير

ماآثر             بعض وله الجملة في خير فيه وكان بها، رأيته لصاحبها جدة ماباشر
شوال              في بمكة ماات تعطل ثم مادة الناس به انتفع شبيكة باب خارج كسبيل
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. الماضيين        وخرسان راجح والد وهأو وستين إحدى سنة
1180     . بها -       الكائن الحريق في أصيب النبوية المدينة خدام أحد الطواشي شند

. الله       رحمه وثمانين ست سنة رماضان في
1181      . السيد -     ابن عنه فأخذ شيراز قدم الشافعي الكرمااني السلم شهاب

. بالعلم    ووصفه الدين عفيف
بن -             1182 الماين أخت ابن ماخلوف بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن شهاب

. بالقاهأرة.     ماني سمع مامن النجار
إحدى -            1183 على ماكة صاحب صهر النموي السيد رمايح بن عجل بن شهوان

       . عليه      وصلى وتسعين اثنتين سنة في ماات بركات ابنة فاطمة ًا أيض وأماه بناته؛
. دأفن   ثم بمكة

1184    . شعبان -        في بمكة ماات التبريزي الخواجا علي بن ماحمد بن شيخي
ابن              أحمد أباه سمى ماكة تاريخ في ورأيته فهد، ابن أرخه وستين، خمس سنة

 . ماكة     سكن الدباغ وقال علي،
1185   . ماوت -        بعد صار المجنون بشيخ ويعرف برقوق الظّاهأري الحسني شيخ

حلب،           إلى برسباي الشرف ونفاه النوب؛ رؤس ومان عشرة أماير المؤيد
      . كان        انه غيره زادأ العيني، أرخه وثلثين إحدى سنة الخر ربيع في بها وماات

. ماعرفة         عدم ماع وطيش خفة نوع عنده الجنس تركي
1186        . خدماته -   إلى وأقربهم برقوق الظّاهأر ماماليك أجمل كان الخاصكي شيخ

   . قال          شيخنا؛ قاله والدته زوج الله فتح الدين فتح القاضي وكان به وأخصهم
وفيه            ماعرفة لديه الحسن فائق الجمال بارع كان انه المقريزي بخط ورأيت
توجه            اللذات في ًا مانهمك ًا ماعجب ًا صلف ًا نابه جيد وفهم للعلماء وماحبة حشمة

. إحدى       سنة أوائل في فمات الكرك إلى
1187       . بعد -     ثاني أمايراخور صار أن إلى تنتقل التابك بيبرس الركني شيخ

     . رابع       الربعاء ليلة في ماات وطبلخاناه برسباي الشرف أيام في مايق سودأون
وزادأ            العيني أرخه بحمرة، كثيرة أيام تمرض بعد أربعين سنة المحرم عشري

. نفسه            على واسراف دأعابة ماع المحاضرة حلو ًا حشم ًا كريم كان انه غيره
عدة -         1188 في تنقل بالمسرطن، ويعرف برقوق الظّاهأري السليمان شيخ

. دأماشق           خارج ثمان سنة الخر ربيع في وماات طرابلس، مانها نيابات
1189     . برقوق -      الظّاهأر أماراء مان كان الخاصكي بشيخ ويعرف الصفوي شيخ

إلى             يوماه مان فخرج غزة نيابة ثمانمائة سنة المحرم في ألبسه دأولته وأعيان
بطالً           بالقدس القاماة في وسأل الغد مان استعفى ثم السرياقوسية الخانقاه

المقادأسة            لشكوى المرقب حبس إلى نقل أن يلبث فلم إليه وتوجه فأجيب
. إحدى             سنة الخر ربيع في به وماات الفسادأ؛ مان واكثاره لبنائهم تعرضه مان

جميل           ًا شاب كان فقال ترجمته العيني وطول عقودأه في المقريزي ذكره
بعض           في ًا ماشارك الذى قليل والذوق المعرفة كثير ًا سخي ًا ماحتشم الصورة

في           ًا ماحب العقيدة صحيح كان ولذا الطحاوي، عقيدة يحفظ بل المسائل
الملهأي          على وأقبل تغير ثم المسائل عليهم يلقى وماجالستهم العلماء

أن            إلى أماره وآل أفادأ، فما ًا مارار وغيره السلطان ونصحه المساخر، وعشرة
وصدر           الملوك، لتحفة ًا لطيف ًا شرح له وصنفت قال وأبعده، السلطان نفاه

الخاصكي          شيخ وأظنه قلت ماجلس أماير الخاصكي الصفوي بشيخ ترجمته
. فيحرر  الماضي
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الجركسي -         1190 النصر أبو المؤيد برقوق الظّاهأري ثم المحمودأي شيخ

ماما.            شيخنا مانه سمعه فيما فإنه وسبعمائة سبعين سنة ًا تقريب ولد الصل
أو             وثمانين ثلث سنة أول في للقاهأرة قدوماه كان وماعجمه إنبائه في ذكره

ابن              وهأو برقوق الظّاهأر والد أنص فيها قدم التي السنة في قبلها التي آخر
تسلطنه           فقبل الظّاهأر على الصورة جميل وهأو فعرض سنة عشرة اثنتي

الخواجا             فاشتراه ماات أن يلبث ولم الثمن في فاشتط جالبه مان شراءه فرام
وقدماه           لذلك ًا ماحمودأي فنسب يسير بثمن المماليك تاجر اليزدأي شاه ماحمودأ

الفروسية           فتعلم ًا ذكي ونشأ فأعتقه فأعجبه العساكر أتابك حينئذ وهأو لبرقوق
الخيل          وسباق والصراع بالسيف والضرب النشاب ورماى بالرماح اللعب مان

وحسن            القاماة وكمال الصورة جمال ماع ذلك جميع في وماهر ذلك وغير
واختص             السقاة، في ثم الخاصكية في ثم الكتابية في كان ماا وأول العشرة

إلى              والميل التهتك عن مارة غير نهيه بسبب عليه غضبه ماع الغاية إلى بسيده
بامارة             عليه أنعم ثم أبعده ول وظيفته عن يعزله لم ولكن والطرب اللهو

سنة             صفر عشري ثاني في وذلك شقحب وقعة بعد الثانية سلطنته في عشرة
مانطاش            فتنة في ماماليكه مان ذلك قبل سجن مامن وكان وتسعين، أربع

ففعل             ًا ماسجد يجعلها أن مانها تعالى الله نجاه إن حينئذ ونذر شمائل؛ بخزانة
إحدى            سنة الحاج على وتأمار سنة وعشرين بضع بعد سلطنته في ذلك

ماع             خرج حلب اللنك نازل ولما طرابلس في وناب أستاذه ماوت بعد وثمانمائة
في              استمر أسر لما أنه وهأي عجيبة بحيلة اللنك مان خلص ثم فأسر العساكر

وألقى            رحيلهم وقت فاغتنم رجعوا ثم دأماشق فارقوا أن إلى اللنكية أسر
إلى              توصل ثم صفد عمل مان قرية إلى فمشى الله وستره الدواب بين نفسه

الوالي             فبالغ قطيا إلى البر في ماشى ثم الطينة إلى البحر وركب طرابلس
خيلًفركب              له وقدم واعتذر يعرفه لم لكونه جفاه كان أن بعد إكراماه في

وجرت             الشام نيابة ولي ثم طرابلس لنيابة أولً كان كما وأعيد القاهأرة ودأخل
مان              ترجمته في إليه وأشير بل الحوادأث في ذكر ماا والحروب الخطوب مان له

وكانت            ومالك ماعجمه؛ في بعضه شيخنا ذكر وكذا الناصرية، خطيب ابن تاريخ
في            وأقام أيام؛ وثمانية أشهر وخمسة سنين ثمان السلطنة في كونه مادة
وكان            شيخنا قال وسلطان؛ وأتابك وماتغلب نائب بين ماا سنة عشرين الملك

ًا            ماتواضع العدل في ًا ماحب الحق إلى الرجوع كثير الهمة عالي ًا شجاع ًا شهم
يحب          جرائمهم؛ عن ويصفح أصحابه إلى ويحسن ويكرماهم العلماء يعظّم
حدث           أنه ماعجمه في وقال جمة، وماحاسنه ًا ماستتر لكن والمجون الهزل

أنها           وذكر بخطه أخرجها ماعينة بأجازة البلقيني السراج عن البخاري بصحيح
يحب            وكان ماجالس، عدة عنده وحضرنا يفارقها ل أسفاره في ماعه كانت

في         ًا مافرط وكان وحملته الشرع ويعظّم ويكرماهم ويجالسهم العلماء
قضائها،             إلى بادأر عارض له عرض وإن يقطعها ل الصلة في ًا ماحب الشجاعة

بابن            فظّفر إبراهأيم ولده جهز ثم بقيسارية له وخطب ًا حصون وافتتح قال
ماات            ثم إبراهأيم ابنه ماات الكتمان عين أصابته ولما ًا أسير وأحضروه قرماان

في              ذكرت وقد قال وعشرين أربع سنة المحرم أول في وذلك بقليل بعده هأو
وعفا              الله ساماحه ماثله أين وأين به يعاب كان وماا ماحاسنه مان ًا كثير الوفيات

        : دأينار     ألف ألف الخزانة في كان ماات لما تاريخه في العيني وقال عنه،
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دأينار             وفيها السنة تضم فلم قيل ماا على الذهأب مان دأينار ألف وخمسمائة
ذرية              مان انه ويقال كرماوك لهم يقال الجراكسة مان طائفة مان وهأو قال واحد،

كرماوك             وكان كرماوك بن جرباش بن طحا بن سرمااس ابن ركماس بن اينال
الجوهأر           سماهأا أرجوزة سيرته في العيني وعمل نسل، وكذلك طائفته كبير

البين              غراب يعب مان العين قذى سماه جزء في أفردأه ماا شيخنا مانها انتقد
وماؤرخ             وأدأيب عالم كل له قرضه حافل ماجلد في ناهأض ابن أفردأهأا وكذا
كراس           مان أكثر تاريخه في وترجمته الناصرية خطيب ابن وقال وحبيب،

ًا             عفيف المقدار جليل الهمة عالي ًا جوادأ ًا أدأيب ًا مااجد ًا ماهيب ًا مالك كان انه ونصف
يمل            الوقائع في ًا ماظّفر الركاب خفيف الصدر واسع الشكل تام الماوال عن

وخبرة           وإقدام وصبر وأناة وحلم عظّيمة سطوة ذا القلب؛ ويرجف العين
بن            الناصري بيت إلى وعشرين اثنتين سنة في نزوله وتكرر انتهى، كامالة

وضربان              رجليه ألم مان به ماا ماع ماتستر غير البحر في وعام ببولق، البارزي
       : ويجالسهم   العلم أهأل يحب ًا ماقداما ًا شجاع كان المقريزي وقال المفاصل؛

ينكر        ول له ويذعن النبوي الشرع  ويجل
ذلك              يعجبه بل الشرع قضاة إلى يديه بين مان يمضي أن مانه الطالب على

مان            شيء إلى ماائل غير أحكاماهم؛ في القضاة ماعارضة أمارائه على وينكر
حتى              يشح ًا بخيلًماسيك كان لكنه ًا أحيان التهجد إلى الليل في قيام له البدع

ًا           سباب فحاشا المنكرات بأنواع يتظّاهأر ًا ماعياب ًا حسودأ ًا نكد ًا غضوب ًا لجوج بالكل
أكبر             وهأو لهم ماضيع ول فيهم مافرط غير لصحابه ًا حافظّ المهابة شديد ًا بذيئ

نيابته             أيام والفتن الشرور مان يثيره كان ماا لكثرة والشام ماصر خراب أسباب
البلدأ             ونهب المظّالم كثرة مان مالكه أيام في أفسده ماا ثم ودأماشق بطرابلس

بغير           عليه قدروا ماا ويأخذون الذلة يسوماونهم الناس على أتباعه وتسليط
قبيل               اللم وتزايد السقام تنوع بعد وفاته وأرخ دأين؛ مان ناه ول عقل مان وازع

خارج            عليه وصلى الخمسين، على أناف وقد المحرم تاسع الثنين يوم ظهر
كبير             دأفنه يشهد ولم العصر، قبيل بالقبة فدفن جاماعه إلى وحمل القلة، باب

عبرة،            أعظّم فيها ماوعظّة اماره في واتفق قال والمماليك، الماراء مان أحد
مان              بعض بمنديل فنشف بها ينشف مانشفة له توجد لم غسل لما انه وهأو
صعيدي               صوف مائزر له أخذ حتى عورته به تستر مائزر له وجد ول غسله حضر

بها               الماء عليه يصب طاسة له وجد ول به فستر جواريه بعض رأس فوق مان
      . بباب        الذي كالجاماع ماآثر وله قلت المال مان خلف ماا كثرة ماع غسله حين

بعد              ًا ترخيم أحسن ول زخرفة مانه أكثر السلم في يعمر لم انه قيل زويلة
بالمقياس           خطبة عمل وكذا لنذره، توفية شمائل خزانة وأصله الماوي، الجاماع

وعمل          وماكاتب، سبل وعدة بالجيزة الخروبية المدرسة وله الروضة؛ مان
مانظّرة           وعمر هأناك؛ ماخيم في بنفسه ونزل المهراني مانشية تجاه ًا جسر

ورام            ًا كثير ًا شيئ عليها صرف الخراب التاج مان بالقرب التي وجوه الخمس
عقودأ             مان كراسين نحو وترجمته ذلك؛ غير إلى تم فما حوله بستان انشاء

.     . ماضى    الركني شيخ هأو وطبلخاناه أمايراخور شيخ المقريزي
1191        . السيد -    عن أخذ مامن العربية في ًا بحر كان الدين إماام شيفكي

. ترجمه        وهأو بمكة المرشدي الول عبد وعنه الجرجاني

المهملة   الصادأ حرف
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صالح   اسمه مان
الردأادأ -              1192 بن الشهاب بن الدين علم ماحمد بن بكر أبي بن أحمد بن صالح

الشيخ           طريق اقتفاء في أبيه ماذهأب على سلك اليماني، القرشي التيمي
مازعجة            وحركة فهم السماع في وله وشعر، ذوق له وكان الجبرتي، إسماعيل

 . الله  ساماحهم
بن -              1193 الدين صلح أحمد بن عمر بن أحمد بن صالح بن أحمد بن صالح

قاضيها           سبط توءماان وهأما التي، عمر أخو الحلبي السفاح بن الشهاب
        . ابن  على وأحضر وسبعمائة، وتسعين خمس سنة ولد النصاري الشرف

كتابة              أبوه ولي لما ثم النحو في ًا شيئ وقرأ صديق، ابن على وسمع أيدغمش،
إلى            ًا ماتودأدأ ًا ماحتشم وكان أبيه؛ عن وناب الدست، توقيع في استقر السر

        . خمس   سنة الخرة جمادأى في الطاعون في ماات العقل وافر الناس
. إنبائه.     في شيخنا قاله وعشرين

عجيل -               1194 بن ماوسى بن أحمد بن بكر أبي بن يحيى بن بكر أبي بن صالح
   . جده        بقرية ناب عجيل بابن كسلفه ويعرف اليماني، الركن بن الشهاب

وكان             وخمسين؛ أربع سنة في ماات أن إلى ماوسى بن أحمد الفقيه العلى
. الله    جليلًرحمه ًا فقيه

الدين -              1195 تقي سالم بن ماحمد بن الناصر عبد بن سالم بن خليل بن صالح
     . وسبعمائة؛      وثلثين أربع سنة ولد المقدس بيت نزيل الشافعي الغزي الكناني
بالمسلسل           فحدثه المقدس ببيت شيخنا ولقيه الحكم؛ في وناب وتقدم وتفقه

الصغرى           المرستان قاضي ماشيخة عليه وقرأ شيخنا، يظّن فيا الميدوماي عن
وجزء            عرفة ابن جزء الميدوماي على لها بسماعه السمعاني سعد أبي تخريج
    . ماعجمه.         في شيخنا ذكره المقدس ببيت أربع سنة القعدة ذي في ماات الدارع

. عقودأه    في والمقريزي وإنبائه؛
1196 . مامن -           ماكة نزيل الشافعي الضرير البصري حسين بن صالح بن صالح

وحضر             وغيره، فهد بن التقي وسمع يروطي؛ والد النجار عمر على بالسبع تل
والصياح          الصخب يكثر وكان وغيرهأما، والبرهأاني الهيثمي البركات أبي دأروس

.        . وثمانين  سبع سنة المحرم في بها ماات يقام وربما
1197.     . وأربعين -      بضع سنة ماات فاس وزير صالح بن صالح
نزيل -            1198 المغربي السلجماسي الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن صالح

. ذلك             بعد وماات وسبعين؛ ثمان سنة في بها الموفق رباط كتب فهرس ماكة؛
الدين -             1199 علم القاضي شيخنا صالح بن نصير بن رسلن بن عمر بن صالح

البلقيني           العسقلني الكناني حفص أبي السراج السلم شيخ بن البقاء أبو
 . ولد           العلى صالح أصوله مان بلقينة سكن مان وأول الشافعي القاهأري الصل

وسبعمائة           وتسعين إحدى سنة الولى جمادأى عشر ثالث الثنين ليلة في
التراويح            للناس به وصلى القرآن، فحفظ والده كنف في بها ونشأ بالقاهأرة،
النحو           وألفية والعمدة وتسعين، تسع سنة في والده بمدرسة العادأة على

آخره،           إلى ثم مان والمنهاج النفقات إلى لبيه والتدريب الصول ومانهاج
أخيه           على وجميعها وجماعة العراقي والزين أبيه على ماحافيظّه بعض وعرض

في            عليه وصحح دأروسه وحضر والده يدي بين الفتاوي يرمال ًا أحيان وكان
فلزم            الحفظ؛ وسرعة الذكاء في غاية الدنيا مان ماتقللً ًا ماتصون وكان التدريب،

في           وانتفع العلوم، مان وغيرهأا والحديث والعربية وأصوله الفقه في الشتغال
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وكتب             به؛ انتفاعه جل كان حتى بالهروي عزله حين ًا خصوص بأخيه كله ذلك
المجد             عن وغيره الفقه في أخذ كذا عليه، وقرأهأا جملة تصانيفه مان بخطه
جماعة،          بن العز عن الصول وفي الغراقي، والشمس والبيجوري البرمااوي

العراقي          الولي عن الحديث وفي الشطنوفي الشمس عن النحو وفي
بعضها           في اسمه أثبت المملي ورأيت الهيثمي بحضور أمااليه مان ماجالس
وأشياء           للبيهقي النبوة دألئل وختم للنسائي الجمعة جزء والده على وسمع

الفخر              ماشيخة بعض عليه هأو قرأه بل بخيد، ابن جزء حجي بن الشهاب وعلى
في            ذلك وغير المستملي النعيم أبي شيخنا تخريج عشارياته أخيه على وسمع

شيخنا          باستدعاء وآخرون التنوخي له وأجاز الشرائحي، بن كالجمال آخرين
وغيره،.            ظهيرة بن الجمال الحافظ ولقي عشرة أربع سنة في وحج وغيره

الفتاء              في له وأذن تقدم؛ حتى لخيه ًا مالزما يزل ولم دأونها فما دأماياط ودأخل
المفنن،          بالعالم ووصفه القضاء، إلى وعودأه الهروي عزل بعد والتدريس

فيها           ليتمرن الخطبة النسخة ابن فيه أحدث حين الحسيني بالمشهد وخطب
خلعة،           الختم يوم وألبسه الصصلي اينال الماير عند البخاري وقرأ وبغيره،

عن             القضاء في وناب لخويه؛ وقع كما الدست توقيع في استقر حتى وعاونه
 : بالنحرارية          ًا مايعادأ عمله عقب الدأب أهأل بعض وأنشده بدمانهور أخيه

الحبـر إماامانا النام وعظ
الـذي

فضل كبحر العلوم سكب
طافـح

بعلمه القلوب فشفا
وبـوعـظّـه

مان سوى يشفى ل والوعظ
صالح

الفتح            أبي ابن عن تلقاهأا الملكية بالمدرسة شاب وهأو الفقه ودأرس وغيرهأا
والميعادأ           التفسير دأرس عن أخوه له رغب ثم العشرين قبل البلقيني

ارتفع            حافلً ًا إجلس ذاك إذ فيها وعمل وعشرين احدى سنة في بالبرقوقية
كان             القاضي أن بحيث الهروي ماناظرات في بذكره أخوه نوه وكذا به ذكره

ًا               وأدأب مانه ًء حيا أجاب فما أخيه عن ًا عوض القضاء يوليه أن رام المؤيد أن يخبر
ماعه            سافر حين ططر الظّاهأر بالسلطان العيد لخطبة ًا أيض أخوه وقدماه ماعه

ارسال            وصادأف ًا جد ًا ضعيف أخاه فوجد قطيا مان لتلقيه الترجمة صاحب وبرز
مان            عيد أول لكونه به الخطبة في المشقة يتجشم أن يأماره السلطان

السلطان           حينئذ فخطب الصالح هأو فكان يصلح مان فليعين وال سلطنته
لما           ولذلك عالم أنه أنفسهم في واستقر صوته جهورية فأعجبهم بالعسكر

فيه            عنده وحضر عليها والنظّر الخشابية تدريس في عوضه استقر أخوه ماات
اخراجهما           الظّاهأر ورام ماات، حتى فيها واستمر وغيرهأم شيوخه مان الكبار

كله                ذلك مان الله ماكنه فما جملة ماصر مان اخراجه رام بل أخرى بعد مارة عنه
بالديار           الشافعية قضاء في العراقي الولي شيخه صرف بعد استقر ثم

مان            وأكثر سنة فأقام وعشرين ست سنة الحجة ذي سادأس في المصرية
ماجموع             في وليته مادة كانت حتى صرفه ثم لذلك عودأه وتكرر وصرف، شهر

بمدرستهم           الميعادأ وعقد سنة؛ ونصف سنة عشرة ثلث سبع وهأي المرار
بالشريفية         والفقه بالحسنية والفتاء والميعادأ بالقانبهية الحديث تدريس وولي

ذلك            كل بينت كما الحاكم وجاماع البيبرسية الخانقاه ونظّر نظّرهأا ماع بمصر
سريع            الحافظّة قوي ًا عالم ًا فقيه ًا امااما وكان الصر، لرفع والذيل المعجم في
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ل           بحيث ماخاطباته في العراب عدم يتحاشى ًا فصيح العبارة طلق الدأراك
التودأدأ             كثير الصالحين في العتقادأ حسن فاذة ول شاذة ذلك في عليه يضبط

صدور             في ووقع جللة له ًا ماهاب للسلم ًا فاشي المحيا طلق ًا بشوش ًا بساما اليهم
والفوائد          المتون مان لكثير ًا ذاكر ًا فكه المحاضرة لطيف والعاماة الخاصة

الهروي          لمناظرة يقدماه أخوه كان حين حصلها التي والمبهمات الحديثية
والحوادأث         الوقائع وكذا والشعار والمواعظ الرقائق مان لجملة ًا ماستحضر

بعض            كان حتى ولسانه بقلمه وأنشأ لجاهأه باذلً الكتب بعارية ًا سمح العلمية
ًا             مالك يهاب ل ًا ماقداما ًا شهم المفرحات مان يديه بين الحضور إن يقول الفضلء

والدماعة            والرجوع الغضب سريع لوماه إلى تؤدأي ربما بادأرة ذا ًا أماير ول
زلت              تتبع مان ًا ماعرض إليه اعتذر مان قبول عن يتوقف ل الصدر سليم والكتابة

بذلك،             ماجلسه في يشتغل مان يمنع ربما بل بتنقيصه ماشتغل غير يناوئه مان
في               ًا خصوص قبله فيه حالً أحسن إليه أشرت ماا غالب في عمره آخر في وهأو

ومالبسه          ماأكله في ماتأنق غير المداراة ومازيد بالتقصير والعتراف التواضع
إليه             يهدي ماما باليسير يقنع عنه سائل غير بجاهأه أتباعه يحصله عما ماتغافلً

وكذا             قصائد عدة فيه النواجي الوقت ولشاعر شرحه يطول ماما ذلك غير إلى
وحضر            والفتاء للوعظ وكذا ًا قديم العلم لنشر تصدى وقد الفضلء، مان لغيره
وأخذ           الفاق، في فتاويه وطارت والرفاق الشيوخ مان السادأة وعظّه ماجلس
تلماذته              مان الفضلء أكثر صار حتى أخرى بعد طقة ناحية كل مان الفضلء عنه
تخطى            انه يقول القاياتي وكان صيته، وبعد اسمه واشتهر بأشياء حدث وكذا

وأفرادأ           يكمله لم البخاري على ًا وشرح ًا تفسير وصنف التدريب بحفظ الناس
بل            الروضة على أخيه حواشي والتقط نفسه فتاوي مان والمهم أبيه فتاوي
وأكمل             والده وترجمة ترجمته مان كلً وأفردأ عليها وأخيه أبيه حواشي بين جمع

اشتراط             في المفيد القول وله المهمات، على أبوه كتبه ماا وبيض أبيه تدريب
الكتابين           في أثبته ماما وغيرهأما والتذكرة والخطب التوحيد كلمتي بين الترتيب
عليه              قرأت وقد الوسط مانهما كل في يقع قد ونثر نظّم وله اليهما المشار
بالفتاوي           الي أرسل وربما والفتاء بالتدريس لي وأذن دأروسه وحضرت أشياء
ويثني            بل الجماعة سائر على ويقدماني يجلني وكان تصنيف غير لي وقرض

على           واستمر والخال، والم للب والجدين والعمين كالبوين الهأل سائر على
خاماس             الربعاء يوم في قليلً توعك أن بعد ماات حتى ماكانته وعلو جللته

جم             ماحضر في الحاكم بجاماع الغد مان عليه وصلى وستين ثمان سنة رجب
الشهيرة          بمدرسته والده بجوار ودأفن الحنفي؛ القاضي الشحنة ابن تقدماهم

بعده            يخلف ولم فقده، على الناس وتأسف يقرؤن ًا أياما قبره على وأقاماوا
. وإيانا    الله رحمه ماثله

 
سنة             1 ماات ينبوع الزيدية قاضي صالح بن ماحمد بن غنيم بن عوض بن صالح

. وستين  ست
1     . للشافعي      الحديث اختلف سمع مامن المغربي مااضي بن عيسى بن صالح

بقراءتي.
1  . جده            كان الصمادأي سالم بن دأاودأ بن عيسى بن ماحمد بن عيسى بن صالح

بصري،            قبلي بصمادأ زاوية لسلفه وبنيت القادأر عبد الشيخ ماريدي مان سالم
وكلمة           وشهرة أتباع وله ًا كثير الواردأين يضيف فكان بزاويته هأذا ونشأ
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     . خمس       سنة رماضان في ماات وماواش مازدأرعات ماع البر أهأل عند ماسموعة
.     . إنبائه    في شيخنا ذكره السبعين نحو عن وعشرين

المرادأي             1 ماياس بن الفضل بن ماحمد بن أسعد بن أحمد بن قاسم بن صالح
   . سنة        في ولد صالح بالشيخ ويعرف الصحراء نزيل الحنفي الصنعاني اليمني

وغيره،          القرآن فحفظ بها ونشأ صنعاء، بمخلف وثمانمائة وثلثين ثلث
ثلث             سنة في ارتحل ثم الدين وأصل والعربية الفقه في قليلً هأناك واشتغل
سنة            رماضان في فدخلها القاهأرة إلى البحر ركب ثم وجاور فحج وخمسين
أخذه           ماما وكان والعربية؛ الفقه في الشمني التقى فلزم وخمسين خمس

التقي           عن أخ وكذا بخطه، وكتبهما للنقاية وشرحه للمغني حاشيته عنه
الكافياجي         وعن وغيرهأا الدين وأصول والبيان والمعاني المنطق الحصني

وعن             أصولهم في الدين حميد عن بها فأخذ الشام إلى وسافر الفقه؛ أصول
في             الدين ظهير مال على فقرأ لتبريز وتوجه البحار، لدرر شرحه شيخ مال

الكاف          -   بفتح الكندي الرحيم عبد مال عن فأخذ الري وإلى والبيان المعاني
القاهأرة             إلى رجع ثم سنين خمس غيبته في ودأام الري، في لمدينة نسبة

العربية           في وتميز الفضلء، وأقرأ للبناسي ًا رفيق وحج بها، الصحراء وقطن
تقلله         ماع والفصاحة بالصلح وعرف والبيان، والمعاني والمنطق والصرف

القضاء           في النيابة عليه عرض بحيث الدنيا لبني مازاحمته وعدم وانجماعه
فأبى.

عمر             1 أخو المكي المرشدي يوسف بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن صالح
      . عياش،      ابن عن القراءات أخذ مامن الماام الطبري المحب بني وخال التي

مادة              بها ودأام وسلم؛ عليه الله صلى له مانسوبة شعرة مان بجزء للهند وسافر
سبع              سنة صفر في وماات ًا ساكن وكان ماكة؛ بهم قدم ثم الولدأ بعض ورزق

. عليه    الصلة وشهدت وتسعين
1  . سنة           ماات بالتكرور المالكية فقيه اليافوري دأاودأ بن أحمد بن ماحمد بن صالح

.    .       . أحمد  أخيه في الناشري علي بن ماحمد بن صالح وأربعين ثلث
علم             1 أحمد بن ماحمد البقاء أبي البهاء بن ماحمد النجا أبي الجمال بن صالح

. الضيا            بابن كسلفه ويعرف التي ماحمد القسم أبي أخو الحنفي المكي الدين
فحفظ            بها ونشأ بمكة؛ وثمانمائة وخمسين أربع سنة الخرة جمادأى في ولد

أبيه             دأروس وحضر بمكة، ماني سمع بل عليه عرضها مامن وكنت ًا؛ وكتب القرآن
أخيه             ماع فأقام وفاته سنة في القصرائي الماين صحبة القاهأرة وقدم أخيه ثم

ول            بفضيلة يذكر ولم وغيره، الكركي للبرهأان وتردأدأ بمسجده ثم نظّره تحت
فبلغه              وتسعين سبع سنة في ًا بحر للقاهأرة توجه وقد المعنى، هأذا في له هأمة
ورجع              القاهأرة، إلى عادأ ثم ماكة إلى رجع ثم المدينة إلى فالتفت بها الطاعون

. وأغلى            أعلى وذاك عظّيم؛ تباين الخوين وبين وتسعين؛ ثمان سنة ماوسم ماع
 

واختلف             1 علي بن ابراهأيم بن ماحمد بن أحمد بن ماوسى بن ماحمد بن صالح
ًا           ماولد المدوكالي الرياحي الحسني ماحمد أبو الدين ماجد الشيخ بعده فيمن

 . ولد          قال كما لقب وهأو بالزواوي ويعرف المالكي المغربي ماربي الذوادأي
بين            أفريقية مان مادوكال بقرية وسبعمائة الستين رأس على بخطه قرأته فيما

واشتغل           القرآن فحفظ ذوادأ إلى صغير وهأو مانها وانتقل وعمرة بسكرة
الحنبلي.           والجمال الكويك بن الشرف علي بها فسمع القاهأرة وقدم بالعلوم
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والنورين           خير بن والكمال التركماني حمادأ الدين وحميد جماعة بن والعز
والزراتيتي        الشاماي والشموس الدنديلي والفخر اللغوي والبياري الفوي

وشيخنا         العراقي والولي النقاش بن والزين السويفي والصدر والبيجوري
وعبد          الكثير المراغي الزين علي النبوية بالمدينة فسمع وحج وآخرين،

وحدث             واحد غير له وأجاز آخرين في مازروع ابن ابنة ورقية الصبيبي الرحمن
لكثير             ًا ذاكر ًا خير كان فقال تاريخه في شيخنا عليه وأثنى الفضلء مانه سمع
وحصلت           مادة الشريفة بالمدينة جاور العلم، ماجالس لحضور ًا مالزما الفقه مان

النخل              في الينبوع بين ماروره في النخل تسبيح يسمع كان أنه ويحكي جذبة له
أنه                بمكة وهأو له اتفق وكذا ماني كل صالح يا له تقول سمعها بل الرطب أيام

مان              فقال الحرم مان أم الحل مان أهأو فسأله حطب وماعه الحطابين بعض وجد
يا              والله فقال الحطب صاح النار أوقد فلما مانزله إلى به وجاء فاشتراه الحل

مارة              وهأاجت ًا نار بمكة ذلك بعد يقد ولم فأطفأه الحرم حطب مان أنا صالح
وقال             يديه ورفع فقام الغرق على أشرفت بحيث فيها وهأو البحر في ماركب

القاهأرة            قدم ثم الحال، في الريح فسكن بالريح الموكل الملك أماسكت قد
فيه            الناس مان كثير ظن وحسن بالصحراء برقوق الظّاهأر بتربة وقتا وسكن

في             له ورتب المؤيدية في الحديث بدرس وتنزل القاهأرة مان غيرهأا سكن ثم
وكان             تصرفه في ًا سوء عنه نسمع لم لكن كثيرة وصايا في ودأخل الجوالي
والقيام             الشهاماة ماع ذلك كل ًا، مابلغ المغرب سلطان مان سنة كل إليه يصل

  . أبو          ووصفه انتهى لولدأي أجاز بهم المبالة وعدم الظّلمة عند الحق في
وانه            واحد غير مان عليه الثناء سمعت وكذا والعلم بالصلح المستملي النعيم

صالح             يا تقول يسمعها فكان عليها ليحج ناقة له اشتريت جذبته حال في
إلى             استرحت فقد صالح يا اركب له فتقول ويمشي عنها فينزل ظهري أتعبت

المستقر            فبرز عليه يصلي بأن أوصى العراقي الولي أن وبلغني ذلك، غير
صاحب             ل المرادأ هأو انه وقال البلقيني صالح العلمي وهأو المنصب في عوضه

        . ودأفن     بالقاهأرة وثلثين تسع سنة رجب في ماات أعلم فالله صلى ثم الترجمة
ًا            ماوصوف وكان البقاعي قال البرقية؛ باب خارج العراقي الزين بجوار الغد مان

إلى             يجلس رأيته اني بحيث الكابر عند وجاهأة ذا سمته عليه ًا ظاهأر بالصلح
في            للمغاربة ًا ماتبذلًماقصد الحال رث وكان به اجتماعه حين شيخنا جانب

عن           سمعت بحيث البغدادأي السلم عبد العز لشيخنا ًا صديق وكان ضروراتهم
تعلق               فيه السلم وعبد ولصالح إل تركة أمار إلى رفع ماا قال انه القضاة بعض

تلمذ               أنه يخبر وكان ذلك نحو أو شاهأدين أو ناظرين أو وصيين يكونا أن أماا
مانظّوماة           صاحب بونة نزيل الكمه المراكشي ماحمد الله عبد أبي للشيخ

. ببركاته          ونفعنا الله رحمه عنه وأخذ والبيان المعاني في المصباح
1.     . بمكة        ماني سمع مامن بالسرمايني ويعرف الحلبي صالح بن يوسف بن صالح
1      . مان       ورأيت وأربعين ست سنة ماات الينبوع أماير نخبار بن ماقبل بن صخرة

. ماعزى        بعده واستقر ست؛ بدل اثنتين سنة أرخه

صدقة   اسمه مان
1      . هأكذا       ذيله في فهد ابن ذكره الخواجا الحلبي قطلبك بن أحمد بن صدقة

. شرطنا   مان وأظنه
1   . البدر          لقيه شيخ القصري الدين فتح يوسف الحجاج أبي بن أحمد بن صدقة
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 . عنه       فأخذ عشرة ست سنة في العمري
بالستادأار         1 ويعرف المصري السعردأي الزين ماحمد بن حسن بن صدقة

     . مان        واحد غير عند خدم برقوق الظّاهأر خواص أحد لزدأمار ًا استادأار كان لكونه
وسعد          الستادأار ماحمودأ الجمال مانهم جماعة وصحب بالقاهأرة، الدولة أعيان
وتوسط            وماكانة شهرة بذلك له وحصل يعظّمه وكان غراب؛ بن ابراهأيم الدين

مانها            أوقاف له بل قربات في الحرماين ولهأل العلماء مان لجماعة عنده
علي            وسمع مارة، غير ماكة إلى وتردأدأ ًا أوقاف عليها ووقف بالقرافة خانقاه

فيه             وماحبة بالعلم المام له وكان وتسعين، ثلث سنة في الناصح بن الشهاب
وثمانمائة،             ثمان سنة غراب ابن صاحبه فيها ماات التي السنة في ماكة قدم

ودأفن               تسع، سنة الول ربيع في ماات حتى به تعلل مارض الحج زمان له وحصل
بينهما            كانت وانه بمكة الفاسي ذكره سليمان أم تربة مان بالقرب بالمعلة

بقوله            الثاري ماحمد بن شعبان الزين ورثاه كبير احسان عليه وله ماودأة،
 : قبره   على وكتب

يا مانك جمال عني غاب ماذ
أمالـي

والنس الهنا عيش عدمات
 والشفقه

الروح ماني تطلب ماوت يا
دأونكها

الهوى في ماالي كل لنني
صدقه

الدين            1 شرف حملة بن ابراهأيم بن بدران بن حسين بن سلماة بن صدقة
والراء    -        الحاء وفتح السين وسكون الميم بفتح ماسحرا لقرية نسبة المسحراتي

الدماشقي          -   ثم حوران بنواحي دأماشق مان مارحلة على الجيدور أعمال مان المهملت
            . بضع  سنة النباء في شيخنا وقال قبلها، أو ستين سنة في ولد المقرئ الضرير
على.          الشاطبية فقرأ بالقراءات وعنى بالعلم؛ واشتغل القرآن وقرأ وخمسين

وأخذ           الغافقي الحسن أبي علي والتيسير طولون ابن جاماع اماام العسقلني
إليه              انتهت حتى بالفن واهأتم اللبان بن أحمد بن ماحمد الشمس عن ًا أيض القراءات

فيه            له واعترف بدماشق؛ القراء ماشيخة عمر الزين المذكور شيخه وابن هأو
الماوي          بالجاماع القراءات وأقرأ الطلع وكثرة الستحضار بقوة والموافق المخالف

أكثر             به وتخرج بدماشق، خلئق به انتفع بل وغيرهأم؛ الطفال مان ًا خلق وأدأب
انه             وقال عليه للتيسير سماعه ماع البقاعي القرآن جل عليه جودأ ومامن ماشايخها،

ومان            الفائقة المصنفات وغيرهأا الشاطبية على فيه وأمالى ًا جد الفن بهذا عنى
نقل              ماا فيه استوعب حافل كتاب وهأو الئمة الثلثة قراءات في التتمة كتابة أحسنها

عنه              أخذ وكذا مانها، الشاذ بيان ماع القراءات مان وخلف ويعقوب جعفر أبي عن
           . الولى  جمادأى عاشر السبت ليلة في الهرم عليه ظهر وقد ماات الحوراني الشمس

ماسجد             بخط السبعين جاز وقد الخر؛ ربيع في بعضهم وقال وعشرين خمس سنة
. وايانا           الله رحمه الصغير بباب يوماه مان ودأفن دأماشق مان القصب

1   . ثلثين           سنة ولد ًا أيض ًا ماحمد ويدعى المغربي بن علي بن الله عبد بن صدقة
رماضان.              فضل في قوله مان ماروياته ومان لي أجاز ماعجمه في شيخنا قال وسبعمائة

بن                ماحمد علي سمعه الجزء آخر إلى رماضان صام مان فضل في ذكر ماا شاهأين لبن
النباء               في أرخه كما وماات عمر، أبي بن الفرج أبو أنا البعلي المظّفر بن ابراهأيم

. ترجمة            بدون المقريزي عقودأ في وهأو اثنتين؛ سنة الولى جمادأى في بدماشق
الشمس            1 بن الحسن أبي النور بن الدين فتح ماحمد بن علي بن صدقة

     . فأقام      القاهأرة وقدم القرآن، حفظ الدين نور بابن ويعرف الشافعي الشارماساحي
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على            وتسعين ثلث سنة في وعرضه التنبيه حفظ حتى البناسي البرهأان بزاوية
وماما           له وأجازوا الملقن وابن والعراقي والبرشنسي القويسني وبدر صاحبها البرهأان

           : مان    أفصح بها وأفصح أسرع أو البرق سير اسماعه في سار البرمااوي المجد له كتب
ماسماه                لقبه يناسب أن كادأ ًا عجب فيا يكب لم ًا رهأب ل ًء حيا ًا ماطرق ماصقع فصيح أفصح

المدينة             في له بقراءته ماسلم صحيح عليه سمع بل وأسماه، أسماه ماعناه ويكشف
عليه              سمع بيسير ذلك وقبل بسنده المطري ماحمد بن الله عبد العفيف على النبوية

الشتغال            في ولزماه وتسعين اثنتين سنة رماضان في بالثار وختمه البخاري بعض
    . وعملها        شارماساح قضاء وولي دأماياط مان بالقرب عطية بقرية فأقام ورجع بالفقه

الخمسين             قبل ماات حتى واستمر عنه أعرض ثم ًا ماتكرهأ الثلثين بعد شرباص إلى
كان              فقد ذلك في ووجاهأته فيه لعتقادأهأم حافل ماشهد له وكان عطية بقرية ودأفن

 . ًا  دأين ًا ورع
1   . في          شيخنا قال الشافعي المصري التزمانتي الدين فتح حسن بن ماحمد بن صدقة

أصحاب              بعض مان وسمع السبكي البقاء أبي عن أخذ ماذهأبه في فاضلً كان إنبائه
. تسع              سنة ماات الحال ضيق وكان ًا؛ كثير وماعنا أصحابنا ماع سمع ثم بدماشق الفخر

خدم             الحلقة أجنادأ أحد المصري ثم السعردأي الدين زين أنه المقريزي عقودأ وفي
تربة            بالقرافة وبنى بالخير، وعرف فاشتهر غراب بن الدين بسعد واختص الكابر

. التئاماهما             ويحرر كان، الرجل ونعم الخر ربيع في ماات بمكة، وجاور ًا وجاماع وحماماا
مامن            1 الخوندار؛ بن المكبر المؤذن المكي ثم المتوفي صدقة بن ماحمد بن صدقة

. بمكة   ماني سمع
الفاضل            1 والد الزهأري القاهأري ثم المحرقي صدقة بن ماحمد الدين سري بن صدقة

        . أول     غيبة في ماات بالخياطة، يتكسب ًا خير كان القادأر عبد وأخيه الرحيم عبد
. الله              رحمه عليه وأثنى بالزهأر عليه وصلى وثمانين، ست سنة الخر ربيع في الولدين

بها             1 وهأو فيروز وبابن صدقة بابن ويعرف الشفا أبو الدين فتح ماوسى بن صدقة
ابنه             واستولدهأا ابنته على الشريف ابن وصاهأره جماعة به تخرج الطباء أحد أشهر

.     . ًا     ظن السبعين قريب ماات ًا بارع وكان التي ماحمد الكمال
1        . ست      سنة الثانية جمادأى في فجأة بجدة ماات التجار وأحد ماكة نزيل الحلبي صدقة

. عنه               الله عفا سلماة ابن تربة مان قريبة له بمقبرة فدفن المعلة إلى وحمل وثمانين
نزيل             1 اليمني ماحمد بن اسماعيل بن الرحمن عبد بن يوسف بن أحمد بن صديق

        . المحرم     عشري ثالث الجمعة ضحى في بها ماات صالح شيخ بالهأدل ويعرف ماكة
. المعلة         مان والده قبر بجانب ودأفن وخمسين خمس سنة

الصوفي            1 اليماني المذحجي بكر أبو الرضي قاسم بن ماحمد بن ادأريس بن صديق
       . بن        بكر أبي ابن يحيى عن أخذ بالجدل ويعرف لماه الفاكهي علي وأخو ماكة نزيل

اليوم             عمل في له ًا ماصنف الناحية تلك شيخ بل ماحدثها الحرضي العاماري ماحمد
بأذكار            البتهاج عني وأخذ له تقريظّهما ماني والتمس التاريخ في وآخر والليلة

. الطاعة            وظائف مان بكثير ًا قائم وكان الثانية، المجاورة في ولزماني الحاج المسافر
. بزبيد      وتسعين ست سنة في ماات

ًا -            1223 وبلد ًا نسب الحسيني علي بن الرحمن عبد بن حسين الشيخ بن صديق
     . وماات        أبيه، عن الكثير أخذ الهأدل بابن ويعرف حسين وولده أبوه الماضي الشافعي

مان             الموجودأين أكبر وهأو السبعين على زادأ وقد وثمانين سبع سنة رماضان في
اخوته.
1224       . زاوية -      بجوار البناء به وأدأب القرآن قرأ القاهأري التغلبي سالم بن صديق
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الجد             جيران مان وكان البيبرسية؛ في وتنزل الشعرية باب خارج البلخي يحيى سيدي
. عنه         الله عفا الخمسين قريب بعده وماات الم، أبي

الحديدي -            1225 ثم الصخري الله عبد أبو الدين رضي الرحمن عبد بن الصديق
          . الكامال   الفاضل الجل بالقاضي بلده أهأل مان وصفه مان رأيت زيلع قاضي الشافعي

. وتسعين      أربع سنة في حي وهأو
نواحي -            1226 مان التريبي اليمني الهتار الشيب عيسى بن اللطيف عبد بن صديق

فسمع              بمكة وتسعين سبع سنة أثناء في ولقيني وزار حج مامن المتصوفة؛ أحد زبيد
ساكن             انسان وهأو وغيرهأا الناس سيد ابن سيرة غالب وعلى وغيره المسلسل ماني

لذلك            يختاره مان وبمؤاخاة بهم والهأتمام وشيوخه لخوانه الدعاء كثير أيسر خير
الله              كتب وتسعين ثمان سنة أول في وسافر فيها، عليه أثنيت إجازة له كتبت

سلماته.
1227        . في -      تعز عليه قدم إنه الناشري العفيف قال الصمصام الله عبد بن صديق

. فائدة            عنه حكى ثم السيرة جيد السمت حسن وهأو وثمانمائة أربعين سنة
الدماشقي -            1228 ثم النطاكي الدين شرف حسن بن صديق بن علي بن صديق

سنة.             بعد دأماشق إلى أنطاكية مان وقدم وسبعمائة، خمسين سنة قبل ولد الشافعي
على              وسمع الياسوفي الصدر صحب ثم رافع بن التقي ولزم الفقه بها فأخذ ستين

الناصح               بن الله عبد بن وأحمد النجم وابن أمايلة وابن عمر أبي بن كالصلح جماعة
وكان             البيبرسية صوفية في فقرر القاهأرة قدم ثم وآخرين الذهأبي بن هأريرة وأبي
يتزوج             ولم الجانب ولين والصيانة الديانة مان حسنة طريقة على دأماشق إلى يتردأدأ

 . ذكره.              النصر باب خارج ودأفن سنة ثمانين نحو عن تسع سنة رماضان في ماات قط
علمت              ماا ًا لين ًا خير فاضلً كان وقال عقودأه في والمقريزي وإنبائه؛ ماعجمه في شيخنا

. ماعجمه         في فهد بن التقي وكذا ًا، خير إل  عليه

رضي -           1229 العلماة الفقي القاضي علي بن ماحمد بن علي بن الصديق
 . ماات          المطيب بابن ويعرف الرحمن عبد والد الحنفي الزبيدي المطيب الدين
ًا            بارع وكان وتسعين، ثلث سنة رماضان عشري سادأس الثلثاء يوم سحر في
  . قضاء        ولي والفقه والتفسير والصلين والمنطق والبيان والمعاني العربية في

مان             فيها الشافعية كان بحيث القضية قضاء بها ولي كان بل بزبيد الحنفية
عنه             أخذ ومامن العربية، سيما وأقرأ ودأرس طاهأر بن علي أيام في نوابه

وله          مارجعهم، وإليه ورأسهم الحنفية رئيس فكان وبالجملة الناشري حمزة
ماذهأبه             أهأل تعظّيم في يتغالى أنه غير والصيانة الديانة ماع القلوب في وقع

         . نفع    الدوالي ماوسى الجمال اليمن مان هأذا ببعض إلي الله رحمه بهم والقيام
. به  الله

1 . كان              الجبريني علوان بن نبهان بن عمر بن نبهان بن عمر بن عمر بن صديق
بحلب           للجمعة ًا ماديم ًا ماتودأدأ الشكالة حسن ًا بهي ًا كريم ًا رئيس ًا حسن ًا شيخ

بالباب            ثلث سنة في بحلب الكائنة بعد وماات مارات، حج ببلده وللجماعات
     . قال        الناصرية خطيب ابن ذكره الستين على نيف وقد بها ودأفن أعمال، مان

. القرآن    حفظ انه والظّاهأر
1   . في         بمكة ماات قديح بابن الشهير المكي الجدي المصري ماحمد بن صديق

. ًا             مابارك بجدة ًا بزار وكان ًا ماطعون جدة مان قدوماه بعد وثمانين اثنتين سنة صفر
الشافعي     -    -  1 اليماني وماهملة الهاء بفتح الهيسي الجكمي ماحمد بن صديق
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    . مان  -       قرية بالهبيرة ولد ماصغر وفاء ماعجمة ثم أوله بضم بالوزيفي ويعرف
الفتي             عمر عن الفقه في وأخذ وثلثين، بضع سنة جازان مان بالقرب رساع

العاماري           يحيى الفقيه عن الحديث وفي وغيرهأما، الطيب ابن الرحمن وعبد
زبيد            وقطن ًا ونحو وأصولً ًا فقه الفضائل في وشارك الحديث في وتميز التي،

وهأو             التي ماوسى بن صديق الفقيه ومانهم به الناس وانتفع حي، الن وهأو
. به   لي المخبر

الجازاني            1 الديباجي حسن بن ماحمد بن يوسف بن أحمد بن ماوسى بن صديق
  . آخر -       -   ولد الشافعي اليماني جازان مان قرية عريش لبن نسبة العريشي

الوزيقي            وصديق أبيه عن فأخذ بها ونشأ عريش، بأبي وستين اثنتين سنة
آخرين          في أحياء والثلثة اليمن؛ مافتي المزجد أحمد والشهاب الماضي

على              قرأ بل أخاه ولزم الروضة بعض عليه قرأ ظهيرة بن بكر أبي كالفخر
العاماري،             يحيى علي قليلً وسمع غيره، عنه وأخذ الجواماع جمع حياته في ولده

وبعد             وتسعين اثنتين سنة ولقيني وثمانين خمس سنة في أولها مارة غير وحج
 .   . في         الزبيدي صديق وغيرهأا ببلده الطلبة وأقرأ وتسعين سبع سنة في ذلك

. ًا     قريب علي بن ماحمد ابن
1       . وسطه     ثم فحصله تمر أسر مان هأرب دأماشق أتابك المحمدي تمر صراي

.    . دأقماق   ابن أرخه أربع سنة في
.       . المهملة   السين مان سردأاح في ماضى ماقبل بن صردأاح

المهملة        -   1 الصادأ بضم اطمش صلغ السم هأذا صواب ان ويقال صرغتمش
القلمطاوي         -  اليسار على رماى وماعناه المعجمة الغين وفتح اللم وسكون

           . أخرج  أن إلى فرج الناصر أيام في أستاذه بعد عشرة تأمار الدوادأار قلمطاي
بقرب           مانزله بطالًفي واستمر دأولته؛ وسط في أقطاعه برسباي الشرف
فاستمر            عشرة، بامارة ًا أيض الشرف عليه أنعم أن إلى مادة أيدغمش خوخة

خلق             وسوء بخل عنده ًا روماي وكان شاخ، وقد وخمسين اثنتين سنة ماات حتى
. قيل      فيما بشاشة وعدم جبن ماع

برقوق        1 الظّاهأر ماماليك مان القزويني المحمدي الدين سيف صرغتمش
ثالث             في ماات وبها اسكندرية؛ نيابة وله ثم ًا أماير جعله حتى رقاه ومامن

       . وأماا    وغيرهأما، عقودأه في والمقريزي شيخنا أرخه احدى سنة الولى جمادأى
العلماء            يحب كان وقال الثانية، جمادأى مان الوسط العشر في فأرخه العيني

. الحلبي          فرج النيابة في بعده واستقر ًا، كثير ًا ماوجودأ وخلف ويعاشرهأم؛
1. برقوق -         -   الظّاهأري للرماح اسم وهأو ساكنة قاف ثم المهملتين بضم صرق

فأبدع             البحري بالوجه الكشف ولي ثم ًا ماقدما صار حتى الناصر أيام في ترقى
لعصيانه             شيخ عن ًا عوض الشام نيابة الناصر وله ثم القتل في وأسرف وفتك

ًا             صبر شيخ يدي بين فقتل هأذا على وقبض الناصر فانكسر لقتاله ماعه وسافر
عنده             ًا ماقداما ًا شجاع وكان سبع سنة الحجة ذي عشر ثالث الخميس ليلة في

. وجبروت  ظلم
1  . سمع            مامن نابلس شيخ القادأر عبد بن علي بن حسن بن أحمد بن صعب

. وماات   بالقاهأرة؛ مانى
1 . مامن         الشريفة المدينة خدام أحد الزماام خشقدم الخشقدماي العز صندل

. بها   ماني سمع
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1 . تنقل         الطواشي الروماي الشام نائب اليوسفي مانجك المنجكي الزين صندل
وقربه            ًا كبير ًا خازندار جعله حتى عنده وحظّى برقوق؛ الظّاهأر خدم أن إلى

في             صندل ونال ًا؛ وقت أستاذه عند خدم كان فانه وأماانته بدينه لعلمه وأدأناه
يزدأادأ               ل وهأو جنسه أبناء مان غيره ينله لم ماا والحرماة الوجاهأة مان الظّاهأر أيام

فيه              يعتقدون الظّاهأر ماماليك مان هأم الذين انياته ان حتى وعفة ًا وصلح ًا دأين إل
رواتبه            ول السلطان سماط مان يأكل يكن لم وانه الكراماات، عنه ويحكون

  . في             ماات ًا غالب الصيام سردأه ماع حلها يتحقق حقيرة له جهة مان يأكل كان انما
الظّاهأر            قبل ماوته في أمانيته وبلغ احدى، سنة رماضان عشري ثالث الجمعة

صهريج             تحت أنشأهأا التي تربته في الغد مان ودأفن كرامااته في ذلك وعد
خيول             مان خلفه ماا جميع يصل ولم الوزير، باب مان بالقرب مانجك سيده
دأور             بعض وقف إنما مالك له وجد ول دأينار ثلثمائة وغيرهأا ونقد وقماش

في             كاف الدولة في تمكنه ماع وهأذا سيده؛ بتربة عمله صهريج على وحوانيت
          . فقال  شيخنا عليه أثنى مامن وهأو عقودأه، في المقريزي وذكره وخيره صلحه
كانت             حتى والماانة الجودأة فيه يعتقد ومامن الظّاهأر عند الناس أخص مان كان

العلماء             يحب كان وأنه العيني زادأ كثرتها، ماع يديه على تجري صدقاته أكثر
والسعي          والسكون والعقل العبادأة وكثرة الديانة ماع اليهم ويحسن ويعاشرهأم

. الله        رحمه الشر وعدم للمسلمين الخير إيصال في
1  . سنة             ماات الليل أبي أولدأ شيخ طالب بن عمر بن حمزة بن خالد بن صولة

عشر.
1      . نوبة    ورأس المصرية الديار أماراء أحد برقوق الظّاهأري الحسني صومااي

       . سليم     وكان ًا تقريب العشرين حدودأ في ماات المؤيدية ثم الناصرية الدولة في
. الشر   عديم الباطن

له           1 صنعاء، صاحب الصعدي الطائي الزيدي الحسني علي بن ماحمد بن صلح
آخر            ماوضع في بخطى وقرأت شيخنا، إنباء حوادأث مان الربعين بعيد ذكر

ماوت             بعد الزيدية اجتمع الزيدي القسم أبي بن ماحمد بن علي بن صلح
علي              بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن علي بن ماحمد الدين صلح الناصر
سنة           أوائل في وذلك بالمهدي ولقبوه صنعاء تملكه على صنعاء صاحب

أربعين.
المعجمة           الضادأ حرف أوله الرابع، الجزء ويليه الثالث؛ الجزء انتهى

الرابع   الجزء

الرحيم     الرحمن الله بسم

المعجمة   الضادأ حرف

1  . في -           وليها المدينة أماير الحسيني نعير بن ثابت بن خشرم بن ضغيم
بن            بابراهأيم انفصل ثم أشهر أربعة نحو فأقام وستين تسع سنة شوال

سنة             رماضان إلى فاستمر وسبعين أربع سنة في ماوته بعد أعيد ثم سليمان
. زهأير      بن بقسيطل فانفصل وثمانين ثلث

2    . النوبي -        إجازة في شهد العرج الشافعي الحوراني الحاري ماحمد بن ضياء
دأماشق           مان البرانية الشاماية ينزل كان أنه وبلغني وستين، خمس سنة
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سنة           المحرم في ماات وأنه الحجازيين، سيما الغرباء ويكرم الفقه ويقرىء
.       . الكردأي    خضر في ذكر له وماضى الله رحمه وتسعين ست

3 . كان -            لقبه ماختصر ضياء وأظنه التبريزي، الدين ضياء الدين عمادأ بن ضياء
للخير            ًا مالزما بالعقليات الشتغال عن النفور كثير الحديث في ًا فاضلًماحب ًا دأين
 .    . ذكره       إحدى سنة ماات إسنادأه نزول ماع وإسماعه وسماعه الحديث ولقراءة

. التبريزي          الرحمن عبد صاحبه أخبار نقلًعن إنبائه في شيخنا
عبد            مانهم قبله، كالذي الدين ضياء يلقب مانهم كل كثيرون جماعة ضياء

. البلقيني      رسلن بن عمر بن الخالق
الماضي -            4 ضغيم أخا وأظنه المدينة أماير الحسيني نجادأ بن خشرم بن ضيغم

بأمايان.              خمسين سنة انفصل ثم مادة وأقام ماانع عمه ابن بعد فيها استقر ًا قريب
خرج              ثم فأخذهأا المستقر له بذلها بدراهأم إل لذلك يذعن ولم المذكور ماانع بن

. يسير    بعد فقتل ًا ماتوجه
5    . عل -          الحاج مان سمع الخراط النجار عثمان بن علي بن أحمد بن ضيف

.           . ماعجمه  في وذكره فهد، بن التقي مانه سمعها بها وحدث حكاية التونسي
. ثمان   سنة ماات

المهملة   الطاء حرف

ويلقب -             6 الدين، عز ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد الجلل بن طاهأر
أبي           الدين جلل بن المعل أبو وبالبدر، وبالشمس وبالمحب بالزين ًا أيض

ماحمد              أبي الجمال بن ماحمد أبي الجلل بن الله عبد أبي الشمس ابن الطاهأر
. وأبوهأما          أخوه الماضي الحنفي المدني الصل الخجندي ًا أيض ًا ماحمد ويسمى

مان             العشرين الثنين يوم مان الستواء وقت في أبيه بخط قرأته كما ولد
الثانية           في بها وأحضر النبوية، بالمدينة وسبعمائة سبعين سنة الولى جمادأى

جميعه،            أو الطيالسي ماسند ختم الزرندي يوسف بن علي الحسن أبي على
بن              ماحمد الله عبد أبو له وأجاز المراغي، بكر أبي والزين أبيه على وسمع

بعدهأا               فما ماولده سنة في له أجاز بل مارزوق بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
مايمون             بن أحمد ابنة وزينب المؤذن المكي سالم بن وأحمد حبيب بن الكمال

والتنوخي           المجد أبي وابن الحراري قاسم بن أحمد ابنة وفاطمة التونسي
المقرىء       والعسقلني الحنفي إسماعيل والمجد والعراقي والبلقيني

وتفقه         جماعة عفى واشتغل القرآن وحفظ وآخرون والحلوي والسويداوي
للتكلف            ًا طارح ًا بارع علماة ًا إمااما وكان ماروياته، مان أشياء عليه وسمع بوالده
    . به       فانتفع للقراء تصدى والفكرة الستغراق كثير الخرة على ماقبلً ًا جد

ولي              مان أول وهأو وآخرون؛ وعمر بكر أبو التقي ابنا عليه قرأ وحدث جماعة،
في           ماات ًا أيض لذريته وجعلها واقفها بشرط الرحمة بباب الكلبرجية ماشيخة
بعد            عليه وصلى بالمدينة، وأربعين إحدى سنة رجب ثاني الثنين يوم ضحى

النبي           ابن إبراهأيم سيدنا مان بالقرب بالبقيع ودأفن بالروضة، الظّهر صلة
.      . له       وبيض المقريزي عند وهأو حافلة جنازته وكانت وسلم، عليه الله صلى

شمس -             7 الشيخ بن الدين فخر بن الدين صفي ماحمد بن أحمد بن طاهأر
      . وفاته     وأرخ مانه، فاستفادأ الطاوسي لقيه التي ماحمد أخو الكازروني الدين
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. وأربعين         ثمان سنة المحرم عشر تاسع الجمعة يوم في
بكر -                8 أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن بكر أبي بن الطاهأر

.        . وعشرين   ست سنة في وحج القرآن؛ حفظ أبوه التي الناشري
الزين -              9 شويخ بن حبيب بن عمر بن الحسن بن عمر بن الحسين بن طاهأر

  . بعد           ولد حبيب بابن ويعرف الحنفي الحلبي ماحمد أبي البدر ابن العز أبو
ماحمودأ          الشهاب بن إبراهأيم مان وسمع بحلب، بقليل وسبعمائة الربعين

ابن            أصحاب خاتمة المردأاوي العباس أبو الشهاب دأماشق مان له وأجاز وغيره،
القماح           ابن دأماشق ومان وغيرهأما، السلوي عمر بن وماحمد الدائم؛ عبد

جابر          وابن الغرناطي جعفر أبا الشيخين ولزم وحصل واشتغل وغيره،
المفتاح           تلخيص ونظّم وغيره الدأب في وبرع المنسوب الخط وكتب وغيرهأما؛

البردأة         وشرح للبلقيني الصطلح وماحاسن الحنفية فرائض في والسراجية
كل            في وأقام ودأماشق القاهأرة ودأخل بطريقته، أبيه تاريخ على وذيل وخمسها

كاتب             عن فيها ناب بل وبالقاهأرة ببلده النشاء دأيوان في وكتب مادة، مانهما
بشرب             يتهم وكان قال العيني؛ قاله فيما يتهيأ فلم ًا مارار للوظيفة وتعين السر

الدأباء.            طارح وأنه وظائف عدة ولي إنه إنبائه في شيخنا وقال المسكر
ًا             بيت وثلثين بثلثة فأجابه بيتين له كتب بأن الشهيد بن الدين كفتح القدمااء

ماا            وأحسن ًا كثير ونظّم حلب نزيل الفيوماي المطيف عبد السراج ًا أيض وطارح
تسعة           قصيدة وله نثره، ول بالمفلق نظّمه وليس الصطلح ماحاسن نظّم

التزاماه           ماع بالنعكاس يستحيل ل فيما واحد وبيت عودأي قافيتها أبيات
 : قوله      أبيات ثاني وهأو المهملة الحروف

ً أيا ماعا سارا والحلم العلم لهسؤله العل في فاضل
دأعـا مالح كل لحو ودأععـدو وحل مالك حال أعد
ًا ودأم  سعى ساع سعدك رام ولالسرور لعداك سالم

وله: 
يسـحـر ألبابنـا وطرفهأخضر في مااس إذ له قلت

الحمر ماوتك ذا لي فقالمارهأف أبيض أو ذا لحظّك
          : بحيث    النشاء صناعة في الفضيلة تام ًا فصيح ًا بليغ ًا ناظم كان الناصرية خطيب ابن وقال

 : ًا         ماضمن نظّمه ومان قال ماصر؛ سر لكتابة عين أنه
يعلـم وهأو يموه أضحى
أنـنـي

يتـعـطـف لم ولذاك به كلف

والغـرام أنشد فغدوت
يهـزنـي

لم أم عرفت فداك روحي
 تعرف

 : القبط     أشهر ضبط في وقوله
 الحرور ماسري أبيب وبؤونوبشـنـس برماودأة برماهات

أماـشـير وطـوبة وكيهكوهأـتـور وبـابة تـوت ثم

هأي             أبيات بثلثة وصدره نقط بغير المهمل مان ًا وعكس ًا طردأ يقرأ فيما وقال
 : فقال          ماهمل آخر ببيت وأعقبه ماهملة مانها الول عدا ماا

رفـعـا قلب فطنة وذاماـمـلـق ذلق فاضل أيا
ماعا سارا والحلم العلم لهسـؤلـه العـل أماام إماام
أطلعـا سرهأا سودأدأ لهاسروهأـا للسها هأمم وكم
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دأعـا مالح كل لحو ودأععـدو وحل مالك حال أعد
ًا ودأم  سعي ساع سعدك رام ولالسرور لعداك سالم

     . برقوق          الظّاهأر قبض لما وله لتحرير مانهما كل يحتاج ماما تقدم كما شيخنا أشار وإليها
 : وقتله   مانطاش على

 طاشا ومان ظل مان أذلعزه في الظّاهأر الملك
ًا قبضته في وردأ ومانطاشا العاصي نعيرطائعـ

مان            ًا شيئ عليه سمعت أني وأظن كلماه وسمعت به اجتمعت شيخنا قال
    . يوم         في بالقاهأرة ماات الن إلى به أظفر لم ولكن نظّمه ومان الحديث
  . ذكره           وقد عنه وعفا الله رحمه ثمان سنة الحجة ذي عشر سابع الجمعة

. عقودأه       في والمقريزي ًا أيض ماعجمه في شيخنا
الدين -             10 جمال القاضي يوسف بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن الطاهأر

الجمال           بابن ويعرف التي الرحمن عبد الوجيه أخو المكي الزبيدي النصاري
. أخيه.            جوار ودأفن وأربعين ثمان سنة الحجة ذي في بها ماات المصري

11. بها -              والمجلد ماكة نزيل العجمي ماحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن طاهأر
. وثمانين       خمس سنة المحرم في بها ماات

بن -              12 الحسن أبو الدين ماكين ماحمد بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن طاهأر
وماحمد           علي أخو المالكي الزهأري القاهأري ثم النويري النور ابن الشمس

النويرة.          مان بالقرب دأنديل بقرية وسبعمائة التسعين بعد ولد المذكورين
على             ًا وجمع ًا إفرادأ بخطه قرأته كما به وتل القرآن وحفظ القاهأرة إلى وانتقل
إلى           للعشر ًا وجمع الحبيبي والنور الشراريبي الحريري الله عبد أبي الشمس

على            عليها الزائدة وللثلث أشياء عليه وسمع الجزري ابن على النساء أول
    . والشهاب       القفهسي بالجمال وتفقه بها جاور حين بمكة لقيه عياش ابن

البشكالسي           وعبيد وغيرهأا البردأة شارح مارزوق بن الله عبد وأبي الصنهاجي
الصهاجي            عن العربية وأخذ له؛ أذن حتى ولزماه والبساطي عبادأة بالزين وكذا
ماخرجة           أحادأيث فيه ًا جزء عليه وسمع السويفي الصدر عن والفرائض وغيره

ولزماه            القاياتي، عن الفنون مان ًا وكثير النصاري جزء مان الفخر ماشيخة في
قرأه              مامن وكنت العجيسي يحيى عن أخذ وكذا عنه أخذ مان أجل كان حتى

المتفننين           المعدودأين العلماء مان وصار ًا وقت العلم لنشر تصدى بل عليه
أهأل         طريق السالكين وغيرهأا والقراءات والعربية وأصوله بالفقه العارفين
عن            النجماع ماع ذلك كل تلماذته وكثرت الفضلء به انتفع والخير، الصلح

ألح            إذا إنه بحيث الفتيا عن والتحرز الخيرات أسباب على والمحافظّة الناس
الشتغال             عن مانفك غير كتاب، عبارة على بلفظّه الجواب في يزيد ل عليه

والبهاء         والخفر الشكالة وحسن الرضي والخلق التواضع ومازيد والمطالعة
بجاماع            القراء ماشيخة ولي ماثله؛ ماعناه في العين ترى أن قل والسكون
القاياتي        ووصفه الحسينية، بالمدرسة والفقه وبالجمالية، بالقاهأرة طولون

بالديار            القراء في اسمه شيخنا وأثبت العلماة، بالماام وثلثين تسع سنة في
بن              بكر أبي عن النشوي على قرأ إنه وقال القرن هأذا وسط في المصرية

      . ست       سنة الول ربيع في ماات أعلم فالله الصائغ بن التقي عن أيدغدي
حمص           طشتمر بتربة ودأفن حافل ماشهد في بالصحراء عليه وصلى وخمسين

 . وإيانا        الله رحمه فقده على السف وعظّم أخضر
بن -              13 الغياث بن العمادأ بن الدين ماعز ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن طاهأر
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      . وثمانمائة     وأربعين اثتتين سنة في ولد ماكة نزيل الحنفي الهروي السيف
في             القوهأستاني الدين أماين بن ماحمد مال عن فأخذ بها ونشا بهراة، ًا تقريب

والمنطق         العربي في الزباركاهأي الرحيم عبد والنظّام وغيرهأا المتون
الطوالع         وشروح السيد وحواشي المطول في الهروي حسين والكمال

عبد           الشهاب بن المكارم أبي الجلل المذكور النظّام أخي وابن والمطالع،
كالعراق              أمااكن فدخل بلدأه مان هأاجر ثم الفقه، ماع الفنون مان كثير في الله

عليه           فاجتمع التسعين قريب لمكة وصل أن إلى بفضلئها واجتمع وأذربيجان
ثم             البرهأان القاضي دأروس يحضر هأو وكان عنه؛ انثنوا ثم الغراب مان جماعة

للفية             شرحي في علي قرأ وتسعين ثلث سنة في وردأتها ولما ويبحث، ولده
وأقبل            الشتغال ترك ثم ًا كثير بي واغتبط غيرهأا في ولزماني كبيرة قطعة

عن            انقطاعه عدم ماع الولدأ بعض ورزق تزوج فإنه للسترزاق الكتابة على
السهروردأي          عوارف المغربي المعطي عبد على قرأ بل القاضي دأروس

قاضي          بالشريف ألم وربما وغيرهأا القشيرية الرسالة عليه وسمع وغيرهأا
الحركة           لطيف ولكنه وماشاركة فضل له وبالجملة الطلبة، لقراء وعادأ الحنابلة

. له            الله كان واللبد الطرطور ولبس الحر أيام في خرج وربما والعقل
14       . وثمانمائة -     وثلثين خمس سنة في كتب رأيته الموصلي يونس بن طاهأر

وفي              سيأتي، ماا الطب في أيوب بن علي بن الله عبد للجمال رسالة على
قاضي            بن طاهأر الدين زين الحاج القدسي ثم الحصكفي اللطف أبي شيوخ

. هأذا          وكأنه الرماوي المؤمان عبد للصفي الدأوار عليه قرأ الموصل
15  . مابارك -            رجل الناشري عمر بن بكر أبي بن عثمان ذرية مان الفقيه طاهأر

   . أربعين        سنة ماات يده كسب مان يأكل الخيرات واكتساب للجماعات مالزم
بزبيد.

16   . عليه -         قرأ ومامن الطلبة وأقرأ البرقوقية فنزل القاهأرة قدم رجل طاهأر
ماات            إن لي وقال القطب غالب عليه قرأ البيجوي حفيد الشهاب صاحبنا

بمكة.
والد -           17 الشافعي الزهأري القاهأري ثم الطفيحي ماوسى بن خالد بن طه

          . في  وتنزل به واختص الجيعان بن الشرفي ولزم اشتغل مامن اللطيف عبد
حجر             بن شعبان الزين على سمع بل شيوخه ومان واستقاماة؛ خير على جهات

   . في     ماات وحج للبخاري؛ المفردأ الدأب .18بقراءتي قايتباي -    الشرفي طرباي
وتسعين             ست سنة في جدة أمار قضاء بعد سفره حين تنم أخوه استخلفه

مامن              وهأو تليها التي في عوضهما المستقر جاء أن إلى بمكة ثم بها فأقام
. ويتشاهأم     الطواف ويجيد التلوة يحسن

19         . ثم -    فرج الناصر أيام في الفتن رؤوس مان كان برقوق الظّاهأري طرباي
نيابة            أعطاه ثم لنوروز الرسلية في ووجهه طبلخاناه بامارة المؤيد عليه أنعم

قدم              لدماشق بالمظّفر ططر دأخل فلما يوسف لقرا مانه فر مامن كان ثم غزة
نقل             ثم القاهأرة ماعه وقدم الحجاب حاجب عمله تسلطن فلما به فرحب عليه

باسكندرية            وحبسه سلطنته قبل برسباي أماسكه ثم التابكية إلى ابنه أيام في
مادة             فباشرهأا طرابلس نيابة أعطاه ثم بطالً القدس إلى بعدهأا به أرسل ثم
آماد،               إلى ماعه سافر مامن كان ثم نيابته على ورجع ًا جد فأكرماه عليه قدم ثم

يوم            بمصله وهأو الصبح صلة عقب فجأة بها ماات حتى بطرابلس واستمر
قيل             فيما وكان الستين؛ على أناف وقد وثلثين سبع سنة رجب رابع السبت
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الشكالة           حسن العقل غزير القاذورات عن ًا عفيف ًا دأين ًا جليلًشجاع ًا أماير
. الجراكسة        جنسه لبناء ومايل وتكبر إقدام ماع ًا ضخم

20      . ذي -        في ورماش تغري ماع قتل التركمان أماراء مان سيز سقل بن طرغلي
.   -     . المعجمة    بالضادأ ضرغلي هأو إنما قيل وأربعين اثنتين سنة الحجة

الكمشغاوي -  -         - 21 قام وماعناه ماعجمة وآخره ثالثه وكسر أوله بضم طرماش
          . حلب    أماراء جملة مان صار ثم بها سيده دأوادأار كان حلب نائب الحموي كشبغا

الحجاب             حجوبية إلى برقوق الظّاهأر نقله ثم ًا ماليح ًا جاماع مانها ًا نقوش بها وبنى
بعد             الكرادأ حصن إلى توجه ثم ًا أوقاف علها ووقف تربة بها وبنى بطرابلس

.      . وغيره       الناصرية خطيب ابن ذكره السيرة ماشكور وكان بها، فتوفى آماد سنة
 

22    . ماماليك -        صغار مان كان الفتح أبو الظّاهأر الملك برقوق الظّاهأري ططر
ونوروز              شيخ على انضم أن إلى فرج الناصر ولده خاصكية مان كان ثم أستاذه

الخليفة            صحبة شيخ ودأخل الناصر قتل فلما جكم ماوت بعد أياماه في
قدم          مامن كان المصرية بالديار ًا سلطان المستقر العباسي بالله المستعين

بل             المقدماين أحد صار حتى يترقى زال ول تأمار المؤيد تسلطن فلما ماعه؛
وسكن            الشام، نائب المحمدي قانباي لقتال توجه لما غيبته نائب المؤيد عمله
جعله              ثم ماجلس أماير ثم النوب نوبة رأس به استقر رجع فلما السلسلة باب

أبيه             ماوت بعد وسافر أحمد، المظّفر ابنه على ًا ماتكلم ماوته مارض في المؤيد
لدماشق           الوصول فبمجردأ الشاماية البلدأ إلى سعادأات خوند بأماه توجه ثم

وهأو            ذلك كل التابكية في ططر واستقر القرماشي، الطنبغا التابك على قبض
يوم            المملكة في عوضه واستقر المظّفر خلع أن إلى لنفسه المار يمهد

ماع            رجع وقد بدماشق وهأو وعشرين أربع سنة شعبان عشري تاسع الجمعة
فوصلها             القاهأرة إلى ًا عائد رماضان عشر سابع في برز ثم حلب مان المظّفر

ذي             ماستهل إلى الفراش فلزم ومارض عشريه ثاني إلى فأقام شوال رابع في
والقضاة             الخليفة فجمع الحجة ذي ثاني إلى يتزايد أخذ ثم ًا يسير فنصل القعدة
الحد             يوم ضحى في ماات أن إلى انحطاط في واستمر ماحمد لولده وعهد

بجوار             بالقرافة يوماه مان ودأفن سنة خمسين نحو وله أربع سنة مان رابعه
     . يحب        شيخنا قال فيما وكان ًا يوما وتسعين خمسة أو أربعة مادته فكانت الليث

لي           ذكر الواسع؛ والعطاء الزائدة والمكارم الخلق حسن ماع ويعظّمهم العلماء
كان               أنه ماوته سنة الول ربيع مان النبوي المولد ليلة في يتسلطن أن قبل أنه

ضاقت             قد المؤيد صبيحتها في ماات التي الليلة في المؤيدية الدولة آخر في
أن             فأرادأ ماأكولً له قدم ًا شخص إن حتى ماتحصله وقلة ماصروفه لكثرة يده

خواصه             مان ًا أحد وجد وماا دأنانير خمسة حاصله في يجد فلم عليه يكافئه
هأذا                بين يكن فلم مانهم ًا واحد إل عليها يقدر ل أنه يحلف كلهم بل له يقرضه

السلطانية           الخزانة في ماا جميع وعلى بأسرهأا المملكة على استيلئه وبين
في            الواقعة هأذه أكتب أن وأمارني قال أسبوع؛ سوى المؤيد جمعها التي

وإعطاء            لين وفيه تدين إلى يميل كان المقريزي وقال أعجوبة فإنها التاريخ
الفقهاء              مان ًا أحد يدع ل أن يريد لمذهأبه تعصب وشدة وخفة طيش ماع وكرم

ًا            كلف الدولة وحمل أماوالًعظّيمة قصرهأا ماع مادته في وأتلف الحنفية، غير
         . وأهأل     للعدل ماائلً كان إنه الناصرية خطيب ابن وقال بعده مان بها أتعب كثيرة

حنيفة،            أبي ماذهأب على الفقه مان ماسائل في ويتكلم ويكرماهم يحبهم العلم
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عن             ًا عفيف ًا فطن ًا عارف كان نه غيرهأم وقال ًا، أماير كان حين صاحبي وكان
بالفقه          ويذاكر ويجلهم العلم وأهأل الفقهاء يحب للعدل ماائلً المسكرات

وإلمام            التركية باللغة الشعر حفظ في وبراعة وذوق فهم وله فيه ويشارك
شكل            ومالحة مافرط وكرم وخفة وطيش وجرأة إقدام ماع الجملة في بذلك

. بشعة         صوته في وبحة ًا جد وقصر سودأاء لحية وكبر
23     . سنة -        القعدة ذي في قتل حمص نائب التركماني دألغادأر أولدأ مان طغرق

. بعده        ابنه واستقر للعرب، وقعة في وثلثين ثمان
24        . العلي -    أخيه عند خدم حتى سيده بعد تأخر البلقيني الجللي طغيتمر

. ًا      تقريب الخمسين قريب ماات ثم البلقيني
25.     . وخمسين -   سبع سنة ماات البارزي طقتمر
بن -                26 ماحمد بن أحمد بن الله عبد بن أحمد بن الله عبد بن سعد بن طلحة

أحد              المدني الدين بدر بن الدين سعد بن الوفا أبو الدين سيف العباس أبي
  . القرآن         حفظ نفطة مان أصله لكون النفطي بابن ويعرف وفراشيها ماؤذنيها

والحديث        النحو وألفيتي والصلي الفرعي والمنهاج النووي وأربعي
الفتح          وأبي المراغي الفرج وأبي كالبشيطي جماعة على وعرض والشاطبية،

وقرأ             له وكتبت وثمانين اثنتين سنة في علي عرض القاهأرة وقدم تقي، بن
قدوماه           وتكرر وغيرهأما وزكريا البكري عن وأخذ وغيره، البخاري الديمي على

ًا           تقريب وستين أربع سنة وماولده الناجي مان وسمع الشام ودأخل القاهأرة
بالمدينة.

27     . ثم -       الزبيدي اليماني الصالح الشيخ إبراهأيم بن الشمة ماحمد بن طلحة
         . كان   وقد ستين سنة الولى جمادأى في بمكة ماات بالشمة ويعرف المكي

أصحابه             مان أنه الظّن وفي المراغي الفتح أبي الشرف على بها ماعنا يسمع
الفاسي           الرحمن عبد الشريف علي سمع وثمانمائة أربع سنة ذلك وقبل

. بأفوات  الشفا
28.         . وستين -  إحدى سنة الول ربيع في بمكة ماات الطنبغا

 
29 . استقر -            الرقبة غليظ أي بازق ببني ويعرف فرج الناصري تمراز مان طوخ

مان             وصار ططر؛ الظّاهأر صحبة قدم ثم حماة أتابكية في بمدة أستاذه بعد
رأس             ثم طبلخاناه أماير ثم النوب رؤس مان الشرف أيام في ثم العشرات

بنيابة             التمرازي أقبغا ماع ًا ماسفر خشقدم الظّاهأر أيام في خرج ثم ثاني نوبة
ًا              ماقدما صار ثم رضاه، وعدم ذماه ماع دأينار آلف عشرة نحو مانه ونابه دأماشق

. وسبعين             اثنتين سنة ماات حتى مارة غير أقطاعه بأخذ أرجف وربما له لبويه
30    . إلى -        أستاذه بعد ارتقى بطيخ طوخ له ويقال برقوق الظّاهأري طوخ

فلما            ونوروز لشيخ وانضم ابنه الناصر على عصى أن يلبث فلم التقدماة
حين             عليه فقبض المؤيد على ماعه وكان حلب، نيابة نوروز وله البلدأ اقتسما

ماع               حوصر أن بعد عشرة سبع سنة الخر ربيع في ًا ذبح وقتله به المؤيد ظفر
. طويلة     مادة دأماشق بقلعة ماخدوماه

31. الظّاهأري -           ماازي لغاته نسبة ماازي بطوخ ويعرف فرج الناصري طوخ
مارة              غير لمكة وسافر النوب رؤس مان صار ثم عشرة المؤيد ماوت بعد تأمار

بطبلخاناه           الشرف عليه أنعم ثم المماليك على ًا وماقدما والول المحمل أماير
الظّاهأر               به واستمر غزة نيابة ابنه وله ماوته بعد ثم ثاني نوبة رأس صار ثم
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ابن               وهأو واربعين ثلث سنة رجب في ماات حتى بها فدام عليه قدوماه بعد فيها
عليه            تغلب ماحتشم غير نفسه على ًا ماسرف قيل فيما وكان وخمسين؛ نيف
غزة            في بعده واستقر ًا، ماشكور يكن لم أنه آخر وقال والمزاح، المداعبة

ًا             فسق الله خلق شرار مان كان فقد مانه ماستراح المقريزي وقال التي، سميه
. ًا  وطمع ًا وظلم

32      . تأمار -      وبعده وخواصه ماماليكه مان كان شيخ المؤيدي بكري البو طوخ
الذي             بعد غزة نيابة أعطاه ثم بدماشق الظّاهأر قدماه ثم أتابكها وصار بغزة

قتيلًفي             ماات أن إلى طمع مازيد ماع وشجاعة وجللة بضخاماة فباشرهأا قبله
سنة              في الطاعة عن الخارج جرم عرب مان طبر أبي وبين بينه كانت وقعة
فيما              كرم نوع ماع هأائلة تركة وخلف غزة، خارج تليها التي أو وأربعين ثمان

.    .   . ًا      قريب الظّاهأري في بطيخ طوخ الذن ماقطوع كان أنه وبلغني قيل؛
33        . في -      عشرة تأمار أن إلى سيده بعد تنقل عوض مان جكم الجكمي طوخ

أماره              أن إلى ًا أيض عشرة لمارة أعادأه ثم وحبسه عليه غضب ثم الشرف أيام
بيته             ولزم بصره ضعف لما أبطله ثم ثاني نوبة رأس ثم طلبخاناه الظّاهأر

ثمان             سنة في ماات حتى والبخل والجبن التعاظم ماع للنهماك قيل فيما ًا ماديم
وستين.

34      . تقدم -     ثم وخاصكيته ماماليكه مان كان برقوق الظّاهأري الخازندار طوخ
كلمته             لنفوذ دأولته أعيان مان وصار الكبرى الخازندارية وله ثم ابنه أيام في
التأسف.            وكثر عشرة اثنتي سنة الخرة جمادأى أواخر في بالقاهأرة ماات عنده

   : المقدماين       أحد الخزندار العيني وقال وشجاعته؛ وعقله سيرته لحسن عليه
.   .   . الناصري    في ماازي طوخ ماجلس وأماير المصرية بالديار

35.      . عشرة -       سبع سنة المؤيد قتله برقوق الظّاهأرية مان المقدماين أحد طوخ
36          . ًا -   شيئ علمت وماا بالطاعون وخمسين ثلث سنة صفر في ماات أماير طوخ

. حاله  مان
37        . الراكز -    وامارة المكي الحرام المسجد نظّر ولي ثم الحمدي شيخ طوغان

ًا            ماؤلف وأظهر ماعرفة وعدم بلدأة ماع الفقهاء ويزاحم يتفقه وكان مادة، بمكة
المكتوب           البسط اماتهان في السمهودأي السيد فيه عارض غيره فيه أعانه

سنة             الحجة ذي في بالقاهأرة وماات جماعة؛ عليه له كتب احتراماها وعدم عليها
. وثمانين  إحدى

38  . بعده -          ترقى الناصرية الدولة في المقدماين أحد علن العلئي قيز طوغان
جقمق            الظّاهأر أماره ثم الجمدارية نوبة رأس المؤيدية الدولة في صار حتى

الفرج             أبي بن ماحمد الناصري بعد ًا استادأار ثم ثالث أمايرآخور عمله ثم عشرة
البلدأ             إلى وأخرج الستعفاء بطلبه خدع حين عنها انفصل ثم وأربعين أربع سنة

وسافر            بدماشق، ًا ماقدما ثم حلب أتابكية ثم مالطية نيابة في وتنقل الشاماية
بأحد           فاستجار الطريق قطاع بعض على القبض ورام الشاماي الركب أماير

ذلك               بلغ فلما النار به أوقد أنه يقال بل يحرقه أن فأرادأ النبوية المدينة أبواب
لتخوفه           الستادأار الزين كتب بل دأماشق بقلعة وحبسه عليه قبض السلطان

مادة              الحبس في دأام بل قصده بلغ وماا بكفره ًا ماحضر الوظيفة إلى عودأه مان
تليها،              التي أوائل أو وستين ثلث سنة أواخر في ماات حتى واستمر أطلق؛ ثم

بتأدأية            وماعرفة الجملة في وماحاضرة ذوق ذا الدول في ًا ماعظّم ًا رئيس وكان
الموسيقى.
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صفد -           39 نائب طولون عند للبغال ًا ماكاري ابتدائه في كان أمايرآخور، طوغان

وهأو             المؤيد بخدماة واتصل ًا فرس وركب ًا جندي صار أن إلى فتنقل ًا قريب التي
ثم             صفد نيابة وله ثم عشرة بامارة عليه وأنعم قربه تسلطن فلما أماير

الخورية           إلى رقاه ثم المصرية بالديار قدماه ثم بدماشق الحجاب حجوبية
التابك            صحبة الحلبية البلدأ إلى جردأه مامن كان ثم وضخم؛ وعظّم الكبرى

فأخرج            المؤيد ماات أن يلبث ولم وعشرين ثلث سنة في القرماشي الطنبغا
عليه             أنعم أن إلى طرابلس إلى نفاه ثم ووظيفته أقطاعه ولده مادبر ططر

في             قتل أن إلى بالمرقب وحبسه عليه تغيظ ثم عشرة بامارة فيها الشرف
ليجد            المؤيد قدماهم الذي المهملين مان وكان وعشرين، ثمان سنة الحجة ذي

. الحركة        عن وعجزه رجليه ألم مان راحة بهم
40 . مامن -         بالمجنون يعرف وكان الدوادأار برقوق الظّاهأري الحسني طوغان

وعظّمة            بحرماة وباشرهأا ًا كبير ًا دأوادأار ثم ًا ماقدما عمله حتى ابنه الناصر رقاه
ًا             جاليس الشاماية البلدأ إلى أمااماه قدماهم الناصر كان جماعة ماع خامار أن إلى

فلما           الدوادأارية في نظّامايته حين شيخ به واستقر ونوروز لشيخ وانتموا
على            وماماليك هأو ركب ثم ًا جد عظّمته وتزايدت فيها به استمر تسلطن

بمصر             وجد ثم فاختفى أحد يجئه فلم ماعه تواعد كان مان وانتظّر السلطان
قتل             حتى فيها فسجن اسكندرية إلى به أرسل ثم القلعة إلى فحمل القديمة
أهأوج            ًا ماقداما ًا شجاع وكان أماوالًجمة، وخلف عشرة ثمان سنة المحرم في

جميل            كان أنه العيني وقال وعسف، ظلم ماع ًا ماتجاهأر نفسه على ًا ماسرف
يلوذ           مان ماع ًا ماتعصب ويعتقدهأم العلماء يراعي ًا ماحتشم ًا طويلًعريض الصورة
فصار             ذلك عن قصر ثم الناصر أيام والمغاني بالشرب ماشتغلً كان ولكنه به،

وصاحب           التي ماحمد الناصري والد وهأو العلماء، ويجالس العلوم مان يسمع
والدار           والربع وسبيل ضريح وبها الشارع مان برجوان حارة برأس المدرسة

. الدين       بهاء حارة مان البلقيني لبيت المجاورين
41. ماحمد -           بن حمزة واسمه الصل روماي بلبان، أخو الدماردأاشي طوغان

بكري            البو حزماان زوجة وهأي عمته فتسببت الروم قلعة نائب والده كان
المماليك           جملة في جقمق الظّاهأر فنزلهما وأخوه هأو إحضاره في الماضي

كان           ثم المماليك، تاجر لدماردأاش ماملوكين أنفسهما صيرا أن على واحتال
قربه            الذي وهأو الساقي ماثقال وخدم المنصور، بعد إينال للشرف صار مامن

وزادأ           اللل لخشقدم تودأدأ إينال ماات فلما ًا خاصكي عمله حتى للشرف
لكون            الخاصكية مان اسمه ماسح قايتباي الشرف أيام أثناء وفي به، اختصاصه

إلى              الديوان في اسمه حينئذ وردأ نفيه، رام بل كائنة في بصوته عليه عل
بعد              وتسعين خمس سنة في كان فلما علي إلى أخيه واسم حمزة وهأو الصل

العلماء             في ًا ماحب ًا خير كونه ماع هأذا كل السلحدارية مان جعله المجردأين بروز
غير             حج مامن وهأو أشياء وعلى ماني وسمع إلي تردأدأه كثر بحيث والصالحين
بعدهأا             والتي وتسعين ست سنة في بها الراكزين جملة مان وكان وجاور، مارة

. الرجل        ونعم ًا ظاهأر القرآن وقرأ مارة غير وتجردأ
أو -             42 ثمان سنة في ماعه قتل ًا قريب الماضي بكري البو طوخ دأوادأار طوغان

. وأربعين  تسع
43     . نوروز -      فقيل سيده في اختلف بدماشق السلطان دأوادأار السيفي طوغان
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الظّاهأر            عمله ثم الشرفية الدولة أجنادأ مان كان المنقار، اقبردأي أو الحافظّي
ثم             بدماشق طبلخاناه أماير ثم غزة أتابك ثم دأماياط نائب ثم ًا خاصكي جقمق

أن               يلبث ولم الكرك، نيابة في به استقر ثم الترك أماير مانها وسافر بها دأوادأاره
وبادأرته             خلقه سوء ماع السيرة ماشكور وكان وخمسين، ست سنة في بها قتل

الشعباني          قرقماس لقتل ندبه لما لكونه الظّاهأر قدماه وإنما وطيشه
       . قانصوه    دأوادأار علي والد أنه وأظن قلت كغيره يستعف لم باسكندرية

. ًا        ماؤيدي كان أنه لي قال وقد أمايرآخور خمسمائة
 

44     . ثم -       خازنداره وجعله السيد رقاه الشام نائب بردأى تغري السيفي طوغان
أحد             الثالثة المرة دأماشق نيابة سيده ولي حين فرج الناصر صيره ثم دأوادأاره

على           استمر سيده وبعد سيده، دأوادأارية على استمراره ماع بها المقدماين
ست             سنة بعد عنها عزل ثم حلب لحجوبية الشرف تقلبه أن إلى التقدماة

عن             الربعين حدودأ في بها ماات حتى بها تقدماة على لدماشق وعادأ وثلثين،
غير           الجيدة الخيول باقتناء ًا ماغرما الفروسية بفنون ًا عارف وكان السبعين، نحو

والعقل             الشكالة حسن ماع الجمع على ًا بخيلًحريص كان أنه إل بها مامتع
.    . سيده      ولد ترجمه والحروب بالوقائع والخبرة والتدبير الرأي وجودأة

45        . في -    الشرف وله ثم ًا خاصكي المؤيد بعد صار الطنبغا العثماني طوغان
النواحي           بتلك المفسدين قمع في سيرته فشكرت القدس نيابة أياماه أوائل

ووله             الظّاهأر عزله أن إلى القتل في وأسرف ًا وقت الحرماين نظّر إليه وأضيف
سنة                في بها ماات أن يلبث ولم حطط؛ بعد غزة نيابة إلى نقله ثم حلب حجوبية

. والكرم      بالشجاعة ًا ماذكور وكان وخمسين؛ اثنتين
.      . ًا  تقريب قيز طوغان في ماضى العلئي طوغان

46      . الخشقدماية -     اليام أول في عشرة تأمار شيخ المؤيدي العمري طوغان
. السبعين            قارب وقد وسبعين اثنتين سنة السوارية الوقعة في قتل أن إلى

47      . في -      وتأمار الكبرى، السفطي ابنة تزوج شارب له ويقال مايق طوغان
. في     وماات خشقدم، الظّاهأر أيام

48     . وترقى -       خاصكيته أعيان مان كان برقوق الظّاهأري باشا علي بن طولو
المقدماين              أحد صار ثم اسكندرية نيابة ثم غزة نيابة ولي ثم المارة إلى بعده
فرسم            ثمان سنة رماضان إلى بالشام واستمر وجكم؛ شيخ ماع انضم ثم

ذي              في وحمص حماة بين ماقتلة في قتل أن إلى صفد نيابة في باستقراره
. ًا        قريب الماضي أمايرآخور طوغان أستاذ وهأو مانها الحجة

49        . أيام -     أول في وتأمار ًا خاصكي أياماه في كان جقمق الظّاهأري باي طوماان
للبيبرسية،            المجاورة دأار عمر حين سيما ل سيرة أقبح فيها فسار خشقدم

صفر              في وماات أيام، ثلثة فأقام ورجع لسوار؛ تجردأ أن إلى ذلك على ودأام
. الخمسين      قارب وقد وثمانين، أربع سنة

50.       . وأربعين -      أربع سنة في بمكة ماات الحسني سعد أبي بن طوير
51.     . وأربعين -        خمس سنة ماات الصاحب الله نصر بن حسن البدري طيبغا
نقيب -           52 الدين شهاب الشريف عتيق الشريفي ًا أيض الله عبد ويسمى طيبغا

          . الخط  وتعلم ماحمودأ الشهاب بن الجمال مان أولدأه ماع سمعه بحلب الشراف
عليه،            الناس كتب بحيث الحسن الخط في ففاق حسن الشيخ مان ماعهم

العديم            بن الكمال أجلسه ثم الكبير بالجاماع الخط تعليم وظيفته في واستقر
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بها             وحدث مادة، بها فأقام دأماشق إلى العظّمى الكائنة في وفر العدول ماع
    . إنبائه          في شيخنا ذكره عشرة خمس سنة آخر في ماات أن إلى الخط وعلم

عليه             وقرأت بحلب، عليه كتبت قال أنه عنه ونقل الناصرية، خطيب لبن ًا تبع
. وثمانمائة      ثمان سنة في بالقاهأرة الحديث

53       . الذي -      ماع ويحرر عشرة خمس سنة ماات القواس ابن فتى التركي طيبغا
الحرضي -          54قبله  العاماري إبراهأيم بن بكر أبي بن إبراهأيم بن الطيب

         . وأنا   وتسعين أربع سنة في ولنفسه له أبوه استجازني أبوه الماضي اليماني
بمكة.

عبد -               55 بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن الطيب
   . ربيع         في ولد الماضي اليماني الناشري القسم أبي الله عبد ابن الرحمن

والتفسير           الفقه في أبيه عن وأخذ وسبعمائة؛ وستين ثمان سنة الخر
ولقي             وزار مارة غير وحج الناشري، بكر أبي ابن أحمد الشهاب وعن وغيرهأما
حج           ولما جماعة وأجازه مانهما فسمع المراغي والزين فرحون بن البرهأان
عدم            على فصمم الكدرا قضاء على استخلفه وثمانمائة تسع سنة في والده
أبيه،              كنهاية بدايته ان يقال فكان قبل حتى الله عبد أخوه به فتلطف القبول

تسع             سنة رماضان في زبيد وقدم وأقربائه، أولدأه مان جماعة عنه أخذ وقد
. له           المترجم وهأو الناشريين ماؤلف عثمان العفيف قريبه عليه فقرأ وعشرين

عن            ودأفن المراوعة؛ قرية في وأربعين أربع سنة الثانية جمادأى في ماات
. الهأدل     عمر بن علي الشيخ

.            . ماحمد  بن علي بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد هأو اليماني الطيب
 

طيفور -            56 ولكن بيخجا ًا أيض له يقال كان انه ويقال برقوق، الظّاهأري طيفور
       . أمايرآخور     صار حتى أستاذه أيام في ترقى العوادأ بطيفور هأو وليس الغلب

بعد               كان ثم الكبرى دأماشق حجوبية إلى مادة بعد نقل ثم غزة نائب ثم ثاني
بقلعتها            قتل ومامن العصيان على الحسني تنم نائبها وافق مامن أستاذه ماوت
حسن            الجنس تركي وكان وثلثين؛ نيف عن اثنتين سنة شعبان مانتصف في

. والطرب         اللهو إلى ماائلً ًا ماسيك ًا ماتصلف الصورة ماليح القاماة

المعجمة   الظّاء حرف

57       . ابن -       ولقيه القرن رأس على ًا تقريب ولد الفيوماي ماشرف بن ماحمد بن ظافر
ونظّم                فهم ماع والفقه النحو في فضية له أن فزعم وستين تسع سنة أول في السيوطي
وأقبل              لولده عنها أعرض ثم الناحية بتلك كأسلفه المارة وباشر دأيوان في لكثرته جمعه

وحج              بكرته؛ عليه فعادأت ماهلهل بن أحمد بن ماحمد الشيخ وصحب والورادأ العبادأة على
وكتب               كرماه على وأثنى ببلده فأقام رجع ثم الصعيد مان وغيرهأا مانفلوط وكذا ماصر ودأخل

 : قصيدة     في نظّمه مان عنه

طويل ماديد تحكيالـدابـلـياتـي لكمـال تواترت
الـدابـلـيات

بالسـريع حتفي تقارب وقد
إلـى

هأو إل سرح ماا خفيف
 المضلت

القرشي -            58 ظهيرة بن عطية بن أحمد بن علي بن حسين بن ظهيرة
          . مان  وسمع بمكة؛ ًا ظن وسبعمائة وأربعين خمس سنة في ولد الحنفي المكي
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المعطي           عبد بن والجمال الحراري والتقي الحنبلي والموفق جماعة بن العز
الحرم             أبو مانهم جماعة له وأجاز خليل بن والبهاء حبيب بن كالكمال وآخرين

مانه           سمع وحدث أمايلة؛ وابن كثير وابن والخلطي الرصاص وابن القلنسي
قسمي            في وذكره قليلً، بمكة عليه قرأ شيخنا ومانهم اسمه لغرابة الحفاظ

بن              ماحمد الله عبد أبي ابنة الحسين أم وتزوج وأولدأه فهد بن والتقي ماعجمه
بن              أحمد ابنة فاطمة جدتها وخدم ظهيرة، بن عطية بن أحمد بن الكريم عبد

يتجر           وصار الطبري؛ الشهاب ابنة زينب زوجته خالة وابنتها الحرازي القسم
       . ومامن      عشرة، تسع سنة صفر في ماات وعقار وعروض نقد مان مااله فكثر

. عقودأه    في المقريزي ذكره
.       . الكنى        مان بكر أبي في يأتي أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن ظهيرة

بن -              59 أحمد بن عل بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ظهيرة
أبي              القطب بن حاماد أبي الرضي بن الفرج أبو الدين ظهير ظهيرة بن عطية

المحب           أخوه التي المالكي المكي القرشي السعودأ أبي الكمال بن الخير
      . إحدى      سنة الحجة ذي في ولد ظهيرة بابن كسلفه ويعرف وأبوهأما ماحمد

الدين           ماحب القاضي ابنة الصغرى الحسين أم وأماه بمكة وثمانمائة وأربعين
ابن            وماختصر النووية والربعين به وصلى القرآن فحفظ بها ونشأ ظهيرة، بن

الحديث           وألفية ًا أيض زيد أبي لبن الرسالة ماع والفرعي الصلي الحاجب
وإبراهأيم           الضيا ابن البقا وأبي والكافياجي الهمام ابن على وعرض والنحو،

أخذ           وكذا العربية أخذ وعنه القادأر عبد بالقاضي وتفقه وآخرين الزمازماي
الله             عبد أبي عن وستين إحدى سنة في والمنطق الصول ومان مانها ًا طرف

الكامالية            إماام الكمال عن والصول مارزوق بن أحمد بن ماحمد ابن ماحمد
بن           والتقي المايوطي والزين المراغي الفتح أبي مان وسمع خطاب والزين

جماعة،           وأربعين ثلث سنة في له وأجاز وغيرهأم الشوايطي والشهاب فهد
قضاء            ولي المحاسن كثير والعربية الفقه في ًا بارع ًا ماتصون ًا حيي ًا دأين وكان

ونزاهأة             بعفة وباشره وستين ثمان سنة في اليمن أبي ابن بعد بمكة المالكية
حين             أشهر بعد عنه انفصل ثم لخاطره وماراعاة شيخه ماع التأدأب في ومابالغة

عشاء               في ماات أن يلبث ولم مانه، ًء حيا استعفى انه يقال بل وأبصر له قدح
دأفن             ثم السودأ الحجر عند عليه وصلى مانها الحجة ذي ثامان الحد ليلة

. شبابه           الله رحم فقده على أبوه وصبر عليه الناس وتأسف بالمعلة
. مانهم        الدين ظهير لقبهم مان ًا اختصار جماعة ظهير

المهملة   العين حرف

60   . ست -          سنة ماات دأهألك سلطان عادأي بن مالك بن إسماعيل بن عادأي
وستين. 

61 . ولد -             طاهأر بابن ويعرف اليماني الدين تاج بن ماعوضة بن طاهأر بن عامار
كما             سبعين سنة في صنعاء باب على وقتل وثمانمائة عشرة إحدى سنة في

ًا             عفيف وكان اليمن، حصون مان وغيرهأا مالكها قد وكان شارب، في إليه أشير
مان              يفعله كان كما ًا راضي علي أخوه يكن لم لكن ًا شجاع ًا ماقداما ًا جوادأ ًا صادأق

صنعاء           أهأل على الشجار وتحريك النهار وطم الزروع واتلف الغارات شن
سبعة             وخلف وغيرهأا، زبيد شعراء مان جماعة رثاه وقد الحرب، إليه يلجئه ماما
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. ماات        حتى وماصالحهم بكفالتهم المذكور أخوه قام ذكور
62  . اليمن -             مالك قبله الذي أخي حفي طاهأر بن دأاودأ بن الوهأاب عبد بن عامار

لهم             قاهأرة شوكته كانت ولكن قبله الذي عامار بنو عليه واختلف أبيه بعد
عليه          والغالب أوقافها، وتنمية بعمارتها وغيرهأا مادارس في بالنظّر واشتغل

. الشعراء         مادحه مامن العقيدة حسن ماع العلماء وماحبة الخير
المحب -           63 بن ماحمد الرضي بن ماحمد المحب بن ماحمد ويسمى عامار

شريف            إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم الرضي بن أحمد الشهاب بن ماحمد
جمادأى            في سنتين استكمال قبل بها ماات المكي الطبري الثناء أبو الدين

.    . الطباع    بن عامار وخمسين سبع سنة الولى
64   .         . فهد -   ابن ذكره وستين سبع سنة القعدة ذي سلخ في ماات الخيفي عامار

  . ماضى           وقد ماوته قبل لسانه وانعقد نظّم؛ وربما ًا مانشد ًا نديم وكان الذيل في
. أخوه      ولعله الخيفي سعد بن أحمد

بن -           65 حسن السيد ماولى الحسني الحبشي سعيد ابن آخره بمعجمة عايض
.        . وخمسين  خمس سنة شوال في بمكة ماات القائد عجلن

 
بن -               66 فضل بن نجم بن سراج بن المنعم عبد بن صالح بن علي بن عبادأة

  . في         ولد المالكي القاهأري الزرزاري الخزرجي النصاري الزين عمرو بن فهد
بها            وقرأ ماصر قرى مان بزرزرا وسبعمائة وسبعين سبع سنة الولى جمادأى

وابن            التنوخي على الكثير وماع ًا كتب فحفظ القاهأرة إلى انتقل ثم القرآن
الجزولي         ياسين بن والشمس المليحي والعزيز الزفتاوي والصلح الشيخة

إماام           والشمس الهوريني والنور والمطرز المجد أبي وابن الفصيح بن والتاج
بن        الدين وناصر والسويداوي والحلوي الجوجري والشهاب الصرغتمشية

والهيثمي         العراقي والزين البلقيني والسراج الكويك بن والشرف الفرات
ماحمد         والشمس الرشيدي والجمال البياري والنور والغماري الدجوي والتقي

بهرام           وبالتاج الدين نور الشيخ بأخيه وتفقه وآخرون الذرعي إبنا وماريم
مان       -     بأنه يصفه وكان المغربي العقياني سعيد بن وقاسم القفهسي والجمال

العربية  -        أخذ وعنه الغماري والشمس المغراوي والشهاب العلماء جلة
بن            العز عن العلوم مان ًا وكثير والمعاني والصلين العربية أخذ وكذا وغيرهأا

البياري          عن واللغة الصنهاجي والشهاب البساطي عن ًا أيض وحضر جماعة
حتى          الدماامايني البدر ولزم البلقيني والسراج العراقي الزين عن والحديث

عشرة            تسع سنة في اليمن صحبته ودأخل المغني على حاشيته عنه أخذ
عشرين؛             سنة في بمكة وكان حينئذ وحج الهند إلى البدر توجه لما وفارقه

الشتغال            ولزم ماحافيظّه بعض المراغي بن الفرج أبو حينئذ بها عليه وعرض
أعيان            أحد وصار غيرهأا في وشارك والعربية والصلين الفقه في تقدم حتى

ابن           بعد الشيخونية في للمالكية ودأرس الكثير الحسن بخطه ونسخ ماذهأبه
ماا             أول واقفها مان برسباي الشرفية وفي عمار ابن بعد البرقوقية وفي تقي

وتصدى            فقط، الحنفية على فيها القتصار رام الواقف كان أن بعد فتحت
طبقة            ماذهأب كل أهأل مان عنه الناس وأخذ ًا قديم والفادأة والفتاء للتدريس

حسن             ماع الفنون مان وغيرهأا والعربية وأصوله الفقه في به وانتفعوا أخرى بعد
بحثه              أو فهمه يرتض لم مان على يغلظ بل لهم ماساماحته وعدم للطلبة تربيته

ماوت            بعد المالكية لقضاء وعين صيته وبعد ذكره اشتهر أن إلى مانهم
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قول            بعد اختفى ثم الماتناع على عليه إلحاحهم ماع وصمم فأبى البساطي
ًا              أيض فهو ًا ماغصوب السلطنة ولي قد أنه يخبر أنه السلطان عن له السر كاتب
دأماياط             إلى وسافر وقته مان تسحب ثم لله أستخيرا حتى فقال ًا ماغصوب يوليك

استقر            حتى ًا أياما ًا ماختفي المتبولي إبراهأيم الشيخ عند أقام وكذا بها فاختفى
هأذا             أهأل مان البناسي البرهأان بعد أعلم ولم حينئذ فظّهر التنسي بن البدر

الله             إلى انقطع ثم غير القضاء قبول لعدم الصدق في شاركه مان القرن
عند            وأقام ًا أحيان باللفظ إل والفتاء بل بالناس الجتماع مان وأعرض تعالى
والعبادأة            العمل إلى ًا مانقطع شأنه ماقبلًعلى بالمقس زاويته في مادين الشيخ

سنة             شوال سابع الجمعة يوم في ماات حتى والمحاسن الخير مان ازدأيادأ في
وكثر           المذكور مادين الشيخ الناس تقدم بالزهأر عليه وصلى وأربعين ست
طلق            ًا فصيح وكان ماثله المالكية في بعده يخلف ولم فقده على التأسف

ًا           زاهأد ًا خير ًا صالح والمنقول المعقول في ًا مابرز علماة التقدير حسن اللسان
طريق             ًا سالك أماره آخر في ًا خصوص التقشف في غاية الدين في ًا صلب ًا ورع

اماتناع           ماعللً وغيرهأا ضروراته في قدمايه على المشي يتحاشى ل السلف
ضرورة            بغير له بالستنادأ ونحوهأم المشاة أمار مان عليه يترتب بما الركوب

ويقول             كثيرة، وماحاسنه يعنيه فيما إل الكلم قليل ووقار أنس عليه يمر حتى
     : في       تصح الشركة كانت لو المماجنة سبيل على التزويج أعباء لشدة ًا ماشير

مان            بنحوه ماسبوق وهأو ًا؛ جزء وعشرين أربعة مان جزء في لشاركت الزوجات
بنصف             الزماان هأذا في تكتفي أن استطعت ان له لصديق قال فإنه الوزاعي

حدث           وقد النوقاتي، عمر لبي الهألين ماعاشرة في رويناه فافعل امارأة
عن             حكايته عليه أنكر مان على شيخنا به واستشهد أصحابنا عنه أخذ باليسير

ومامن            بخطه قرأته كما فقال الجواهأر في حكيتها كما تمتام في البلقيني
ترجمه            بل بخطه كتبها وقد الشهير المالكي عبادأة الدين زين الشيخ حضرهأا

      : في      رافقنا المفنن العلماة العالم الشيخ فقال جيدة ترجمة النباء في شيخنا
قبل            وانقطع المالكية رأس بأخرة وصار وغيره الفقه في وماهر مادة السماع

رحمه              والدين العلم أهأل مان كان أنه العيني وقال تعالى، الله إلى بمديدة ماوته
. به    ونفعنا تعالى الله

 
بني -            67 ومان الشاوية مان المغربي القرشي الزين عباس بن أحمد بن عباس

        . بصحراء    ًا تقريب وثمانمائة وثلثين سبع سنة في ولد فاس وطنوا عرب مازورة
الفقهاء             له يحضر فان العرب شيوخ مان أبوه وكان المغرب، بلدأ آخر تاماستا
الضبط            في وكذا الرسم في والخرازي نافع قراءة في والبزي القرآن فقرأ

فتل            فاس إلى انتقل ثم والرسالة شادأ باب ابن وماقدماة واللفية والجروماية
فيها            أخذ وكذا العربية في عنه وأخذ الحاج المصمودأي إبراهأيم على بالسبع

العروض            وفي الصغير وماحمد العجل بن وأحمد يوسف بن القاسم أبي عن
أحمد           عن والحساب الفرائض فأخذ تلمسان إلى وتحول المسوسي علي عن
وأصول          الحاجب ابن كمختصر الفقه وأصول والمغني كالتسهيل والنحو الكمادأ
والبيان         والمعاني للخونجي كالجمل والمنطق الحرماين لماام كالرشادأ الدين

صحيح            عليه وقرأ بل بتلمسان العباس بن ماحمد عن ذلك كل كالتلخيص
دأريد         ابن وماقصورة لثعلب والفصيح للحريري والمقاماات وماسلم البخاري

ولقي          الحسني الشريف عن والموجز والمنصوري سينا لبن كالرجز والطب
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فتل           الندلس دأخل ثم والقطب المطول عليه فقرأ الكازروني ًا ماحمد هأناك
الرشادأ           الخدري إبراهأيم عن فأخذ وتونس الموجاري ماحمد على ًا أيض بالسبع

ماحمد            وعلى ًا أيض الدين أصول في ماظّفر العز لبي والمقترح الحرماين لماام
لبن          الخونجي جمل وشرح التلمساني لبن الدينية المعالم شرح الواصلي
تسع            سنة في القاهأرة وقدم وغيرهأا؛ المااكن بهذه لقيهم آخرين في واصل

مان          للكابر التردأدأ وأكثر وغيرهأما والكافياجي الشمني ولزم فقطنها وستين
ًا           ماطرح أكثرهأم عند صار حتى الحد على وزادأ وغيرهأما؛ والمباشرين الماراء

ماحنة،              ولكنها ذلك أجوز وماا فيها الختلس على واطأ انه قيل بقضية اتهم بل
دأراية            الجزري ابن لمنظّوماة شرحي أخذ حتى إلى وتردأدأ المنصور صحبة وحج

في          ًا ماحب للتكلف ًا طارح والمحفوظ الستحضار كثير وكان رواية، وغيره
حال            كل وعلى قليل للمطالعة وفراغه سيما يذكره فيما ماتثبت غير المذاكرة

     . سنة        الول ربيع في ماات قوله مان ترجمته وأكثر الفضلء؛ في ماعدودأ فهو
به                يظّن كان ماا على تزيد تركة له وودأ طويلة مادة تعلل أن بعد وثمانين تسع

. وإيانا    وساماحه الله رحمه
68    . أبا -        لقي ماعمر شيخ القاهأري السندبسطي ماحمد بن أحمد بن عباس

مادين            كالشيخ جماعته مان واحد غير صحب ثم عنه ونقل الزاهأد العباس
لما            ًا تالي والتوجه العبادأة كثير وكان نظّره، تحت وأقام به اختصاصه وعظّم
كثير            بين ًا ماعتقد ونحوهأا الصالحين حكايات مان لنبذة ًا ذاكر القرآن مان تيسر
          . قارب   وقد ببلده وثمانين ثمان سنة القعدة ذي في ماات والعاماة الخاصة مان

. ورحمه     به الله نفعنا المائة
بالحوفية -            69 تعرف وكانت مانها أماه لكون المناوي ماحمد بن أحمد بن عباس

وابنه             وماات خطيبها أبوه وكان الشرقية، مان بسطة تل في فمولده هأو وأماا
لبيت             تحول ثم بها فنشأ الشيرج مانية لبلدهأا أماه ماع فتحول صغير هأذا

وصحبه            مانه بالختنية رسلن بن الشهاب عند القرآن فجودأ كبير وهأو المقدس
بالزهأر،             ثم طولون بجاماع ثم طرا بجاماع قطن ماات فلما عليه قدوماه وتكرر

والغتسال            التلوة ماداوماة مان جميلة طريقة على سنة ثلثين نحو به ودأام
ذوق              ماع الخلء دأخوله عند حتى إزار بدون ًا وصيف ًء شتا حدث لكل الباردأ بالماء

ًا            ماتجردأ ًا مااشي ًا قديم وحج يه كثيرين واعتقادأ الشفاعات في ورغبة التعبير في
  .         . الله   رحمه بالحمام فجأة تسعين سنة القعدة ذي في ماات أمااكن في وساح

وإيانا.
 

بن -             70 أحمد العباس أبي بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن العباس
بالله             المستعين المؤمانين أماير الحسن بن علي أبي بن بكر أبي ابن الحسن
بن             بالله المستكفي بن بالله المعتضد بن الله على المتوكل بن الفضل أبو

     . بعهد       أبيه بعد بالخلفة بويع يحيى والد العباسي الهاشمي الله بأمار الحاكم
أوائل             في الناصر أماسك أن إلى واستمر وثمانمائة؛ ثمان سنة رجب في مانه

والعزل           والتولية للحكم اقاماته على ونوروز شيخ فاتفق عشرة خمسة سنة
بالمؤيد           ولقب بالسلطنة شيخ استقل أن إلى كذلك وأقام سلطان بدون

السلطنة              كانت وإن أنه ماع هأذا ذلك على يوافق لم لكونه الخلفة مان فخلعه
ولقب             دأاودأ لخيه وبويع للمؤيد هأو إنما حقيقة فالمار الخلفة ماع إليه أضيفت

السكندري            الثغر إلى به أرسل ثم ًا يسير بالقلعة هأذا وبقي بالله المعتضد
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بين             وخيره خاصة السجن مان ططر الظّاهأر عنه أفرج أن إلى به فسجن
له           وحصل استطابها، لنه فاختارهأا باسكندرية القاماة أو القاهأرة إلى القدوم

له             وجهز وغيرهأا، الجمعة لصلة الركوب في له وأذن التجارة مان كثير ماال
يوم             كل في هأناك له ورتب قماش وبقجة زركش وكنبوش ذهأب بسرج فرس

وثلثين            ثلث سنة الخرة جمادأى في ماات حتى ذلك على واستمر ثمانمائة
عقودأه           في المقريزي طول وقد الكهولة، أوائل في وهأو ًا شهيد بالطاعون

اماتدحه            وقد وسودأدأ؛ تواضع عنده ًا كريم ًا وقور ًا حشم ًا دأين ًا خير وكان ترجمته،
. وإيانا           الله رحمه دأيوانه في سينية بقصيدة ًا سلطان عملوه لما شيخنا

71.     . وثلثين -         إحدى سنة ماات بجده ويعرف الكامالي زيادأ بن ماحمد بن عباس
بن -              72 أحمد بن علي بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن العباس

أبي             الكمال بن المكارم أبي الجمال بن الفضل أبو الكمال ظهيرة بن عطية
بابن           كسلفه ويعرف التي الله عبد والد الشافعي المكي القرشي البركات
   . ثاني         في ولد باسمينه مانه أشهر بكنيته ولكنه ًا ماحمد ًا أيض ويسمى ظهيرة

فنشأ            ماكة إلى أبوه وحمله بالقاهأرة وثمانمائة عشرة خمس سنة الول ربيع
الجزري            وابن النويري علي بن ماحمد والجمال سلماة ابن مان وسمع بها

بكر           أبي بن وماحمد ماحمد الجمال وأخيه المرشدي إبراهأيم بن وأحمد
وآخرين؛           المراغي الفتح وأبي السعادأات أبي وعمه فهد بن والتقي المرشدي
المدينة             ومان الفاسي والتقي مارزوق بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد له وأجاز

وغيرهأم         المطري والمحب الخجندي وطاهأر المحلي والنور الكازروني الجمال
في             شيخنا على وسمع وخمسين إحدى سنة في مانها مارة غير القاهأرة ودأخل
عن            بجدة القضاء في وناب وغيرهأا دأماشق دأخل وكذا وغيره الفاضل المحدث

سبع             سنة في بها استقل ثم وغيرهأا خمسين سنة في السعادأات أبي عمه
أوائل              في عزل ثم علي بن البركات أبي الكمال عمه ابن عن ًا عوض وخمسين

مارض              بعد بها ماات ثم ًا يسير بها فأقام للزيارة المدينة إلى وسافر تليها التي
يوم             ضحى عليه وصلى وستين أربع سنة رجب خاماس الحد يوم في طويل

كريم           الشكل ماليح المحاضرة ًا جيد ًا ذكي فاضلً وكان الشريفة، بالروضة الثنين
دأهأر               بعد وقدر علي ابنة هأاني أم عمه ابنة تزوج وأقاربه أهأله إلى ًا ماحبب النفس

. وإيانا      الله رحمهما ًا أيض بالمدينة ماوتها
73.     . بالقاهأرة -       ماني سمع مامن البلشوني ماوسى بن ماحمد بن عباس

         . بن     بكر أبي بن ماحمد ابن في ًا قريب ماضى المعتضد بن المتوكل بن العباس
سليمان.

74.     . وعشرين -      تسع سنة ماات قاضيها الوهأراني مانديل أبو العباس
 

الزين -              75 الخالق عبد بن الرحمن عبد بن الحد عبد بن ماحمد بن الحد عبد
   . بضع         سنة ولد التي ماحمد والد الحنبلي الحلبي الصل الحراني المحاسن أبو
سنة            أنه أخبره يحسب فيما أنه الناصرية خطيب ابن وقال وسبعمائة؛ عشرة

وعم             لماي العلى جدي على القراآت قرأ وأنه قبلها التي أو عشرة ست
ًا            طرف يعرف وكان غيره؛ وعلى جبرين خطيب ابن عثمان الفخر لبي جدتي
حسن             ًا ظريف ًا دأين ًا شيخ وكان بحلب؛ الحكم في وناب الحنابلة فقه ومان مانها

ابن           به واجتمع عمرو، لبي ختمتين الحلبي البرهأان عليه قرأ المحاضرة
          . ربيع    في التتار عاقبه أن بعد حلب كائنة في ماات مارة غير الناصرية خطيب
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عبد               في وكذا الحد عبد في إنبائه في شيخنا وذكره عمر وقد ثلث سنة الول
كافية            صنف المشهورين حلب ماشايخ مان أنه غيرهأما وقال غلط وثانيهما الله

النبي            فرأى المختار حفظ كان وأنه القراءات في المقارىء فنون في القارىء
فقال              أشتغل ماذهأب أي على الله رسول يا له فقال وسلم عليه الله صلى

العمدة             فيها نظّم التي أرجوزته في التي ولده لذلك وأشار أحمد؛ ماذهأب على
 : فقال   قداماة لبن

التي كراته مان البعض فينـشـــا إذ والـدي رآه لمـا
 رأى

ّلـه رسول فيها يشـتـغـل ماـذهأـب بأي مانهيسـأل وهأـو ال
ابن بمذهأب اشتغل قال

حنـبـل
أمار عن فاخترناه أحمد

جـلـى
ماـخـتـصـه بنـا لحكمة إلالقـصـه هأذي تأويل أرى ول
ماـهـدى كـلـهـم وإل مانـهالـنـبــي لـنـا أرادأهأـا فيه

ّله جزاهأم الماـه عـلـمـاء وكـل عناالـرحـمـه جزيل ال
بن -              76 العل أبو النجم علي بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد ابن العلى عبد

    . سنة       حدودأ في ولد الشافعي القاهأري المقسمي العباس أبي الشهاب الماام
والمنهاج          والتنبيه القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين خمس

الفقه           في واشتغل جماعة على وعرض وغيرهأا النحو في والحاجبية الصلي
بن            التقي على وسمع الجهات في وتنزل وغيره البناسي عند والعربية وأصله

في            العراقي الزين مان سمع بل الفوي والنور الكويك بن والشرف حاتم
حلو             ًا بهي ًا ظريف ًا كيس وكان عليه قرأت الفضلء مانه سمع وحدث وحج أمااليه؛

وأماانة           وصدق وشهاماة تاماة ماروءة ذا ًا ماتعفف ًا قانع اليرادأ حسن المحادأثة
      . سبع      سنة الخر ربيع في ماات اختصاص مازيد به القلقشندي للعلء وكرم
العلى            عبد بن يونس لبصير يونس فسماه ًا ولد ماوته قبيل ورزق وخمسين

 . وإيانا      الله رحمه عاش أظنه وماا
الوهأاب -              77 عبد بن بكر أبي بن أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن الول عبد

التي           الحنفي المكي المرشدي الجمال بن الوقت أبو الدين سديد صاحبنا
ماستولدة.            حبشية وأماه بمكة وثمانمائة عشرة سبع سنة شعبان في ولد أبوه

في           المطلوب وغاية والشاطبيتين النووي وأربعي القرآن فحفظ بها ونشأ أبيها
أصول           في النسفي الدين لحافظ والعمدة عياش بن للزين الثلث القراءات

الحاجب            لبن العربية في والكافية له الفقه أصول في المنار وكذا الدين
والتقي           له وأجاز كالفنري جماعة على وعرض الفقه، في القدوري وماختصر

في             له وأجاز ختمة عشرين نحو في عياش ابن على بالعشر وتل الكرمااني
والجمال           ظهيرة بن السعادأات أبو القضاة عليه وشهد وثلثين ست سنة

البركات            وأبو الحنفي الضيا بن البقا وأبو شيخنا عليه المشهودأ ووصف الشيبي
مان            الثلثين بليلة كتابته وأرخ حج وكان السفطي والولري المالكي الزين بن

قراءته            حضر إنه وقال هأناك حينئذ وكان السيوطي والكمال مانها القعدة ذي
بن           ويحيى الواحد عبد الجلل وعمه الشريف الحرم في المجالس لبعض

الله             عبد بن وماحمد القعدة ذي سلخ في ماكة نزيل الشاذلي المغربي ماحمد
الديري            بن وبالسعد بأبيه وتفقه الحنفي الريحي سعد بن وأحمد الرفاعي بن

بالشيخ              وصفه بعد له وكتب انتفع وبه عنه أخذ مان أجل وهأو الهمام وابن
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ونحو             صرف اللغوية العلوم مان شاء ماا يقرىء أنه المااثل العلماء سليل العالم
التأمال          بعد ويفتي والكلم الفقه كأصول والمركبة والعقلية وبديع وبيان

الفقه              مان ًا كثير وسمع علي قرأ وأنه أل كريم وكفؤ أهأل لذلك فإنه والمراجعة
ترتقي            دأللة الفنون في مالكته رسوخ على دأالة شريفة ًا أبحاث وألقى والصول

في             الفاضل يعول وأن يديه بين يجثى أن لذلك فاستحق الظّنون ماجردأ عن
بل            الفقه أصول أخذ الكردأي وإبراهأيم الروماي يوسف وعن وعنه عليه ذلك

المصابيح            مان جملة عليه وقرأ البيضاوي تفسير في ًا أيض الخير على سمع
مان             ًا بعض أخذ وعنه النويري القسم أبي على العضد في وسمع ًا بحث للبغوي

شيفكي             الدين وإماام الواحد عبد الجلل عمه عن قبله مان أخذهأا وكان العربية
الجرجاني            السيد عن أخذ مامن الكردأي وإبراهأيم وهأو فيها ًا بحر وكان قال

أبيه           على الثالثة في وحضر الزمازماي البرهأان على الفرائض في وقرأ
العوارف            عليه قرأ بل والشفا البخاري عليه سمع ثم ماخرجه بقراءة فهرسته

وكذا           أشياء غيره وقراءة بقراءته المراغي الفتح أبي عن وجمل للسهروردأي
ببلده،             ذلك كل الحنبلي شعر أبي الرحمن عبد والزين الجزري ابن على سمع

ماكة             مان وآخرون ظهيرة بن الفضل وأبو الفاسي والتقي سلماة ابن له وأجاز
البوصيري        والشموس والفوي الهداية وقارىء والزراتيتي العراقي والولي
اسكندرية          مان خير بن والكمال القاهأرة مان وغيرهأم والبرمااوي والبيجوري

مان           وطائفة الياسي ابنة ولطيفة حجي بن والنجم المحب بن والشمس
الهمام             وابن الديري ابن غير عن بها وأخذ مارة غير لمصر وارتحل دأماشق؛

له             والصغاء إليه الميل كثير وكان ودأراية، رواية شيخنا أجلهم جماعة ع ًا أيض
بالعلماة          ووالده المدرسين؛ فخر الطالبين مافيد الوحد الباهأر بالفاضل ووصفه

تعالى          الله أماده واللغويين المحدثين رأس المسلمين مافتي الدين جمال
وأذن            ًا، زمار الخيرات له وجمع ًا وحضر ًا سفر وسلمه مانه بروح وأيده بمعونته

ماما              إليه الترجمة صاحب وكتب مانه، أرادأهأا لمن وأنشأه ألفه ماا إفادأة في له
 : قوله   مانه سمعته

الناس وإماام سيدي يا
كـلـهـم

على الغرا السنة وحافظ
المام

ماغتنـم خير يا زيارتكم يرجومانـتـظّـر بالباب قائم عبيدكم
ماكتـتـم أي وسر العيون عنماستـتـر أي بوصل يفوز كيما

ويا سؤلي يا حجابك فارفع
أمالي

أحظ بوصل علي وامانن
بالنعم

 : بيته               دأاخل إليه به وأرسل غيره كلم مان ارتحاله قرب حين مارة له كتب بل
قد وكأن برحالنا تزل لماركابنا أن غير الترحل أفد

سبع            سنة في وسافر البخاري، في الرشيدي الشمس على بالقاهأرة قرأ وكذا
أبيات              أهأل مان ماطير بني مان الفتي عمر الفقيه بها فسمع اليمن إلى وستين

العبارة            فصيح الناس عن ًا مانجمع وكان العزيز، عبد العز الفقيه وأخاه حسين
مان            جملة يحفظ والتفنن الذكاء في غاية والشكالة الخط حسن المباحثة قوي
له             شهد حسبما الفطرة سلماة ماع ذلك كل ًا حسن ًا سردأ ذلك ويسردأ الدأبيات

الفتاء               في له أذن مامن وهأو الغاية إلى له مابجلً وكان الهمام، ابن شيخه بها
ماا            لكن اليسير أقرأ وقد حميدة وأوصافه تقدم؛ كما ًا جد وعظّمه والتدريس
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الله             رحمهما والده أثر اقتفى ولكنه عربي ابن عن المناضلة مانه أحمد كنت
ظريفة            وماكاتبات لطيفة مااجريات ماعي وله أفادأ، فما ًا مارار ذلك في وكلمته

          . مان    الحج انقضاء بعد الغزاوي الركب ماع ماكة مان سافر آخر ماوضع في أثبتها
وزار              غزة إلى وصل ثم بها ولقيته فزار النبوية المدينة إلى وسبعين إحدى سنة
الخر             ربيع في ماات حتى هأناك فأقام الشام إلى وتوجه والخليل المقدس بيت

ول             ابنة سوى يخلف ولم خطاب الزين بتربة ودأفن ًا، غريب وسبعين اثنتين سنة
. الجنة          وعوضه وإيانا الله رحمه ماثله ًا ماتفنن ًا حنفي بمكة خلف

الشيخ -              78 بن سعيد الشيخ بن عتيق بن الغني عبد بن أحمد بن الباري عبد
   . ماني       سمع مامن المالكي الزهأري القاهأري العشماوي النجا أبو حسن

بالقاهأرة.
اليماني -           79 الطويل الله عبد بن سليمان بن ماحمد ويسمى الباري عبد

    . الحجة         ذي في ولد الطويل بابن ويعرف عجيل ابن الفقيه أبيات مان الشافعي
والتفسير            الفقه في جعمان بن إبراهأيم ولزم الفقيه بأبيات وأربعين ست سنة

الرشادأ            عليه قرأ وقته في اليمن فقيه الفتى عمر شيوخه ومان والحديث
عبد          له وأجاز المقرىء، ويوسف المقرىء ابن لشيخه كلهأما والروض

مارة            غير وحج الوهأاب، عبد الشيخ بمدرسة وأم الناشري، الطيب بن الرحمن
وكتبت            وغيره المسلسل ماني فسمع وتسعين سبع سنة الحجة ذي في ولقيني

له.
أبي -             80 أخو المكي السنبسي زايد بن اللطيف عبد بن أحمد بن الباسط عبد

           . وتسعين  ثلث سنة صفر أواخر في وماات بمكة ماني سمع مامن التي الفتح
. الجنة             الله عوضه المعلة مان قبورهأم عند دأفن ثم العصر بعد عليه وصلى

 
المعتمد -           81 وهأو إبراهأيم فقيل بعده فيمن واختلف خليل بن الباسط عبد

الزين             أنبائه مان وأربعين اثنتين سنة في بخطه شيخي أثبته كما يعقوب وقيل
   . أربع         سنة ولد الباسط بعيد تسمى مان أول وهأو القاهأري ثم الدماشقي

أشبه             والول قبلها التي أو تسعين سنة في أنه عنه ونقل وسبعمائة وثمانين
بن              ماحمد بن ماوسى بن ماحمد البدر سرهأا كاتب خدماة في بها ونشأ بدماشق

بدماشق             ًا نائب كان حين بشيخ بعده مان اتصل ثم به واختص ماحمودأ الشهاب
وسلطنة             فرج الناصر قتل بعد المصرية الديار ماعه قدم حتى عنه ينفك ولم

والكتابة           الخزانة نظّر أعطاه المؤيد ولقب شيخ تسلطن فلما بالله المستعين
له              ًا سكن وجعله وكمله فأصلحه تنكز بيت أثنائها في اشترى مادة فيها ودأام بها

ثلث            سنة أواخر في انتهت بديعة مادرسة تجاهأه عمر وكذا واستوطنه هأائلً
مان          والمماليك والخدم الحشم في الدولة عظّماء طريق وسلك وعشرين؛

الزركش         والكنبوش الذهأب بالسرج ركب وربما والندمااء الجناس سائر
السنية           بالخلع يخصه أنه حتى له والتقريب إليه الصغاء زائد والسلطان

وجاهأته             فتزايدت مارة غير له نزوله تكرر بل مانصبه على زيادأة وغيرهأا السمور
بالتمقت             العاماة إليه فالتفت ًا نادأر إل أحد على يسلم ل وصار كله بذلك

إلى           وشكاهأم يحتملهم فلم عبدك خذ باسط يا كقولهم المكروه واسماع
يا               رماال يا جبال يا قولهم في فأخذوا ينكفوا لم إن سوء بكل فتوعدهأم المؤيد

فسكتوا             الجناح وخفض بالسلم إليهم التفت عليه ذلك طال فلما لطيف يا الله
وأنشأ             الجليلة المالك وعمر ًا جد أثرى أن إلى يترقى زال ول وأحبوه عنه
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قد          الطواشي فيروز وكان زويلة باب دأاخل بالباسطية المعروفة القيسارية
وناظر            الخزانة كاتب وهأو ذلك كل إكمالها يتهيأ فلم مادرسة فيها شرع

في           ططر الظّاهأر به استقر أن إلى والقاهأرة بالشام السلطانية المستاجرات
أربع             سنة القعدة ذي سابع في البارزي ابن الكمالي عن ًا عوض الجيش نظّر
له           وفتح والتحف بالتقادأم التقريب في بالغ الشرف استقر فلما وعشرين

المعول            هأو وصار به اختصاصه فزادأ العمائر وأنشأ الماوال جميع في ًا أبواب
عنده              له ماعاند مان ًا غالب يسلم لم كونه ماع إليه دأولته في والمشار عليه

خدماته            مازيد أن إل القنقباي وجوهأر مازهأر بن والبدري جانبك الثاني كالدوادأار
إليه              وأضيف لهم، قاهأرة مانهم الله شاء مان وإلى بل إليه يجلبه وبما بنفسه

الشرف           ماات أن إلى خدماه وببعض بنفسه فسدهأما والستادأارية الوزر أمار
فأهأين            ذلك وماع سلطنته في القائمين أعظّم مان وكان العزيز، ابنه واستقر
جقمق،           التابك إلى النتماء إلى واحتاج بالكلم الشرفية الخاصكية بعض مان

قبض              ثم الجيش نظّر في باستمراره عليه فخلع إليه المار صار أن يلبث ولم
في            القلعة مان الحوش على المطل البحرة باب على بالمقعد وحبسه عليه
دأينار             ألف ألف أخذ على وصمم وأربعين؛ اثنتين سنة الحجة ذي عشري ثامان

صارت            حتى الدولة أعيان مان وغيره البارزي بن الكمالي صهره به فتلطف
المصطفى              نعل مان انها قيل قطعة مانه وأخذ قيل فيما دأينار ألف ثلثمائة إلى

ثم              مارة غير باللفظ وأهأين بالقلعة البرج إلى نقل بعدماا وسلم عليه الله صلى
خلع              أن بعد وسافر لذلك التجهز في فأخذ الحجاز إلى بالتوجه له ورسم أطلق

عشر            ثامان في وحواشيه وعياله وبنوه هأو الستادأار جانبك عتيقه وعلى عليه
ماع              ورجع فحج أربع سنة ماوسم إلى بمكة فأقام وأربعين ثلث سنة الخر ربيع

أوائل              في وزار سنيات بها فأقام به أمار لما اماتثالً دأماشق إلى الشاماي الركب
القاهأرة            قدم ثم السلطان إلى هأناك مان بهديته وأرسل المقدس بيت صفرهأا

بتقدماة            أرسل ثم لداره ونزل أولدأه وعلى عليه وخلع ًا ماشهودأ ًا يوما فكان
ثم              عشرين بإمارة فيها عليه أنعم أن بعد لدماشق عادأ أن إلى واستمر هأائلة
في             ًا رجبي حج استيطانه أثناء وفي لها ًا ماستوطن القاهأرة إلى عادأ سنين بعد
النبوية            المدينة إلى فوصل شعبانها في سيره ابتداء فكان وخمسين ثلث سنة

زيارة                بدون القاهأرة إلى رجع ثم حج حتى بها فأقام ماكة إلى رجع ثم أولً فزار
ثم              قليلً بها فأقام وخمسين أربع سنة المحرم عشر حادأي في لها دأخوله وكان

الغد            مان عليه وصلى شوالها رابع الثلثاء يوم غروب وماات ًا، أشهر تمرض
لنفسه            عينه قبر في بالصحراء أنشأهأا التي بتربته ودأفن النصر باب بمصلى

يفرقها            دأينار ألف له وعين وغيره البغدادأي البدر الحنابلة لقاضي وصيته وأسند
تركته             وضبط مانزله باب على ولده بحضرة ذلك ففرق مانها الشطر  ولنفسه

حسن           ًا إنسان وكان وإيانا، الله رحمه وصاياه سائر ونفذت ضبط أحسن
وافر           الغاية إلى وحواشيه وماركبه مالبسه ماتجملًفي الشيبة نير الشكالة
جماعة          إليه بالنتماء استغنى العطاء واسع ًا كريم السياسة حسن الرياسة

ووفور             التدبير جودأة في غاية الحد على زادأت ولو بحضرته المماجنة في ًا راغب
بمحادأثته            ليستروح به الجتماع يكثر ماحنته أيام في شيخنا كان حتى العقل

لبابه            يتردأدأ مامن الخاص ناظر الجمالي الدولة عظّيم كان وكذا باشارته وينتفع
يفوق            ماا الرض بأقطار المنتشرة والقرب المآثر مان وله خطابه؛ بمتين ويتلذذ

مادرسة           والقاهأرة وغزة وبدماشق الثلثة المساجد مان بكل ذلك فمن الوصف
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ًا            كثير وأصلح أجلها الكافوري بخط مانزله تجاه قدمات كما وهأي بالقاهأرة والتي
دأماشق             مان كل مان سنة كل في تسير سحابة ورتب الحجاز ماسالك مان

ناظر           وهأو وحج والمنقطعين الفقراء برسم ًا وإياب ًا ذهأاب الحرماين إلى والقاهأرة
ًا           إحسان لهألهما الحجات مان بعدهأما وفيما بل فيهما وأحسن مارتين الجيش

ذيله             في الناصرية خطيب ابن ترجمه ولذا مارة غير حلب دأخل وكذا ًا، كثير
العلماء           وماحبة والعام للخاص إحسانه بمزيد عزه أيام في ووصفه لتاريخها

بذكر         والتنويه إكراماهم في والمبالغة إليهم والحسان والصلحاء والفقراء
إليهم           هأو إحسانه ماع الناس حوائج وقضاء السلطان عند والصلحاء العلماء
والشام            ماصر رؤساء في ًا فردأ وصار وخيره إحسانه واشتهر ذكره سار حتى

ورجع              إل أحد قصده وماا يعرفه ل ومان يعرفه بمن إحسانه ماتصلً للناس مالجأ
ذلك              مان أوردأ ثم مادائح؛ فيه وللشعراء ونحوه لمال مانه تطلع غير مان بمأماوله
شيخ            إبراهأيم البرهأان أخي الباعوني ابن ماحمد الله عبد أبي للشمس ارجوزة

ترجمة           في إليها الشارة ستأتي دأماشق صالحية مان البيض بالجسر خانقاه
لم              وإنه الكعبة كسوة الباري فتح في شيخنا ذكر ولما الله شاء إن المذكور
الناصر            بن إسماعيل الصالح عليها وقف أن إلى كسوتها يتداولون الملوك يزل

بيسوس            لها يقال القاهأرة ضواحي مان قرية وسبعمائة وأربعين ثلث سنة في
الجهة             هأذه على وقفها ثم المال بيت وكيل مان مانها الثلثين اشترى كان

          : شيخ    المؤيد سلطنة إلى الوقف هأذا مان تكسي تزل ولم نصه ماا قال فاستمر
وهأو             أمانائه بعض إلى وأمارهأا فوض ثم وقفها لضعف سنة عنده مان فكساهأا

في     -      -   فبالغ وعمره رزقه في الله بسط الباسط عبد الدين زين القاضي
ذلك            عن تعالى الله جزاه حسنها صفة عن الواصف يعجز بحيث تحسينها

     .    . القاهأرة   الجزري ابن قدم ولما جللة بهذا وناهأيك انتهى المجازاة أفضل
البرهأان            على سمع وكذا له وأجاز الختم، يوم ماجلسه وحضر بمدرسته أنزله

المار             له وبينت عنه سأل كان ًا حديث عنهم له وخرجت وغيرهأم، وشيخنا الحلبي
 . ومان            آخر ماحل في شرحته كما والحترام الكرام في وزادأ وسر فابتهج فيه

بعد               رام كان تخفى ل غاية إلى العز في ترقى الذي القنقباي جوهأر ان الغريب
لخدماة            فتوصل وافق فما الترجمة صاحب عند يخدم أن الكويز ابن أستاذه

ًا             مااشي له ًا خاضع الترجمة صاحب صار بحيث صار ماا إلى صار حتى الشرف
الكثير            وافتراء عليه للسلطان جوهأر إغراء ماع يكرهأه فيما حتى أغراضه في

الشرف            إلى وصولها قبل العزيز أم له أحضرت وكذا لديه يقرره ماما
الزيني           سافر بحيث عنده وحظّيت الشرف إلى بعد فصارت فاماتنع ليشتريها

. يريد             لما الفعال فسبحان ماحفتها يدي بين ماشى وربما ماكة إلى خدماتها في
 

القاهأري -           82 ثم الملطي الصل الشيخي شاهأين بن خليل بن الباسط عبد
        . بملطية،   وثمانمائة وأربعين أربع سنة رجب في ولد الشيخونية نزيل الحنفي
القراءات            ببعض القرآن بلوغه بعد دأماشق في فقرأ ودأماشق وبحلب بها ونشأ

وحضر           الكثير، أبوه وأقرأه المجمع ونصف والكنز النسفي مانظّوماة حفظ ثم
وغيره           ماذهأبه علماء مان وغيرهأما النعماني الدين وحميد الدين قوام دأروس

في            بها العسكر قاضي الروماي كالعلء الروم فضلء مان جماعة على وقرأ
القرماي          النجم فلزم القاهأرة وقدم طرابلس؛ في البغدادأي والبرهأان دأماشق

في          الشيخونية نزيل الروماي يونس والشرف والبيان والمعاني العربية في
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وحضر           ًا كثير عنه أخذ حتى الكافياجي المحيوي بل والكلم والحكمة المنطق
وأجاز             رسائله؛ مان ًا كثير ًا أيض عنه وحمل جليلة؛ وكتب جمة علوم في دأروسه

النحو           في ًا دأروس فأخذ المغرب ودأخل وآخرون، الديري وابن الشمني له
الله             عبد أبو هأناك لقيه ومامن جماعة ماع بخصوصه أتقنه بل والطب والكلم

الفنون؛            مان كثير في وبرع عرفة، ابن عن الخذين أحد الزلدوي ماحمد
ماني            فيه واستمد التاريخ على وأقبل ونثر ونظّم وألف الفضائل في وشارك

عن             مانجمع أصيل ساكن إنسان وهأو الدروس، مان ولغيره له إلي وتردأدأ ًا كثير
. بخطه            لي كتبه بما اماتدحني بل وفوائده نظّمه مان سمعت ماتودأدأ الناس

العلم -              83 بن الزين مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن شاكر بن الباسط عبد
     . عشرة       ست سنة في ولد التيين ويحيى الغني عبد شقيق الجيعان ابن
المباشرات           في وبرع أقربائه مان وغيره بوالده وتخرج قليلً وقرأ وثمانمائة

واستبد         السعداء وسعيد والشرفية والمؤيدية كالشيخونية جهات في وتكلم
ضبطه           وشدة ماباشراته على وأثنى بعضها؛ عن أعرض ثم وبالبيمارستان بها

عنده            يثبت لمن الخفي وبذله قوله عند ووقوفه ماحاباته وعدم قلمه ونظّافة
يتدبر            لم مان كان ولهذا وغيرهأا سنوية رواتب لهم وعليه وفقره استحقاقه

ماما             وتمقت جفاء نوع عنها ينشأ ماحاباته وعدم سيما اليبس فيه يعتقد أماره
وصوم             صلة مان الستقاماة طرق سلوكه ماع هأذا كل صدق، عن يصدر أكثره

مانها،             الخير الثلث رماضان ليالي في ينام يكن لم بحيث ونحوهأا وتهجد وتعبد
 . ماات             مارة غير وحج به؛ أثق مان لي حكاه حسبما ونحوهأا العلم لهأل وإكرام
مان             عليه وصلى وثمانين، تسع سنة القعدة ذي عشر تاسع الربعاء ليلة في

. وإيانا              عنه الله عفا بعده الجهات في ماشيه حسن وناب بتربتهم دأفن ثم الغد
84.       . وتسعين -      إحدى سنة صفر في قتل شاهأين أبي بن الباسط عبد
85 . مامن -             الكتاب أبناء مان شاب برية ابن سبط الرزاق عبد بن الباسط عبد

عنده          وجلس ًا يسير الطلخاوي حسن بالبدر وتدرب والمنهاج القرآن حفظ
في             علي وقرأ وفهم أشياء خطه وكتب المحمل؛ في ًا شاهأد حج بل ًا شاهأد

. لغيره         ًا شريك السعداء سعيد كتب خزن في واستقر البخاري
مان -            86 كثير في الوزر عن المتكلم القبطي الوهأاب عبد بن الباسط عبد

       . سنة    شعبان سابع السبت ليلة في ماات الميسم بكاتب ويعرف المكوس
وكان           الكداشين، مان بالقرب العصياتي بزاوية الغد مان ودأفن وتسعين؛ اثنتين
الفخر             إن حتى الجملة في للفضلء وإكرام للفقراء مايل وله عمارتها، جددأ قد

. لله            فإنا غير أو البخاري عنده ليقرأ إليه يتردأدأ كان الديمي عثمان
حسن -            87 البدر أخو المدني النصاري العزيز عبد بن عمر بن الباسط عبد

.     . بالمدينة      ماني سمع مامن البقيع مان العباس قبة وخادأم الماضي
وجده -             88 أبوه التي الحموي الله هأبة بن ماحمد بن عمر بن الباسط عبد

        . ًا    يسير يشتغل فكان بمكة أبيه ماع جاور شاب البارزي بابن كسلفه ويعرف
. له          قريبة على له وعقد والده ماع عندي حضر وربما

 
بن -              89 عمر بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن الباسط عبد

الصل            البلقيني الجلل بن التاج بن الشهاب بن البدر بن الزين رسلن
          . كنف  في ونشأ وثمانمائة سبعين سنة القعدة ذي في ولد الشافعي القاهأري

جماعة          على وعرض الجواماع وجمع والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ أبويه
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زكريا            والزين السعادأات أبي البدر والده عم على اشتغل بل بأبيه وتدرب
البكري           الجلل لزم وكذا ًا كتب عليهما وختم العرج حسن والبدر القاضي

بل            البخاري صحيح وفي أكملها، حتى ًا بحث الحديث ألفية قراءة في ولزماني
السعودأ             وأبي الشاوي على وسمع ذلك، وغير جله أو اللفية على شرحي كتب

وعقل            سكون ماع ًا شاهأد عنده وجلس أبيه ماع وحج وفهم، وتميز الغرافي
بن           البدري الجيش ناظر بمجلس واهأتمام الطويل الكمال عند للقراء ومالزماة

مازيد             له ماتوجه وهأو بالثار أبيه بعد ودأرس وغيرهأا دأروسه في الخاص ناظر
. النبوية        السماء نظّم أنه حتى النظّم على وتعلق

الرحمن -            90 عبد بن علي بن حسن بن ماحمد الشمس بن الباسط عبد
        . سنة    شوال في العشرين جاز وقد أبوه أثكله الستادأار بابن أبوه الشهير

. وتسعين  خمس
أحمد -              91 بن علي الدين نور الشيخ بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الباسط عبد

  . يكثر         مامن وتلميذه الجوجري الشمس شريك القاهأري الدأماي بكر أبي بن
أخرى            بعد مارة جائحة له وحصلت ويضارب ويعامال البحر في لمكة السفر

. مانه          الصدق في أولى وغيره وفعله نفعه مان أكثر وكلماه
بن -              92 الزين القادأر عبد بن ماحمد بن القادأر عبد بن ماحمد بن الباسط عبد

الكمال          أخو الحنبلي وقاضيه المقدس بيت نزيل النابلسي الجعبري البدر
       . بيت      مان وهأو بالقاهأرة ماني سمع مامن القادأر عبد بابن ويعرف التي ماحمد

جليل.
إبراهأيم -             93 الزين بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن الباسط عبد

     . وثمانمائة      وعشرين سبع سنة ولد عمر وعمه أبوه التي الخليل الجعبري
الكامالية           إماام على وقرأ وآخرون وشيخنا والقبابي التدماري له وأجاز ًا؛ تقريب

في            وبرع البلقيني والعلم المناوي دأروس حضر بل وغيرهأم العجم مان وغيره
في           البلقيني ابن له وأذن والميقات والعربية الفرائض وأتقن وأصله الفقه

لعمه          ًا شريك الخليل ماشيخة في واستقر وأفتى ودأرس والتدريس الفتاء
وماات              وثمانين تسع سنة في مانها مارة غير القاهأرة وقدم عنها، له أبيه برغبة

. وتسعين      سبع سنة بالطاعون بلده في
 

بن -            94 ماحمد السعودأ أبي بن ماحمد ابن ًا أيض عمر ويسمى الباسط عبد
الجمال              بن المفاخر أبو الزين ظهيرة بن عطية بن أحمد بن علي ابن حسين

المكي            القرشي البركات أبي الكمالي بن المعالي أبي النجم بن المكارم أبي
كسلفه            ويعرف علي ابني زينب أخته وابن إبراهأيم البرهأان عم حفيد الشافعي

          . بمكة  وثمانمائة وخمسين إحدى سنة الحجة ذي رابع في ولد ظهيرة بابن
الجواماع          وجمع للنووي كلهأما والمنهاج والربعين القرآن فحفظ بها ونشأ

جزء            السعادأات أبي والده عم على وسمع جماعة على وعرض النحو؛ وألفية
نعيم           لبى الخلص سورة وفضيلة للعراقي الميت القلب واحياء الجهم أبي

المراغي           الفتح أبي الشرف وعلى القزويني الحسن أبي أماالي مان وماجلسين
آخرين؛           في وغيره قلنبا ابن جزء الشوايطي الشهاب وعلى البخاري بعض

علي              ابنة وكمالية الضيا بن البقاء وأبو اللطيف عبد السراج ماكة مان له وأجاز
الله            عبد والبدر المطري المحب المدينة ومان النويري علي وابنة ظهيرة بن
بن            الجمال المقدس بيت ومان المحلي علي بن أحمد والشهاب فرحون بن
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النجم           عمه في وغيرهأم الشامايين مان سيذكر ومان القلقشندي والتقي جماعة
ولزم            النصيبي بن والضياء العجمي بن جعفر كأبي ماحمد النجم بن ماحمد

أذن            حتى العبادأي للسراج فتردأدأ القاهأرة إلى خدماته في ودأخل البرهأان خاله
في              دأروس سماع ماع الهائم ابن لفصول شرحه في زكريا الزين على وقرأ له

وسمع             وغيره البكري الجلل له وأذن بل ذلك وغير للبهجة شرحه وختم الفقه
الهرساني         الصمد وعبد المناوي والزكي والشاوي القصرائي الماين على

بل            العقائد شرح بمكة ماجاورته حين السنباطي الحق عبد الشرف على وقرأ
كالشمس           وغيرهأا والفقه والعربية الصلين في الغرباء مان غيره عن أخذ

وفيها           القادأر عبد المحيوي عن العربية وفي الكامالية إماام والكمال الجوهأري
ولزم            المحسن؛ عبد عن المعاني ماع وفيها الشيرازي ماظّفر عن الصرف ماع
دأروسه              جل في قبله فمن السعودأ أبي للجمال ًا رفيق بكر أبا الفخر الخر خاله
وأذن             واتقان وتحرير بحث قراءة أنها له وكتب النحوية اللفية في عليه وقرأ
له              أذن وكذا وسبعين أربع سنة في وذلك أحب ان والفادأة القراء في له

شرحي            مان للكثير إليه المشار فمع ًا أيض لزماني بمكة كنت ولما المحيوي
له            وكتبت وغيرهأا تصانيفي مان وأشياء البديع للقول غيره وماع ًا بحث لللفية
على            وأمالي الكبير التاريخ مان ترجمته في ماقاصدهأا على أتيت حافلة إجازة

       . العقل      تام ماشارك مافنن فاضل عالم وهأو ذكر مان غير عنده حضر مامن
كثير         لحبابه سيما الخواطر باستجلب خبير والمحاسن والتجمل والرياسة
في           مادرس غير للرعونات طارح الضدين بين جاماع العشرة لطيف التودأدأ

لجانب              ًا حفظّ أو بني صغار رتبة في هأو بمن التشبه عن لنفسه ًا صون الحرم
بها               أجاب كراريس كتب به، أخبر هأو ماما ذلك لغير أو الحجاز رئيس عمه ابن
سبع             سنة في قرضتها الطيبة الرائحة شم بعد الستغفار حكمة عن سأل مان

. بحياته           الله جمل نظّمه مان بيتين ماع إلي أرسلها حين وتسعين
ثم -            -  95 بفاء الصل الفشني الزين أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الباسط عبد

جدة      -      ماباشر والدار المولد القاهأري البهنسا عمل مان ساكنة ماعجمة شين
الصيرفي            بابن بلده أهأل بين ويعرف القرشي عيسى بن ماحمد الجمال وصهر

الجيزية           العمال في للذخيرة باشر مامن أبوه كان ًا أنصاري نسب وربما
الشهابي           بمركب ًا كرائي وعمل تميز بحيث المباشرة في به فتدرب وتوابعهم

عليه            بقي لما فتسحب بأقفاص امارته حين قايتباي الشرف وخدم العيني، بن
في              فباشرهأا جدة ماباشرة في به استقر تسلطن لما ثم جدة إلى الخراج مان
ثم              المنوفي الفتح أبي ماع ثم سنة عشرة بضع بها الشادأ شاهأين الماير خدماة
وكان              فاماتنع، الستقلل عليه عرض بل فيها الفتح أبي ماع اشترك ثم قراجا ماع

عشري              ثالث في بها ماات أن إلى سنة عشرة ثمان نحو بها ماباشرته ماجموع
الربعين،           يكمل ولم بمعلتها، فدفن لمكة وحمل وثمانين خمس سنة صفر

في              أبوه الذي جدة ماحتسب أحمد الشهاب شقيقه ابن بكر أبي الزين عم وهأو
. واشتغل         وغيره المنهاج وفي القرآن قرأ أنه وبلغني الحياء

سبط -           96 المدني الزرندي ماحمد المحب بن ماحمد الهباء بن الباسط عبد
. عليه      سمع مان وأحد الكازروني الجمال

 
المجد -            97 أخو البقري بن العلم بن الدين شرف يحيى بن الباسط عبد

. المقدماين          أحد اللفاف الطنبغا دأيوان صاحب وأبوهأما أكبر وهأذا إسماعيل
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الخميس            يوم السطبل نظّر في استقر أن إلى بأقربائه المباشرة في تدرب
عنه             انفصل ثم الديري بن ماحمودأ صرف بعد وستين خمس سنة رماضان تاسع

الوقاف              نظّر ماع إليه أعيد ثم الصابوني بالعلء تليها التي ماحرم في أشهر بعد
ولم             العليق؛ كاتب الدين سعد عن ًا عوض وستين سبع سنة الخرة جمادأى في

عن             انفصل ثم أيام أربعة بعد الوقاف نظّر الدين سعد استرجع أن يلبث
ثم              وستين، تسع سنة في الشاماي بالتاج عنه انفصل ثم إليه أعيد ثم السطبل

ابن           عن ًا عوض سبعين سنة المحرم في البيمارستان نظّر في استقر
الكبير           الدوادأار خدماة ولزم المنوفي الفتح بأبي عنه انفصل ثم الصابوني
نواحي            في وبناهأا خربها التي المااكن على كالشادأ فكان ماهدي مان يشبك

ماات            فلما والحياء للماوات رفق بعض به وحصل ذلك في واجتهد الحسينية
بنظّر            مادة بعد السلطان ألزماه ثم الحباس نظّر في عوضه استقر العبادأي

وأعطاه             مانها الظّلم في أبلغ ل التي طريقته وعلى العظّمة ابن بعد الوقاف
لنه              أقرب الخير إلى فهو وإل التكره غاية في وهأو فباشرهأا الدولة نظّر ًا أيض

ولطف           العقل ومازيد والنجماع والتلوة للصلة ماديم جنسه أبناء في نادأرة
خواطرهأم         استجلب على والحرص والصالحين العلماء ماع والتأدأب العشرة

بن              كالشمس إليه يتردأدأ مان بعض على اشتغل وربما فقير مان بيته يخلو ول
البخاري             في بقراءته سمع مامن وهأو زوجه أنه بحيث إليه أحسن ولذا الفالتي
اختص           وكذا الشنفاسي على النور مادة عنده أقام ومامن القديمة بالظّاهأرية

الميعادأ           عنده وعمل الوزيري والخطيب التقوي والعز الماانة بن الجلل به
جاورنا            وقد الله شاء ومان الحاكم جاماع إماام ويوسف الديمي عثمان والفخر

جاء             الثالثة المجاورة مان قدمات لما بل لي أهأدى وربما ماجاورته فحمدت مادة
مان            يسلكونه فيما الفقهاء على بالنكار صرح وربما كبير، مابلغ وماعه للسلم
فقيه              يديه وبين الدوادأار عند هأو بينما أنه لي حكى وقد لبعض بعضهم تنقيص

صاحب           عند بالتنقيص الجالس ذاك فاستقبله الدوار مان ظهر بآخر وإذا
فاستقبله           انصرف ثم إليه فقام إليهم وصل حتى كذلك واستمر المجلس

فقلت            مانهما الصادأق مان الدوادأار فسألني قال توجه ثم أكتفي حتى القادأم
بين              مارة كنت ًا أيض لي وقال ذلك، ونحو فاسقان كاذبان انهما فقال أخبر أنتم

زكريا            الزين على الحط يتناوبون عنده الذين والجماعة مازهأر بن الزيني يدي
على            فوجدته إليه للمشار وتوجهت ففارقتهم أحضره أن الله مان استحيي بما

وبالجملة          وانصرفت، دأعاءه فالتمست ونحوه العلم إقراء في حال أحسن
وتسعين             ثلث سنة الثاني ربيع في بقليل أخيه بعد ماات الخير عليه فالغالب

. وإيانا            عنه وعفا الله رحمه له وشقيقة إبراهأيم أكبرهأم ذكور ستة وترك
في -           98 المتكلمين ماستوفي القبلي مانقورة بن الزين يعقوب بن الباسط عبد

القرآن.          فحفظ ونشأ ًا تقريب وثمانمائة وخمسين ثلث سنة ولد المكوس
عقل            ماع ماباشراته في وبرع وجاور وحج وعمه، بأبيه المباشرة في وتدرب
وكرب             فيه هأو ماما التنصل في للرغبة واظهار وذوق جيد وفهم شكل وحسن
الصلوات           مان لكثير ومالزماة للقاذورات وتجنب نصرانيتها على أماه بقاء بسبب

. الله       خلصه والعلماء الصالحين على وترام جماعة
.         . أحمد    بن ماحمد بن ماحمد أبوه فيمن ماضى بجدة المباشر الباسط عبد

99 . ماات -             حب حصن صاحب الدين تاج بن الدين صلح ماحمودأ بن الباقي عبد
ثلثين   الكتبة -         100سنة أحد القاهأري الدين جمال يعقوب بن الباقي عبد
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الزينية           للمدرسة المجاورة المدرسة صاحب ذرية مان غالب أبي بابن ويعرف
          . ماوقعي  أحد صار ثم الشاماي الجيش دأيوان في ًا كاتب كان الستادأار يحيى

ثبت            عنده وكان الخاص وفي الدوادأارية بباب ًا أيض التوقيع كتب بل الدست
اثنتين          بسنة ماؤرخ المايوطي إبراهأيم الجمال على بمكة الصحيحين بسماع

أودأعه          ًا حديث السنباطي وماعه القلقشندي التقي عليه فقرأ وسبعمائة وسبعين
عن              وماات عنه، آخذ لم ولذا أصحابنا بين أماره يشتهر ولم ماتبايناته في التقي

     . ًا       خير ًا ساكن وكان العيني، أرخه خمسين سنة الحجة ذي في عالية سن
الشيخ             كان ومامن سلطان بن ماحمد الشيخ أصحاب أحد وهأو بر فيه ًا ماتواضع

. وإيانا            عنه وعفا الله رحمه بالشافعي وصفه مان ورأيت عليه ويثني يعظّمه
 

الدين -               101 سري يحيى بن البر عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن البر عبد
البقاء              أبي البهاء بن الدين بدر القاضي بن الدين جلل القاضي بن اليسر أبو

أبي           بابن ذكرهأما التي وجده كأبيه ويعرف الشافعي القاهأري الصل السبكي
ولزم.           وفضل فاشتغل النغمة طيب كأبيه الصورة جميل ًا شاب نشأ البلقاء

وعلى           الكلوتاتي لفظ مان الحديث وسمع وغيرهأا، الماالي في العراقي الولي
الحكم           في وناب وغيرهأا بالقبغاوية ودأرس يتصون، ولم وآخرين الفوي النور

سنة              رجب عشر سابع في فمات ورجع الشام إلى سافر ثم بسنة ماوته قبل
وابنه             عشرة إحدى سنة في ماات والده فإن الثلثين يكمل ولم وثلثين ثلث

ولده             فاستولدهأا المشهدي علي بن بكر أبي الزين ابنة تزوج هأذا وكان صغير
. القبغاوية           تدريس في المشهدي البهاء استقر ولذا ًا ماحمد البقاء أبا البهاء

الدين -              102 سري ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن البر عبد
القاهأري             ثم الحلبي الوليد أبي المحب بن الفضل أبي المحب بن البركات أبو

   . ليلة        في ولد الشحنة بابن كسلفه ويعرف السفطي الولوي سبط الحنفي
مانها           وانتقل بحلب وثمانمائة وخمسين إحدى سنة القعدة ذي تاسع الثلثاء

ومانها           العلوم ماختصرات في ًا وكتب القرآن وحفظ القاهأرة إلى أبويه صحبة
على            والده ماع فيه إقاماته حال المقدس ببيت وسمع لجده، اللفية غالب

القلقشندي          بكر أبي والتقي جماعة ابن الجمال صلحيته وشيخ خطيبه
الماين            على بعد رواية قليلً بنفسه وقرأ النسابة البدر على وبالقاهأرة وغيرهأما
هأانىء         وأم الملتوتي والشمس القمصي والجلل الشمني والتقي القصرائي

أبيه          عن وأكثر جماعة؛ باستدعائي وأجاز وطائفة، القدسية وهأاجر الهورينية
ماع              قطلوبغا بن قاسم والزين الله عبيد عن البدر عن الفقه في أخذ وكذا
وقرأ           الكافياجي ثم الشمني للتقي ًا أحيان وتردأدأ ثانيهما عن والحديث أصوله

التدريس            في له أذن بحيث وفطنة بذكاء وذكر ًا، يسير أبيه بحضرة علي
ذلك            مان بالتعجب وقتنا سلطان الشرف وصرح فأفتى ونحوه أبيه مان والفتاء

بلوغ              في الوقت ذاك الطلبة مان يطمع أو أفعاله في يشاركه مان عنه وأخذ
أكثر              في المستبد هأو كان بل القضاء في عنه وناب والده، صحبة وحج آمااله،

بسببها         فيه القالت وكثرت ونحوهأا الستبدالت ًا خصوص بالتعايين الوقات
وزوجه              بحبه مافتتن ذلك ماع وأبوه يذكر أن مان أشهر هأو ماما غيرهأا وبسبب

وولي            ابنته، إعطائه مان الصواف بن البدر اماتناع بعد الصيراماي العضدي بابنة
وتدريس         الحنفي الخميمي الناصري عن ًا عوض الحاكم بجاماع الخطابة

التقي           عن ًا عوض بالجمالية والتفسير النواجي ابن وفاة بعد بالحسينية الحديث
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البهاء        بعد المزهأرية بالزينية والحديث بالصرغتمشية والعادأة الحصني
ًا            تصوف الشيخونية في عنه ناب أبوه عجز لما بلم ذلك، وغير المشهدي

عدة           في الكتابة على وتسلط بالمؤيدية، الحديث تدريس في وكذا ًا، وتدريس
وهأجا؛             ومادح ونثر نظّم بحيث الدأب في الخوض ماع بعضها على أوقفني فنون

والتقول،              الجرأة في غاية هأو بل يقوله فيما بعمدة ول ينقله فيما بثقة وليس
وعادأ            المؤيدية أوقاف مان ماجلد في الرازي الفخر تفسير باخفاء اتهم وقد

التابك           فيه فشفع ليضربه الناظر الدوادأار ووضعه بسببه كثيرين على الضرر
ولو            عثمان، ابن الروم لملك أرسل وانه النسبة؛ هأذه كثيرون يستبعد ولم

أو             وفضلئها الوقت ماشايخ ماع تأدأب أو تستر أو السدادأ طريق وسلك تصون
الناس             ماحبة إلى وأقرب له أخلص لكان الكابر في الوقيعة عن لسانه ضبط

شيوخه              مان سميته مان ولجل بل أحد كبير أذاه مان يسلم ماا ولكن فيه
إليه           توسله ماع اقرائه مان فاماتنع بذلك الحنفي السيف واستشعر وأصهاره
ألوان             الذل مان وقاسى الماتهان في غاية إلى بسببه أبوه وصار طريق بكل

أبغض              ولجله أبيه، سر فالولد اقترفه ماا بعض عنه ذلك يكفر أن عسى ولكن
القضاء            ولي انه حتى بالقاهأرة الحنفية مان سيما به المتشبهين جل السلطان

الله              شاء مامن سيما سيرته سوء مان آذانه اماتلت لما الغرباء مان عدة الكبر
به            والده شافه ماما لسوار وسبعين خمس سنة في المجردأ العسكر مان

لجماعة            العسكر ماع غيبته في والده إنشادأ ماع هأذا لبعضه، وتفصيلً إجمالً
في           نظّمه مان قصيدة المؤيدية بالمدرسة عنه اكتتبوه ماما ونحوهأم نوابه

فيه              قوله مانها وأخف الب ترجمة في أوردأتها ذكرهأا مان يبكي أو يضحك مادحه
 : قبله   لمن ًا ماقتفي

وحسن الحفظ في أبيهعلـى فاقت البر عبد دأروس
الجدل

 المال وأقصى السول نهايةبـه أماـر الب عند وذاك
 : بخطه      عندي هأو ماما البن وقال

ّله سيفنيتراعوا لن الشريعة أأنصار ًا ال مالحدينـا قوما
ماؤمانينا قوم صدور ويشبعليهـم وينصركم ويخزيهم

 : له     كونهما أستبعد ماما وقوله
البذىء البقاعي ان

لـفـحـشـه
وعـقـوقـه وماحـالـه ولكذبه

تظّهر الشمس ان قال لو
السما في

عن اللباب ذوو وقفت
تصديقـه

والقائم            التابك إماام سالم للزين التردأدأ مان الجوهأري الشهابي بملحظّة أكثر ولما
يقرأ              وصار ًا مادرس جاماعه في قرره بحيث خبرته مازيد ماع ماخدوماه في دأسه بأعبائه

أمايرآخور               ماع كان انه حتى أماراء عدة في نفسه دأس وكذا الزيني أولدأ أحد عليه
تكررت              وقد الحوادأث في كتبه ماا وكان وتسعين ثمان سنة الركب أماير حج حسين
الحسان              في ماعه وضمه أبيه إلى أبيه إحسان تزايد بعد السر كاتب للبدري ماناكدته
علم              انصف ومان والبهتان الفتراء مان عليه ماشتمل هأو ماا عنه يخفى ل وكونه

أماردأ              وهأو التراك ماع وواقعته وصفته، به ماا فوق المرتجم وان أثبته فيما تقصيري
. الحوادأث   في ماثبتة

103      . ربيع -        في تمرلنك ماع حلب قدم الحنفي الخوارزماي الله عبد بن الجبار عبد
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تمر               عند ماعظّم وهأو سنة أربعين نحو ابن انه حينئذ وقال وثمانمائة ثلث سنة الول
الدشت              عالم وكان خمس سنة في هأناك وماات العجم؛ بلدأ ثم دأماشق ماعه ودأخل

ماع              تكلم وانه والذكاء بالفضل ًا أيض ووصفه الناصرية خطيب ابن ذكره كما زماانه في
وتبعه             أمااكن في وخطأه الدين لكمل الهداية شرح وطالع اللنك بحضرة حلب علماء

وقال             ثابت بن نعمان أباه فسمى غيرهأما وذكره بالمعتزلي، ووصفه انبائه في شيخنا
والمعاني              والصلين الفقه في ًا ماتفنن ًا بارع ًا إمااما وكان سبعين، سنة حدودأ في ولد انه

عظّيم            كان بحيث تيمور أصحاب في الرياسة إليه انتهت واللغة والعربية والبيان
والعجمية            بالعربية فصاحة ولديه العلماء يباحث فكان وغيرهأا بالشام ماعه وكان دأولته

عنده              المسلمين نفع ربما بل صحبته مان تبرماه ماع ذلك كل وخرماة وثروة والتركية
كان              المقريزي وقال القعدة، ذي في وفاته وأرخ ماخالفته، تسعه ل الغلب في ولكن

. ثابت             بن نعمان أباه وسمى عقيدته، على ماعه وهأو الحنفية تمر فقهاء مان
الناشري -              104 الدين حافظ بكر أبي بن على الموفق بن المجيد عبد بن الجبار عبد

          . وخمسين    سبع سنة في وماات القضاء؛ ولي ًا صالح ًا عالم كان أبيه بني أكبر اليماني
. أبوه  وسيأتي

الشافعي -           105 الطولوني القاهأري ثم الخطابي ماحمد بن علي بن الجبار عبد
           . مانها  تحول ثم بها ونشأ باخطاب وثمانمائة خمسين سنة ًا تقريب ولد خطيبه الشاذلي

لقنطرة               تحول ماات فلما ونحوه الليمون بيع في يعينه فكان لبولق أبيه ماع صغير وهأو
ًا            ظن بكماله والمنهاج القرآن عنده وحفظ المغيربي ماحمد الشيخ خدماة فلزم سنقر
ابن             أولدأ وأقرأ عنده فاشتغل السيوطي بن الدين لجلل وتردأدأ عليه بركته وعادأت

بها             وسكن السباع قناطر نواحي مان المدارس بعض إمااماة في استقر بل الطولوني
وكذا             طولون ابن بجاماع الخطابة في وناب المدارس بعض ماشيخة في ًا أيض واستقر

وراج             القلعة مان الطباق بعض في وأقرأ الميعادأ قراءة في البشيهي الشهاب عن
الفقه              في وفهم أماره وطاب الجوالي تقرير وفي الجهات هأذه أكثر تحصيل في بذلك

الميعادأ              العاماة على فقرأ وتسعين ثلث سنة في بمكة جاور جاماد ساكن وهأو قليًل؛
هأناك               بي اجتمع وربما ونحوه شجاع أبي في المواعيد أهأل نمط مان بجماعة حلق بل

. كشيخه         هأوس مان يخلو ول بالقاهأرة، رجوعه بعد وكذا
.      . ًا      قريب الله عبد ابن في ثابت بن نعمان بن الجبار عبد

106 . مامن -             القباني ًا سكن الحسيني الدين جلل على الفقيه بن أحمد بن الجليل عبد
. بالقاهأرة   ماني سمع

السيد -             107 إبراهأيم بن إسحق بن أحمد بن إسحاق بن إسماعيل بن الجليل عبد
الستاذ       -    -     ابن العز بن الحياة بقيد وهأو الدين وجيه المفتي العالم بن الدين رفيع

الحسيني             الدين شرف بن الدين عز ابن والدين الملة نظّام والمذكرين الوعاظ شيخ
   . بمكة         لقيني مامن الماضي إسحاق بن حسين أخي ابن الشافعي الشيرازي الحسني

. الكبير           التاريخ في بينته كما له وكتبت ًا وسماع قراءة عني فأخذ
108 . وأربعين -       بضع سنة ماات الجليل عبد
109  . أبوه -             كان هأو والبردأدأار والده الخياط حرماي بن أحمد بن علي بن الحفيظ عبد

الرسل              في عمل ترعرع ولما شيخنا على للسماع صغره في بولده يجيء فكان ًا خير
وحج                مارة، غير أهأين أن بعد انقطع أن إلى الدول في وذكر فيها وبرع البردأدأارية ثم
ابنة              زوجته كفالة في ماات حتى النقطاع ولزم طريقته أبناء خيار مان وهأو وجاور
ًا             تقريب الستين جاز وقد وتسعين، إحدى سنة شوال في وغيره بالفالج المغنية نحيلة

. عنه   الله عفا



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

هأناك -           110 الفضلء أحد الشافعي الزبيدي الحسني الشريف عمر بن الحفيظ عبد
           . ماحمد  ولولده له الجازة ماني يطلب وتسعين سبع سنة في أرسل بلغني كما

. فأجزتهم  ولقاربه
أبي -              111 الدين ناصر بن بكر أبي الزين بن الفضل أبي الكمال بن الحفيظ عبد

.     . بالمدينة         ماني سمع مامن المدني المراغي الحسين بن بكر أبي بن ماحمد الفرج
112  . ولي -            مامن الله عبد الجمال والد الطبيب الدين شمس إبراهأيم بن الحق عبد

لي              قال فيما المالكي رابخ بن سليمان الدين علم أخته لزوج ًا شريك الطب رياسة
الدين              لكمال شركة انه وثمانمائة إحدى سنة النباء في قال فإنه شيخنا وأماا ولده،

استقل               انه ًا أيض ولده لي وقال أعلم؛ فالله صغير بن الدين ناصر بن الرحمن عبد
شمس             سماه شيخنا ورأيت عشرة، اثنتي سنة في وماات صهره؛ ماوت بعد بالرياسة
فهو               ماحمد واسمه أبيه اسم الحق عبد أن والظّاهأر فيروز بن الحق عبد بن الدين

. الحق                عبد بابن اشتهر لكونه فهو الحق عبد سماه ابنه كان وإن الحق عبد بن ماحمد
الحسن -               113 أبي بن إبراهأيم سالم أبي بن أحمد بن عثمان سعيد أبي بن الحق عبد

    . ماحمد   -       الشريف عليه قام فاس سلطان الحق عبد لبني نسبة الحقي العبد المريني
في            فذبحه وأخذه ليهودأي الوزارة توليته بسبب الشراف نقيب الحسني عمران بن

باتفاق            ماوضعه الشريف واستقر وستين تسع سنة رماضان عشري ثامان الجمعة يوم
        . الوفيات     في وعندي المغاربة؛ أصحابنا بعض لي أفادأه بفاس والعقد الحل أهأل مان

. هأذا   على زيادأة
القاضي -              114 صاحبنا ابن ماحمد أبو الدين شرف الولد ماحمد بن علي بن الحق عبد

الصل             النويري العقيلي اليمن أبي الدين أماين القاضي بن الحسن أبي الدين نور
الحجبة            شيخ الشيبي عمر السراج سبط جده الشافعي وأبوه هأو المالكي المكي

   . في           علي عرض اليمن أبي بابن كأبيه ويعرف الكبر وذاك التي القادأر عبد وشقيق
ذلك             قبل علي سمع وكان المذهأب؛ في والرسالة الربعين وتسعين أربع سنة ماكة

. وغيره   البتهاج في
نصر -             115 وأبي علي ووالد شيخها البلقسي الحسني الشريف بن علي بن الحق عبد

حتى.             عنده تمرض أنه وقدر حاله وحسن البناسي الرحيم لعبد انتمى مامن وغيرهأما
في               الغد مان عليه وصلى وتسعين إحدى سنة صفر عشر ثاني الجمعة ليلة في ماات

وكان             السبعين جاز وقد الشعرية باب خارج شهاب سيدي بجوار ودأفن حافل ماشهد
. عنه              وعفا الله رحمه الميتة هأذه في سيما أوله مانه أحسن عمره آخر في

116.     . وستين -      اثنتين سنة ماات الجزري علي بن الحق عبد
 

بن -                117 ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الحق عبد بن ماحمد بن الحق عبد
أماين             أخو هأو وأحمد الشافعي القاهأري ثم السنباطي الشمس بن الشرف العال عبد

الترجمة           صاحب ويعرف لماه السنباطي الشمس صاحبنا جد ماحمد بسنباط الحكم
         . بسنباط    وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة الجمادأين إحدى في ولد الحق عبد بابن كأبيه

سنة              القعدة ذي في القاهأرة أبوه أقدماه ثم الفرعي والمنهاج القرآن فحفظ بها ونشأ
الصلي         والمنهاج والشاطبيتين واللفيتين العمدة وحفظ فقطناهأا؛ وخمسين خمس

كالجلل          خلق على وعرض والخزرجية، الفرائض في والجعبرية المفتاح وتلخيص
والبدر           السنباطي والولي المغربي الفضل وأبي الديري وابن الهمام وابن المحلي

ولزماه            المناوي عن والفقه ًا يسير الولين عن فأخذ الشتغال في وجد البغدادأي
عن            فيه أخذ وكذا الطوخي؛ والمحيوي البكري الجلل عن قبلهما ومان والعبادأي
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والحصني          الشمني التقيين عن والصلين والجوجري زكريا والزين المقسي الفخر
السنهوري           عن الفقه وأصل زكريا عن فقط الدين وأصل والشرواني والقصرائي

عبد             والعز الحصني وعن العربية والبدي الوراق والنور التقيين وعن عنه أخذ وكذا
وعن          والبيان المعاني والتقيين والسنهوري الشرواني وعن الصرف البغدادأي السلم

عن           فقط الفرائض مان واليسير والحساب الفرائض الفرضي علي والسيد الوراق
قطعة            الحنفي السيف وعن وحاشيته الكشاف مان قطعة الشرواني وعن الجودأ أبي

الزين            عن بتماماه العراقي ألفية وشرح الشمني عن البيضاوي وبعض أولهما مان
السبع           لغالب ًا إفرادأ بقراءته والقراءات المناوي عن مانه والكثير الحنفي قاسم

على               قرأ بل أسد ابن عن ًا تاما ًا وجمع الماام النور عن العراف أثناء إلى ًا وجمع
بعض             مان أكثر الخذ في وبعضهم هأؤلء غير إلى لنافع ًا يسير السكندري الشهاب

المغني            على حاشيته عنه أخذه وماما بالشمني ثم الحصني بالتقي انتفاعه وجل
أشياء            عندي وحضر والفوائد التآليف مان وغيره البديع القول ماني وسمع والشرواني،

في              له وأجاز هأو، قرأ وربما غيري بقراءة سمع وكذا جملة، بقراءتي سمع بل
وآخرون            الفرات بن والعز العيني والبدر شيخنا خمسين سنة بشوال ماؤرخ استدعاء
في               واحد غير له وأذن غيرهأما، في وخلق مانها الحجة بذي ماؤرخ آخر وفي فيه

بل          والباسطية والشرفية والبيبرسية كالسعيدية الجهات في وتنزل والفتاء التدريس
لكونه           فيها المتحدث الجوجري الشمس بعناية وقفها ماباشرة ماع سرياقوس وخانقاه

الظّاهأر             جددأه الذي المسجد إمااماة وولي ذلك في مانه ًا ماخطوب ابنته على صاهأره
بالزبكية          الصوفية وماشيخة البيبرسية بالقبة الحديث وتدريس الخليلي بخان جقمق

ولد              يقرىء مانهما كل لكون الوقادأ خالد للزين ًا شريك الظّاهأر بن المنصور وقف في
حين            الوزيري الخطيب عن ًا عوض بالمؤيدية التفسير تدريس في وناب سالم؛ الزيني

ماوت               بعد حجي ابن النجم ولد عن المنصورية بقبة وكذا فيه؛ الطلبة أجل لكونه حج
إليه،              المشار عليه فوثب حياته في عنه للنيابة عينه النجم كان بل الكوراني الجمال

بالشرفية            الفقه في ناب وكذا بكليفة المذكور الولد ماوت بعد استقلله وقدر
الجهات              مان غيرهأا إلى الوظيفة صاحبي عن ماوته بعد ثم الحصني العلء عن برسباي
بالزهأر             للقراء وتصدى وغيره؛ طولون بجاماع وكذا صهره ماوت بعد له حصلت التي

بعده                حج ثم ًا يسير هأناك وسمع البحر في أول أبيه ماع وحج عنه، الخذون وكثر وغيره
بمكة               ثم تليها التي النبوية بالمدينة ثم تليها التي بمكة وجاور وثمانين اثنتين سنة في

بجانب             قرأ بل كثيرة ًا فنون بالمسجدين الطلبة وأقرأ خمس سنة السنباطي ماع ًا أيض
تردأدأ             وربما القراء على فاستمر رجع ثم وغيره البديع القول ماصنفي النبوية الحجرة

مارتب             في استقر وبواسطته القراء في السر كاتب نائب الجيعان بن البركات لبي
التواضع            في جميلة طريقة على وهأو أفتى؛ وربما لغيره، تردأدأ وكذا بالجوالي؛

أحسن            الن انه بحيث الخير مان ازدأيادأ وفي الفطرة وسلماة والعقل والسكون
يزيد              ماا إضافة ماع وبلواه تأوهأه واظهار شكواه مازيد أحمد ل ولكن الجاماع، مادرسي

. عليه           ينكر لعله ماا لتجنبه المقتضية أحواله ونظّافة إليه كفايته على
مان -              118 والهأا وماا فاس صاحب المريني مارين بن عثمان بن ماحمد بن الحق عبد

. ماضى.              كما أحمد بن عثمان ابن انه غير وقال نسبه؛ بعضهم رأيت هأكذا المغرب
.   . الكنى              في بكر أبو ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن أحمد بن الحميد عبد

 
.   . حمادأ        في التركماني علي بن الرحيم عبد بن الحميد عبد

.      . ًا      قريب الطرابلسي الحميد عبد في المالكي الله عبد بن الحميد عبد
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ابن -                 119 عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن عثمان بن الحميد عبد
   . وعمه           بأبيه تفقه الناشري الصديق بكر أبو الدين رضي الله عبد بن الرحمن عبد

الحساب            وقرأ فخر، بن والموفق الكمراني الغيث أبي بن ماحمد والجمال الطيب
الحكام           في وناب اليوماة إسماعيل الشرف على والعربية العاماري يوسف على

      . أربع         سنة رماضان في بها ماات ًا ماحسد وكان بعده، بها استقل ثم أبيه عن بالمهجم
وأربعين.

عم -              120 المالكي الزهأري ثم الطوخي الله عبد بن يوسف بن عمر بن الحميد عبد
أسلفته               كما الحميد عبد أخي ابن له فيقال يعرف به الذي يوسف بن أحمد الشهاب

          . بمكتب  ثم بالزهأر البناء لتعليم وجلس بالعلم واشتغل القرآن حفظ الهمزة في
والغاسقي           سليم الشيخ رفقاء مان ًا خير فاضلً وكان القصروي، لسودأون اليتام

وزار            وحج والخير، العبادأة يكثر ومامن ونحوهأم السبع شيخ الكلوتاتي الدين وناصر
            . التي  يوسف بن يحيى جد وهأو وسبعين خمس سنة ًا تقريب ماات المقدس  -121بيت
خال               ابن المدين الحميد عبد بن إبراهأيم بن ماحمد الدين تقي الماام بن الحميد عبد
          . سبع   سنة في السقا سليمان والعلم المراغي الزين على سمع المراغي الفتح أبي

. ماات     حتى وتأخر وسبعمائة وتسعين
أخو -              122 الكرمااني الدين حميد سعيد بن علي بن يوسف بن ماحمد بن الحميد عبد

           . النسخة   وهأي بخطه له البخاري شرح ونسخ ًا كثير والده عن أخذ التي يحيى التقي
على              القاهأرة وأخوه هأو وقدم غيره، عن هأناك أخذ وكذا الجمالية أوقاف في التي

صحبة              بغدادأ إلى رجعا ثم الدين أكمل شيخها نظّر تحت الشيخونية فنزل القرن رأس
قبل              بها الترجمة صاحب مانية فكانت الشام فقطنا عادأ أن يلبث ولم أحمد السلطان

. الربعين     زاحم وقد عشر؛ سنة
123    . الشهاب -        به تفقه مامن المالكي القاهأري ثم المغربي الطرابلسي الحميد عبد

الله               عبد بن الحميد عبد الدأماي بن الزين عليه عرض فيمن رأيت وقد تقي، بن
. هأذا    أنه والظّاهأر المالكي

في -             124 ماات أن إلى بمصر الجديد بالجاماع الصوفية ماشيخة ولي رجل الحميد عبد
.      . عقودأه    في هأكذا المقريزي ذكره وعشرين ثمان سنة صفر

ابن -                125 عطية بن أحمد بن ظهير بن الله عبد بن بكر أبي بن القيوم الحي عبد
        . حسان     بن راجح ابنة حسان وأماه بها ولد اليماني الصل المكي القرشي ظهيرة

سمع                بحيث للحج ماكة إلى مانها يتردأدأ كان ثم بها ونشأ يعقوب، بن حلي مان الكناني
وثمانمائة              خمس سنة في له وأجاز الجزري وابن ظهيرة بن الجمال عمه على فيها

والهيثمي            والعراقي المراغي والزين الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة صديق كابن جماعة
. الكويك      بن والشرف الجوهأري والشهاب والفرسيسي

126   . رجب -          في ولد الحنفي القلعي القاهأري الخوارزماي شاه مابارك بن الحي عبد
عن            وأخذ والعربية، والصلين الفقه في ًا كثير واشتغل وثمانمائة عشرة ثلث سنة

مابتدئي            بعض وأقرأ وبرع قاسم والزين القصرائي وابن الديري بن الدين سعد
الميقات           في وانتفع وغيره، القلعة بجاماع المؤذنين رياسة وولي ونحوهأم، الطلبة

    . سنة         شعبان في ماات ًا قصير ًا خير وكان وغيره، الوفائي العزيز عبد بالعز ونحوه
. الله   رحمه ثمانين

ًا -           -    127 اختصار ضياء قيل وربما الدين ضياء نصير بن رسلن بن عمر بن الخالق عبد
أخو-            الشافعي القاهأري الصل البلقيني العسقلني الكناني حفص أبي السراج بن

          . القرآن  فقرأ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وتسعين ثلث سنة ولد واخوته صالح
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في              وقرأ ًا يسير واشتغل ًا، غالب مانه النقل في أخاه يساوق كان بحيث أوجله والتدريب
حجي             بن والشهاب أبيه على وسمع ينجب لم ولكنه البوصيري الشمس على العربية

تدريس              وولي وآخرون، المراغي بكر أبو والزين الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له وأجاز
لذلك            يتصد لم ولكنه وغيرهأا بالقاهأرة القضاء في وناب بالحسينية والميعادأ الملكية
للخذ             يتعرض عيشه لضيق كان بحيث له أخيه أنصاف وعدم وتخيله انجماعه لمزيد

       . جمادأى       ماستهل في مادة توعكه بعد ماات كلم فيه للناس وغيرهأم الجيعان بني مان
وأخويه            أبيه عند بمدرستهم ودأفن بالحاكم عليه وصلى وستين، تسع سنة الول

. عنه    وعفا الله رحمهم
 

الصالحي -            128 الدين ماحيي الرحمن عبد بن إبراهأيم بن ماحمد بن الخالق عبد
ماوحدة      -       وآخره القاف وتخفيف المهملة بضم العقاب بابن ويعرف أبوه التي الحنفي

          . فحفظ   ونشأ وثمانمائة؛ وخمسين ثلث سنة القعدة ذي في ولد جده لقب وهأو
وألفية            الصول في والمنار الفقه في والكنز الجزري لبن والهداية والعمدة القرآن
وأصوله            الفقه في قاسم الزين ولزم جماعة على وعرض كالجروماية؛ وغيرهأا النحو

وعن            والصرف العربية في السنباطي الحق وعبد الجوجري عن أخذ وكذا والحديث
البدر            عن الميقات ماع والحساب والفرائض المنطق في الحصني العلء وكذا ثانيهما
وربما             الماشاطي عن الخذ وأدأمان الغرز بن البدر عن وغيره الكلم وعلم الماردأاني

أن              بعد الجزري ابن لهداية شرحي قراءة في ولزماني الطب؛ في أخيه عن أخذ
في              وتميز جعفر الزين على القرآن في وجودأ ذلك، وغير البخاري وفي بخطه حصله

الفضائل            مان كثير في وشارك المنسوب وكتب ذلك ونحو البياكيم وشد الميقات
وأعرض           وغيرهأما، والجانبكية الحاكم بجاماع الرياسة وباشر الجهات بعض في وتنزل
يحيى              كالشرف المتولين مان واحد غير به ووثق ًا وقت لها جلوسه بعد التكسب عن

في             أولهم ولد به وانتفع ًا، وحضور غيبة ضروراتهم في وغيرهأما عواض وابن الريس
وسكون                عقل ماع ذلك كل ماقلً، كان أن بعد حاله وترقع ًا كثير عنها والذب أبيه تركة

مان              هأناك وسمع بعدهأا التي وجاور وثمانين تسع سنة ماوسم في وحج ودأربة، وأدأب
. وآخرين           ًا أيض ًا ماجاور وكان الحنبلي؛ البغدادأي والعلء الطبري المحب المقام إماام

الجعفري -            129 ماحمد بن ماحمد الدين ناصر بن ماحمد الشمس بن الخالق عبد
.     . بالقاهأرة   ماني سمع مامن جده الموقع القاهأري

مان -            130 الحنفي الهروي الصل الخافي ماحمد بن ماحمد الجمال بن الخالق عبد
            . على  فقرأ وثمانين سبع سنة الحجة ذي ثاني في بمكة لقيني مامن الفضلء أمااثل

القاهأرة             الركب ماع قدم ثم وغيره، الجزري لبن الحصين الحصن أول مان قطعة
لم             وأنه البيضاوي قراءة في الخيضري للقطب تردأدأ أن وبلغني ًا أيض بي فاجتمع

. ًا         جد قليلة بالقاهأرة إقاماته وكانت سيما فتركه ذلك يحمد
المغربي -              131 الحصيني سعد بن علي بن الله عبد بن الرحيم عبد بن الدائم عبد

أنه.              فأخبرني بعدهأا ولقيني له تيسر فما ليحج وثمانين تسع سنة في قدم المالكي
بأصوله           قليلً وكذا بالفقه واشتغل الحاجب ابن وبعض والرسالة القرآن حفظ

وأبو            الجبالي وعمر التي الندلسي أحمد بن يوسف شيوخه ومان والمنطق، والعربية
. ًا            جد فقير وهأو أشياء وعلى ماني وسمع وغيرهأم، الزلديوي ماحمد بن الحسين

الزهأري -            132 القاهأري ثم الحديدي ماحمد أبو الدين زين علي بن الدائم عبد
الرماان.      -  -      أشمون قرى مان قرية بمهملت حديد بمنية القرن بعد ولد الشافعي

على             بالسبع وتل المنهاج مانها ًا وكتب القرآن فحفظ صغير وهأو مانها وانتقل بالشرقية
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ابن          على بالعشر وبعضه العجمي وحبيب السكندري والشهاب الزراتيتي الشمس
المقدسي          النصار وابن البرمااوي بالشمسين وتفقه أحمد الشهاب وولده الجزري

فنون            في القاياتي ولزم المجدي ابن عن والحساب الفرائض وأخذ القطبية نزيل
أربع               سنة في له وأجاز التي الزهأري القادأر عبد أبو النور عليه فقرأ للقراء وتصدى

ووصفه            المجدي وابن بالعلماة ووصفه طاهأر، الزين عليه شهد مامن فكان وثلثين
شرع             وكذا ًا شرح التجويد في الجزري ابن شيخه مانظّوماة على وكتب العلماة بالعالم

علوم               في هأدايته على كتب دأبل هأو سورة إلى فيه فوصل له الطيبة شرح في
للتكلف            ًا طارح ًا ماتواضع ًا خير فاضلً وكان جماعة، عنه ذلك وتلقى ًا شرح الحديث

       . ابن       بني بتعليم أماره أول في تكسب ًا قانع النحراف سريع الخلق حادأ الفطرة سليم
في               وتنزل له بنتين تجهيز في بأخرة بها ارتفق أشياء ذلك بواسطة له وترتب الهيصم

لم             بل عنه للخذ كثيرون يثبت لم التجويد في استقصائه ولشدة برسباي الشرفية
   . رماضان           في ماات الفن بمعرفة القراءات إلى ينسب مامن أحد لكبير يذعن هأو يكن

. وإيانا     الله رحمه سبعين سنة
133.     . بالقاهأرة -       عني أخذ مامن الهوى عمر الشيخ بن الدائم عبد

. الرمالي     إبراهأيم في ربه عبد
المعطي -              134 عبد بن نجم بن اللطيف عبد بن أحمد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد

   . التنوخي         علي سمع التيين الغني وعبد عثمان الفخر أخو القاهأري ثم البرمااوي
. ًا      ماجردأ شيوخه في البقاعي وذكره وجماعة

 
ماوسى -             135 بن أحمد سبط الدأكاوي ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد

      . اثنتين         سنة الثاني ربيع في ولد جده لقب وهأو زيتون بابن ويعرف الماضي نحور أبي
شجاع           أبي وماختصر والملحة القرآن فحفظ بها ونشأ بادأكو، وثمانمائة وخمسين

والفرائض            الفقه في سلماة ابن بلديه ولزم المنهاج مان النصف ونحو والرحبية
فيه               قاسم وابن الفقه في وزكريا البكري عن أخذ وكذا به انتفاعه جل وكان والنحو؛

يوسف            الشيخ حفيد بصحبة وانتفع الفرائض في الطنتدائي النور وعن العربية وفي
شعبان             في بلده قضاء في زكريا الزين واستنابه وتميزوا وغيره؛ علي سيدي العجمي

وكثر             سيرته وحمدت الغويطي ابن ًا ماغلوب ماعه أشرك ثم ماستقلً وتسعين اثنتين سنة
. بها          وعلي ماني وسمع القاهأرة قدوماه وتكرر وحج عليه؛ الثناء

إبراهأيم -             136 بن إسحاق بن يحيى بن اسحاق العفيف بن إبراهأيم بن الرحمن عبد
 . سمع           العفيف بابن ويعرف الحنفي الدماشقي المادي الفخر بن الصلح إسماعيل ابن

ابن               الحافظ ولقيه فارس لبن العلم ماآخذ خلف بن سالم بن عثمان بن عمر مان
بيت             مان وهأو عنه فحمله عشرة خمس سنة في البي الموفق وشيخنا ماوسى

. شهير          ماسند وجده شيوخنا بعض أبيه عن لنا روى حديث
ابن -               137 عمر بن الرحمن عبد بن الله عبد بن إسماعيل بن إبراهأيم بن الرحمن عبد

بن            سليمان النفيس قريب الشافعي اليمني العلوي البرهأان بن الدين وجيه علي
ثلثيات              على فقرأ بمكة لقيني عمر، جده في ماعه يلتقي الماضي عمر بن إبراهأيم

. وغيره      المسلسل لفظّي مان وسمع البخاري
المدني -             138 البرهأان بن الزين حسين بن الرحمن عبد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد

    . القرآن       فحفظ بالمدينة نشأ القطان بابن كسلفه ويعرف أبوه الماضي الشافعي
النبوية           بالروضة قيلت بقصيدة واماتدحني النظّم وتعانى الحديث وقرأ واشتغل وغيره

مارة،              غير القاهأرة وقدم أشياء؛ وماني علي وسمع ماسلم، صحيح في علي قرأ بل
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الربعين،             زاحم وأظنه الصوفية بحوش ودأفن وثمانين سبع سنة شوال في بها وماات
. عنه       الله عفا وطلقة هأمة ذا وكان

سعيد -            139 صوفية أحد الشافعي القاهأري العقبي سعيد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد
وأربعي.           البلقيني والسراج المليجي العزيز مان كل على البخاري سمع السعداء

الطنبذي           والبدر بالبناسي وتفقه المنهاج وحفظ الكويك بن العز على القزويني
وأفادأني           عنه فأخذ الدمايري البدر ولقيه اليدماري برحبة بحانوت بالشهادأة وتكسب

. وثلثين          أربع سنة شوال رابع في ماات انه وقال ترجمته
التقي -             140 يوسف بن خليل بن الله عبد الجمال بن إبراهأيم بن الرحمن عبد

 . ولد           ماحمد المحب وأخوه جده والتي أبوه الماضي المؤذن الزهأري الصل الماردأاني
 . ماات             ًا ساكن وكان الكثير أخيه ماع وسمع وثمانمائة، وأربعين ثلث سنة الول ربيع في

. وستين       تسع سنة الحجة ذي ماستهل في
ثم -           141 الطرابلسي الفرج أبو الزين القدوة الشيخ إبراهأيم بن الرحمن عبد

           . والخير  القراء على وأقبل تزهأد ثم الحبال ابن عن الحكم كتب الحنبلي الصالحي
المقنع              عليه قرأ المردأاوي العلء عنه أخذ ومامن خلق به وانتفع عمر أبي بمدرسة

  . في          ماات الشهير والصلح العبادأة كثرة ماع والورع والزهأد بالعلم ووصفه ًا تصحيح
بالجاماع            الجمعة صلة عقب عليه وصلى وستين، ست سنة شعبان عشر حادأي

على           رفعت حافلة جنازته وكانت قاسيون بسفح الروضة تحت ودأفن المظّفري
. وإيانا    الله رحمه الرؤس

142     . له -         الثلثين حدودأ في ظهر البعيني المازني ماحمد أبو إبراهأيم بن الرحمن عبد
    . أماره         انحطاط بعد ماات فريقان فيه والناس وصاب أهأل اعتقده بحيث خارقة أحوال

.   . العفيف       ذكره مانها ًا قريب أو وثلثين ست سنة في
143.     . وعشرين -        خمس سنة ماات اللفج صاحب الرعيني إبراهأيم بن الرحمن عبد
الحكمي -             144 ماطير بن عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد بن الرحمن عبد

        . رجوعه     حين بعازب ًا شاب وتوفي الحديث وسمع تفقه وغيره القسم أبي أخو اليماني
.   . الهأدل       قاله وأربعين إحدى سنة صفر في الحج مان

145 . كان -             التي علي أخو الستادأار بن الزين إبراهأيم بن أحمد بن الرحمن عبد
نقل             بحيث ذلك في انفردأ بل وغيرهأا والقسمة والضرب والتذهأيب الكتابة في ًا أستاذ

وقسمة               ضرب مان الناس عمله شيء كل له قال أنه الحنبلي الدين عز القاضي عنه
غيره            زادأ بالسكين مانه أحسن أعمل اللت مان ونحوهأا والبركار بالمسطرة وغيرهأا
الدين               بدر القاضي أم آمانة وأخته الدين كريم والد البويطي والنور هأو يجتمع كان أنه

مان           وجماعة بيبرس وابن الماردأاني جاماع ناظر عثمان بن والشمس السعدي
يكن              لم ماا الخر مانهم واحد كل ويفيد الفنون مان يعرفونه ماا فيتذاركون الستاذين

لجله              تنزل اسهال له وعرض ماوته قبيل تاب ولكنه نفسه على اسرافه ماع عنده؛
الشمس            خال وهأو ًا تخمين بعدهأا أو الربعين قريب وذلك ًا، شهيد وماات بالبيمارستان

. الدار  بن
الصل -             146 المقدسي الزين ماوسى بن ماحمودأ بن أحمد بن أحمد بن الرحمن عبد

  . في           ولد الهمام لبن نسبة بالهماماي ويعرف ماكة ثم القاهأرة نزيل الحنفي الدماشقي
به             وصلى القرآن فحفظ بها ونشأ بدماشق وثمانمائة وعشرين ثمان سنة الول ربيع

والمختار          العراقي وألفية والشاطبية سنين تسع استكمال قبل العادأة على
والخسيكتي          الحاجب لبن والمختصر الفقه في كلهأما النسفي للنجم والمنظّوماة
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قواعد            ونظّم ماالك ابن وألفية النسفي الدين لحافظ والعمدة أصوله في كلهأما
في           وإيساغوجي والبيان المعاني في والتلخيص العزي وتصريف الهائم لبن العراب

مانها          والكثير وخلق والقصرائي والونائي والقاياتي شيخنا على وعرضها المنطق
بن             ماحمد والشمس الموصلي الملك وعبد البخاري العلء على أربعين سنة في ببلده

على              ًا وجمع ًا إفرادأ بالعشر وتل آخرين؛ في القاضي الحنفي الكشك بن العز بن أحمد
به           اختلطه وكثر الصفدي والشمس الروماي ويوسف التقاني بالقوام وتفقه والده

الصلين             أخذ وعنه انتفع وبه الهمام وابن الديري بن الدين وسعد صاهأره بحيث
عن             التخليص ماع أخذهأا وكذا بخدماته وعرف به اشتهر بحيث ًا كثير ولزماه والعربية

له             وأذن شيخنا عن والحديث القابوني بن العلء عن فقط والعربية الروماي يوسف
ثمان              سنة في ولها ًا مارار القاهأرة وقدم القراء، في الهمام وابن الديري وابن هأو

عياش              بن بازين اجتمع وفيها تليها التي السنة في أولها ًا مارار حج وكذا وأربعين،
سنة              مان ماكة استوطن ثم شيخه خدماة في حجاته بعض في وكان ماجلسه، وحضر
ماودأة              بيننا كانت بل وسبعين إحدى سنة الثانية ماجاورتي في بها ولقيته وستين أربع

شرح             في شرع أنه أخبرني بل بمكة وغيرهأا القراءات لقراء تصدى وقد قديمة،
   . ًا         ماتواضع الرجل ونعم المفاهأيم حجية على الستدلل إلى فيه وصل شيخه لتحرير
ًا           وتهجد ًا وصياما تلوة العبادأة على بمكة وماداوماة بالمعاشرة وخبرة وعقلً وفضلً
          . بالقاهأرة   وسبعين ثلث سنة رماضان ثالث الجمعة يوم في ماات يعنيه بما واشتغالً

بحوش              ودأفن الزهأر في العصر قبيل الصلة بعد عليه وصلى بيسير قبل قدماها وكان
. وإيانا     الله رحمه المقسي لبن

وأبو -              147 الفرج أبو الزين ماحمد بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن الرحمن عبد
بها           الصاحبية ناظر الحنبلي الصالحي الدماشقي الموفق بن الشهاب بن هأريرة
التي             ويوسف الماضي أحمد ووالد الحنبلي بن النجم بن يحيى بن يوسف وسبط

          . له   وأجاز وسبعمائة وعشرين ثمان سنة الول ربيع في ولد الذهأبي بابن ويعرف
بكر               أبي والعمادأ التائب أبي وابن القيم بن ماحمد وأبي لماه جده مان وسمع الحجار

بن               الحسن وأبي اليوبي عيسى بن العزيز عبد بن القادأر وعبد الرضي بن ماحمد ابن
بن             أيوب بن وماحمد المردأاوي ماحمد بن الرحمن عبد ماحمد وأبي البندنيجي مامدودأ

ابن             ابنة وزينب المقدسي ماحمد بن الله عبيد ابنة كخديجة وغيرهأم الطحان حازم
والفضلء             إبناه مانه سمع وحدث الفخر حفيدة العرب وست الكمال ابنة وزينب الخباز

ثاني              لنا وروى الناس وتبعه المسند لبنه احضاره في قوله واعتمد الدين ناصر كابن
إحدى              سنة الولى جمادأى في ماات انه وقال ًا، قديم لشيخنا وأجاز الكثير عنه ولديه

وذكره               حجي، ابن قاله فيما تغيره حال في يحدث لم ولكنه بأخرة تغير قد وكان
. عقودأه   في المقريزي

 
صاحبنا -             148 علي بن إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل بن أحمد بن الرحمن عبد

ماع            أبوه الماضي الشافعي القاهأري الصل القلقشندي القطب بن الفضل أبو التقي
   . ليلة          في ولد القلقشندي بالتقي ويعرف علي العلء اخوته أعلم والتي له أخوين
فحفظ             أبيه كنفي تحت بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة سبع سنة رجب سادأس

كالعلء           جماعة على وعرض وغيرهأا؛ والنحو الحديث وألفية الفرعي والمنهاج القرآن
قرأ             انه بخطه كتب بل بشيخنا، وصفهما رأيته فقد ًا ظن البرمااوي والشمس البخاري

وأصله            الفقه في واشتغل هأذا؛ بكل أعلم فالله الزراتيتي على ًا تجويد القرآن
عددأ               ذات ًا دأروس عنه أخذ ومامن أخيه، عن ذلك ماع فيها أخذه وجل ًا يسير والعربية
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السبكي            الشرف يخبر كان حسبما الفقه وفي والقاياتي عبادأة الزين العربية في
على            للبيهقي السنن مان الول المجلد أكثر في سماعه ورأيت البلقيني؛ والعلم

هأذا              وطلب الكلوتاتي؛ لفظ مان له النبوة دألئل مان ماجالس في وكذا القمني الزين
سمعه            وكذا المسلسل الواسطي الشهاب على يخبر كان كما فسمع بنفسه الشأن
أحمد            وماسند الستة الكتب بقراءته وحصل الهيثمي؛ الله عبد الجمال على بشرط

كثيرة             أشياء فوت ولكنه القصار والجزاء الكبار الكتب مان وغيرهأا حبان ابن وصحيح
الله             نصر ابن والمحب وأخوه والده الرواية في شيوخه ومان بالهأتمام، جديرة كانت

والشرابيشي         الزركشي والزين الناصرية خطيب وابن والمقريزي الحنبلي البغدادأي
سارة          وأخته جماعة بن والجمال البالسي والشمس الفاقوسي الدين وناصر

جملة            في له وأجاز فاطمة، وقريبتها الكنانية وعائشة الفرات وابن الواحي والشرف
والتدماري            والقبابي الحلبي والبرهأان المصري بن الشمس غيرهأم وفي بل أبيه بني

شيخنا             عن وحمل العيان، مان وآخرون الدين ناصر وابن الشرائحي ابن ابنة وعائشة
اللسان             تصانيفه مان عليه قرأه وماما جملة وغيرهأا تصانيفه مان غيره وقراءة بقراءته

وشرح         الشافعي وماناقب الفردأوس ماسند وتلخيص والمقدماة المشتبه وتحرير
الفن               بهذا ماعرفته فكانت ذلك وماع الثلثين، بعد مان عنه أخذ أنه يذكر وكان النخبة

المستملي             رضوان الزين شيخنا خرج لما ولكنه ًا جد ضعيفة بسواه يذكر لم الذي
إياه              لمشاركته لولده التي في سيما ل ذلك في زاحمه المتباينات لولده ثم لنفسه

وفيها             واحد حديث غير الربعين على يزدأ ولم المتباينات وخرج أحادأيثها؛ أكثر في
بالماير             توسل أنه على أماسكت ثم بيانه في شرعت كنت تكرير وبعض أوهأام

هأو              كان بحيث إليه التردأدأ ومازيد بصحبته اختص قد وكان الفقيه برماش تغري الفاضل
البلدأ            مان بهم المستدعي المشايخ على الجبل بقلعة مانزله في عنده القارىء

عند             الطحان بن والزين الصاحبة ناظر بن والشهاب بردأس بن العلء وهأم الشاماية
      : السماع       اتصال بشرط المتباينة الربعين كتاب نصه ماا عليها له كتب حتى شيخنا
للفواضل          المستوجبة الفضائل في الوحد الكامال المفنن الفاضل المحدث تخريج

وصفه              وكذا أصلً، التخريج على أثنى وماا فوائده الله كثر الدين تقي البارع الحافظ
يوم              في لها قراءته بعد الشافعي بمناقب نسخته على الكتابة هأذه تاريخ مان ًا قريب

النبيل            الكامال البارع الفاضل المحدث بالصيل الله رحمه الماام رأس عند واحد
ماجالس             في عليه قرأهأا وقد النخبة بشرح نسخته على ذلك وبعد الحافظ، الوحد
مافيد           المدرسين جمال البارع الوحد الفاضل بالمحدث الرواية شبه عددأ ذات

وقد             قال استفادأ كما فأفادأ وقرأهأا وأجادأ حررهأا قراءة انها وقال الحافظ الطالبين
ماني              سمعها كما تسميعها رواية مانه التمس لمن ويفيدهأا عني يرويها أن له أذنت
على              يطلع لم مان يدري حتى يوضحها يعانيها مامن ماعانيها تقريب مانه أرادأ ولمن

ًا             سفر ويسلمه ًا زمار الخيرات له يجمع أن المسئول والله أعني الذي ماا مارادأي
وثلثين               خمس سنة في حج قد بلى الرحلة بالطلب اعتنائه ماع له يتيسر ولم ًا وحضر

على                بمكة فسمع وخمسين سبع سنة في بعد حج ثم ًا شيئ هأناك حينئذ سمع أظنه وماا
على           النبوية وبالمدينة الشوايطي الشهاب علي وبمنى وغيره المراعي الفتح أبي

وحج             المتقدم؛ أخي المراغي الفرج وأبي فرحون ابن الله عبد البدر المالكي قاضيها
سرياقوس               بخانقاه وأخذ أحد عن أخذ أظنه فما وستين ثلث سنة في ًا أيض ذلك بعد

الشهاب           عن وبالثار وغيره العقبي الشهاب عن وبانبابة الهندي ماحمودأ عن
مان            وليه ماا وأول ذلك، ونحو والتاج والمناوات القديمة بمصر وكذا الشطنوفي

طولون      وبجاماع بالمودأع المباشرة  الوظائف
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وفاة              بعد وقفز خضر ابن شيخنا عقب بالمنكوتمرية الفقه تدريس ثم أبيه ماوت عقب
ماا              سهولة وماع غيره ول بكتاب ماتقيد غير الزهأر بجاماع للمالء فتصدر بأسبوع شيخنا

بلغ              ولكنه جزء في أفردأتها بحيث فيه أوهأاماه كثرت الحديث طلبة آحادأ على سلكه
العيني                البدر شيخنا ماات أن يلبث لم فانه المقاصد مان ًا كثير يحسن ل مان عند بذلك
استقر            حتى الساقي الحبشي جوهأر الصفي صاحبة بعناية واحدة دأفعة بعده فترقى
العلء             أنه له السعي عند توهأم الظّاهأر وكان بالمؤيدية، الحديث تدريس في عوضه

فلما              الجابة إلى فبادأر العلء لفظ مان سمعته كما وغيره بالعلم عنده المعروف أخوه
تدريس              مان النصف في استقر ثم فعورض؛ يتزحزح أن كادأ بذلك جنده ليلبس صعد

الفقه             تدريس وعن عنه ماوته مارض في له أخيه برغبة طولون بجاماع الحديث
باماضاء            الهمام ابن سمح فما إبراهأيم الجمال ابنه وبين بينه شركة بالشيخونية

ورام            التأهأل بعدم واحتج وغيره المذكور بجوهأر عنده توسله ماع لهذا الشيخونية
العلء             فاستغاث طولون جاماع في ًا أيض التوقف ذاك اذ الشافعية قاضي وهأو المناوي
عنه            اخراجها وحاول وكتب القاضي فبادأر الظّاهأر إلى ماحمول وهأو الطلوع وطلب

ولي               ثم نهض؛ فما رحلة ذا المدرس يكون أن الواقف شرط بأن ًا ماحتج ماوته بعد
انفصال            بعد المناوي بن العابدين زين مان انتزعها بالصحراء الطويلية التربة ماشيخة

وفوض             العرياني عن ًا عوض شيخنا مان لها وليته بسبق ًا ماتمسك القضاء عن والده
شيخنا              على بذلك شهد أنه زعم لكونه القضاء يعقوب بن المحب إلى البلقيني العلم

القاضي               عند فيها بينهما مانازعة سبق ماع هأذا المار، تم حتى غيره ماعه يكن ولم
الدعوى             تحرير ول حتى لشيء التقى نهضة وعدم الديري بن الدين سعد الحنفي

تزعم                 ماا عهدة مان ماعي نخرج ل أن والتزم ًا علم تعرف ل انك العابدين زين له وقال
سابقة           بولية ًا ماتمسك الوروري السراج عقب بالشيخونية الفقه ماشيخة ثم ماعرفته،
ماعه                أخيه ابن اشتراك يقتضي به تمسك ماا كون ماع هأذا النظّار؛ بعض مان فيها له

أربعمائة            ببذل المتوفي خالد الزين عقب السعداء سعيد الخانقاه ماشيخة ثم فيه،
إلى             والحسنية بالجمالية الحديث دأرسي في النواجي ابن عن وناب قيل، فيما فأقبل

الصدقات             أوقاف في مارتبات ماع وغيرهأا ماصر جوالي في مارتب مان ذلك غير
ماتجملً            ًا انسان وكان أفتى، وربما قليلً ودأرس حدث وقد وغيرهأا وتصوفات واطلب

كلها؛              في العراب قائم غير القراءة في الدرج سريع الهيئة وضئ وهأيئته مالبسه في
ماني             واستفادأ واحد غير على بقراءتي وسمع وغيره شيخنا عن الخذ في رافقته

 : قوله      عنه وكتبت وماراسلة ًا لفظّ  أشياء
ٍة ورب الغصن أخجل فتا
قدهأـا

والمحبة صب قلب سبت
 قاطنه

ً وتفزع نشدو حين بخل
بوصلها

ًا وهأي خوفها مان فواعجب
آمانه

سائر             ماع بايرادأه أطل لم بما عملهما بيتين في الشعراء به تلعب وقد
          . إحدى  سنة شعبان ثالث الثلثاء ليلة في بمكة وأنا ماات ًا تخفيف ترجمته

الغد            مان عليه وصلى القاهأرة مان الخليلي بخان اشتراه الذي بمنزله وسبعين
فيه             قدح وماما وإيانا، الله رحمهما أخيه قبر مان بالقرب ودأفن الزهأر بجاماع

ول               أخوه ول أبوه ذلك يدع ولم قريش إلى نسبتهم خطه وجدب أنه به البقاعي
ل               يتكلفه نظّم وله قال أخيه بخط ذلك رأيت ثم قال مانهم، رأينا مامن أحد

ويؤثر            يقدح ماما عليه جربته وماما قال العروض، باستعمال بل ماجيبة بقريحة
ماا              وقرأ تركها قراءتها عليه تعسرت بكلمة مار إذا القراءة حال أنه الجرح في
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. ماوته            بعد وهأجاه ذلك مان له وقع ماما ًا شيئ أوردأ ثم بعدهأا،
أبو               الدين ماوفق ماعالي بن سالم بن دأاودأ بن حسن بن أحمد بن الرحمن عبد

الدين           بموفق ويعرف الحنبلي الدماشقي ثم الحموي العباسي الشهاب بن ذر
القرآن.           فحفظ بها ونشأ بحماة وثمانمائة وثلثين احدى سنة ولد العباسي
وعرض         والشذور، والنحو الحديث وألفيتي أصولهم في والطوفي والمحرر

خليل           بن ماحمد الشمس على والفقه العربية في واشتغل جماعة على
ثم              حماة قضاء في أبيه عن وناب غيره، على الفقه في وكذا الحنبلي، الحموي

تركه              ثم يباشره لم ولكنه الستين بعد وذلك كف حين حياته في به استقل
سنة            بدماشق الجيش نظّر في هأو واستقر ماحمد؛ الفضل أبي الكبر لولده

ثم             ثمانين سنة صفر في النابلسي بن الشهاب عنه انفصل ثم وسبعين تسع
سنة             في الفرفور بن بالشهاب انفصل ثم وثمانين اثنتين سنة في إليه أعيد
انفصل              ثم الخيضري بن النجم بعد تسعين سنة في سرهأا كتابة ولي ثم ست

عبد             وفاة بعد الجيش لنظّر وأعيد الحسباني الدين بأماين اثنتين سنة في عنها
كتابة            أضيفت ثم وتسعين ثلث سنة الول ربيع ماستهل في الغزاوي القادأر
في           فتوعك لبلده ورجع القاهأرة، الترجمة صاحب دأخل حين لولده السر
. ثلث            سنة مان رماضان عاشر في بدماشق ماات أن يلبث ولم توجهه؛
الرحمن               عبد بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن حسن بن أحمد بن الرحمن عبد
وماات            مانجك بابن واختص الدين شهاب الماام بني مان الخوة أحد الذرعي

. دأماشق   مان بالمنيبيع
بجاماع             الفراش القاهأري علي بن ماحمد بن حسن بن أحمد بن الرحمن عبد

. النبوية.      بالمدينة ماني سمع مامن المغاربة
    . ثلث         سنة ببعلبك ولد البعلي الشحنة بن حسن بن أحمد بن الرحمن عبد

         . بن  الرحمن عبد الزين علي الصحيح فسمع بها ونشأ وسبعمائة وثمانين
. ًا             ظن أرحل أن قبل وماات الطلبة، مانه سمع وحدث الحجار، به أخبرنا الزعبوب

القاهأري             ثم الطائفي علي بن ماحمد بن حسين بن أحمد بن الرحمن عبد
           . دأاودأ  علي الفقه وفي جعفر الزين علي فيه وقرأ القرآن حفظ أبوه الماضي

 . وغيره         أبيه ماع إلي وتردأدأ وغيرهأما المغربي وعباس القلتاوي
بن               العزيز عبد بن الواحد عبد بن أحمد بن حمدان بن أحمد بن الرحمن عبد

حلب               فقيه ابن التاج جابر بن يوسف بن دأاودأ بن سالم بن أحمد بن ماحمد
     . سنة     المحرم ماستهل في ولد الشافعي الدمانهوري الحلبي الذرعي الشهاب
في          واشتغل والمنهاج القرآن فحفظ ونشأ بحلب، وسبعمائة وخمسين تسع
علي              بن وماحمد حبيب بن حسن بن البدر على بها وسمع وتميز وغيره، الفقه
الله               عبد بن ماحمد بن ماحمد الله عبد وأبي أبيه على وبدماشق سالم أبي بن

البرهأان             على وبنابلس كيكلدي ابن قليج بن ماحمد بكر أبي والبدر عوض بن
مااجه             لبن السنن غرائب فيه ًا جزء عليه سمع الزيتاوي الله عبد بن إبراهأيم
غنوم            بن أحمد بن يونس بن ماحمد الشرف على وبالقاهأرة الذهأبي، انتقاء

عبد            بن أحمد والشهاب السوقي وابن النجم وابن الخلطي له وأجاز وغيره؛
الجبل           قاضي وابن نباتة وابن والمنبجي أمايلة وابن وزغلش البعلي الكريم

وولي             مادة بها فأقام بحلب السدية في دأرس أن بعد القاهأرة وقدم وآخرون،
ًا           ماستحضر علوم في ًا ماشارك ًا فاضلًكيس وكان ًا، زمان الوحش دأمانهور قضاء

مانه           سمع وحدث الجيد؛ الشعر وقال الحسن الخط كتب حسنة لشياء
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بن            الولي وصم شيخنا ولينه وغيره فهد ابن صاحبنا إليه وارتحل الفضلء
ثمان            سنة رماضان عشري الثلثاء يوم في وماات استنابته، عدم على العراقي

انه             له قال رثاه ان وغيرهأا عقودأه في المقريزي عنه وروى بدمانهور، وثلثين
 : وأنشده       أمااماه رجلًوقف ماناماه في رأى

بالذنوب طريقه سددأنا قدلدعاء استجابًة نرجو كيف
 : ارتجالً   فأنشده قال

إلـيه دأعانـي سبحانه وهأودأعائي ربي يستجيب ل كيف
 عليه خطب كل في واتكاليوابتهالي لفضله رجائي ماع

العلمي             أو المحيوي بن الشهاب بن الجلل سليمان بن أحمد بن الرحمن عبد
ويعرف          الماضي أحمد البهاء والد الشافعي القاهأري ثم السنائي النصاري

ينطق  -            يكن لم حيث الدين علم لجده لقب والكاف المهملة بفتح العكم بابن
       . وثمانين      ست سنة الخرة جمادأى في ولد اللم بدل بكاف ال بعضهم به

مانه           قليلًوسمع واشتغل وغيره القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة
المقرئ             العسقلني علي سمع انه رضوان الزين لنا قال وكذا لي أجاز الفضلء

جمادأى            في ماات حتى وانقطع مادة أقعد ثم القضاء في وناب الشاطبية؛
 . تعالى       الله رحمه وستين ثمان سنة الولى

بن             المعالي أبو الجلل أحمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن الرحمن عبد
المهدوي           سلسبيل بني مانية مان بالقرب القمص لمنية نسبة القمصي الشهاب

أبوه           الماضي الشافعي القاهأري المغربي الرحمن عبد الزين لماه لجده نسبة
      . اثنتين       سنة شعبان أول في ولد بالقمصي مانهم كل ويعرف ًا أيض أحمد وأخوه

الشمس           عند القرآن فقرأ باسمه تسمى له أخ بعد وسبعمائة وتسعين
يتعجب             وكان سبع، ابن وهأو به وصلى أبيه ماع وأكمله البناء ماؤدأب القاياتي

واللفيتين          والعمدة والمصابيح تأدأيته، في الطرب ومازيد صوته حسن مان
ماع        والصلي الفرعي والمنهاجين لثعلب والفصيح والسخاوية والشاطبيتين

أبي          للشيخ الجدل في والمعونة والشمسية والتلخيص للسنائي عليه الزيادأات
احدى           سنة في وعرض غالبها، أو الحريرية المقاماات ذلك وبعد إسحاق

بسماع             مانهم له أظفر ولم له أجاز مامن جماعة على بعدهأا فما وثمانمائة
السنائي         اللطيف وعبد والدمايري وولده الملقن وابن والبلقيني كالبناسي

الجازة            يكتبوا لم آخرين في والهيثمي وولده كالعراقي مانهم سمع مامن وكذا
على              قبل وجودأه بل والده خواص مان وكان زقاعة، ابن على كثير لبن وتل

علي           ونصفه الزراتيتي علي عمرو لبي بعد ماعظّمه وقرأ البشيطي، الصدر
الشمس          على الشاطبية في وبحث الشراريبي علي مانه ًا وكثير النشوي

خدماة         ولزم والدأماي والبرمااويين والبيجوري والده على والفقه الشطنوفي
في            بجانبه يجلس وكان وغيره؛ للمنهاج شرحه في ًا كثير عليه وقرأ الدمايري

الشمس           عن وأخذ آخرين في بأبيه لختصاصه المشايخ بصفة السعداء سعيد
على         والعربية الغراقي الشمس على الفرائض وقرأ وجماعة، الهللي
واشتدت        وشيخنا العراقيين على الحديث وسمع والبشيطي الشطنوفي

العشرة             أحد وكان طويلً؛ ًا زمان بعدهأا فما عشرة احدى سنة مان له مالزماته
وقرأ           وأمااليه تصانيفه مان عنه وكتب واقفها، مان بالجمالية عنده المقررين

الصحابة؛            عشاريات مان المالء في كتابته قالته وماا له المتباينة الربعين عليه
أمااليه           مان العراقي الولي عن كتب وكذا والحديثية، الفقهية دأروسه وحضر



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

الشيخة          ابن علي وأحضر وغيرهأما البلقيني الجلل وعند عنده وحضر
الكويك          بن والشرف والتنوخي المجد أبي ابن على وأسمع والفرسيسي

وابن         والبرمااوي الشاماي والشموس والفوي البياري سيف ابن والنورين
النور         على الصحيح وقرأ البطائحي والشهاب الحنبلي والجمال البيطار

عند           الميعادأ وفي وغيره الزهأر بالجاماع الناس على قرأ وكذا الشلقاماي؛
وغيرهأما،          والثار بالخشابية وتنزل أصحابه؛ قدمااء مان وكان البلقيني العلمي

امااماة          وولي بالمؤيدية نيابة وكذا الموسكي بقنطرة العجمي بجاماع وخطب
وحدث           بها، الحديث وقراءة وعشرين احدى سنة مان السورين بين الفخرية

جملة           بخطه وكتب بأخرة؛ الطلبة عنه وأكثر أشياء عنه حملت بالكثير
    . ًا      حافظّ ًا يقظّ ًا بارع وكان ضبطها في وبالغ للمنذري والترغيب كالصحيحين

الرواية            شيوخ أعرف صار حتى لدأائها ًا ماتقن لمشكلها ًا ضابط المتون مان لكثير
ذا           والحديث بالقرآن الصوت شجي فيه المتقن بالردأ وأماسهم الحديث بألفاظ

الحديث             أهأل في ًا ماحب السماء سماعاته مان كثير في ضبط بحيث بالفن أنسة
بل             ماات؛ حتى ذلك على الحرص شديد المالء في ماجالسي حضور في ًا راغب

في            ًا مابالغ في ًا ماحب تصانيفي مان وغيرهأما وشيخنا النووي ترجمة ماني سمع
التواضع             ماع بلغني فيما الوقات أكثر في لي الدعاء عن مانفك غير إطرائي

ماع            كان انه حتى الهمة وعلو الناس عن والنجماع باليسير والتقنع الزائد
كان             وكذا ًا أحيان هأناك وظيفة لحضور ًا مااشي الثار إلى يذهأب السن في تقدماه

ماسموعاتهما          ببعض والشمني هأو ليحدث قانباي لتربة التوجه مانه يطلب
يتوجه            بل يأبى فل المسندين مان ولغيرهأما كذلك الحنابلة قاضي العز ولمنزل

ماجموعه           في المثل قليل الليل وقيام والورادأ والعبادأة للتلوة ًا ماديم ًا، مااشي
وعياله            ولولدأه له قماش مان أماتعته نهبت وقد وماحاسن، خير على ًا مانطوي

بالفخرية            له خلوة مان الستادأار الزين كوائن بعض في وغيرهأا وكتب ونقد
السلطان           إلى وصعد ذلك بسبب حاله فتضعضع إليه المشار لبيت لمجاورتها

وحواسه             وبصره بسمعه الله وماتعه ًا كثير ذلك تذكر إذا يتأسف وكان أفادأ فما
خمس             سنة المحرم عشري تاسع السبت يوم في ماات ثم ًا يسير وتوعك كلها
للصلة            الشافعي تقدم الزهأر بجاماع العصر بعد يوماه في عليه وصلى وسبعين
يحكي            وكان البوصيري، يوسف الشيخ جوار الله نصر ابن بتربة دأفنه وشهدت

 
. وإيانا       الله رحمهما كرامااته مان ًا كثير لنا

  . سمع           مامن المكي المصري الجمال بن الرحمن عبد بن أحمد بن الرحمن عبد
  .          . سمى  كذا حمدان بن الرحمن عبد بن أحمد بن الرحمن عبد بمكة ماني

. تقدم        وقد حذفه، والصواب جده ماعجمه في شيخنا
الطنتدائي             الشهاب بن الزين عوض بن الرحمن عبد بن أحمد بن الرحمن عبد

    . ًا       نكت ًا ظريف ًا شيخ كان إبراهأيم وأخوه أبوه الماضي الشافعي القاهأري الصل
يتكسب             بها الرباط اماام هأو بل البيبرسية صوفية مان عشرة وحسن فهم ذا
النبيه            بن النجم بعد ًا خصوص ماوته قبيل توبته وحسنت الحرير صناعة مان

الربعاء             ليلة في ماات حتى يده ذات وقلة بفقره واشتغل الناس عن وانجمع
بحوش            الغد مان ودأفن الثمانين قريب عن وسبعين سبع سنة المحرم عاشر

. عنه     وعفا الله رحمه البيبرسية
أخو            الحنفي المدني الزرندي الزين الرحمن عبد بن أحمد بن الرحمن عبد
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.     . بالمدينة  ماني سمع مامن التي ماحمد
المادأح،             المدني الحبيشي الشهاب بن الزين الله عبد بن أحمد بن الرحمن عبد

. ًا     أيض بالمدينة ماني سمع مان
  . فيها           ولد الشافعي قاضيها الدنجيهي الزين الله عبد بن أحمد بن الرحمن عبد

التنبيه            فيها فحفظ لدماياط وتحول القرآن فقرأ بها ونشأ بيسير القرن بعد
الطنتدائي         والشهاب العراقي الولي على بالقاهأرة وعرضها واللفية والملحة

وولده          أحمد والشهاب علي النور على ًا يسير بالفقه واشتغل وغيرهأما
في   -     -   وناب خفيفة وماعجمة الموحدة بكسر البشارى ببني المشهورين

ماع              السعي كثير كان لكنه حمد ولمي وقت آخر إلى عشرين سنة مان قضائها
 : شيخنا        في مانه عنه كتبت بما للقضاة مادحه

والزاخر أليم وأنت أأظما
الذي

سـحـاب للعفـاة مانه تولد

شهـاب المنجدين بأفق وأنتوبغيهم الماكرين بكيد وأرماي
. عنه            الله عفا وسبعين ثلث سنة الول ربيع في قضائه على وماات

القرشي             الدين عمدة بن الدين وجيه الملك عبد بن أحمد بن الرحمن عبد
بينهما       -     وجيم ماهملة براء براجه ويعرف ماكة نزيل الحنفي الهندي العمري

العمر.              عمل في واجتهادأ بالفقه عناية له مامن وسكون ودأين خير ذا كان ألف
أنه             سمعت كنت وان العمري له قيل ولذلك ماعيشته في بذلك ًا مارتفق وبيعها

أو               ًا قاضي كان أباه وأن ماني الشك على أو عمر ذرية مان قرشي أنه يذكر
وجده             أبيه اسم في اعتمدت وعليه الهند بلدأ مان دألى وأظنها ببلده ًا خطيب

سنة              في ماكة قدم أنه لي وذكر الملك، عبد على أحمد تقديم في وشككت
تكون      -   -    هأذا فعلى ماني الشك مانها ًا قريب أو وسبعمائة وسبعين خمس

ربيع              في ماات وبها ًا، ودأار ًا أولدأ بها ورزق أزيد، أو سنة خمسين بها ماجاورته
. بلغها             أو ًا ظن السبعين عشر في وهأو بالمعلة ودأفن وعشرين سبع سنة الول

. نكاح           عقد في عنه ناب انه وقال ماكة في الفاسي ذكره
الشهاب             بن الفضل أبو الدين جلل الواحد عبد بن أحمد بن الرحمن عبد

     . الحجة      ذي ماستهل في ولد أبوه الماضي الشافعي القاهأري الصل البهوتي
البرهأان           عند قليلً واشتغل وغيره القرآن وحفظ وثمانمائة وستين سبع سنة

إحدى            سنة عاشوراء يوم في إلي وحضر ونحوهأما والسنتاوي شريف أبي بن
مامن            ماتصون غير الفهم حسن فطن ذكي وهأو أشياء، ماني فسمع وتسعين

. وولدهأما       الديمي أخته زوج وينافر للخيضري ينتمي
وقدم            دأماشق قاضي المالكي السويدي الزين عثمان بن أحمد بن الرحمن عبد

يوم           في ماات وكان بدماشق، المالكية قضاء وولي عند واشتغل القاهأرة
دأماشق            بجاماع عليه وصلى وستين إحدى سنة الحجة ذي عشري رابع السبت

. الله         رحمه حافلة جنازته وكانت الصغير الباب بمقبرة ودأفن
ثم              الديسطي الشهاب بن الدين زين عبيد بن علي بن أحمد بن الرحمن عبد
لم     -      وآخره والميم المهملة بضم بالصمل ويعرف الشافعي القلعي القاهأري

وغيرهأا.           والعمدة القرآن وحفظ وسبعمائة وثمانين ثمان سنة في ولد ماشددأة
والبناسي           الولي وابنه والعراقي الملقن ابن على ثمانمائة سنة في وعرض
النور           على وسمع يجز لم مامن وطائفة والبلقيني وأجازوه خلدون وابن
الماراء           عند وباشر واشتغل دأاودأ أبي في البيبرسية نزيل اللغوي البياري
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 . في    وماات لي وأجاز
ثم              الوردأاني علي بن عمر بن يوسف بن علي بن أحمد بن الرحمن عبد

         . مان  بوردأان ًا تقريب وثمانمائة وعشرين تسع سنة في ولد الشافعي القاهأري
القرآن           فحفظ القاهأرة وقدم البحيرة عمل مان أتريس بجوار الجيزية أعمال
البلقيني          والعلم والمناوي المحلي شيوخه ومان وغيره، بالفقه واشتغل وغيره

بعض          على بقراءتي وسمع الحنفية، مان القصرائي كالماين وآخرين والعمادأي
. الكبير        في ذكره طولت خير إنسان وهأو الشيوخ؛

وصديق             الحاكم جاماع إماام الدين زين الفقيه علي بن أحمد بن الرحمن عبد
        . غيري     وعلى علي وقرأ الولدأ فأقرأ القاهأرة قدم التي يوسف أبي الله عبد

ًا             ماديم النبوية المدينة قطن ثم مارة غير وحج أسد، وابن النسابة كالسيد ًا يسير
سنة             في ورأيته للرزق ًا طلب القاهأرة ماجيئه وتكرر بك خير سبع في للتلوة

. الرجل          ونعم طريقته عن مانفك غير وهأو بالمدينة وتسعين ثمان
   . شوال          في ذبح أبوه الماضي المغربي القبايلي علي بن أحمد بن الرحمن عبد

. هأناك     ذكر كما ثلث سنة
ابن              الشهاب بن الزين عوض بن عرفات بن عمر بن أحمد بن الرحمن عبد

ووالد           الله عبد أخو الشافعي القاهأري ثم القمني الطفيجي النصاري السراج
          . القبلي  الوجه مان بأطفيح ًا تقريب وسبعمائة تسعين سنة في ولد التيين ماحمد

عمرو             لبي وتل فقطنها القاهأرة إلى أبوه به وانتقل القرآن فحفظ بها ونشأ
عمه          على بالفقه واشتغل الضرير والفخر الجوشني يعقوب الشرف على

والبيان          والمعاني والصول وبالنحو البناسي عند فيه وحضر القمني الزين
الندلسية          القصيدة عليه بحث القرمااني فلن على وبالعروض البساطي علي

أذن           وكذا والتدريس بالفتاء وغيره عمه له وأذن القيصري، للحسام وشرحها
          : الصلح  على وسمع ذلك، مان يضحك خضر ابن شيخنا وكان البساطي له

والسويداوي         والحلوي المجد أبي وابن والتنوخي الشيخة وابن الزفتاوي
الدين         وناصر الفصيح بن والتاج والفرسيسي والمراغي والغماري والبناسي

وطائفة            الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له وأجازت وآخرون، الحنبلي الله نصر
القضاء             في ناب بل بالشهادأة وتكسب له، أجاز البلقيني السراج أن يذكر وكان

الدوادأار           يونس بتربة الصوفية ماشيخة وولي ًا وقت وشيخنا البلقيني العلم عن
الجهات،           في وتنزل صوفيتها أحد كان التي برقوق الظّاهأر لتربة المجاورة

الجزء            غيره ماع عليه قرأت بل البخاري ختم عليه سمعت باليسير وحدث
شأنه            ماقبلًعلى ًا جاماد وكان نعيم، لبي ماسلم علي المستخرج مان الخير

قدمايه           على وهأو الحضور مان يرجع بحيث لمجلسه الملزماة على ًا حريص
   . سنة          في ماات تموله ماع نفسه على ًا ماقتر ًا، غالب الغروب إلى فيه فيجلس

 : البقاعي             عنه كتبه ماما شيخنا يمدح نظّمه ومان بيسير، قبلها أو ًا ظن ستين
ًا يا ًا والسنادأ بالحفظبـصـحة الحديث حاز سيد يفضـل حق

ًا يا فيهم وأنت الشيوخ شيخماـدرس كـل بالعلـم ماالك
أماثـل

ًا يا المنعم القضاة قاضيبفـهـمـه العلوم كنز حاوي
 المتفضل

ًا ياأبوهأمـا أنت والعباس الفضل ماهـلـل مانه والوجه باسم
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  . أهأل           مان القاهأري البرماكيني الزين غانم بن عمر بن أحمد بن الرحمن عبد
ماوسى           الشرف شقيق وهأو وستين بضع عن الثلثين قبيل توفي القرآن

. وسليمان  وأحمد
.     . بالمدينة         ماني سمع مامن بها الفراش المدني عمر بن أحمد بن الرحمن عبد

 . مامن           بدربيي ويعرف بها الفراش المدني عمير بن أحمد بن الرحمن عبد
. جده           في الموضعين أحد الغلط وقع الول وأظنه بالمدينة ماني سمع

.        . ًا      قريب ماحمد بن ماحمد جده فيمن يأتي عياش بن أحمد بن الرحمن عبد
. جماعة            بن الجمال سبط المقدسي الزرعي غازي بن أحمد بن الرحمن عبد

   . تسع          سنة ماات شريف أبي بن الكمال ولزم كثيرة ًا كتب وحفظ ماعنا سمع
. ًا      ساكن ًا خير وكان الكهولة، قبل وثمانين

   . ماني         سمع مامن الصيفر بابن ويعرف قاسم بن أحمد بن الرحمن عبد
بالقاهأرة.

نزيل            الدماشقي الوجيه الخواجا إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد
بابن             وهأو الفرح أبي بابن جده ويعرف وغيرهأم ويحيى وماحمد أحمد والد ماكة

     . بيسير        الثلثين بعد ماكة قدم الجوزية قيم بن الشمس ابنة فأماه الجوزية قيم
في           كاليكوت إلى مانها يتردأدأ وكان وعمرهأا ًا دأور بها واشترى فاستوطنها

 . ًا.            وأولدأ ًا دأور وخلف وخمسين ست سنة الول ربيع في بمكة ماات المتجر
الشهاب              بن الدين جلل عرندة بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد

لحفظ          الوجيزي بابن ويعرف أبوه الماضي الشافعي القاهأري الصل المحلي
        . وسبعمائة   وثمانين ثمان سنة الحجة ذي في ولد للغزالي الوجيز والده

وعرض          وغيرهأا، الفرعي والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة
وأخذ          الزراتيتي على القرآن وجودأ الدمايري والكمال العراقي الزين علي

الشطنوفي         الشمسين عن والنحو وغيره البيجوري البرهأان عن الفقه
وغيرهأم         العراقي والولي الغراقي والشمس والده شيوخه ومان والبرمااوي
كدرسي            الجهات في وتنزل الفضائل في وبرع ودأونهم؛ مانهم أقدم هأو مامن
البخاري          شرح ذلك ومان الكثير بخطه ونسخ والجمالية بالبيبرسية الحديث

بالشيخ           ووصفه عنده ووالده هأو الحضور يلزم مامن أولً وكان لشيخنا،
وعشرين            خمس سنة في الولى مارتين وحج الماالي؛ في عنه وكتب الفاضل

أعرض           ثم والخليل المقدس بيت وزار والثغرين دأماشق ودأخل ًا أشهر وجاور
ونحوهأم           الرؤساء مان الله شاء مان لستحذاء وتوجه ولواحقه الشتغال عن
لدأارة          وإكثار ولطف ظرف ماع عندهأم بفصاحة ويسردأهأا ينمقها بحكايات

بحيث              العقلء مان كونه ماع الجنون يشبه ماا باظهار تستر وربما شفته أو لسانه
بن            والبدر هأذا ويعني يتمعقل وماجنون يتمجنن عاقل إثنان هأما يقال كان

أن              على شيخنا ماع ذلك مان له وقع ماما ًا شيئ الجواهأر في وحكيت الشريدار،
بهما              وصفه فقد لبيه وقع كما وانحراف مازاج سوء هأذا سبب إن قال بعضهم

 : فيه        الجزري ابن قول يزعمه كان وماما شيخنا
العـزيز الملك ماهجة وتملكالمعانـي في التفنن رمات إذا

ًا الوقت شيخ نحو فبادأر الوجيزي القطب العل ودأائرةحـقـ
 : ًا     أيض حجة بن التقي وقال

عـزيز مالك مان ترجوه لماالمعانـي في التفقه رمات إذا
بالـوجـيزي للتبرك وبادأرالناس في غدا بمن عليك



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

ًا قطب
وابن         والنواجي البهنسي والجمال والبشتكي الصغير كالبناسي آخرين في
وابن           الزفتاوي الصلح علي سمع مامن وهأو أعلم، فالله والحجازي اقبرس

والغماري         والبناسي والهيثمي والعراقي الشيخة وابن والتنوخي المجد أبي
الفصيح           بن والتاج الحنبلي الله نصر الدين ناصر والقاضي المراغي والزين

وحدث         وغيرهأم، النسابة والبدر الكويك ابن والشرف والسويداوي والحلوي
بل             مانه الختم ماع البخاري مان قطعة عليه سمعت الفضلء عليه سمع باليسير

طريقته            على واستمر سلكه ماا ترك ولو الموطأ مان أحادأيث عليه قرأت
          . اثنتين   سنة شوال آخر أو القعدة ذي ثاني في ماات أشبه لكان الولى

. عنهما          وعفا الله رحمهما أبيه عند البيبرسية بحوش ودأفن وخمسين
النصاري             الزين الرحمن عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد

   . عن       أخذ مامن البشيهي الشهاب رفيق الشافعي القاهأري ثم القمولي
البلقيني؛         السعادأات كأبي بعدهأم فمن والمناوي البلقيني والعلم المحلي

وكتب            وبرع وتميز الحصني؛ التقي عن ًا فنون أخذ بل المحلي عن والصول
للشتغال            مالزماته ماع حاجته لشدة ًا غالب مانه يتعيش كان ماما الكثير بخطه

الهورينية            هأاني أم على بقراءتي سمع بل ًا أحيان بي يجتمع وكان والتحصيل؛
      . وستين،      أربع سنة طاعون في ماات وفضلً ًا دأين كان الرجل ونعم وغيرهأا؛

 . الجنة       وعوضه الله رحمه الثلثين جاز وأظنه
بن               ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد

البكري             الدين ناصر بن الزين بن العز أو الزين الخالق عبد ابن عوض
أحمد            بن الرحمن عبد بن ماحمد الجلل عم الشافعي المصري ثم الدهأروطي

         . تسع   سنة شعبان عشري سابع الثنين ليلة في ولد أبوه والماضي التي
وأبوه            أحمد أبيه جد وكان القرآن بها وقرأ البهنساوية مان بدهأروط وثمانمائة
وحفظ          ماذهأبهما، على فنشأ كبيران فشافعيان وأبوه وأمااجده ماالكيين ماحمد

ثم           الحاوي نمط على وهأو الواسطي البزري للجمال التحرير الفقه في
واشتغل          ماالك، ابن وألفيه للسنائي زوائده ماع والصلي الفرعي المنهاجين
ولزماه            البرمااوي الشمس على الفقه في بحث بل وغيره أبيه على ًا يسير

المجدي           ابن على الفرائض وفي الصول أخذ وعنه والقاياتي القمني والزين
شيخنا؛           على وسمع عمار وابن والونائي القاياتي الشموس عن العربية وفي

وحج            الفيوم، مان والحساماية بالتقوية ودأرس القضاء في غيره وعن عنه وناب
كتبته            وماما وغيره؛ شيخنا واماتدح فأكثر النظّم وتعاني وأربعين ثمان سنة في

 : أولها           الجواهأر في سقتها قصيدة للقضاء عودأه حين شيخنا في عنه
 بي والجوى جوابي لتركهماوللربـاب زينب حب رباني

 : القضاء          عن السفطي عزل حين ماعجمي في أوردأته ماما وقوله
ًا الدهأر خطوب توالت قسر
الورى على

يعقبه الدهأر خطب وناهأيك
القـسـر

في          ًا ماحب والمحاضرة بالفقه المذاكرة حسن ًا فصيح ًا فاضلًمافيد وكان
      . وثمانين     ثلث سنة شوال في ماات لوافدهأم ًا ماكرما اليهم ًا ماتودأدأ الفضلء

وعفا           الله رحمه قاضيها وكان البهنسا؛ مان بالقرب لدهأروط المجاورة بطنبذي
عنه.

بن               ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد
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ماحمد            الجمال ووالد قبله الذي أخو الشافعي البكري الفضل أبو العز عوض
الفتاء؛.            في له وأذن بأبيه وتفقه وسبعمائة وثمانين احدى سنة ولد التي

.   . ولده     أفادأنيه سبع سنة في ًا شاب وماات
الزين              ماحمد بن خليل بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد
      . وستين    سبع سنة شوال في ولد الدماشقي الصالحي الصل العزازي

وأبي            الفخر أصحاب أحد الهبل بن الحسن علي أبي على وسمع وسبعمائة
بكر              أبي بن ماحمد بن بكر أبي والصلح البيتليدي إسماعيل بن بكر وأبي الهول

السوق           ماسجد عدول أحد وكان الفضلء، مانه سمع وحدث وغيرهأم العزازي
وفي.             وأربعين، احدى سنة أول في الحج مان راجع وهأو بهدية ماات بدماشق
بن             بكر أبي بن ماحمد أبو التنوخي عليهم سمعه الذي النصاري جزء رواة

لقب             ًا نجم فلعل وحينئذ الترجمة صاحب أبي عم فهو العزازي نجم بن خليل
لمحمد.

.     . بمكة         ماني سمع مامن القليوبي شقير بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد
الشني             حسن بن ماحمد بن ماحمد الكمال بن أحمد التقي بن الرحمن عبد
       . أحد     بعناية جهاته في أبيه بعد استقر أماة وأماه الحنفي القاهأري الصل

أن            إلى ترعرع حين استقل ثم فيها عنه وناب الكركي، البرهأان أوصيائه
لمخالفته           المقرئ المؤذن الرزاق بعبد سكنه ماحل قانباي ماشيخة عن انفصل

الطرابلسي،            الصلح علي قرأ قد وكان بعد، حاله وانكشف ازبك، التابك أمار
. طولون       بجاماع خطب وربما السيوطي الدين وجلل

.       . ًا          قريب بكر أبي ابن في يأتي فهد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد

أبو              وفا بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ًا أيض ًا ماحمد ويسمى الرحمن عبد
المصري            الصل السكندري الله عبد أبي بن العباس أبي الشهاب بن الفضل

ويعرف          ويحيى ماحمد الفتح وأبي وحسن إبراهأيم أخو الشاذلي المالكي
    :      . ونشأ    التسعين قبل ولد فقال ماعجمه في شيخنا ذكره الوفا أبي بابن كسلفه

بالنظّم           وتولع البلقيني شيخنا ماجلس وأحضر واشتغل وعمه، أبيه طريقة على
الطريقة             على الجيادأ المقاطيع وعمل وعمه أباه ورثى فيه، ماهر حتى يزل فلم

العشرة             كيس الخلق حسن وكان ذلك؛ في زماانه أهأل لفاق عاش ولو النباتية
للبدر           كتبت كنت قافية بأبيات ومادحني فوائده مان وسمعت به اجتمعت

     . في        النيل في ًا غريق ماات فأعجبته عليها وقف فكأنه وزنها على ًا أبيات البشتكي
عشرة             أربع سنة في وذكره أبيه، حياة في يعني وثمانمائة عشرة أربع سنة
الشعر             فقال النظّم وتعانى قليلً صباه في اشتغل انه فقال انبائه مان ًا أيض

وماحمد             هأو النيل بحر في غرق الطباع لطيف الخلق حسن ًا ذكي وكان الفائق؛
قاضي             الدين جمال التنسي ماحمد بن أحمد بن الله وعبد البشكالسي عبيد بن

 : له           ماحبوب مارثية في أراه نظّمه ومان قال قاضيهم، وابن المالكية
أليفة كانت قاماة ماضت

ماضجعي
وماـراشـف لـهـا ألحاظ فلله

ًا حكـين أصداغ ولله المضي الحكم على فهنعـقـاربـ
سوالف

مان إل أماس أخشى كنت وماا
الجفا

اليوم الجفا ذاك على واني
آسف
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ًا الله رعى ًا أياما وناس
عهـدتـهـم

ًا اللـيالـي ولكن جيادأ
صـيارف

 : الروى       هأذا على قصيدة غزل مان ومانه

ًا يطيللمحنتي صيغ الخد ذهأبي وفي أنا وماا لي اماتحان
زائف

غش ل وهأو فؤادأي يذيب
عنده

حـائف انـك اللون ذهأبي فيا

ماضاعف ووردأ وردأ خده وفيماـكـرر وشهد شهد فمه وفي
ًا وأعينهتـوابـع رأتـه أني أعيني له خواطـف لقلبي أيض

إليه             أشار الذي مادحه بعد تذكرته أجزاء بعض في ًا أيض شيخنا بخط ورأيت
خمس             سنة في غرقه وأرخ الجنة، وعوضه شبابه الله رحم قوله ماعجمه في

وأصحابه             هأو غرقه ذكر لما تاريخه في العيني وقال أصح، الول ولكن عشرة
بعض            ركوب على رأيهم اجتمع ثم البحر على مانظّرة في اجتمعوا وكانوا

فلم           اماتناع أشد المذكور الفضل أبو فاماتنع الثار إلى ويتوجهون المراكب
في               الغرق مان نجونا ان ًا عجب لرفقته قال ركب ولما ماعهم ركب حتى به يزالوا

ماع            بجسده يظّفروا ولم بهم المركب انقلب حتى كلماه يتم فلم البحر؛
     . بن       الدين فخر غيرهأم وزادأ انتهى ابتلعته الرض فكأن ًا أياما عنه التفحص
في             ووهأم الغرق؛ مان نجا انه وقال الدين بدر التنسي ابن وسمى المزوق

ماحمد              هأو بل الله عبد التنسي بن الدين جمال سمى مان وهأم كما المارين
قاضي            أبوه نعم القضاء في ينوب كان وانما القضاة بقاضي وصفه وفي

شاب            وهأو ماات وانه عقودأه في المقريزي وذكره أحمد، الدين ناصر القضاة
 . أشياء             نظّمه مان وأوردأ عاشوراء يوم في الروضة مان ًا قريب ماصر بنيل ًا غريق

عياش              ابن علي بن يوسف بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد
المكي            الصل الدماشقي العباس أبي الشهاب بن بكر وأبو الفرج أبو الزين

 . ولد       -   وماعجمة بتحتانية عياش بابن ويعرف أبوه الماضي المقرئ الشافعي
حسبما            فسمع بها ونشأ بدماشق وسبعمائة وسبعين اثنتين سنة الول ربيع في

بن            والزين الرحبي والمحيوي السراج وابن كثير ابن العمادأين على يخبر كان
أبيه            على وتل آخرين في الذهأبي ورسلن سند بن والشمس الحنبلي رجب

تتمة            في المثمرة الورقات كتاب تضمنه بما للعشر جمعا ثم ًا إفرادأ للسبع
تل             أنه يخبر كان ولكنه بذلك؛ والده خط وشوهأه لوالده العشرة الئمة قراءات

عليه             وسمع الصف، سورة إلى القرآن أول مان السلر بن الماين على ًا تجويد
شاه            شرف بن ماحمودأ المعالي أبي الشرف على ًا أيض قرأ وأنه الشاطبية

بن          عمر حفص أبي والزين بدماشق بالسميساطية الخدام خادأم الطوسي
بحلب           بغا مانكلي بجاماع التبريزي فيروز وعلى الدماشقي اللبان ابن الشمس
للعشر            العسقلني علي فتل وتسعين اثنتين سنة في القاهأرة إلى ارتحل وانه

في            الجزري ابن وأثبت والرائية الشاطبية عليه وعرض القراء، في له وأذن
في            والده حينئذ فساوي عليه قرأ فيمن اسمه طبقاته مان العسقلني ترجمة

بأبيه          وتفقه والقاهأرة وحلب بدماشق القراآت قرأ أنه والحاصل السنادأ؛
والي            الدر الله وعطاء أبيه عن النحو وأخذ وغيره البلقيني دأروس وسمع

بمكة              انقطع ثم المقدس بيت وزار وثمانين سبع سنة في أبيه ماع وحج الهندي،
لزيارة              اليمن إلى ذلك أثناء في وارتحل بعدهأا؛ التي أو وثمانمائة تسع سنة مان
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النبوية             المدينة إلى مانها سافر وكذا الحلل؛ لطلب بها انقطع كان فانه أبيه
به             فانتفع ًا ونهار ليلً القراءات لنشر الحرماين في وتصدى مارة غير فيها فجاور

ولذا            مادافع بل هأناك القراء شيخ وصار عليهما والقادأماين أهألهما مان خلق
يدرس            وكان الحرم، ماقرئ بقوله إنبائه مان والده ترجمة في شيخنا وصفه

جعفر             وأبي خلف قراءة في المطلوب غاية ونظّم ماالك ابن ألفية في ًا أيض
 : وأولها     عنه الناس أخذهأا ويعقوب

ًا الخلق إله حمدت حمد
ً ماكـمـل

أشرف على ربي يا وصليت
 المل

الثـلثة نظّم فخذ وبعد
ًا سـالـكـ

ماـن لتهـدي إرشادأ طريقة
تـل

وانقطع             أشياء؛ ماعجمي مان ترجمته في مانه أثبت ذلك غير نظّم له وكذا
مانفك             غير الحركة عن لعجزه وخمسين احدى سنة أثناء مان ماكة في بمنزله

حادأي              الثلثاء يوم ضحى في فجأة ماات حتى يقصده لمن القراء عن ذلك ماع
باب             عند العصر صلة بعد عليه وصلى بمكة وخمسين ثلث سنة صفر عشري

رحمهما            الزيلعي بكر أبي بن علي الشيخ مان بالقرب بالمعلة ودأفن الكعبة
قرأته              فيما الجزري ابن وصفه وقد ماطول فهد ابن ذيل في وهأو وإيانا؛ الله

وقته            في إليه والمشار القراء وأوحد القراء شيخ العلماة الماام بالشيخ بخطه
بالتصدر           الشريفين الحرماين في والمنفردأ والدأاء بالتجويد العصر أهأل بين مان
لقيه              مان يعلم ماا ذكر سأله انه وقال ماحمد أبي الدين زين المسلمين ونفع
وكان           قال العسقلني حياة في بالقاهأرة كان أنه فكتب العسقلني للشمس
ًا           جمع المذكور العسقلني علي يقرأ أنه ويخبرني علي بالقراءات ًا جمع يقرأ

أني.             على الطبقات في بذلك جزماه في الجزري ابن ماستند هأذا وكان انتهى
فيه              ورمايه ذلك إنكار رضوان وشيخنا الجزري ابن مان كل عن حكى مان رأيت
مامن            الحجاز ماقرئ وانه المقريزي عقودأ في وهأو قدماته، ماا والمعتمد بالكذب
بمكة              ماجاورته أيام وصحبه أيديهم في لما التطلع عن وأغناه الناس به الله نفع

. أبيه       ترجمة مانه واستفادأ وثلثين أربع سنة
بن              الشهاب بن هأريرة أبو الزين الله عبد ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد

التي            ماحمد الدين أماين والد الحنفي الدماشقي الحسباني الله عبد أبي الجلل
          . القعدة  ذي في بدماشق الحنفية قضاء في واستقر الدرر حفظ هأاماان ويلقب

مان            وكلهأما العجم كبيش أخي إسماعيل عوض زائد ببذل وتسعين إحدى سنة
بعد             مارة هأذا وأهأين مانهما أماثل وهأو القطب بابن صرف ثم الجهال كبار

الذي            المذكور ابنه وماات المقعد، شبه وتسعين سبع سنة الن وهأو أخرى؛
 . ماعهما           كان وليته بالطاعون كلهأما أخيه ماع دأماشق كتابة في استقر

الشافعي            الضرير الماردأيني العلى عبد بن يوسف بن أحمد بن الرحمن عبد
        . وقطن  النحو في والكافية التبريزي وماختصر القرآن حفظ أسيوط نزيل

سنوية            رواتب عليهم له كان بحيث الصعيد أعيان مادائح مان وأكثر أسيوط
  . نظّمه.          ومان الثمانين زاحم وقد وثمانين إحدى سنة طاعون في ماات وغيرهأا

 : بالعظّيم          وصفه لبعضهم مادحه في عليه أنكر مان على ًا ردأ
ًا ويا حمـار مان تولد جحش
 البخاري أوردأه الروم عظّيمهأرقل إلى النبي كتب لقد
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في           ونحوه السلموني رفيق القاهأري الصل الحموي أحمد بن الرحمن عبد
في            أخي ولزم اشتغل وربما ماحمودأ غير ولكنه الخط جودأة ماع الشهادأة
فقدماها           ًا بحر بميراثه بالسترقاق وتوجه ورث ثم إلي وتردأدأ التقسيم قراءة

. السلم        بباب وجلس وتسعين سبع سنة شوال في
 . قرأ           بالنفطي ويعرف التي عمر أخو المالكي المدني أحمد بن الرحمن عبد
الفتح            أبي بعد الخجندي الجلل ابنة وتزوج الخشبي غانم علي لمااماه الموطأ

. عشر      سنة في ًا حي وكان المراغي،
     . خاماس       السبت يوم في ماات الدين عضد المطيرز أحمد بن الرحمن عبد

.    . عزم     ابن أرخه وخمسين ست سنة رماضان عشري
وصاحب           الزاهأد أصحاب أحد القاهأري ثم السندبسطي بكتمر بن الرحمن عبد

مانهم            كثيرون جماعة عنه أخذ دأفنه ماحل وفيها شيخه لجاماع المجاورة الزاوية
ويعمر            مانها يقتات طاحون له وكانت أحوالًصالحة له وذكروا البدوي ماحمد
الشيخ            صاحبه أكملها وانما يكملها لم التي اليها المشار الزاوية فاضلها مان

. وإيانا.          الله رحمه قبلها أو أربعين سنة في ماات مادين
 . مامن           الفقيه بابن ويعرف البرلسي الفرجي ماحمد بن بكير بن الرحمن عبد

. بالقاهأرة   ماني سمع
الشيخ             الدين تقي بن ماحمد الهدى أبي بن البركات أبي بن الرحمن عبد

بن            الوهأاب عبد بن الله عبد عم الشافعي المدني الكازروني الزين الصالح
          . وله   أشياء وسمع النخبة شرح في بالمدينة علي قرأ مامن التي البركات أبي

   . إحدى          سنة ماات وخير سكون ماع ماا فضل وفيه وغيره البشيطي عن أخذ
وتسعين.

   . ماني          سمع مامن المكي الصل العراقي ابراهأيم بن بكر أبي بن الرحمن عبد
. مانجمع    خير وهأو بمكة

بن               ماحمد الدين ولي الشيخ بن ماحمد بن أحمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد
 . مامن          التاجر الشافعي القاهأري الصل الملوي يوسف بن ابراهأيم بن أحمد
وسمع             المنهاج قليلًفي واشتغل سنين بها جاور بل لمكة وتردأدأ القرآن قرأ
الصول            جاماع مان وماجالس النووي أربعي وتسعين ثلث سنة في بمكة علي
في           وسافر وخمسين أربع سنة وماولده إجازة، له وكتبت البخاري وبعض

 . هأناك         وتسعين سبع سنة الن وهأو ونحوهأا لعدن التجارة
الصفا              أبي التقي بن الفرج أبو الزين دأاودأ بن بكر أبي بن الرحمن عبد

    . بخطه        كتبه كما ولد دأاودأ بابن ويعرف أبوه التي الحنبلي الصالحي الدماشقي
مان            قاسيون بجبل ثلث سنة غيره وقال وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة في
التقي             عن الفقه أخذ أنه يذكر وكان واشتغل القرآن فحفظ بها ونشأ دأماشق

التصوف             أبيه عن وأخذ اللحام بن والعلء مافلح بن ماحمد الشمس بن ابراهأيم
بطرابلس           وثمانمائة خمس سنة في والمرادأ المريد أدأب ماؤلفه عليه وسمع

حين             الناصح بن الشهاب مان ماعه ألبسها بل الخرقة ولبس الذكر تلقن ومانه
ببيت          بزاويته البسطاماي ومان برقوق الظّاهأر صحبة دأماشق عليهما قدوماهما

ماع            الجزري ابن مان وعشرين تسع سنة الولى جمادأى في وبانفرادأه المقدس
والمصافحة          المسلسل فيه ماروياته مان خرجه الذي للجزء عليه قراءته

للحديث         سماعه وأول دأماشق ظاهأر بالباسطية العشاريات وبعض والمشابكة
وكذا            عاصم أبي لبن والمتابة التوبة عليه سمع الصامات المحب مان بدماشق
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عبد             ابن ابنة عائشة على الصحيح غالب سمع ثم يخبر كان فيما البخاري
له            وأجاز بردأس بن التاج على ببعلبك وسمع الشرائحي بن والجمال الهادأي

وخلف            وقراءة ًا سماع أشياء في الدين ناصر ابن الحافظ ولزم العلء أخوه
به            فانتفع الحنابلة جاماع فوق بالسفح أنشأهأا التي زاويته ماشيخة في والده

مان           غيرهأا ودأخل والخليل المقدس بيت وزار مارة غير وحج المريدون؛
بالمعروف           بالمار ًا قائم والتدبير العقل تام ًا ماسلك قدوة ًا شيخ وكان المااكن،

ماقبول            الحق في والقيام الخير على المساعدة في ًا راغب المنكر عن والنهى
النفوس            في ووقع جللة ذا الخط حسن ًا ماتواضع ًا كريم الوامار نافذ الرسائل

عن            والنهي بالمعروف المار في الكبر الكنز وله والعام الخاص عند وشهرة
وماواقع           الخلق ماكارم على الحث في الغلق وفتح ماجلدين في المنكر

وأدألة          العبادأ وتحفة المختار المصطفى بوفاة والنذار المختار وماآثر النوار
والليلة           اليوم أورادأ في المرفوع المنتقى والدر ضخم ماجلد في الورادأ

في          والحجار والنبات الحيوان خواص في والفكار النفوس ونزهأة والسبوع
ماما            ذلك وغير ماجلد في الهاجم الطاعون في الواجم وتسلية ماجلدات ثلث
ناصر             ابن شيخه مان الحديث في استمدادأه وكان أكثره، أو جميعه عليه قرئ

الجمعة             ليلة في وماات لي أجاز الفضلء عنه أخذ باليسير حدث وقد الدين،
الجمعة             ليلة أورادأ قراءة مان فراغه بعد وخمسين ست سنة الخر ربيع سلخ

ماشهد           في المظّفري بالجاماع الجمعة صلة بعد عليه وصلى فجأة، بيسير
. وإيانا              الله رحمه زاويته باب دأاخل لنفسه أعده كان قبر في ودأفن ًا جد عظّيم

ثم              الدادأيخي الشرف بن الزين صالح بن سليمان بن بكر أبي بن الرحمن عبد
ماعجمة          وآخرهأا بمهملتين ودأادأيخ ماحله، في أبوه المذكور الشافعي الحلبي

         . بها   ونشأ بحلب وسبعمائة وتسعين اثنتين سنة في ولد سرماين أعمال مان
البطئ           الفهم ماع الشتغال ولزم الصلي المختصر مانها ًا وكتب القرآن فحفظ
سمع            قد وكان فضل أن إلى الجماعة على والمواظبة الخير طرق وسلوك

.  . ماات          الفضلء مانه سمع وحدث الحدادأ؛ عشرة أيدغمش بن عمر علي
بن               سليمان بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد

القرشي              العمادأ بن الدين زين عمر أبي الشيخ بن عمر بن أحمد بن حمزة
التيين           ماحمد الدين وناصر الله عبد أخو الحنبلي الصالحي المقدسي العمري
خاماس             في ولد ماصغر، قاف وآخره راء ثم بمعجمة زريق بابن كسلفه ويعرف
بها           ونشأ دأماشق صالحية مان بالسفح وسبعمائة وثمانين تسع سنة رماضان
بن              وماحمد العز بن ابراهأيم بن بكر وأبي الذهأبي بن هأريرة أبي على وسمع

في             الحرستاني الله وعبد البالسي عمر حفص وأبي حمزة بن دأاودأ بن ماحمد
العلئي             ابن له وأجاز له، أبيه تخريج الربعين الول على سمعه وماما الخرين

. الفضلء          مانه سمع وحدث وجماعة، والسويداوي والحلوي المجد أبي وابن
وثلثين،             ثمان سنة الخر ربيع عشر رابع الثلثاء يوم سحر في فجأة ماات

بالسفح            عمر أبي جده بتربة ودأفن المظّفري، بالجاماع ظهره قبيل عليه وصلى
. الله     رحمه كثير خلق وشيعه

 
الصل             المصري الزكي بن الوجيه الرحمن عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد
   . القرآن        حفظ مامن الزكي بابن ويعرف الماضي أحمد أخو الشافعي المكي

في             ثم ماني وسمع وثمانين ست سنة ماجاورة في علي وعرض ًا وكتب والمنهاج



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

النبوية            والشمائل وسماع قراءة بين ماا البخاري عني أخذ تليها التي المجاورة
يقظ            وهأو إجازة؛ له وكتبت تصانيفي بعض وكتب ًا سماع وغيره والشفا قراءة

الجوجري            عن أخذ أنه لي قال بل القاضي دأروس ويحضر ويعامال يتكسب
. مارة      غير الهند إلى وسافر بالقاهأرة،

القادأري            المقرئ الحنبلي الحموي الرحمن عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد
عثمان.             الفخر أخي ابن عليه فقرأ وثمانين تسع سنة في القاهأرة قدم الوفائي

بن            أحمد بن الوهأاب عبد الماين مانظّوماة ماع عمرو لبي الزهأراوين المقسي
عمرو           أبي قراءة أصول في الختصار غاية المسماة القاضي الحنفي وهأبان

الحسن            أبي العلء على قرأهأما انه وقال التجويد في الجزري ابن ومانظّوماة
. ًا            شرح الولى على كتب وانه التي الخدر بن الحموي أحمد بن علي

ظهيرة                ابن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد
 . ولد            التيين بكر وأبي الكريم عبد والد المكي ثم اليماني القرشي الدين وجيه

مان             فسمع للحج ًا مارار ماكة إلى وتردأدأ بها ونشأ باليمن وسبعمائة التسعين بعد
الفتح          كأبي وغيرهأم والمقريزي الجزري وابن ظهيرة بن الجمال عمه

عبد             ابن ابنة وعائشة صديق كابن جماعة خمس سنة في له وأجاز المراغي
ابن            صاحبنا عليه قرأ الطواف كثير ًا مابارك ًا خير وكان المراغي؛ والزين الهادأي

في             وماات بالتجارة؛ يتكسب كان انه وقال صديق ابن مان باجازته ًا شيئ فهد
. بمكة     وأربعين تسع سنة صفر

الركني              الزوقري ماحمد أبو الدين وجيه الله عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد
ماحمد.            الماام عن الفقه وأخذ وسبعمائة وأربعين أربع سنة في ولد الشافعي

قيصر            وابن سعيد بن عمر كالقاضي بتعز والعلماء الريمي الله عبد بن
استفادأ،            وبه كثيرة أجزاء عليه قرأ صقر بن ماحمد عن والحديث وآخرين؛
القضاء          قاضي شيخه باستدعاء تعز في العليا الكبرى بالمظّفرية ودأرس

الفاق،            مان العلماء إليه ورحل وسبعمائة، وثمانين سبع سنة في له الريمي
السوي           والمنهاج المرضي بالورع اشتهر مامن ماذهأبه أصحاب أعيان مان وكان
  .       . النفيس     ترجمه عشر سنة الول ربيع في ماات بتعز الحكام ولية مان واماتنع
دأهأره           ووحيد عصره فريد العلماة العالم الماام بالفقه ًا أيض ووصفه العلوي

والغرض          الفقه لطيف ًا فقيه كان الولي الصالح المفتي المحقق المدرس
حسن           مانه ذلك على الناس أجمع البأس صادأق للصحاب المودأة صادأق

ورأيت             باليسير، فيها ًا ماتقنع الدنيا في ًا زاهأد ماثله ير لم الطباع ماهذب الخلق
. أعلم      فالله يحيى جده سمي مان

ابن               الصدق أبي التقي بن الفرج أبو الزين علي بن بكر أبي بن الرحمن عبد
 . ولد         بالمعجمة الشاوي بابن ويعرف الشافعي الدماشقي الحسن أبي العلء

عند            القرآن فقرأ بها ونشأ بدماشق وثمانمائة اثنتين سنة الجمادأين إحدى في
ماشددأة      -      - ماعجمة ثم ماضموماة بجيم الحبشي ماحمد الله عبد أبي الشمس

وألفية            العمدة وحفظ عشرة أربع سنة في العادأة على به وصلى المكتب
واشتغل         بعدهأا، وعرض والتسهيل والصلي الفرعي والمنهاج والنحو الحديث

وثلثين             ست سنة في وحج الصلحاء، مان جماعة وصحب وتفنن واحد غير على
للتدريس           وتصدى شيخنا عن فأخذ القاهأرة ودأخل والخليل المقدس بيت وزار

وناب            اللبودأي، والشهاب الصفي الشيخ ابن عنه أخذ ومامن الطلبة، به فانتفع
     . حسن        ًا فقيه علماة ًا إمااما وكان عنه أعرض ثم البلقيني الولوي عن القضاء في
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التوبة.            بجاماع عليه وصلى وستين ثمان سنة الولى جمادأى في ماات العتقادأ
جنازته          وكانت القبلي بطرفها الفرادأيس باب بمقبرة ودأفن دأماشق ظاهأر

عليه            الثناء وكثر وغيرهأم اللوف ماقدماي مان الكابر نعشه وحمل ًا جد حافلة
. وإيانا       الله رحمه حسنة ماناماات له ورؤيت

 
خليل                بن ماحمد بن عثمان بن بكر أبي بن ماحمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد

السيوطي             الدين ناصر بن الكمال بن الجلل الهمام بن الخضر بن نصر ابن
   . أول        في ولد السيوطي بابن ويعرف أبوه التي الشافعي الطولوني الصل
ًا            يتيم ونشأ تركية، أماة وأماه وثمانمائة وأربعين تسع سنة رجب ماستهل ليلة

وعرض          النحو؛ وألفية الصلي وبعض الفرعي والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ
إماام            الحنفي ماوسى بن ماحمد الشمس عن وأخذ وستين أربع سنة في

وابن          الباماي والشموس المقسي عثمان الفخر وعن النحو في الشيخونية
قيل          وفيما العجلوني والبرهأانين الشيخونية فضلء أحد يوسف وابن الفالتي

بعض             في قرأ حتى ترقى ثم النحو في وبعضهم الفقه في بعضهم النعماني
ًا           جد ًا يسير المناوي الشرف عند وحضر البلقيني العلم على الفقهية المتون

ونحن               كنا على مال فوق جلوسه مان تألم وقد له قال حيث بالدأب له ولمح
انقطع؛             وحينئذ النمط هأذا مان كلمات فل الحلقة، خلف إل نجلس ل صغار

وفيها            فنون مان ًا شيئ الحنفيين والكافياجي والشمني السيف مان كل عن وأخذ
العز          وعن الكلئي لمجموع شرحه بعض الشارماساحي الشهاب عن زعم

الروماي           الشرواني ابراهأيم بن ماحمد وعن الميقات في له رسالة الميقاتي
ًا           دأروس الحنبلي العز وعن جماعة لبن الطب في ماختصرين بالقاهأرة الطبيب

:        . طويل      نثر في إلى وكتب ًا دأهأر ولزماني انتهى الجواماع جمع مان الصول في
مادحني            بل رخائه، برحاب شدتنا ركاب وأنخنا سخائه شمول على تطفلنا وقد
للزين              ًا جد ًا يسير تردأدأ وكذا آخر، ماوضع في بينته ونثركما نظّم مان ذلك بغير

النظّم؛         في وغيره المنصوري بالشهاب وتدرب والبقاعي الحنفي قاسم
والملتوني         والشاوي والحجازي كالقمصي المسندين مان بقايا على وسمع

له              أجاز مان خاتمة ماقبل ابن مانهم جماعة حلب مان له وأجاز وهأاجر، ونشوان
إلى               سافر ثم إليه، أشرت ماا كل في الطلب يمعن ولم عمر؛ أبي بن الصلح

بن           كالمحيوي ينظّم مامن جماعة عن فكتب ونحوهأا والمحلة ودأماياط الفيوم
سنة              الخر ربيع في البحر مان ماكة إلى ثم الحنفي، الجندي بن والعلء السفيه

صاحبنا            مان واستمد المالكي القادأر عبد الحيوي عن قليلً فأخذ وستين تسع
وساعده             والتدريس الفادأة في واحد غير له وأذن آخرين؛ في فهد بن النجم

أبيه            عن له المتلقي الشيخوني بالجاماع الفقه تصدير باشر حتى البلقيني العلم
هأذا            ًا خصوص فنون في وخاض وتمشيخ انجمع ثم فيه، اجلسه ماعه وحضر

الموجبة           كالخصال ًا كثير عملته ماما إلى يتردأدأ كان حين واختلس الشأن؛
وماوت           وسلم عليه الله صلى النبي على والصلة النبوية والسماء للظّلل
التصانيف             مان ًا كثير وغيرهأا المحمودأية كتب مان أخذ بل أحصره، ل وماا البناء

وقدم              ًا يسير فيها فغير فنون في بها العصريين مان لكثير عهد ل التي المتقدماة
ل             ماما ًا شيئ الجاهأل مانه يتوهأم بما ماقدمااتها في وهأول لنفسه ونسبها وأخر
لبن              ماصنف مان جردأه المنطق تحريم في له ًا جزء أبرز ماا وأول ببعضه، يوفي

عنه             البلقيني العلم كفه بحيث الفضلء عليه فقام أكثره في بي واستعان تيمية
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وابن            كالبناسي بالجماعة تلطفي ولول المسئلة في به استكتبه كان ماا وأخذ
بجاماع              العوام مان ًا جمع دأرس وكذا فيه، خير ل ماا لكان قاسم وابن الفالتي

ذلك              كان بحيث ًا شيئ يحسن ل مامن بعضهم على يملي صار بل طولون ابن
برسباي           عند رباه حيث الضباح بن الدين شهاب وصيه لمساعدة وسيلة

تدريس            في قرره حتى النوب نوبة رأس الشقر إينال فلزم الصحبة أستادأار
وكذا           ًا؛ ولد تركه ماع المقسي عثمان الفخر وفاة بعد بالشيخونية الحديث

ماشيخة           وفي فيهما الواقف شرط بموافق وليس بها السماع في استقر
الطيب            أبي بلديه بعناية القرافة بباب التي الشام نائب برقوق بتربة التصوف

قبل                تزبب إنه قيل ولذا كادأ ول يصل لم أنه ماع هأذا كل ذلك، وغير السيوطي
عن            قال بحيث فوقهم فمن شيوخه في وقلمه لسانه وأطلق يتحصرم، أن

مان              ذلك على وعزر الصلح، ابن نعل في ضعنة يكون ل إنه العضد القاضي
لم            بما النحو في والرضي السيد ونقص فاضيهم، بحضرة الحنابلة نواب بعض

لما             فانه عنه الرجوع الغرباء لبعض أظهر أنه بحيث ماقبولً فيه ًا ماستند يبد
في                أصلًل له ماعنى ل الحرف إن قال الجرجاني السيد إن قلت له قال اجتمعا

فأوجدنا             إليه نسبته فيما بتكذيبك ناطق السيد كلم وهأذا غيره في ول نفسه
تجاريت              بمكة كنت لما ولكنني ًا كلما له أر لم انني فقال زعمته فيما ماستندك

المسألة       في الكلم الفضلء بعض  ماع
كيف             للتصنيف يتصدى مامن عجيب هأذا فقال فيه وقلدته حكيته ماا لي فنقل

       . لم        ونحوه الرضى قرأ مان ان وقال انتهى الستاذ هأذا ماع هأذا ماثل في يقلد
      . إنه        قال حتى يسترسل زال ول النحو في ًا ماشارك يسمى أن دأرجة إلى يترق

والمعاني          والنحو والفقه والحديث التفسير علوم سبعة في التبحر رزق
الستة             العلوم هأذه مان إليه وصلت الذي أن أعتقده والذي قال والبديع والبيان

أحد              عليه وقف ول إليه يصل لم وفيها عليها اطلعت التي والنقول الفقه سوى
أصول             المعرفة في السبعة هأذه ودأون قال دأونهم، مان عن فضلً أشياخي مان

القراءات         ودأونها والفرائض والترسل النشاء ودأونها والصرف والجدل الفقه
وأبعده            علي شيء فأعسر الحساب وأماا الطب ودأونها شيخ عن آخذهأا ولم

وقد              قال أحمله، جبلً أحاول فكأنما به تتعلق ماسئلة في نظّرت وإذا ذهأني عن
كل               في أكتب أن شئت ولو قال أن إلى الله بحمد الجتهادأ آلت عندي كملت

وأجوبتها         ونقوضها وماداركها والقياسية النقلية وأدألتها بأقوالها ًا تصنيف ماسئلة
العلماء           إن وقال ذلك، على لقدرت فيها المذاهأب اختلف بين والمقارنة
طريقة           على أجوبة عليها فيكتب ًا ألوف السئلة مان له يرتبون الموجودأين

في             ًا ماصنف وأفردأ ينهضوا، فل العشر بعددأ السئلة مان لهم يرتب وأنه الجتهادأ
في            الستاذين بعض قول أحسن وماا نفسه؛ في دأعواه لتقرير الجتهادأ تيسير
بلدأته               على دأليل أدأل ماصنف أنه به يوهأم ماما نفسه عن به اعترف ماا الحساب
دأعواه              بعضهم قول وكذا ذلك ونحو ذكاء فن بأنه الفن أئمة لتصريح فهمه وبعد

ورام            الفضلء بعض ماعه اجتمع وقد قوله هأذا ونحو خطأه؛ ليستر الجتهادأ
مازجاة،             الكلم علم في بضاعتي إن الماكان في ليس ماسئلة في ماعه التكلم

بقي               نعم له فقال يعرفها أحد بقي أماا الجتهادأ آلت عن أعلمني له آخر وقول
له              فقال ًا مافرق بل واحد في الجتماع وجه على ل فيها ماشاركة له مان

لك             مانهم واحد كل اعترف فان ماعهم ونتكلم لك نجمعهم ونحن لي فاذكرهأم
وذكر             ًا، شيئ يبد ولم فسكت دأعواك في نوافقك ان أماكن فيه وتميزك بعلمه
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هأو               ماا وأماا ورقة في هأو ماا مانها رأيت كتاب ثلثمائة على زادأت تصانيفيه أن
العشر           القراءات في وألفية الشاطبية شرح مانها وسمي فكثير كراسة دأون

لباب              شيخنا تصانيف مان اختلسه ماما وفيها فيها، له شيخ ل بأنه اعترافه ماع
والنكت          الصحابة ماعرفة في الصابة وعين النزول أسباب في النقول

حدث          بمن المؤتسي وتذكرة المدرج إلى والمدرج الموضوعات على البديعات
الطاعون           أخبار في الواعون رواه وماا المتشابه بتلخيص النابه وتحفة ونسي

النقاب           وكشف المدلسين أسماء في وجزء العباس بني ماناقب في والساس
تصانيف            هأذه فكل الكبير الشرح أحادأيث تخريج في العبير ونشر اللقاب عن
وفيها             أنفع لكان وجهها على نسخها ولو يمسخها لم اختلس إذ وليته شيخنا
كثير             فهو وإل كلها ماوجودأة المسميات كانت إن هأذا الكثير، لغيره هأو ماما

يوم            في القمصي على الشافعي ماسند قرأ انه وزعم مارة جاءني المجازفة
مانه             بقي حيث كذبه تضمن بما ًا ماتبرع وأخبرني القمصي جاء أن يلبث فلم

وقال             فيه الكمال كذبه ًا ماناما المحلي الجلل أخي الكمال عن حكى وكذا ًا جانب
شدة              ماع الجواماع جمع في شيخي على يقرأ أره لم الحنابلة قاضي البدر لي

فقلت             النقيب الريشي الدين خير فيه عليه يقرأ كان نعم مالزماته على حرصي
المسكية             النفحة عمل انه وقال ذلك، أر لم فقال ماعه يحضر كان فلعله

المقري            لبن الشرف عنوان نمط على بمكة وهأو كراسة في المكية والتحفة
ذلك              غير إلى العراقي ألفية فائقة الحديث في ألفية عمل وإنه واحد يوم في
أنه             ماوضع في النسيان الكذب آفة ان يصدق ماما كقوله شرحه يطول ماما

شيخنا             ماوت بعد وأنه جميعه حفظ أنه آخر وفي الصلي المنهاج بعض حفظ
هأو           الشيخونية في بتقريره المبتدئ أن وزعمه أحياه حتى المالء انقطع
كنت              أو التركي الناظر يقرر لم لو والله مارة غير لي قوله ماع الكافياجي

     . ماا        كثرة ماع ذلك كل بالستحقاق غيره بانفرادأ لعلمي قدماته ماا بالمار ًا مانفردأ
يزاحم              لم لكونه المرادأ فهم عدم عن ينشأ وماا والتصحيف التحريف مان له يقع
بأخذه            استبد بل وتعريسهم ماسائهم في بينهم جلس ول دأروسهم في الفضلء
قام             وقد صحب، التقان مان يرتضيه ل ماا واعتمد والكتب الدفاتر بطون مان
خباط             ردأ في الجوهأري اللفظ هأو وصنف الجتهادأ ادأعى لما كافة الناس عليه

والقول            البار ابن على الجبار وغضب البر عبد خباط في والكر الجوجري
المهمل      على الردأ في  المجمل

يستحق            ماما الحجاز عالم على الدأب فيه أساء إبراهأيم ماقام ذلك وقبل
ماشتمل             وهأو أولها سوى مانها أر ولم بعض، مان أفحش وبعضها عليها التعزير

جنه            بل حمقه على ببعضه يستدل دأعوى ومازيد للجوجري كثير ازدأراء على
 : ويخصنا             الشفا آخر في عياض القاضي قول قرأ مان على ردأ فهو الرابع وأماا
بمخاطبة             تليق ل وغلظّة اساءة فيها ورقة إليه كتب أن بعد بالتثنية بخصيصي

فيما             بموافقته وكتب عليه الستفتاء على له حامالً ذلك كان بحيث العلم طلبة
والفخر         الحنفي قاسم والزين والباماي والعبادأي القصرائي الماين قرره

بل            المغفل على الردأ في المفصل سماه ًا جزء القارئ وأفردأ وكاتبه الديمي
توجه            مامن الجوجري وغضب له النتصار في ًا شيئ الجوجري طلبة بعض أفردأ

أبي            بن الكمال راسل وكذا المعترض، بذكر التنويه مان تضمن لما لذلك
بولده            الوزيري الخطيب إليه وأرسل يليق ل بما الكرمااني على ومال شريف

وكذا             بكذا للوصف أباه يستكمل ل بأنه ذلك ماعللً فردأه عليه ليعرض للروضة
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انه               قال عربي ابن تكفير في الطلبة بعض تكلم ولما ترضيه، ل هأذا دأون وكتابة
ل               ماما يراه الذي وان الحاكم فيه يفعل أن عسى وماا بحرب الله مان يؤذن

عنه             نقل ثم كتبه في النظّر وتحريم اعتقادأه المنتقد ول المعتقد عليه يوافقه
         . الله      عبد أبي عن المذهأب هأذا أخذ مامن وهأو كلماي في النظّر يحرم قال انه
تردأدأ            فقد الحسني قراقجا مادرسة مان بالقرب النازل المغربي عمر بن ماحمد
  .        . فهو     وبالجملة الحد عن ًا خروج لكان أماره شرحت ولو هأذا غير إلى ًا دأهأر إليه

كانت             بحيث أماه على حتى الترفع ومازيد بالهوس أعرفه أزل لم الكتابة سريع
يلهمه              تعالى فالله ذلك مان تزايد في أماره زال ول مانه، التشكي في تزيد
الجلل           بعد البيبرسية ماشيخة في استقر حتى الخليفة ساعده وقد رشده؛

القراء             تركت بقوله نفسه ستر رام بحيث جمد بل ثم مان وخمد البكري
النبي             ذم يقتضي ًا ماناما رأى انه ذلك قبل وزعم الله، على وأقبلت والفتاء

القراء             ليراجع سنة بحبسه ر الصديق خليفته وأماره له وسلم عليه الله صلى
إليه            لوجئ بحيث اللتزام هأذا وترك استغفر وانه تركهما التزاماه حيث والفتاء

ماا              قال أن يلبث لم ثم عليها ليكتب لخذهأا الغرق على ماشرف وهأو بفتيا
القائم             كونه بعد الزائد الجفاء مانه رأى لما ماغيزل بن المحيوي وفارقه تقدم،

ومان             الحال فيه يصدقه ماا والتعاظم والوصاف الحقد مان عنه وذكر به بالتنويه
نظّره             تحت كانت لحجة تعيينه في الكركي البرهأاني الماام عند توسل إنه ذلك

الخليفتي            سليمان العلم ماع إليه وحضر الصل ضعف عنده مان وزادأه فأجابه
مارة               له ونقل بشكره، ماؤذنة كلمة أبدي ول ًا خير جزيت له قال فما ذلك لقبض
بعد               ال بهذا تعلمني لم فلم فقال مانه بجفاء يؤذن ماا ماوته بعد السنباطي عن

زمان             في سيما إليه احسانه مازيد ماع هأذا الرجال بواطن لتعلم فقال ماوته
ًا            دأينار أسبوع كل في يعطيه كان بحيث وطعاماها الشيخونية خبز وقطع الغلء

بعد              فيه شفعه مامن التراك بني بعض فارقه وكذا نفسه، عن به صرح حسبما
فارق             بل عليه واقباله إليه احسانه لمزيد ًا مابتدئ كونه وماع ًا حنفي كان أن

هأوسه            ومان القربى، والفتح الولية في الغاية انه يزعم كان الذي المغربي
أنت              تصير بل وكذا كذا لك قررنا القضاء الينا صار إذا مالزمايه لبعض قوله

الشيخ               بن النجا أبو الشيخ عليه قام وتسعين ثمان سنة في كان لما ثم الكل؛
الكركي            الماام ومادح الغاية إلى وذل مانه وانقمع وخطأه نقصه وأظهر خلف
ًا             ماؤلف كتب ذلك وقبل الحوادأث؛ في كله ذلك كتبت حسبما بأبيات النجا أبا

كوني             ماع الصحيح في الثابت فيه خالف السخاوي على الردأ في الكاوي سماه
فسبحان              ًا ونفي ًا اثبات التكلم ترك فيه ماذهأبي بل قبل إل المسئلة في أتكلم لم

. العقول  قاسم
 

بن                ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد وهأو بكر أبي بن الرحمن عبد
بن               الفرج أبو الدين ناصر ًا قديم ويلقب الدين وجيه فهد بن الله عبد بن ماحمد

النجم           صاحبنا أخي ابن الشافعي المكي الهاشمي التقي شيخنا ابن المحب
   . ظهر           في ولد التوريزي بكر أبي ابنة خديجة أماه فهد بابن كسلفه ويعرف عمر
الهند           مان بكالكوط وثمانمائة وأربعين احدى سنة المحرم مانتصف الجمعة يوم

وأربعين              أربع سنة المحرم مان الثاني العشر أول في ماكة إلى أبوه به وقدم
وألفية          للنووي كلهأما والمنهاج والربعين والشاطبية القرآن وحفظ بها فنشأ
على           وعرض وغيرهأا حفظّهما على واستمر سعادأ وبانت والبردأة ماالك ابن
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وغيرهأما          الهأدل وحسين الصالحي المعالي أبي على عمه وأحضره جماعة
ًا             خصوص الشيوخ مان جمع على أسمعه بل اليها والقادأماين كجده بلده أهأل مان

وابن           الزركشي مانهم جماعة له وأجاز الولى السنة عندهأم اقاماتي في
والمحب        الكازروني والجمال المقريزي وشيخنا بردأس وابن الطحان

مانها            وتوجه بها فأقام وستين خمس سنة البحر في القاهأرة وقدم المطيري
واسكندرية           الصعيد ودأخل مارتين؛ المقدس بيت وزار مارة غير الشام إلى

أهأل           فضلء عن وأكثر ًا يسير واشتغل الحديث وسمع وغيرهأا، وحلب والمحلة
أنشد            وقد الشعر، نظّم وربما ونحوه النحو في وشارك عليها القادأماين بلده

بالقاهأرة            وهأو جملتها مان أشياء بخطه وكتب بحضرتي ذلك مان الهأرام بعلو
مان            جميلة طريقة على بها وكان للمقريزي السلوك نظّم مان نسخ عدة

ال           خالطه مامن ًا أحد رأيت ماا بحيث والنجماع والعقل والتعفف السكون
ثاني             الربعاء يوم في ماات وغيره، ذيله في عمه ترجمه وقد صحبته، ويحمد

للصلة          وقدمات ًا؛ غريب ًا مابطون ًا ماطعون وسبعين ثلث سنة رماضان عشري
قبور           جوار البيبرسية الصوفية بحوش ودأفن المحروق بباب يوماه في عليه

. الجنة     وعوضه الله رحمه أولدأي
الكافي               عبد بن العزيز عبد بن علي بن ماحمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد

.         . وستين  ثمان سنة شعبان في بها ًا شاب ماات المكي الدقوقي
ويعرف             الحنفي الدماشقي العز بن الزين ماحمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد

         . فحفظ   بها ونشأ وثمانمائة، وثلثين سبع سنة بدماشق ولد العيني بابن كسلفه
عند            العقليات مان وبكثير الدين حميد عند وأصوله بالفقه واشتغل وكتبا القرآن

بها           فأخذ القاهأرة وقدم آخرين، في الروماي ويوسف الجزيرة قاضي حسين
بل             أسد بن الشهاب عن والقراءات قاسم الزين عن ًا أيض وأصوله الفقه في

مان             يستكثر لم ولكنه المغربي الفضل أبي عن العروض في أخذ انه بلغني
بعض           عندي حضر بل وغيرهأما ونشوان الشاوي علي سمع وقد الشيوخ

ماذهأبه؛             أعيان مان يعد بأخرة صار بحيث به ونوه مازهأر بابن واختص المجالس
دأرس          بل والركنية كالعذراوية بدماشق الحنفية لقاضي تداريس في وناب

العربية          في وصنف ذلك، وغير العلى بالشرف وبتربة بالمرشدية إصالة
ونثر             نظّم ماع التركية اللغة تفسير في كتب وكذا أصولهم وفي بل والعروض

بن            العز وشيخه بلده فقيه على وبطلبته بنفسه تسلط ولكنه وماداراة وعقل
كان               فقد أبيه قبل مان إليه صار تمول إلى هأذا إليه، المشار هأو ليكون الحمراء
مان             جماعة عنه وأخذ والفتاء للتدريس وتوجه هأو ونماه غيره مان وكذا ًا تاجر
بها            السلطان اجتياز حين بدماشق الحنفية قضاء في له المار وانتهى الطلبة
لبن              عنه فعدل مانه طلب بما يسمح فلم عجلون قاضي بن العلء وفاة عقب

وتسعين             ثلث سنة في ماات حتى ووجاهأة رياسة نال فقد وبالجملة ًا؛ ماجان عيد
. وإيانا             الله رحمه كان الرجل ونعم فقده على فتأسفت بمكة وأنا ذلك وبلغنا

سمع             الفقيه بابن ويعرف البرلسي الزين ماحمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد
. بالقاهأرة  ماني

 
الزين               بكر أبي بن ماحمودأ بن إبراهأيم بن ماحمودأ بن بكر أبي بن الرحمن عبد

الحنابلة             قاضي أخو والده الذي الدين نور بن التقي بحماة الحنفية قاضي بن
السابق           بن الجمال صاحبنا سبط الحنفي الحموي ماحمودأ بن علي العلء
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  . في          ولد المغلي بابن كسلفه ويعرف هأما أبو والتي إبراهأيم شقيقه والماضي
وقدم           القرآن، فحفظ بها ونشأ بحماة وثمانمائة وخمسين خمس سنة رماضان

وغيره           المسلسل جده بحضرة ماني فسمع وسبعين أربع سنة في القاهأرة
وكذا             فريجان بن الشمس على وغيره النحو في وقرأ ماوته بعد قدماها وكذا

في          بالكردأي والمعروف حماة نزيل البازلي التبريزي الشمس على قرأ
ببلده             السر كتابة وولي به، انتفاعه جل كان بحيث فيها ًا ماتقدما وكان العقليات

في             التسعين بعيد بالقاهأرة وماات مادة؛ بها فدام حياته في أبيه عن ًا عوض
الله            عوضه له والده ضمن قد كان الموصلي عيسى اسمه لنصراني الترسيم

. المالكي          قاضيها القرناص ابن السر كتابة في عوضه واستقر الجنة،
.     . الله        عبد جده فيمن الزوقري يحيى بن بكر أبي بن الرحمن عبد

اليماني            الركني الدين وجيه العلماة الفقيه الشويهر بكر أبي بن الرحمن عبد
        . والفادأة   التدريس على ًا مانجمع ًا أدأيب ًا ورع ًا عالم كان الشاعر الحنفي النحوي

نظّم              وله لخلصه، قريبة مادة في وانتفع ال عنه أخذ مان قل القراء مابارك
       . لي     أفادأه وسبعين ثلث سنة في ماات لحسنه الناس يتداوله ماشهور كثير

أرخه            فقد قلمي سبق مان وفاته تاريخ وكأن اليمانيين أصحابنا فضلء بعض
وكان            قال بمكة، وأنا وثلثين احدى سنة ترجمة أثناء في الناشري العفيف

كافية             عنه أخذ وانه الحنابلة لمذهأب العقيدة في ماائلً الدأب علوم مان ًا ماتضلع
وعشرين            تسع سنة في اليمن ورودأه حين القطاع ابن وعروض الحاجب ابن

. القراءات       في عنه أخذ الترجمة صاحب وان
  . عنه          أخذ الحبال بابن ويعرف الرسام الدماشقي بكر أبي بن الرحمن عبد
ثاني            السبت يوم في ماات انه وقال بالمسند ووصفه اللبودأي بن الشهاب

. دأماشق          بصالحية الغد مان ودأفن فجأة، وستين احدى سنة شعبان
     . استدعاءاتي      بعض في بالجازة كتب الحنبلي بكر أبي بن الرحمن عبد

 : نظّمه          ومان قبله الذي وكأنه وخمسين خمس سنة المؤرخة المصرية
لهيب مان دأماوعي وفاضت
وحرقة

الغرام نار لظّى وحر
وأفـكـاري

جرين قد قلبي فنيران
ماـداماـعـي

مان مااء فيض مان فاعجبوا أل
 النار

.     . وعشرين       خمس سنة ماات المنسي اليماني بكر أبي بن الرحمن عبد
نزيل               الكاتب الحنفي الحلبي الفضل أبو المحب يوسف بن حمزة بن حسن بن الرحمن عبد

بابن               ويعرف ماحمد اسمه له أخ عن ليتميز أشهر بهذا لكنه ًا ماحمد ًا أيض ويسمى القاهأرة
        . العز       عن وأخذ فنون في وغيرهأا بالقاهأرة اشتغل العجم كلب بالقاهأرة له قيل وربما الماين

والتحلية             الدأب في وتميز المسندين بعض على ماعنا وسمع وجماعة البغدادأي السلم عبد
الجملة               في بهم وإلمام المتقدماين أشعار مان لكثير حفظ ماع الكتابة في وفاق ذلك ونحو

القصيدة             في لمع وربما فيها ينظّم بحيث والتركية والعجمية العربية الثلث باللغات وماعرفة
كان              بل كلماه في وبالتزيد بها واشتهر والتهتك والمجون الخلعة طرق سلك ولكنه الواحدة

بكتابته               واغتبط ًا زائد ًا قرب ماهدي مان يشبك الكبير الدوادأار مان وتقرب الحد، هأذا عن ًا مارتقي
وغيرهأا                حلب إلى ماعه وسافر شهر، كل في ًا راتب له ًا مارتب إليه ًا ماحسن أشياء في واستعمله

ضربه                 اهأماله عليه طال لما ولذا له ينضبط لم إحسانه وماع الرهأا واقعة في وجرح مارة غير
فبادأر                 له يكتبه حينئذ كان ماا فراغ بعد ال يخرجه ل أن والتزم الجرائم أولى سجن وأودأعه

في               بخلوته وهأو تعلل أن إلى طريقته على واستمر التزويج على أكرهأه بل حينئذ للكمال
وذلك             إليه وصوله عند فمات المنصوري البيمارستان إلى مانها حول ثم ًا أياما الصرغتمشية
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الله              ساماحه الخمسين جاز وقد وثمانين سبع سنة القعدة ذي ماستهل الخميس يوم في
 : نظّمه          مان عنه وكتبت ًا كثير إلي تردأدأ وقد عنه وعفا

زماني بنى في لقدري
انحطاط

إرتـفـاع فـيهـم وللجهال

وصف فيهم أنشدت لقد
حالي

أضاعوا فتى وأي أضاعوني

وقوله: 
ًا الخط في فقت إن فل ياقوت

عجـب
أصبحت قد الشعر وفي هأذا

 كالطائي

الخاء حرف نقطة لنقللـواحـدة ماـحـتـاج أنـا وإنمـا
لـلـطـاء

 وقوله: 
جلها المعاصي حويت

وحـقـيرهأـا
كان ومان بعدي مان فقت بها
 قبلي مان

أنـي ابـلـيس لـي فيشهد
شـيخـه

ًا أرتضي وماا ماثله على شيخ
ماثلـي

. هأذا      غير وغيره ماجونه مان وعندي
المالكي            المصري البدر بن الدين وجيه سويد بن حسن بن الرحمن عبد

   . في          شيخنا ذكره سويد بابن ويعرف ماحمد الدين فتح ابنه والتي أبوه الماضي
          : وهأو  أبوه وزوجه قليلً فاشتغل الصورة حسن كان النواب أحد فقال إنبائه

أم              أختها ابنة هأي انما بأماتها هأو وتزوج فاطمة يعني القاياتي الفخر بابنة صغير
الب             احتاط الفخر يعني أبوهأما ماات فلما لتلك فراقه بعد الهوريني ابنة هأاني

بشاطئ          العظّمى الدار لهم فخلصت والتحدث اليصاء بطريق تركته على
إلى             ماعه سافر وكذا ثمانمائة سنة اليمن صغير وهأو والده ماع ودأخل النيل،
أكبر              ذاك كون ماع التي يعني ماحمد أخيه مان أكثر وقربه المااكن مان غيره

سويد               جدهأما أصل الدأناءة سبب له ليس فيهما زائد بأو ماع لكن أنبه هأذا وصار
الزرقاء            بالعماماة وهأو رآه انه يقول المراغي الدين شمس الشيخ كان فقد
     . غاية       في البدر ابنه ونشأ أعلم فالله رأسه على والقفص الفراريج يبيع

وانتسبا            أنفسهما فعظّمت ولديه إلى فصار طائل ماال له حصل لكنه التضاع
فان             بالقليوبية كنانة مانية مان أصلهما لعل المصريين بعض لي فقال كنانة إلى
أبيه            بعد الدين وجيه ورأس المذكورة، المقالة اعتمد وكأن نصارى أهألها أكثر

البلقيني           الدين جلل القاضي ابنة عزيزة وتزوج بمصر إليه المشار وصار
الشرفية           الدولة أتابك العرج يشبك ولزم وعائشة ماحمد الصدر له فولدت

فعظّم            الشرفي الخازندار جوهأر لزم ثم أماوره في به يتقوى فكان برسباي
.         . عليه      عرض اليمن أبي ابن رأيت وقد قلت كثيرة أماور في به وتقوى أماره

ربيع             في ضعفه ابتداء وكان وأربعين أربع سنة شعبان سادأس ليلة في ماات
الراقة              حبس ثم الزحير عليه غلب أن إلى مارض إلى مارض مان فانتقل الول

وتقدم            عمرو بجاماع عليه وصلى قواه وانحلت به اشتد البردأ قوي فلما
ببيته           حواصله على ختم الحال وفي بمدرستهم، ودأفن عليه، للصلة المالكي

ولم             قيل ماا على فيه الخازندار أتباع بعض لمرافعة السلطان جهة مان وغيره
. اليوم         ذلك صبيحة في الختم ولده فك أن يلبث
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اليمني             علي بن قاسم بن ماحمد بن حسن البدر الخواجا بن الرحمن عبد
ويعرف           عمر، وشقيقه وماحمد علي أخواه والتي أبوه الماضي المكي الصل

        . بجدة   وستين اثنتين سنة الخرة جمادأى في ماات بالمهملة الطاهأر بابن
. بمعلتها     فدفن ماكة إلى وحمل

.    . ماضى        زكريا هأو الطولوني الدمايري ماحمد بن حسن بن الرحمن عبد
ويعرف             التي السلم عبد أخو الخالدي الشيخ بن الزين حسن بن الرحمن عبد

راماشت.            بتربة ودأفن بمكة وأربعين اثنتين سنة الحجة ذي في ماات بالكذاب
. المعلة  مان

الشافعي           الكردأي العباسي الدين زين إبراهأيم بن حسين بن الرحمن عبد
       . ذي     عشر سابع الثلثاء يوم في ولد بالكردأي فيها ويعرف القاهأرة نزيل
فلزم           وثلثين خمس سنة في القاهأرة وقدم وثمانمائة، ثمان سنة القعدة

عن            أخذ وكذا الحاوي عنه أخذه وماما وغيرهأما وأصوله الفقه في الوتائي
شيخنا           على وسمع حسان، كابن آخرين في والشرواني حضر ابن شيخنا

للبقاعي          ًا رفيق ًا مازار للرباط ودأماياط اسكندرية الثغرين إلى وسافر وطائفة،
الكامالية            باماام واختص مارة غير المقدس وبيت المدينة وزار حج وكذا وغيره،

العدة؛           غيط مان الجوهأرية بالمعينية بأخرة وأقام أشياء، بخطه وكتب ًا دأهأر
    . الجمعة        يوم في ماات الفاقة شديد لحبابه ًا ماتودأدأ العشرة حسن ًا خير وكان
عقب           عليه وصلى بالبيمارستان وثمانين ثلث سنة الول ربيع عشر ثامان

 . عنه       وعفا الله رحمه الزهأر بجاماع الصلة
الرضى             بن الفرج أبو الزين قاسم بن حسن بن حسين بن الرحمن عبد

  . قبيل        ولد القطان بابن ويعرف الماضي إبراهأيم والد الشافعي المدني
والمنهاج          والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالمدينة ًا تقريب وسبعمائة الستين

بعدهأا            فما وسبعين اثنتين سنة في وعرض ماالك ابن وألفية والصلي الفرعي
الفوي            إسماعيل بن أحمد بن علي والنور الخشاب بن إبراهأيم البدر على
النويري           أحمد بن ماحمد الفضل أبي والكمال الكازروني السلم عبد والعز

الهبل             وابن أمايلة ابن وسبعين أربع سنة في أجازه وكذا له وأجازوا وجماعة
وآخرون؛            قواليح بن علي بن وماحمد حبيب بن والكمال الحافظ كثير وابن
المراغي          الزين وعلي عليه والنسائي العراقي الزين علي البخاري وسمع

بل             السقا سليمان العلم وخاله البنا يوسف الجمال علي آخره إلى الزينة ومان
الكازروني           العز شيخه بقراءة الخشاب بن البدر علي ماسلم صحيح سمع

الشمس          على سمع وكذا المايوطي والجمال العراقي الزين علي وبعضه
وأذن           المايوطي عن وأصوله الفقه وأخذ المدني، الششتري أحمد بن ماحمد

المنهاج            عليه بحث انه وقال المتقن الماام بالفقيه ووصفه التدريس في له
مان            قضى أن إلى لغواماضه ًا مادقق لنفائسه ًا ماحقق وإتقان تحقيق بحث الصلي

الحرم            ماؤذني مان كأبيه وكان مانه، يستفادأ أن بذلك واستحق وطره الفن
الزين            عن ببلده القضاء في وناب بالنقاش، المعروف الدرس هأو وولي النبوي
أجاز            وانه ماشيخته في الجرهأي العفيف وذكره وحدث، صالح بن الرحمن عبد

مان            المراغي الفرج أبو عليه وسمع وثمانمائة وعشرين ثلث سنة في له
عليه            سمع وكذا الحكام عمدة في دأرسه وحضرت قال والشفا؛ ماسلم صحيح

وعشرين             تسع سنة ًا ظن الربيعين أحد في كانت وفاته أن وأفادأ البرهأان ولده
. ًا           جد باختصار ماعجمه في وذكره فهد بن التقى عنه أخذ ومامن
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الصل             الهوريني البدر بن الزين يوسف بن حسن بن حسين بن الرحمن عبد
. أبوه     الماضي الكتبي الشافعي القاهأري

المعالي               أبو الدين أصيل عمر بن بكر أبي بن علي بن حيدر بن الرحمن عبد
    . سنة       شعبان في ولد الدماشقي ثم الصل الشيرازي الدهأقلي القطب ابن

والبدر           الفخر حفيدة العرب وست البناني مان وسمع وسبعمائة وأربعين سبع
في             النبياء وحياء البيتوتة جزء الول فعلى أمايلة وابن الجوخي بن العباس أبي

النسائي،          سنن الثالث وعلى جدهأا ماشيخة الثانية وعلى للبيهقي قبورهأم
سمع            وحدث الزرندي وعلى الخشاب بن وإبراهأيم جماعة بن العز له وأجاز

ماولده             إن وقال ماعجمه في وذكره عنه فأخذ بعدن شيخنا ولقيه الئمة مانه
وكأنه             ماعجمه في فهد بن التقي ذكره الذي هأو والول وأربعين، خمس سنة

وذكره.             الهند، بلدأ مان كنباية جزائر ببعض عشرة سبع سنة في ماات أصح
. لشيخنا     ًا تبع عقودأه في المقريزي

ولي            التي بريطع بن ماحمد الحسام والد الحنفي الخضر بن الرحمن عبد
. ًا   وقت غزة قضاء

ماكة           نزيل الشافعي الصعيدي الطهطاوي أحمد بن خليفة بن الرحمن عبد
    . بها       ماني سمع مامن بالخطيب ويعرف فيها السلم بباب للشهادأة والجالس

وبالمدينة.
 

الزين               ماونس بن شريف بن علي بن أحمد بن سلماة بن خليل بن الرحمن عبد
الدماشقي            القابوني الصل الذرعي الصفا أبي الصلح بن زيد وأبو الفهم أبو

    . وثمانين       أربع سنة ولد خليل الشيخ بابن ويعرف أبوه الماضي الشافعي
والشاطبية          وجودأه القرآن فحفظ بها ونشأ دأماشق مان بالقابون وسبعمائة

غيرهأا          حفظ وكذا الماضي المسحراتي صدقة الشرف على بتماماها وعرضها
جماعة           على وغيرهأا والخليل والقاهأرة ببلده وسمع وغيره الفقه في واشتغل

الحرستاني            خليل بن الله وعبد صديق وابن البالسي حفص أبي على فبدماشق
علي           وبالقاهأرة آخرين في الشرائحي بن والجمال المنجا ابن ابنة وفاطمة
في          لبسها وكذا الخرقة لبس ومانه والحلوي والهيثمي والعراقي البلقيني

مان              ذلك بعد ثم الناصح بن الشهاب مان ذكر كما وثمانمائة أربع سنة شعبان
النصيبي           حسين بن أحمد الشهاب علي وبالخليل الخوافي؛ بكر أبي الزين

إبراهأيم            وعلي البرهأان بن علي بن وماحمد ماروان بن إبراهأيم بن وإسماعيل
العيان            مانه سمع ماوضع غير في وحدث والتدماري، الشحنة بن إسماعيل ابن
فما             حلب إلى ماعي التوجه ورام أماية بني بجاماع ثم بالقاهأرة عليه وقرأت

ماا             أنس بالفن وله وأهأله الحديث في ًا ماحب ًا ماتواضع ًا خير فاضلً وكان تيسر
وأنه            المغفرة أسباب في ًا كتاب جمع انه لي وذكر المتون لبعض واستحضار

قراءته           ماصنفه له وأثبت الحواشي بعض للعراقي الحياء تخريج على كتب
في           وناب المحصل، المشتغل بالفقيه فوصفه وثمانمائة أربع سنة في عليه

شعبان            في وماات المااماة؛ في وكذا ًا دأهأر بدماشق أماية بني بجاماع الخطابة
وكان            الصغير باب بمقبرة ودأفن الماوي بالجاماع عليه وصلى وستين تسع سنة

. وإيانا          الله رحمه حافلة جنازته فكانت ذلك وماع ًا مااطر ًا يوما
 

الكركي             العلم بن الزين دأاودأ بن الرحمن عبد بن دأاودأ بن الرحمن عبد
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كأقاربه           ويعرف أحمد وأخيه ماحمد الدين صلح والد القاهأري الصل الشوبكي
       . ابنة     ستيتة وأماه وثمانمائة خمس سنة ولد كوز تصغير بالمعجمة الكويز بابن
بها            أرسل التي الفخرية المدرسة صاحب الغني عبد الفخر أخت الفرج أبي

أخو            سليمان كادأ بحيث إليه نسبت لشيء قتلت حتى ًا لقطي المذكور أخوهأا
 . نشأ             أعلم فالله قتله مان عليه دأس لذلك وانه أبيه عن نفيه الترجمة صاحب

برسباي           الشرف به واستقر ًا، يسير واشتغل القرآن فحفظ الجند زي على
اسكندرية             أرسله أن إلى عليها فدام السر كاتب أبوه كان حين ًا ثالث ًا دأوادأار

سنة            القعدة ذي أوائل في وذلك الجاماوس اليشبكي اقباي بعد نيابتها على
إلى             بيته ولزم بتمرباي؛ وأربعين ثنتين سنة في عنها الظّاهأر فصله ثم أربعين

سنة            في السيفي جوهأر عن ًا عوض النضيرة استادأارية ووله به استدعى أن
حدودأ           في العلئي قيزطوغان عزل بعد الكبرى الستادأارية ثم وأربعين أربع

الجمادأين            إحدى في ًا سريع وانفصل فيها أماره يمش فلم وأربعين ست سنة
نكبة             ونكبه المفردأ نظّر في ماعه استقر وكان الشقر يحيى بالزين ًا جزما مانها
كره            على بدماشق استادأاريته وله وخمسين ثلث سنة في كان فلما خفيفة،

وكاتبوا            ذلك يحتملوا فلم أمارائها فوق بجلوسه مارسوم وماعه مانها فتوجه مانه
دأماشق            بقلعة وحبسه وضربه عليه بالقبض ًا أياما لها ماباشرته بعد فكتب فيه

آلف             عشرة حمل على القاهأرة إلى بعودأه ورسم عنه أفرج أن إلى وماصادأرته
أمااماه             والركوب خدماته لوزم النحاس الخير لبي التجأ أن إل يسعه فلم دأينار
بحيث             النحاس سعد على خموله غلب أن يلبث فلم ًا يسير بذلك حاله فحسن

في             أولًوماقته عليه كان ماا أسوأ إلى الترجمة صاحب رجع وحينئذ نكب
بعد             الخاص نظّر في استقر أن إلى واستمر الدولة؛ أهأل إليه المشار اللتجاء

أيام            في أماسك ثم ضخمة ماباشرة وباشرهأا جكم كاتب ابن الجمالي ماوت
الروم            لمملكة انسحب أن إلى أماره وآل عليه وضيق وصودأر خشقدم الظّاهأر

أيام            في عادأ ثم عنده واستمر نزله وأحسن عثمان ابن صاحبها فأكرماه
مان           واحد غير أكرماه وكذا خلعة وألبسه فأكرماه وقابله قايتباي الشرف

لم            ثم تشكيه لكثرة الرواتب مانهم كثير عليه أجرى بل ونحوهأم المباشرين
فيها             واستقر دأينار ألف عشر اثني بنحو ًا أيض الخاص في سعى حتى يلبس

ماباشرته           أثناء في الكبير الدوادأار مانه واستشعر المقسي بن التاج عوض
وضيق             إليه المشار بالمال عنه القائم هأو كان لكونه عليه للقبض فبادأر الفرار

مان              ماوجودأه لجميع وبيع وإهأانة ذل بعد تخلص ثم ًا سبع عليه أطلق بل عليه
مان             غاية في وهأو ماات أن إلى ببيته ًا خامالًضعيف واستمر وناطق؛ صامات
فيما               ًا دأينار خمسين نحو يوم كل في أبيه عن له المخلف كان أن بعد الفقر

مان             عليه وصلى وسبعين سبع سنة شوال سابع السبت يوم عصر قبيل قيل
وجمع            المنفصل الشحنة وابن الربعة القضاة فيه ماشهد في النصر بباب الغد
وزار            حج وقد أخضر، حمص طشتمر بتربة دأفن ثم والعيان المباشرين مان
نصر            بن حسن الدين بدر الصاحب ابنة وتزوج المااكن وطاف المقدس بيت

العبادأة            كثير كان أنه وذكر وغيره، الدين صلح ابنه واستولدهأا الماضي الله
أواخر           في ًا خصوص ماتوال وعكس كثير ظلم ماع والتلوة والصيام والتهجد

الفاضلي           العالمي العالي بالمقر ولده عرض في شيخنا وصفه وقد أماره؛
. وإيانا      عنه الله عفا الزيني الوحدي

    . التظّاهأر          قبل اسمه كان قبله الذي جد الكويز بن الزين دأاودأ بن الرحمن عبد
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.          . دأاودأ  في نحوه سلف بما عقودأه في المقريزي ذكره جرجس باسلماه
.        . دأاودأ    بن بكر أبي ابن في ماضى دأاودأ بن الرحمن عبد

الشافعي              الغزي الزين صالح بن الله عبد بن ماحمد النون ذي بن الرحمن عبد
            . وتل  بغزة تليها التي أوائل في أو وثمانمائة خمس سنة في ولد بأبيه ويعرف

الجزري             ابن ولقي الغزي عابد بن الشهاب وعلي عمر وأبي كثير وابن لنافع
لحسن            جماعة به فانتفع ببلده البناء لتعليم وتصدى له فأجاز غزة بظّاهأر

ًا           ماهتم العشرة فاضلًحسن ًا صالح ًا خير وكان ودأيانته، نصحه ووفور تعليمه
ل            صار بحيث ًا جد حركته وضعفت بصره وكف وغيرهأم بل إخوانه بحوائج

الله             رحمه وثمانين إحدى سنة المحرم تاسع الجمعة يوم في وماات به، حراك
وإيانا.

 
ابن             المفاخر أبو الدين جلل يوسف بن ماحمد بن رضوان بن الرحمن عبد

الصحراوي          القاهأري الصل العقبي النعيم أبي الزين الحافظ وشيخنا مافيدنا
     . وثلثين        أربع سنة في ولد حرير وتدعى ماكي ابنة نورة أماه واسم الشافعي
القرآن            فحفظ ابيه كنف في بها ونشأ الصحراء مان قجماس بتربة وثمانمائة

به            واعتنى غيره حفظ وكذا ًا حفظّ بتماماه عليه وعرضه لشيخنا المرام وبلوغ
حسين             كالبدر كثرة يحصى ل ونازلًمان ًا عالي الكثير أسمعه ثم فأحضره أبوه

وقريبتها        الكنانية وعائشة الزركشي والزين الواسطي والشهاب البوصيري
وابن         بردأس وابن الصاحبة ناظر وابن والشرابيشي والفاقوسي فاطمة

وخرج             خلق له وأجاز الفرات بن والعز الحنبلي الله نصر بن والمحب الطحان
على            الحاوي في وقرأ ًا يسير واشتغل ماسودأة، عنها ماات المتباينات أبوه له

إليه            أضيفت والده ماات ولما آخرين، على وغيره المنطق وفي البلقيني العلم
الشتغال         ولزم برسباي، بالشرفية والخدماة الشيخونية في كالسماع جهاته

فعاقه          اليها المشار المتباينات تبييض في ماساعدته ماني والتمس قليلً؛
لكن             بالروحاني العتناء سببه ان يقال شيء عقله في له عرض ثم المقدور

وربما             التلوة يكثر كان انه سمعت بل أوقاته أكثر في وسكوت سكون ماع
المتوالية          السجعات مان يستظّرف بما وأتى المسائل بعض في تكلم

يزل            ولم الحاجة، حين ال لشيء قبوله وعدم تعففه ماع المنتظّمة والكلمات
احدى              سنة الولى جمادأى عشر رابع الربعاء ليلة في ماات أن إلى ذلك على

. الجنة          وعوضه الله رحمه أبيه عند الغد مان ودأفن وثمانين
 . يأتي           المكي الفاسي الحسني الرحمن عبد بن السرور أبي بن الرحمن عبد

. الرحمن      عبد بن ماحمد ابن في
المدني            الحسيني الزين عادأل بن ماحمودأ بن السعادأات أبي بن الرحمن عبد

   . ست         سنة ولد التيين الكبير وعبد الله وعبد الماضي أحمد أخو الحنفي
النحو          في واشتغل والمختار القرآن فحفظ ونشأ ًا تقريب وثمانمائة وخمسين

أبي            على وسمع الحموي النجار عمر علي وجودأ التلوة مان وأكثر والصرف
. بالمدينة       ماني سمع وكذا وولده المراغي الفرج

قنين           - بابن ويعرف الحرماين نزيل التاجر الحضرماي سعد بن الرحمن عبد
     .    . الخمسين    عشر في ماكة قدم ًا خير ًا مالي كان تحتانية بينهما ونونين بقاف

وحصل             ماكة أماير عجلن بن أحمد ماات فلما ًا أمالك بها واشترى بها وجاور
سنة             مان الحج بعد وذلك النبوية المدينة إلى انتقل الدولة في بعده الخلف
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سنة             رجب في بها ماات حتى فقطنها بعدهأا التي أو وسبعمائة وثمانين ثمان
. الفاسي            عند وهأو جازهأا أو الستين بلغ وقد بالبقيع ودأفن عشرة، اثنتي
   . الجمال         علي سمع التي ماحمد أخو المدني الحضرماي سعد بن الرحمن عبد

. وثلثين     أربع سنة في الكازروني
ماحمد               الرضي بن ماحمد الله عبد أبي بن الله عبد بن سعيد بن الرحمن عبد
     . الخرة         جمادأى غرة في ماات مار وادأي نزيل العثماني خليل بن بكر أبي بن

. بمكة    وسبعين ثمان سنة
القاهأري           ثم الطلياوي الصل الصعيدي اسماعيل بن سلم بن الرحمن عبد

        . السبعين   بعيد القاهأرة وقدم المنوفية مان بطليا ولد بالبدوي ويعرف الشافعي
سولة             وابن أخي عند واشتغل كثير لبن قرأ بل جماعة على القرآن فجودأ

اليمني         وصالح الحصني والعلء والكوراني والعربية الفقه في وغيرهأما
ولزم            ًا كثير وغيرهأا والمنطق والصول الصرف في قرأ بل النحو في وغيرهأم

البلبيسي            الشمس عن أخذ وكذا عنهما انثنى ثم العرج وحسن قاسم ابن
علي            وأقبل التقريب في ًا دأروس علي قرأ مامن وكنت الحق وعبد الفرضي
الواقف،             وبني حجي ابن ولد أقرأ بل وقطنها المزهأرية في وتنزل أخي، وعلى

. بكثيرين        الرتضاء وعدم يبس ماع الخير عليه والغالب
 

ابن        -  -     الجليل عبد بن بتحتانية عياذ بن دأاودأ بن سليمان بن الرحمن عبد
التي           ماحمد الدين حافظ والد الشافعي القاهأري ثم المنهلي الزين خلفون

         . مان  بمناوهأل وثمانمائة وعشرين تسع سنة شوال في ولد بالمنهلي ويعرف
ماعه             وأقام الماضي خالد أخيه كفالة في فنشأ صغير وهأو أبوه وماات الغربية،

واللفيتين           الجواماع وجمع والمنهاج القرآن فحفظ الزهأر مان ماعمر ابن برواق
والكمال         والعيني والقاياتي كشيخنا جماعة على وعرض والتلخيص والشاطبية

الشنشي            عن الفقه في وأخذ الماام النور على القرآن وجودأ البارزي بن
ًا            قديم للمناوي انتمى ثم الوروري عن وغيرهأا العربية وفي البتداء في وغيره

في               عنه أخذ وكذا مارة غير ًا مارضي ًا أخذ الفقه عنه أخذ حتى مالزماة أتم ولزماه
انتفاعه          جل كان بحيث وغيرهأا والعربية والصول والتصوف والحديث التفسير

خبرته           وبهرت آثاره عليه وظهرت وتسلك تخرج وعليه تهذب وبه عليه
انه            وبلغني بذكرهأم ينوه كان الذين العاماة تقاسيمه قراء أحد وكان واختباره؛

لم             كما ذلك سرعة يحمد ول الجوجري علي الفقه ذوق في يرجحه كان
الجواماع            وجمع المنهاج على شرحيه مان ًا كثير المحلي عن وأخذ غيره يحمدهأا

المالكي           الوراق النور بقراءة ثانيهما مان سمعه ماا بعض وكان وغيرهأما
والعربية           الدين أصول في الخذ في المناوي العابدين وزين هأو وترافق

ًا            أيض العربية وأخذ شيخنا عن والرواية الصطلح وفي حسان ابن عن وغيرهأما
ًا           أيض شيوخه ومان الحصني التقي عن وغيره والمنطق الشمني عن وغيرهأا

الديري           بن السعد على ماعظّمه أو الشفا وقرأ وآخرون والخواص البوتيجي
عبد           الزين على وبعضه الشاوي الشهاب علي ابنيه لسماع بتماماه والبخاري
بن           السعادأات أبي القاضي عند الولى حجته في وحضر الهرساني، الصمد

والنظّر            له مامارسته لكثرة وصار فيه وتقدم الفقه في وبرع وغيره، ظهيرة
الصول            في حسنة ماشاركة ماع النفس فقيه ماداركه في والتبصر قواعده في

أقواله            به يضبط تام وعقل يبديه فيما واتقان ًا، جد ماستقيم وفهم والعربية
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البقاعي             ان حتى يرتضيه ل عما صاحبه أو جليسه لكف به ويتوصل وأفعاله
في              له ًا رفيق يكون أن الليالي بعض أوائل في إليه أرسل بحواره كان حين

وربما            مانه التخلص في فتلطف انكاره زعم فيما جيرانهما بعض على التجمس
خاطره            ليستريح أحبابه مان يكون مان وبين بينه الستيحاش إزالة في ماشى

الدنيا             بني عن وانجماع وورع وتحر عشرة لطف ماع ذلك كل قبلهما مان
لثبوت            الفقيه يشبك بيت في أقرأ وربما وافرة وماحاسن يعنيه بما واشتغال

بعض             في وأفتى شيخه حياة في العلم أقرأ بل إليه واحسانه لديه خيره
أبي           بن البرهأان عن بالحجازية الفقه تدريس في وناب باشارته، الحوادأث

عن           بالجمالية الحديث وفي العابدين زين صاحبه ابني عن وبالفاضلية شريف
النابلسية            تدريس في واستقر آخرين؛ عن بغيرهأا ذلك غير وفي النواجي ابن

السكر            بطبخ ماعيشته في يرتفق وكان ماات حتى وسكنها السعداء سعيد تجاه
تجرع            خسارات عدة وولده شيخه وفاة بعد ذلك في عليه وتوالى ونحوه
ًا،              جد يسير شيء وهأو بيده تأخر ماا ضم أن إلى أماره وآل ماشاق بسببها

أثناء              في فيه ماا بجميع المركب فانصلح جدة إلى الطور مان البحر في وسافر
سنة            وأقام فحج الموسم قبيل ًا ماجردأ ماكة وطلع خاصة بنفسه ونجا الطريق
ماع             بها المختصة العبادأة في عال قدم على وثمانين ثلث سنة وهأي أخرى

غضون          في وتوعك للطلبة والقراء بل والكتابة والمطالعة والتلوة الصلة
لم              ولكن ماعه الفالج وابتدأ القاهأرة قدم انه حتى تخلصه يتم ولم مادة ذلك

وانقطع             أماره استحكم أن إلى والكتابة والفتاء القراء عن له بمانع ذلك يكن
عشر              ثامان الخميس ليلة في ماات حتى شاكر صابر وهأو ذلك كل ًا أشهر بسببه

باب            ماصلى تجاه الغد مان عليه وصلى وثمانين خمس سنة الخرة جمادأى
مان             يرغب تاماة ماودأة بيننا كانت وقد السعداء، سعيد بحوش دأفن ثم النصر

شيخه             وترجمة تأليف مان عني يصدر لما ويميل لي زيارته كثرة في أجلها
شيخه              ماجلس في ماني سمع بل عليم به الله ماا السرور مان أبدى المناوي
العراقي            للفية شرحي مان ماواضع عن ًا خارج البديع القول تصنيفي مان ًا كثير

بترجيح              ويصرح وتصنعه تكلفه عدم ماع لذكره أنهض ل ماا الثناء مان يبدي وكان
تاريخي               في أثبته ماما ذلك غير إلى المل في الحديث في نفسه على لي شيخه

         . ماما    القائل قول ًا ماضمن بخطه قرأته ماما نظّمه ومان وإيانا الله رحمه الكبير
        : يهد   غيره وحائط بالماء يطهر القاضي حائط اللسنة على  هأو

 : له: قوله
عن القاضي استفتى إذا

الذي النجس
يفتي الغير جدار يحل

بـهـدماـه
ذاك حل ماا إذا ويفتي

بـحـيطـه
فاعجب بالماء بتطهيره
لحكـمـه

وقوله: 
إن الحيط بهدم القضاة يفتي

نجست
فالماء لهم تكن لم ماا

يكـفـيهـا
 : خطه        مان ًا أيض نقلته ماما نظّمه مان وكذا

 يسر العسر فبعد تضجر ولفاصبـر عليك الله حكم إذا
فجـر ينشق أن قبل فتخمدلـهـيب لهـا تبيت نار فكم
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. ثلثين     على تزيد أبيات في
حمزة              بن سليمان بن ماحمد العز بن الرحمن عبد بن سليمان بن الرحمن عبد

المقدسي            العمري القرشي الزين عمر أبي الشيخ بن عمر بن أحمد ابن
عبد            علي وسمع وسبعمائة وأربعين احدى سنة الحجة ذي في ولد الصالحي،

الثاني             غشم بن الحميد عبد بن أحمد والموفق علي ابن ابراهأيم بن الرحمن
الحميد              عبد بن أحمد العمادأ وعلى الليث عن زغبة حمادأ بن عيسى حديث مان

وشيخنا          ماوسى كابن الفضلء مانه سمع وحدث الزجي، جزء المقدسي
  : لي          أجاز ماعجمه في شيخنا وقال الجزءين؛ أول عليه سمع البي الموفق

   . تسع         سنة ماات سنه قدر على المسموع مان عنده وليس الشريف باستدعاء
. عقودأه      في المقريزي وتبعه بدماشق، عشرة

الدماشقي             الفرج أبو الزين سليمان بن الكرم أبي بن سليمان بن الرحمن عبد
بأبي          ويعرف الخوان وناصح القرآن وترجمان الزماان علماة الحنبلي الصالحي

ثمان.            سنة وقيل وسبعمائة ثمانين سنة شعبان عشر ثالث في ولد شعر
بجماعة           وتفقه وغيره الخرقي وحفظ الموصلي ابن على القرآن وقرأ وثمانين

انتفع              وكذا البيع أثناء إلى المقنع أول مان عليه قرأ رجب بن الزين مانهم
بن            والجمال الرماوي ابراهأيم بن القادأر عبد مان وسمع حجي بن بالشهاب

ابراهأيم             وابنه هأو سمع بل آخرين في الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة الشرائحي
والقول            المسلسل بالعادألية آماد سنة حلب مان رجوعه في شيخنا مان الماضي

علماة           ًا إمااما وكان ًا، حافي لتلقيه وبرز عليه بقدوماه شيخنا واغتبظ المسددأ
أحوال           وماعرفة السلف ماذاهأب في الطلع واسع الفقه استحضار في ًا ماتقدما
مانعزلًعن            ًا ماتقشف ًا ورع ًا نزهأ ًا عفيف والتعديل الجرح مان لنبذة ًا ذاكر القوم

جيد            ذلك مان لكثير ًا ماستحضر التفسير في ًا بارع وأهألها للسنة ًا ماعظّم الناس
ولطف          الخشوع وكثرة والحياء الصورة وجمال والوقار المهابة ماع التذكير

الكلم          وقلة التواضع ومازيد الصدر وسلماة والفكاهأة النادأرة وحسن المزاج
والمار          والعبادأة والتهجد التلوة على والمثابرة التكلف وعدم المنطق وعذوبة

ماطالعته          في والرغبة للعلم الزائدة والمحبة المنكر عن والنهي بالمعروف
بلده؛              أهأل عن به انفردأ ماا الحسان الصول مان له اجتمع بحيث كتبه واقتناء

في             الناس به انتفع الدهأر حسنات مان حسنة ماعناه في النظّير عديم وصار
صيته           وبعد ذكره واشتهر أتباعه وكثرت والعام الخاص وأحبه وغيرهأا المواعظ

وجاور              هأزل، ول جد في سوء كلمة مانه تسمع ولم وأوذي فعودأي ذلك وماع
جوف              في حتى فيها ووعظ أهألها مان الكابر عنه فأخذ بدء على ًا عودأ بمكة
القادأر           عبد المحيوي وحدثني هأناك الخلق عليه يزدأحم وكان الحرام البيت
البقاعي            وقال إشاراته، وبديع كرامااته مان بكثير عنه أخذ مامن وهأو المالكي

ويد              كثير عمل التفسير في وله فيها فاق حتى النافعة العلوم غالب في اشتغل
بالماام            ووصفه المردأاوي العل تلميذه ثم قندس بن التقي عظّمه وكذا طولى،

الصولي          المفسر الرباني الورع الزاهأد العلماة العامال العالم السلم شيخ
ماع            ماقالبات وله خلق به انتفع غيره وقال المحقق؛ المحدث الفقيه النحوي

مانه          سمع وحدث للبسط قابلة وترجمته الدين، أصول بسبب المبتدعين
وتبتل           حجي ابن بالشهاب تخرج وأنه عقودأه في المقريزي وذكره الفضلء

أتباع            له وصار له استحضاره وكثر التفسير في فبرع للوعظ وتصدى للعبادأة
يزدأحم            وكان البيت جوف في بها ووعظ مارتين بمكة وجاور وأوذي، عودأي
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في            الجليلة الفوائد ماع القلب في صدع بكلماه ويحصل هأناك الخلق عليه
عارف           وغيرهأا السلف لمذاهأب ماستحضر الفقه في اماام لنه عديدة علوم

النحو          في ماشارك وارسال وانقطاع وتعديل جرح مان وعلله بالحديث
        . السبت     ليلة في ًا أشهر تعلل أن بعد وماات الله مان خائف ماتعبد والصول

قبر           بقرب ودأفن قاسيون بسفح وأربعين أربع سنة شوال عشر سادأس
 . ببركاته          ونفعنا الله رحمه بالسفح الروضة مان قداماة بن الموفق

أبوه            الماضي القاهأري الصل الدماشقي خليل بن الباسط عبد بن الرحمن عبد
. وعمر     بكر أبو أخواه والتي

القاهأري             الزين بن الدين صلح بن علي بن الرحمن عبد بن الرحمن عبد
بجاماع           ًا خطيب كان أبيه لكون الخطيب بابن ويعرف أبوه التي الشافعي

         . سنة    الول ربيع في بيسير أبيه ماوت بعد ولد قديدار قنطرة بخط البردأدأار
أماه           زوج عند القرآن فحفظ ونشأ المذكور بالخط وثمانمائة وستين ثلث

الهيثمي           الغني عبد الزين على وجودأه رباه الذي وهأو المقري الشمس
ألفية          مان وقطعة والباماي البكري القصرائي، الماين على وعرضه والمنهاج

والعربية           وقرأه والبكري تقاسيم عدة في الجوجري عن الفقه وأخذ النحو
عند          والعقائد الصول في وحضر البرماكيني ماوسى الشرف علي والمنطق

وأخذ           الحصني التقني عند العقليات بعض وفي شريف أبي بن الكمال
كتب          قراءة في ولزماه الماردأاني البدر عن والميقات والحساب الفرائض

وتألم           بذلك واغتبط وغيره الصلح ابن في ولزماني وخطب وتميز كثيرة
بسوق            يتكسب وكان الديمي عن أخذ وكذا وتسعين ست سنة في لسفري
العاماة              على وقرأ يعجبه ل لما ترك ثم سنة نصف الحاجب سوق مان الدراع

وأخذ            النووي تقريب على كشرحي وغيره الصلح ابن بحث في لزماني وقد
ثمان            سنة ماوسم في وحج السيوطي، لبن يتردأدأ وربما ذلك غير عني

الرجل            ونعم بالمنسك يتعلق شيء عن وسألني ماني ثم بمكة ولقيني وتسعين
. ًء          وشرا كتابة الكتب وتحصيل الخير في ورغبة وفضلً وعقلً ًا سكون

الله              عبد الدين جمال بن ماحمد الدين ناصر بن الرحيم عبد بن الرحمن عبد
التي           الحاجب بكتمر النصر بباب لها المجاورة والدار المدرسة صاحب ابن
       . سنة     رجب ثامان الجمعة يوم في ماات الحاجب بابن كسلفه ويعرف والده
أصح           الول وكأن وخمسين ثلث سنة الطاعون في بعضهم وأرخه خمسين
جده            مادرسة مان بالقرب بتربتهم ودأفن البرمااوي للبدر وصيته أسند أن بعد

الجركسي           قانباي بالماير واختص الوسواس في والده يلي وكان اليها المشار
. عنه    الله عفا ًا وقت

بن                الزهأر أبي بن الرجا أبي بن عثمان بن أحمد بن العزيز عبد بن الرحمن عبد
بابن           كسلفه ويعرف الدماشقي التنوخي بكر أبو الدين تقي القسم أبي

على.           وسمع وسبعمائة وثلثين خمس سنة الجمادأين إحدى في ولد السلعوس
في             وذكره شيخنا عليه قرأهأا بها وحدث العزاوية المائة الخباز ابن ابنة زينب

ًا              أيض فيه ذكره ولكنه أنبائه في أرخه وكذا سبع، سنة ماات إنه وقال ماعجمه
فالله              السبعين نحو وله مانها رماضان أو شعبان في وفاته وأرخ ثلث سنة في

وابن              العطار بن ودأاودأ اليسر أبي بن الرحيم عبد مان سمع انه وافادأ أعلم
. سبع          سنة رجب في عقودأه في المقريزي وأرخه وغيرهأم، الخباز

بن              الوجيه العزيز عبد بن أحمد بن علي بن العزيز عبد بن الرحمن عبد
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    . سنة        في بها ولد المالكي المكي النويري العقيلي الهاشمي الدين عز القاضي
طولوبغا           وابن الجزري وابن المراغي مان بها وسمع وثمانمائة عشرة اثنتي

وآخرون،            الرماوي القادأر وعبد الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له وأجاز وغيرهأما
حتى            واستمر جماعة على فيها فاشتغل تونس إلى ثم القاهأرة إلى وسافر

. والنيل         النويريين في فهد ابن ذكره الربعين، بعد ماات
ابن               القسم بن العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد بن العزيز عبد بن الرحمن عبد

العقيلي           الهاشمي الشمس بن العز بن الرضي الرحمن عبد الناطق الشهيد
مان            بالنويرة ولد التي، ماحمد الدين علم ووالد ماكة نزيل المالكي النويري

وألفية            والرسالة والعمدة القرآن بها فحفظ الفيوم إلى أماه ماع وانتقل الصعيد
الزين               مان بها وسمع وجاور مارة غير وحج بلده، إلى كبره بعد عادأ ثم النحو
فأدأركه             تليها التي وجاور وأربعين أربع سنة ماوسم في ماكة قدم ثم المراغي

فجهز              بيته إلى فحمل مانا الحجة ذي في الحرام بالمسجد ساجد وهأو بها أجله
. ًا      ساكن ًا خير وكان بالمعلة، دأفن ثم

يعقوب              بن الوهأاب عبد بن مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن الرحمن عبد
كان            الماضيين، وشاكر ابراهأيم أخو الجيعان بن الفخر بن الفضل أبو المجد

        . وخمسين   خمس سنة المحرم عشري سابع في ماات وكاتبها الخزانة ناظر
نقل             مادة بعد ثم بالقرافة بتربتهم ودأفن بأيام ًا ماتمرض الحج مان قدوماه بعد
جوار            مان أولدأ عدة وخلف برسباي الشرف تربة تجاه بالصحراء تربته إلى

قاعات          بالسبع لبيتهم المجاورة اللطيفة المدرسة صاحب وهأو ماسلمات بيض
في            ًا ماحب ًا كريم ًا رئيس وكان المآثر؛ مان ذلك وغير وخطبة صوفية وفيها

حادأثة             في شيخنا عن الدفع في البيضاء اليد له كانت ولذا والصالحين العلماء
يعقوب            بن الشهاب فان بذلك الله ونفعه الجواهأر في أوضحته كما البيبرسية

أولدأه               صار بل ًا جد حسنة هأيئة في السبب لهذا ماوته بعد رآه انه لي حكى
. وايانا      الله رحمه فيها المتصرفون بعدهأم

العقادأ             الحريري القاهأري الرحمن عبد بن ماحمد بن الغني عبد بن الرحمن عبد
       . وخمسين     أربع سنة الحجة ذي في ولد العقادأ بابن ويعرف الحنبلي والده

الحكام          وعمدة القرآن فحفظ ونشأ الزهأر مان ًا قريب بالخراطين وثمانمائة
والتلخيص         الجواماع وجمع والمحرر والنحو الحديث وألفية النووي وأربعي

والمناوي           الديري كابن خلق على وعرض النحو وألفية هأشام ابن وقواعد
والشمني        القصرائي والماين والعبادأي الكناني والعز السنباطي والولوي

ًا           افرادأ للسبع وتل القرآن قرأ آخرين، في وكاتبه الحصني والتقي والشرواني
اسد              ابن على ثم جعفر الزين على ثم الحنبلي الخدر بن الشمس على وجمعا

بالحديدة،             توفي حين ماعه وكان النبياء، سورة آخر إلى لكن جمعا وكذا ًا افرادأ
عن             النحو في وأخذ العشر عليه أكمل بل الهيثمي الغني عبد الزين وعلى

الصول         في وقرأ السنهوري والنور الستادأارية نزيل البناسي الشمس
قليلًعن             وأخذ جناق بن المحب عند الفقه وفي والعلء الحصنيين على والبيان

الصول             في الكامالية إماام عن أخذ بل السعدي البدر لزم ثم الحنبلي العز
بقراءتي           الحديث وسمع الفركاح ابن شرح وكذا للورقات شرحه عليه وقرأ

أبي           وابن والبارنباري النسابة السيد على وغيره الولد ماع غيري وقراءة
وفهم             وتميز له وغيري أثبته ماما وهأاجر الدين سيف الشيخ كأم وخلق الحسن
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الماور          وإنهائه كتابته وسرعة لحذقه فيها أماره وراج بالشهادأة وتكسب
أنحس            هأو مامن ًا ماحسودأ كله لذلك وصار عليه؛ القاضي اقبال ماع ًا خصوص

الحنبلي           نقيب بكونه ووصف السلطان إلى أماره وصل بحيث حالً وأسوأ
كونه            مان وتبرم النقابة في القزازي بن بالتقي للستقرار البدر بادأر فحينئذ

الرصاف            مان فيه فليس وبالجملة مانه، برئ كثير كلم مان واستراح ًا نقيب
مادة           اختفى وقد بالخفة؛ شبيه إلى المؤدأية حركته سرعة سوى الظّاهأرة

اللطف           ولول له وعشرته التابك بردأدأار اسماعيل بن لمحمد ماجاورته بسبب
شاهأين               ماع البحر في طلع وسبعين اثنتين سنة في وحج فيه، خير ل ماا لكان

الجمالي             يشبك ماع ثم السنة بقية بها فدام جدة نائب استقر وقد الجمالي
عتقا              للسيد ًا رفيق وتسعين ثمان سنة في ثم المحمل ثم الول أماير كان حين

اليوم           ورجع فزار رجب عشري حادأي في ووصلها النبوية بالمدينة براويد
. الركب            ماع عادأا ثم فحجا بمكة ولده أم وكانت الجمعة بعد الثالث

.      . الفتوح         أبي ابن في يأتي الطاوسي الخير أبي بن القادأر عبد بن الرحمن عبد
قريش               بن الكافي عبد بن الله عبد بن علي بن الكافي عبد بن الرحمن عبد

الظّاهأر         يجالس كان السلطاني، الركاب ماؤذن الطباطبي الحسني الزين
أن             أنف الجيش ناظر كان لما العجمي ماحمودأ الدين جمال أن فاتفق برقوق

فأصبح              ذلك على فعتبه وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه فذكر دأونه يجلس
   . في         شيخنا ذكره بالمنام أخبره أن بعد فاستحله الشريف بيت إلى فركب

الشمس            مان سمعه فيما المقريزي التقي بخط ذلك قرأ انه وقال إنبائه
    .    . في     المقريزي وساق قلت احدى سنة ماات ذلك حضر وقد الموقع العمري

اسم            بعضهم وحرف وفاته؛ لتاريخ وبيض علي بن الحسن إلى نسبه عقودأه
وتسعين            أربع سنة شوال في وفاته أرخ وكذا الخافي عبد فجعله أبيه

وسبعمائة.
 

النابلسي            هأريرة أبو الزين الرحمن عبد بن الكريم عبد بن الرحمن عبد
 . ولد           ماكية بابن ويعرف الماضي أحمد ووالد الكبير بلده جاماع إماام الشافعي

أول           مان شيخنا على فقرأ وارتحل وفضل واشتغل وثمانمائة خمس سنة
التنوخي          عشاريات في بقراءتي علي وسمع الصلة؛ ماواقيت إلى البخاري

سنة           الخر ربيع في وذلك أشياء وغيرهأما والقلقشندي قمر ابن وبقراءة
      . سنة      رماضان عشر ثاني في ماات والنحو الفقه في يدرس وكان خمسين،

. الله       رحمه آبائه عند ودأفن وسبعين أربع
  . على         سمع الحنفي الدماشقي الصل الرماوي الكريم عبد بن الرحمن عبد

عنه           أخذهأا بها وحدث الفخر؛ ماشيخة مان المستقاة المائة الحسباني الشهاب
. وستين      خمس سنة في شيخنا سبط

ماحمد               بن عيسى بن علي الحسن أبي بن أحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد
. أفضل            وذاك أكبر وهأذا التي على النور أخو المسهودأي الحسني عيسى ابن

مان              أول فكان عنها أبيه إعراض حين البلقيني العلم عن ببلده القضاء في ناب
. بعده       مان عن ينوب واستمر وليته ابتكر

فيمن             ًا قريب يأتي المكي، البصري الثناء جمال بن الله عبد بن الرحمن عبد
. الرحمن      عبد بن الله عبد جده

أبي               بن الزين طاهأر بن الحسن أبي بن خليل بن الله عبد بن الرحمن عبد
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وخمسين          احدى سنة شوال في ولد الصالحي، ثم الحرستاني ماحمد
عبد             بن ماحمد بكر أبي والحافظ القيم بن ماحمد أبي مان وسمع وسبعمائة؛

الطوسي             هأاشم بن الله عبد حديث مان والثاني الول الصامات المحب بن الله
مانه              سمع وحدث ذلك غير القيم ابن ومان شيوخه عن طاهأر بن زاهأر تخريج
خمس             سنة في البي الموفق وشيخنا ماوسى ابن ثم شيخنا عليه قرأ الفضلء

. عقودأه        في المقريزي وذكره ذلك بعد وماات عشرة،
مامن             الخواجا البصري زوران بن الرحمن عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد

.        . وسبعين      تسع سنة الخر ربيع في ماات الهند إلى المتجر في يسافر كان
الزين               شرف بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد

وهأو            التيين بكر أبي والتقي ماحمد النجم أخو الشافعي الدماشقي اللؤلؤي ابن
  . في          ولد عجلون قاضي بابن كسلفه ويعرف فضلً وأصغر ًا سن الثلثة أوسط
على             القرآن فقرأ أبيه كنف في بها ونشأ بدماشق وثمانمائة وثلثين تسع سنة

والكافية          العزى وتصريب الجواماع وجمع والمنهاج العمدة وحفظ خطاب الزين
على           وبالقاهأرة شهبة قاضي بن والبدر الذرعي كالتقي جماعة على وعرض

النجم            وأخيه بوالده وتفقه بردأس بن العلء على وأحصر آخرين في شيخنا
الشرواني           عن والعربية المحلي الجلل عن القاهأرة في وأخذ بل وخطاب

مارة             غير حج وكذا وخمسين؛ احدى سنة في أولها مارة غير القاهأرة ودأخل
يعرض             هأناك أراه فكنت به لختصاصه الرجبية في مازهأر بن الزيني ماع وكان

عن             بدماشق القضاء في وناب ماحافيظّه مان ًا جانب يوم كل الفضلء بعض على
حسن           الروح خفيف العشرة لطيف فاضلً وكان بعده، فمن البلقيني الولوي

ماات           الفطرة سليم الكابر لقاء في ًا ماحب والكلم الحركة سريع الملتقى
أخيه             دأفن بعد توجه قد وكان وسبعين، ثمان سنة الخر ربيع في بدماشق

رحمه            قضى حتى ًا فوقت ًا وقت يعتريه واستمر التوعك، به فابتدأ اليها بالقاهأرة
. عنه   وعفا الله

العكي             ثم العلوي الدين وجيه الرحمن عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد
         . وتفقه  وجودأه ًا تلقين القرآن وحفظ وثمانمائة أربع سنة ولد الحنفي الزبيدي

وماما          به واختص المغربي والبرشكي والفاسي الجزري ابن على وسمع
قريباه            له وأجاز آخرين؛ في المصافحة سنة عن المكافحة طردأ عليه سمعه
وغيرهأم،          اللغوي والمجد العلوي ابراهأيم ابنا ماحمد والجمال سليمان النفيس

والطريق            النسك مان ماتعددأة وجوه على وتركيبها الوفاق ماعرفة في آية وكان
مالبسة            وبينه بينه كانت مان إل الناس عن والنجماع الحسنة والنشأة المرضي

ول           خداع بدون ماعهم المحبة وصدق لحبابه والموافاة الخلق وحسن وصحبة
أصحابنا.            بعض لي ترجمه وثمانين سبع سنة الخرة جمادأى في ماات تكلف

. هأذا    مان بأبسط اليمانيين
في              شيخنا قال الخشاب بن الحنفي الرحمن عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد

ابن             عن الحكم في وناب القاهأرة قدم ثم الشام في بالعلم اشتغل إنبائه
العسكر            ماع فوصل وثمانمائة تسع سنة في الشام قضاء ولي ثم العديم

ورودأ              شهر في ًا جميع مااتا ثم فأعيد الكفيري ابن عليه سعى ثم يوماين فباشره
بالقاهأرة             رأيته سنة ثلثين هأذا يبلغ ولم واحد يوم الوفاة في وبينهما العسكر

. العلم     في ًا مااهأر يكن ولم
 



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

     . الولى         جمادأى في بمكة ماات البنا الكريم عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد
. ستين  سنة

العفيف               بن الوجيه بن الرحمن عبد بن الله عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد
العلء           السيد صهر الحنفي ثم الشافعي المكي الصل البصري الماين بن

جمال           بابن كأبيه ويعرف حنفه الذي وهأو الشراف نقيب الحنفي الدماشقي
المجلس.            عدا وماا البخاري علي وسمع والعمدة النووي أربعي على قرأ الثناء

مان            والبعض لمؤلفها الجاماع مان الختم ماع الشمائل وجميع النسائي مان الول
ومان           الخمسة الكتب هأذه ختام في وتصانيفي الشفا وجميع مااجه ابن

الحسنة          المقاصد مان والكثير الكرب بدعوات للرب التوجه ًا أيض تصانيفي
كراسة،            له وكتبت ذلك وغير لشيخنا النخبة شرح ومان البتهاج مان والبعض

صهره            انشرح فما لدماشق وتسعين ثلث سنة ماوسم في صهره ماع وسافر
إلى             ذلك وبعد أربع سنة ماوسم في لمكة كبتهما وجاءت بالقدس وأقام لذلك

. وتسعين         سبع سنة في وأماه هأو بالطاعون ماات أن
النور              بن العفيف بن الوجيه ماوسى بن علي بن الله عبد بن الرحمن عبد

. بالمزوق   المعروف المكي
الدماشقي            الكفيري الصدر دأاودأ بن ماحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد

وماات.            بدماشق الحكم في وناب بالفقه عنى النباء في شيخنا قال الشافعي
. الرياسة              طلب في هأمة له وكانت سنة أربعين عن إحدى سنة المحرم في بها

. حجي   ابن قاله
الحسن              بن حسين بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد
الماضي            الرحمن عبد بن إبراهأيم أخي وحفيد الفرج أبي أخو المدني الزين

. بالمدينة        ماني سمع مامن القطان بابن كسلفه ويعرف
نصر               بن يوسف بن الرحمن عبد الفخر بن ماحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد

   . الحافظ         على سمع الحنبلي الدماشقي البعلي الرحمن عبد بن القسم أبي بن
وحدث           الحموي عمر بن إسماعيل بن وماحمد الجزري العباس وأبي المزي

في             المقريزي وتبعه ثلث سنة رجب في وفاته وأرخ بدماشق شيخنا عليه قرأ
عقودأه.

الجمال               بن الزين الكريم عبد بن علي بن ماحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد
الفخر          بابن ويعرف الشافعي الصالحي الدماشقي ثم المصري الفخر بن

الصلح.            على سبعين سنة ففي عصره شيوخ مان الكثير أبوه أسمعه المصري
سنن              حبيب بن الكمال وعلى أحمد ماسند مان عائشة ماسند بعض عمر أبي بن

المحب            على سمع وكذا النسائي سنن رافع بن التقي وعلى مااجه ابن
جمادأى           في وماات الفضلء مانه سمع وحدث قليلً وتفقه وغيره الصامات

. وثلثين    تسع سنة الخرة
الحجاوي             التقي بن الزين يحيى بن يوسف بن الله عبد بن الرحمن عبد

      . الكسائي    أخبار الصامات المحب مان سمع القاهأرة نزيل الصالحي الدماشقي
ذلك؛              غير المحب بن أحمد بن الله عبد بن عمر أخيه لفظ ومان والصولي

ثم            الناس ماداخلت بفنون وماعرفة وجاهأة ذا وعقلئهم الناس دأهأاة مان وكان
أنه             لهما فذكر بالقاهأرة ذلك بعد والبقاعي فهد ابن ولقيه واختلط بعقله أصيب

عليه           وقرأ والكركي المحب ابن مانهم جماعة على بالصالحية ًا كثير سمع
أن            بعد فتركاه أخرى ويغيب تارة يحضر فكان ماسموعه مان ًا شيئ البقاعي
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. بعدهأا              التي في أو فيها إماا بالقاهأرة وماات وثلثين ثمان سنة وذلك لهما أجاز
         . عبد        بن الله عبد بن الله عبد ابن في الدين أماين بن الله عبد بن الرحمن عبد

الرحمن.
  . صاحب          استوزره المجير بن الدين زين القاضي الله عبد بن الرحمن عبد

أحمد             في شيخنا قاله كما السيرة حسن عالم شافعي قاض وهأو كيفا حصن
. وثلثين       ست سنة مان الشرف سليمان بن

. وأربعين          أربع سنة ماات الباز، الله عبد بن الرحمن عبد
سمع            مامن للسلم، المهتدين الخمسة ثاني النفياي الله عبد بن الرحمن عبد

. حي      الن وهأو وغيره شيخنا على
 

عبد              بن ماحمد بن الوارث عبد بن ماحمد بن الوارث عبد بن الرحمن عبد
بن              ماحمد أبي الزين بن الخير أبو النجم يحيى بن المنعم عبد بن العظّيم
التي          القادأر عبد المحيوي والد المالكي المصري البكري القرشي الجمال

وسبعمائة            وثمانين ثلث سنة الحجة ذي في ولد الوارث، عبد بابن ويعرف
عمرو             ولبي ًا تجويد وغيره إسحق بن النور عند القرآن فقرأ بها ونشأ بمصر
وحفظ            بهرام أخي والنور الضرير الفخر على ًا أيض وجودأه المقري خلف على

وعرضها           النحو وألفية الفرعي الحاجب ابن وماختصر العيد دأقيق لبن اللمام
بن           الدين وناصر البشكالسي وعبيد بهرام كالتاج المالكية مان جماعة على
الفقه           في واشتغل له وأجازوا والبلقيني الملقن كابن الشافعية ومان التنسي

وسمع           المختصر جميع ًا بحث عليهما قرأ القفهسي والجمال بهرام التاج على
ألفية            بعض وقرأ شيخو بخانقاه تقي بن الشهاب بقراءة ًا أيض أولهما على

والنجم            الفرات بن الدين ناصر على وسمع جماعة بن العز على النحو
سمع            إنه يقول كان بل القاياتي والفخر البكري المكين بن والشمس البالسي

الملقن            ابن على قرأ وإنه جماعة بن عمر والسراج الزفتاوي الصلح علي
وليس             العراقي الزين أجازه مامن وإن ماؤلفه أنابه الناس سيد ابن أنابه الماام

الجلل            وعن خلدون وابن المدني الشمس عن القضاء في وناب ببعيد؛ كله
بعد             وولي السلطان له فوضه ماا شيخنا له فوض بل بعدهأم فمن البلقيني

وأنعم            وخمسين ثلث سنة في وحج عنها، رغب ثم القمحية تدريس والده
لسابق              بثمانين ماجلسه في له رسم كان أن بعد دأينار بألف فيها الظّاهأر عليه
في           لعدله بها ًا ماستشهد يحكيها الظّاهأر كان مااجرية واتفاق بينهما ماعرفة

لي              قاله ماا على فأباهأا بخمسمائة ًا أيض عليه أنعم الحج مان عادأ ولما قضائه
سمع             باليسير حدث وقد كسلفه؛ ًا قاضي بها فأقام خصيب بني مانية إلى ورجع

على            سطوة ذا ًا ظريف ًا فاضلًجوادأ وكان أشياء، عليه وقرأت الفضلء مانه
ماباشريها            عند كلها الصعيد بلدأ في سيما نافذة وكلمة ذلق ولسان المفسدين

في            شيخنا حكى الهمة؛ عالي التواضع كثير عداهأم ومان بها العربان وماشايخ
يقال             الصعيد عرب مان بشخص ظفر أنه أنبائه مان وعشرين أربع سنة حوادأث
الله              صلى النبي ابنة الزهأراء فاطمة رأى أنه زعم فانه النبوة ادأعى عرام له
ناحيته             في وخرج ناس وأطاعه بعده، سيبعث أنه أبيها عن فأخبرته وسلم عليه

وحبسه            ًا تعزير فضربه عليه قبض أن إلى وسعى المذكور النجم عليه فقام
الحبر            الماام بالشيخ ولده عرض في ووصفه وتاب، دأعواه عن فرجع وأهأانه

أوصاف          في وصدر بالشيخ وجده المرتضي والوحد المقتدي العلم الهمام
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       . القعدة     ذي مانتصف الجمعة يوم في ماات الماة مافاخر الئمة بسليل الولد
. وإيانا         الله رحمه بالشام غائب وابنه وستين ثمان سنة

التاج               بن النجيب أبو الزين أسعد بن الله عبد بن الوهأاب عبد بن الرحمن عبد
التي          ماحمد الجمال شقيق الشافعي المكي الصل اليافعي العفيف بن

. فاطمة            أماهما السبحي أحمد بن الله عبد بن ماحمد الشمس الدأيب وسبط
والمنهاج          والربعين القرآن وحفظ ثمانمائة سنة المحرم ماستهل في ولد

الزين            على وسمع تسع سنة في أولهم جماعة على وعرض النحو وألفية
في            ونظّر والشعر بالدأب وعنى ماوسى ابن باستدعاء خلق له وأجاز المراغي؛

والشحر           لليمن وتردأدأ ونثر، نظّم بل حسنة أشياء وحفظ وفهم دأواوينه
الطبري           الهادأي عبد عن بالمقام المااماة في وناب ماصر ودأخل للسترزاق

     . الثانية      جمادأى في بمكة ماات وماذاكرة عشرة وحسن وماروءة كياسة وفيه
.      . لشعره   وبيض باختصار الفاسي ذكره وعشرين سبع سنة

بيت              مان الفوي التاج بن التقي الله نصر بن الوهأاب عبد بن الرحمن عبد
أن.             إلى الوقاف ناظر بل الضرب دأار وناظر الدست ماوقعي أحد كان شهير
نظّر              في استقر ثم أقبرس بابن وأربعين ثلث سنة الحجة ذي في عنه انفصل

المفردأ              دأيوان نظّر وفي وغيرهأا بعدهأا التي في حتى بن الدين تاج عوض جدة
ست             سنة القعدة ذي في ماات حتى ًا دأهأر وتعطل وعمر ذلك غير وفي

. عنه         الله عفا جازهأا أو الثمانين قارب وأظنه وتسعين
بل             جيشها ناظر الغزي الصل اللدي الزين بن الوهأاب عبد بن الرحمن عبد
 . ماات          الغزيرة بالماوال يذكر مامن الماضي ابراهأيم الدين سعد وأخو عظّيمها

وثمانين             اثنتين سنة شعبان سلخ الجمعة ليلة في فجأة السبعين جاز وقد بها
ابراهأيم            ولده فالتزم هأناك له ببنائها السلطان أماره التي المدرسة إكماله قبل

. باكمالها  الماضي
 

القاهأري            الشرواني الردأبيلي ماحمد بن عوض بن الله عبيد بن الرحمن عبد
     . والهداية،      الساعاتي لبن البديع حفظ وإخوته التي ماحمودأ البدر أخو الحنفي

أكبر          لكونه السلطان وأم واليتمشية البوبكرية تدريس في والده وخلف
. عشرة     إحدى سنة وماات إخوته

السيد               الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبيد بن الرحمن عبد
الشافعي            اليجي الحسيني العفيف بن العلء بن النور بن حفص أبو العفيف

 . ولد            أصغرهأما الترجمة وصاحب ماحمد وأخوه يليه فمن أبيه جد مان كل التي
. وثمانمائة           وسبعين اثنتين سنة الحجة ذي عشري سابع الثنين ليلة في
مان            اليسير قرأه وماما غيره وقراءة بقراءته جملة أخذ في بمكة ولزماني

. الكبير           التاريخ في مالخصة حافلة إجازة له وكتبت ًا؛ تفهم للطيبي الخلصة
المعمر               الزين بن الله عبد أبو التقي ماحمد بن عمر بن عبيد بن الرحمن عبد

الوجاهأات            ذوي مان يعرف وبه أبوه التي الشافعي ًا بلد القرشي عمر أبي
يعملون             صناع مان ماعيشته به يقوم بما اشتغاله ماع سلفه بزاوية يقوم بمحله

ويكثر            وسكون، عقل ماع ذلك وغير وفول وقمح لنيل وزراعة القماش له
ًا             فهم وكان وغيره البحث في أشياء وسمع ًا يسير علي قرأ وقد للقاهأرة التردأدأ

وغير            وحديد نجارة مان والصنائع الحرف مان ولكثير ونحوه للميقات ًا ماتقن بل
وجاور             وحج الجملة، في ثروة ذا وصار وغيره للسبيل ًا حوض ببلده وابتنى ذلك،
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.          . الله  رحمه ببلده وتسعين خمس سنة في ًا ظن ماات سنة بعض
الروماي            ثم أبادأي المحمودأ الصل الشرواني أماير بن عثمان بن الرحمن عبد

ماما              فكان إلي وتردأدأ الطلبة بعض عنه فأخذ البحر في ماكة وردأ فاضل الحنفي
وسافر          له فأوضحتها الصطلح في أشياء واستشكل المسلسل ماني سمعه

مان             بشيء لهم عهد ل نواحيه أهأل لكون الملزماة على حرصه شدة ماع
كثير            على وحواشي العقليات في تصانيف له أن لي وذكر وماتعلقاته الحديث

. المشكلت   الكتب مان
عبد             الرضي بن عثمان بن الرحمن عبد الرضي بن عثمان بن الرحمن عبد

الصوفي          الخليفتي الشافعي القاهأري ثم رشيدي السفط علي ابن الرحمن
       . وثمانمائة    وأربعين إحدى سنة آخر في ولد الصغرى بالقرافة قوصون بخانقاه

. رشيد  بسفط
المكي              الزين حاتم بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن عثمان بن الرحمن عبد

     . عشرة     ثلث سنة في ولد دأماياط نزيل الحريري الفارسكوري الصل
يوسف           الفقيه بن ابراهأيم على القرآن فقرأ بها ونشأ بفارسكور وثمانمائة

مادة              بها فأقام أبيار إلى انتقل ثم وجماعة؛ عياش بن الزين على وتل وغيره
ستة             النبوية بالمدينة وأقام القصير مان حج ثم عنه فأخذ الزين بابن واجتمع

خمس             سنة مان دأماياط قطن ثم مادة بها فأقام أبيار إلى ورجع أعوام
ونظّم           النظّم وتعاني والقاهأرة اليمن ودأخل ماات، أن إلى وثمانمائة وخمسين

فكتبت             بدماياط لقيته للعربية، إجادأته لعدم اللحن فيه له يقع ربما لكن الكثير
 : أولها   قصيدة عنه

هأواك في وجدي ماشهور
صحيح

الغرام في قولي وغريب
رجيح

فهو الجفن ماستفيض مانبـلحـق ائتلفـت الودأ ولسابق
قريح

. ماات         اليد ذات قليل الدأب كثير ًا حسن ًا إنسان وكان
بأماور            ًا عارف كان التاجر، الترجمان السكندري الدين جمال عثمان بن الرحمن عبد

       . ثم       مادة فمرض ًا ماتوعك إسكندرية مان قدم الشقر ابن بيت في صاهأر ومامن المتجر
ابن              له وماات وأربعين تسع سنة رماضان في وماات انتكس ثم الحمام ودأخل نصل

. ماحمد  اسمه
 .     . بمكة     ماني سمع مامن الغزي عليان بن الرحمن عبد

الفضل                وأبو المعالي أبو الزين أحمد بن بكر أبي بن أحمد بن علي بن الرحمن عبد
   . الثمانين          بعيد ولد أبوه التي الشافعي المصري ثم الدأماي الحسن أبي النور بن

عند           القرآن فقرأ بمصر ونشأ الصليبة نواحي مان بالبندقدارية ًا تقريب وسبعمائة
للملوي          الحسني السماء وشرح للعراقي السانيد وتقريب وغيره البارنباري الجمال

الجواماع           وجمع ماالك ابن وألفية الفرعي والمنهاج التصوف في السائرين ومانازل
والهيثمي            وولده العراقي علي بعدهأا فما وتسعين سبع سنة في وعرض والتلخيص؛
وابن         القويسني وبدر والبرشنسي والغماري والبناسي الملقن وابن والبلقيني

أحمد             بن اللطيف وعبد القليوبي الله عبد بن ماحمد والشمس الشيخة وابن الميلق
وناصر            المالكي المكين بن والشمس الطيبي ماحمد بن العزيز عبد والعز السنائي
بن           علي ابن أحمد والتاج السالمي ويلبغا الفارسكوري والزين الصالحي الدين

العراقي              له وكتب الجازة كتابته في أر لم مامن آخرين في كلهم وأجازوه الظّريف
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عن                الدمايري البركات أبي بن الله عبد بن ماحمد الله عبد أبي عن المنهاج يروي أنه
علي              أبيه بقراءة وسمع ماؤلفه، عن الجواماع جمع يروي أنه وابنه مانه وكل ماؤلفه

وكذا              فاته ماا يقضي المسبوق باب إلى عليه عرضه الذي تقريبه أول مان العراقي
الفقه            في وقرأ الول المجلس بفوت الشافعي ماسند الزفتاوي الصلح على سمع

واسكندرية           دأماشق ودأخل وحج الفارسكوري، الزين على واليسير أبيه على وغيره
مان             ماسموعه عليه قرأت الفضلء مانه سمع وحدث الدواليب بعض في وكتب للتجارة

في            ًا ماحب التحرز كثير الشكالة ضخم ًا خير وكان الشافعي؛ ماسند وجميع التقريب
في             أقعد أن بعد وماات الرضي، المرتضي البارع بالفاضل شيخنا ووصفه وأهأله العلم

. بأبيه          ونفعنا الله رحمه وستين ست سنة القعدة ذي ثالث
النويري             العقيلي الهاشمي البهاء العزيز عبد بن أحمد بن علي بن الرحمن عبد

           . وابن  النشاوري مان بها وسمع بمكة وسبعين ثلث سنة في ولد المالكي المكي
العز              عمه ابن عن بمكة الحكم في وناب الرسالة، وحفظ وغيرهأم سكر وابن صديق

الماضي؛            أحمد الشهاب لخيه ًا شريك أبيه بعد المالكية ماقام امااماة وولي النويري
عن               ذلك بعد القضاء في بها وناب ًا ظلم مانهما الثانية في أهأين مارتين القاهأرة ودأخل
بها              فأقام اليمن إلى مانها توجه ثم ماكة إلى ورجع كسره، لينجبر البساطي الجمال

بمقابرهأا              ودأفن بزبيد ست سنة الولى جمادأى آخر في فمات أجله أدأركه ثم ًا أشهر
.     . ماكة   في الفاسي ذكره وساماحه الله رحمه

الحسن               أبي العلء بن هأريرة أبو الزين عثمان بن أحمد بن علي بن الرحمن عبد
سبط          الصم الشافعي القاهأري الصل الحلبي الخزرجي النصاري العبادأي السعدي
          . فحفظ    بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وثمانين أربع سنة في ولد النقاش بن امااماة أبي
والنخبة              لماه لجده الحكام أحكام وحفظ القراء بعض وعلى عمر لبي به وتل القرآن
الشمس            عن والنحو واصوله الفقه وأخذ التنبيه وغالب والنحو الحديث وألفية لشيخنا

هأريرة           أبي خاله عن الحديث وعلم الغراقي الشمس عن والفرائض الشطنوفي
والزين             البلقيني السراج له وأجاز والفرائض النحو سيما كله ذلك في وبرع وشيخنا

وولي              ًا شيئ بها يسمع لم ولكنه غزة ودأخل والخليل المقدس بيت وزار وحج العراقي،
يسمع              يكن لم انه بحيث صمم له فحصل بلوغه بعد ومارض أصلم، بجاماع الخطابة

دأاخل                 مان كفه على أو كمه على باصبعه له يحرك تحديثه أرادأ مان كان بل البتة ًا شيئ
يكتب               مان كهيئة ذلك كل لجسده الصبع بملماسة ظهره على أو يرى ل بحيث كمه

الهواء؛              في كتابة بأصبعه الدروس له يقرر كان الشطنوفي ان ويقال مارادأه به فيفهم
وهأو             ويردأ ويستشكل تكلف بدون ًا سريع ويفهمه كذلك له يقرر ًا كثير شيخنا ورأيت

فترجم              عشرة ست سنة وفيات في لذلك شيخنا أشار الدهأر أعاجيب مان ذلك في
قال               ثم سيأتي كما ذلك بمثل الموغاني علي بن الحميد عبد بن ابراهأيم بن ماحمد

والتنكيت              واللطافة الذكاء غاية في ذلك ماع وهأو هأذا وسمى صاحبنا فيه حاكاه وقد
ماليحة،           ماعرفة النشاب ورماى الدقاف يعرف ومامن الجواب وسرعة النادأرة وحلوة

   . ربيع          في وماات والدرر الجواهأر أودأعتها مارثية فيه لنفسه أنشدني شيخنا ماات ولما
صممه              خف مارضه حال في بيسير ماوته قبل انه وبلغني وخمسين، خمس سنة الخر
كتبته               وماما وايانا، الله رحمه العجب ذلك مان أقربائه مان وهأو لي المخبر قضى حتى

 : نظّمه   مان  عنه
 ضرا يزدأك النذل تسأل لحـرا ال أسال ل أقسمت

اسـتـقـرا لبوابه لمناماـرئ لكـل الكمال إن
 : نظّمه   مان كذا
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ماني الروح روح جردأت
ً سـائل

عن صالح جواب مان هأل
 صالح

ً الـتـأوه بـعـد فأجابني سنة السلم في سن مااقـائل
صالـح

بن                  العزيز عبد بن عمر بن ماحمد بن حسن بن ماحمد بن اسحاق بن علي بن الرحمن عبد
البرهأان             وسبط أحمد أخو الشافعي الخليلي الداري التميمي الفرج أبو الدين زين ماصلح

   . جمادأى          في ولد بشقير ويعرف الماضيين الحنفي القرمااني ماحمودأ بن يوسف بن ابراهأيم
القرآن               فقرأ به ونشأ الخليل ببلد وسبعمائة وتسعين خمس مارة لي وقال ثلث سنة الولى
فيه              وتفقه الفرعي والمنهاج ماالك ابن ألفية وحفظ ماروان بن اسماعيل عند عمرو لبي

عليه              قرأ الهائم بن الشهاب على والعربية الفرائض في وقرأ قشلميش بن وبالشهاب بأبيه
الشمس              على والنحو الفقه في قرأ وكذا النحو في والسماط الفرائض في القدسية النفحة

مان                 الخرقة لبس انه قال بل به أخبر كما البغوي تفسير جميع ًا بحث أبيه على وقرأ البصروي
وانه              القلقشندي بقراءة العلئي بن الخير أبي على الصحيح سمع وانه الناصح بن الشهاب

عمر                حفص أبي على الحلبي البرهأان وهأو القارئ بخط وجد كما وسمع لماه جده على قرأه
صالح           -    - رجل وهأو بأخباره بسماعه كذا إلى أوله مان الهدماي البغدادأي يعقوب النجم بن

الحجار              علي بعدهأا التي في والثانية وعشرين ست سنة في الولى مارتين الصحيح لجميع
مانه             وتلقن الخافي الزين وصحب وغيرهأما والتدماري الجزري ابن علي سمع وكذا بدماشق

للقاهأرة              وتردأدأ الهمام بن للكمال ًا رفيق وعشرين أربع سنة في وحج عنده، واختلى الذكر
وسهل            النظّم وتعانى ببلده؛ السردأاب عند والتفسير الحديث تدريس ماشيخة وولي ًا كثير
في             الرحمن ماددأ سماه للجعبري النزول أسباب ونظّم الوسط دأون وغالبه أماره عليه

ابن             كتابي مان فيه استمد وكأنه والنظّائر الشباه في والذخائر القرآن نزول أسباب
فيما              الصابة سماه الحديث مان صحابي لكل ماا وعددأ أحدهأما أو الزاغوني وابن الجوزي
والتقط               ًا دأيوان نظّمه مان أفردأ بل يكمل لم اسحاق أبي للشيخ واللمع الصحابة السادأة رواه

التفسير             في المجالس مالح في النفائس دأرر وعمل وشرحها حديث ماائة الصحيحين مان
ًا               مارار بالقاهأرة ثم بغزة لقيته وقد تناسبه، بخطبة مانه ماجلس كل افتتح الوعظ طريقة على

واستحضار               فضل ذا العبارة فاضلًطلق وكان أشياء عنه وحملت المالء في عندي حضر بل
عليه                الخليل رأى انه يقول وكان مانه حالً أشبه وأخوه تساماح كلماه في ولكن الجملة في

وانه               مارة وعشرين ًا خمس وسلم عليه الله صلى والنبي مارة عشرة سبع المنام في السلم
وعمر               بكر وأبو ماحمد خمسة مانهم كان ًا أولدأ أنجب وانه قصائد بعدة مانهما كلً مادح

وأثبت             الفطرة سلماة عليه تغلب ًا حسن ًا انسان رأيته البقاعي قال وقد وعلي، وعثمان
على               وقف يكون أن فأماا العلئي ابن علي البخاري سماعه ترجمته في جماعة بن العمادأ

       . شعبان        تاسع وقيل سادأس الجمعة يوم ماات أقرب وهأو قوله اعتمد أو نحوهأا أو الطبقة
بركة             مان بالقرب التوبة بقطعة لنفسه أعده بقبر ودأفن بالخليل وسبعين ست سنة

 : قوله        عنه كتبته وماما عنه الله عفا السلطان
بعادأك مان ماضني الجسم

بالي
ببالـي يمر ل حديثك وسوي

شكوى شكلها في ماشكولةأدأماـعـا ينقط ماهمول والجفن
 لي

. آخر          ماوضع مان ترجمته في غيرهأا ماع كتبتها أبيات في
وماهملتين             -   بميم مارير بن ماسعودأ بن أحمد بن بكر أبي بن علي بن الرحمن عبد

ويعرف -            الماضي أحمد والد المكي ثم الريمي الواحدي هأريرة أبو الزين ماصغر
وسمع.            الترماذي بعض النشاوري على وسبعمائة وثمانين ثمان سنة في أحضر بعبيد

الله                  عبد ابن بكر وأبو العز بن ابراهأيم بن بكر أبو له وأجاز عبد ماسند صديق ابن على
بن               الله وعبد الحسيني يحيى بن علي بن وأحمد أقبرص بن وأحمد الهادأي عبد بن
عائشة             وأختها الهادأي عبد ابن ابنة وفاطمة المنجا ابن ابنة وفاطمة الحرستاني خليل
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ابن.             ماع بدماشق وسمع للرزق ًا طلب ودأماشق والقاهأرة مارة غير اليمن ودأخل وآخرون
كثير               ًا مابارك ًا صالح ًا دأين ًا خير وكان وغيره؛ الطحان ابن على وثلثين سبع سنة في فهد

ماا             شيخنا ترجمة في مانه أثبت نظّم وله للعبادأة ًا مالزما للفقراء والحسان الصدقة
: قوله      نظّمه مان وكذا به اماتدحه

وأقيل بها أضحى القرى بأمليلة أبيتن هأل شعري ليت أل
جيادأ شعبي أردأن وهأل

ففيهما
عـلـيل بالفراق لقلب شفاء

وصلى            وأربعين اثنتين سنة شوال عشري الثلثاء يوم عصر في بمكة ماات
. الله       رحمه بالمعلة ودأفن الغد مان عليه

القاهأري            ثم الفارسكوري المعالي أبو الزين خلف بن علي بن الرحمن عبد
القاهأرة         وقدم بفارسكور، وسبعمائة وخمسين خمس سنة ولد الشافعي،

وكتب          فأكثر الحديث وسمع وآخرين بالبلقيني ثم السنائي بالجمال وتفقه
في           وتقدم وغيرهأا والعربية وأصوله الفقه في وارتقى ًا كثير المليح بخطه
جمع            ماجلدات في العيد دأقيق لبن العمدة شرح على ًا شرح وعمل العربية

وماتانة            تحقيق وفيه مانه كراريس على وقفت عدم ولكنه حسنة أشياء فيه
البلقيني           العلم ولده ماني استعارهأا ولذا ًا كثير البلقيني مان فيه ويستمد

وفيه            خطه بغير كراريس بعض ورأيت ًا كثير لها وتألمت تركته في فضاعت
العبادأة            مان حظ ذا وكان بالقراءة؛ الحنبلي الباهأي الدين لفتح بخطه تبليغ

قضاء           ولي وقد الحجاز، أهأل ًا خصوص الغرباء حوائج في والسعي والمروءة
استقر            لما فانه ماباشرته له يتهيأ ولم السلوي الشهاب بعد النبوية المدينة

لم               ثم صالح بن ماحمد بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين ناصر القاضي عنه ناب
تدريس              في وثمانمائة ثلث سنة استقر وكذا اليها توجهه قبل به عزل أن يلبث

فعمرهأا          ودأرسها القديمة الظّاهأرية نظّر وفي المناوي الصدر بعد المنصورية
ماقام           في ًا شيئ بها وصنف بمكة وجاور ماباشرته؛ وحمدت عمارة أحسن

بقراءتي،          وسمع بقراءته وسمعت ويودأني أودأه وكنت شيخنا قال ابراهأيم،
عليه            وأسفت سنة وخمسين ثلث عن ثمان سنة رجب في بالقاهأرة وماات

مان              يحبه مان لبعض وظائفه بعض عن ينزل أن ماوته مارض في وسئل ًا، جد
. عقودأه          في المقريزي وذكره ًا؛ ومايت ًا حي أتقلدهأا ل فقال رفقته؛

له             المالكي الفاسي ًا نسب المكودأي زيد أبو صالح بن علي بن الرحمن عبد
بين            والمتداول القاهأرة إلى يصل لم فأكبرهأما ماالك ابن ألفية على شرحان

ًا           نحوي وكان الجروماية، على كشرحه للمبتدئين نافع وهأو الصغر هأو الطلبة
. احدى.    سنة ماات ًا عالم

الرحمن            عبد والد الخطيب القاهأري الدين صلح بن علي بن الرحمن عبد
وسمع.          والمناوي البلقيني العلم على وأصوله بالفقه اشتغل مامن الماضي

في              عنه وكتب شيخنا عند حضر بل الديري ابن على سمع وكذا أولهما على
عمل             في سؤاله حسب له وأذن له وأجاز وعشرين سبع سنة مان الماالي

ويشهد           قديدار قنطرة بخط البردأدأار بجاماع ًا خطيب وكان بأبيات، ورثاه الميعادأ
وولد             الحج له يتيسر بانه العلم عند اشتهر بالصلح ًا ماذكور الخطة تلك في
سنة             الحجة ذي عشر في وماات فحج للحج توجه زوجته حملت فلما صالح

. الله            رحمه له ولد ثم الفاضة طواف قبل الخيف بمسجد وستين اثنتين
 . بمكة            ماني سمع الماشاطي، الحلبي الله عبيد بن علي بن الرحمن عبد
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هأريرة              أبو الزين هأاشم بن علي بن الرحمن عبد بن علي بن الرحمن عبد
    . وستين        أربع سنة ولد ماحمد الشمس أخوه التي الحنفي القاهأري ثم التفهني

أسفل  -           مان قرية نون بعدهأا الهاء وسكون والفاء المثناة بفتح بتفهنا وسبعمائة
أماه             ماع فقدم صغير وهأو ًا طحان وكان أبوه وماات دأماياط، مان بالقرب الرض

ثم           بالصرغتمشية اليتام ماكتب في بعنايته فتنزل بها أخوه وكان القاهأرة
طلبتها             في وتنزل الخطة تلك أتراك بعض بني بعض وأقرأ عرافتهم إلى ترقى
خير           شيوخه ومان الشيوخ على ودأار الشتغال ولزم وغيره القدوري وحفظ

الفقه          في فمهر الكلستاني ماحمودأ والبدر الشيخونية إماام العنتابي الدين
وسمع         وغيرهأا والمنطق والمعاني والعربية الدين وأصول والتفسير وأصوله
وجادأ           الغماري الشمس لفظ مان ًا وماسلم الكشك بن النجم علي البخاري
ماشيخة           ولي لما الكلستاني البدر وصحب التراك وخالط اسمه وشهر خطه

وليها            فلما ولزماه عليه وقرأ عنه فأخذ السر لكتابة وليته قبل الصرغتمشية
في            وناب سنين؛ والفتاء للتدريس وتصدى ذكره واشتهر قليلً أماره به راج

الكابر             عند به ونوه العديم بن الكمال عن ثم الطرابلسي الماين عن الحكم
مان            ثاني يجلس شيخها الكمال كان حين الشيخونية طلبة أفاضل مان وصار
ولي             أن يلبث ولم مادة الحكم وترك والتصوف، الدرس في يمينه عن يجلس

وحضور           التباني والشرف هأو فيها تنازع أن بعد الصرغتمشية ماشيخة بعنايته
بن              الولوي عنه له رغب بها الحديث تدريس ذلك قبل ماعه وكان لها التباني

الجلل             ماع بحث أنه يذكر وكان بها والحديث الفقه له فكمل بمال خلدون
وهأو             فخرج فأقاماه مانه فغضب بها الفقه دأرس في هأذا الشرف والد التباني

ابنه             وأخرج ذلك له فحصل ماكانه التدريس يوليه أن الله فدعا الخاطر ماكسور
عند            له وأوصى السر كتابة الكلستاني ولي لما باليتمشية دأرس وكذا لجله

ابنة            فاطمة وتزوج الخطبة فيه السالمي عمل لما القمر بجاماع وخطب ماوته
بعد            الحنفية قضاء في وسعى قدره فعظّم المحلي الشهاب ماصر تجار كبير

بن              الشمس استقر لما ثم يتم أن أماره وكادأ العديم بن الدين ناصر ماوت
سنة             القعدة ذي في وذلك فيه عوضه هأذا استقر المؤيدية ماشيخة في الديري

وعشرين            تسع سنة في صرف أن إلى حسنة ماباشرة فباشره وعشرين اثنتين
في            أعيد ثم الهداية قاري السراج بعد الشيخونية ماشيخة في وقرر بالعيني
ًا           قاضي واستمر العجمي بن بالصدر الشيخونية عن وانفصل وثلثين ثلث سنة

يلبث             ولم الثانية جمادأى في بالعيني حينئذ فصرف مارضه وطال مارض أن إلى
في             الصرغتمشية تدريس عن ماحمد الدين شمس لولده رغب أن بعد ماات أن

صهره           بتربة ودأفن المؤمانين بمصلى عليه وصلى وثلثين خمس سنة شوال
دأست             ولده أم أن ويقال القرافة مان الناصري يشبك تربة مان بالقرب المحلي

تزوج              بل اتفق فما زوجته ماوت بعد به انفرادأهأا ظنت كانت لنها سما عليه
   . آلف         بخمسة وأوصى أعلم فالله غيرة لها فحصل الماة وأخرج أخرى امارأة

وجنازه            لكفنه دأرهأم آلف وسبعة جنازته أماام الله يذكرون فقير لمائة دأرهأم
العصبية            كثير العشرة حسن وكان أنبائه في شيخنا قال ختمات، وقراءة ودأفنه
الماور             بعض في مانه يقع أنه على أهألها وبمخالطة الدنيا بأماور ًا عارف لصحابه

رياسة              إليه انتهت قد وكان قال يتركه؛ أن يستطيع ول به يعاب شديد لجاج
حسن             وكان فأجادأ الفتاوي علي كتب أنه حوادأثه في قوله ونحوه ماذهأبه، أهأل

يكادأ             ل رضى وإذا يطاق ل غضب إذا السطوة شديد الحتمال كثير الخلق
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أنه              الصر رفع في وقال نظّمه؛ مان سمعت ماعجمه في وقال نظّير، له يوجد
الصيانة           ماع حسن بخلق الناس وخالق ماحمودأة سيرة القضاء في سار

بعد           المملكة في ططر تكلم ولما العلم على والكباب والشهاماة والفضال
حلب              إلى استمر بل الشام إلى ماعه وسافر به الناس أخص مان كان المؤيد

خطيب           ابن ذكره ولذا بالشام البلقيني الدين جلل القاضي تخلف ماع
فوجدته            به واجتمعت الظّاهأر عند ًا ماعظّم كان إنه وقال تاريخها في الناصرية

التقي            وقال الخلق، كيس والصول للفقه ًا ماحقق البحث في ًا مانصف ًا دأين ًا عالم
ولم               ًا شيئ لحد قبل ول الحكم في قط يرتش لم انه مارة حلف انه المقريزي

ماشكور             ًا ماهاب ًا حشم كان وانه نحوه عقودأه في وقال ماثله، الحنفية في يترك
نظّم              وله الحنفية قضاة مان غيره مان خير وهأو ماروءة وفيه افضال له السيرة

القضاء            في السيرة حسن والعربية وأصوله الفقه في ًا بارع كان مارة وقال
كان          المحمرة بن الشهاب وقال الوجوه، أحسن على  باشره

زماام               بن الركن السيد لي قال شهبة قاضي ابن وقال رأسه، مان يخرج ماا يعي
فاماتنعت              قال الديري بن الشمس أو أنا أعلم مان سألني دأماشق قدم لما إنه

ذلك             فأعجبه قال مانه ًا تحقيق أكثر وأنت مانك أحفظ الديري فقلت علي فألح
في             تصميمه بسبب عزل أنه شهبة قاضي بن التقي وقال ماني، به ورضي
تيمية             بابن تتعلق فتوى علي كتب قد وكان الظّلمة إلى التفاته وعدم الحق

    . وقد        ماستفيضة وجللته قلت بينهما كان لشيء البخاري العلء مان فيها ونال
سيف            وتلميذه الهمام كابن دأونهم فمن شيوخنا مان الغفير الجم عنه أخذ

فانه             العيني وأماا حاصله، سبق ماا العلم في أوصافه مان يذكرون وكلهم الدين
         : بها     والمتسببين تفهنة في الزراع مان ًا عاماي أبوه كان كبير تحامال فيه ماما قال

له             يقال لشخص ًا حمار بها وخدم القاهأرة إلى بلوغه بعد مانه إبنه فهرب
كتاب            في استقر ثم القرآن في عليه يقرأ وصار المقري الضرير يوسف

كبر             أن إلى الشقر يحيى له يقال ًا شخص خدم ثم الصغار ماع الصرغتمشية
شيء          بعض وقرأ والشيخونية الصرغتمشية طلبة بين وتردأدأ بالناس واختلط
بالبدر            اتصل ثم العنتابي الدين خير الشيخونية إماام على وأصوله الفقه مان
ببعض            واتصل القضاء في فناب الناس بين تميز بعض له وحصل الكلستاني

قال           والبرطيل بالرشي الحنفية قضاء في فسعى وطغى فبطر فتمول الماراء
لغراضه           أشياء يبذل فاسد غرض صاحب وكان قضائه صحة أعتقد ولم

الوظائف           وتولى النفساني، غرضه عند دأين على يتوقف يكن ولم الفاسدة
بها             ًا لئق يكن لم فانه صرغتمش ماشيخة ًا خصوص لها أهألً يكن ولم بالرشوة
أنه             يعهد ولم ًا، وحراما ًا سحت كان مانها تناوله ماا وكل الواقف وشرط بالشرع

الدعوى               في وكان ًا، جمع ول ًا تأليف ول كامالً ًا كتاب بيده كتب ول كامالً ًا كتاب دأرس
أحرقته           نار قلبه في ووقع بكاتبه مارتين وعزل والفشارات، الهذيانات كثير

عند              حاله كان ماا يعلم فالله ماات أن إلى ماختلفة بأماراض ًا ضعيف يزل فلم
نقية             غير صفراء ولحيته خلل عينيه احدى في كان غيره قول ونحوه الموت؛
وكان            قال الشيب لسراع بالكبريت ًا قديم يبخرهأا كان قيل فيما لنه البياض

وله             الخلق سئ كان أنه ال بالحكام ًا بصير المذهأب في ًا ماتبحر ًا عالم ًا فقيه
ماا             لغرض عنده تحاكم مان بعض خاصم وربما نفسه حظ في ويقوم بادأرة

قال             وارتعد، وجهه اصفر حمق إذا كان لكونه ًا سريع الغضب عليه يظّهر بحيث
ذلك           بسبب وعقد دأماه بسفك حكمه مان ماشهورة الميموني ماع وواقعته
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عبد             يا الله اتق كلماته مان كان حتى نفسه عن يحاققه والميموني ماجالس
ظاهأر          وهأو حينئذ فبادأر القطن وعميمتك الزحاف قبقابك أنسيت الرحمن

على             له فقال حكمه لينفذ شيخنا إلى والتفت دأماك بسفك حكمت لقوله التغير
مان           الميموني وخلص المجلس وانفض القضاة قاضي غضب يسكن حتى ماهل

يده.
 

النصاري             الوهأاب عبد بن عمر بن الرحمن عبد بن علي بن الرحمن عبد
وكيل          بابن ويعرف التي ماحمد التقي والد الشافعي الدماياطي المنصوري

الشهاب.          علي القرآن وقرأ وسبعمائة وستين احدى سنة ولد السلطان
شارح           النشائي الدين وبفتح وبه لها قضائه قبل دأماياط قاضي الشارماساحي

الفارسكوري         كالزين وغيرهأم الطيبي والتاج الحراني على والعلء الحاوي
حضر            بل البيجوري عن فأخذ للقاهأرة وارتحل العربية أخذ آخرهأم وعن تفقه

الكويك          بن والشرف العراقي الزين علي وسمع البلقيني السراج ماجالس
قرأ             وكان جماعة عن والرواية العلم بها وأخذ سنين بمكة أبيه ماع وأقام

فأعرض             للموت مارض أن إلى به فدام شيخنا عن دأماياط قضاء وولي الحاوي
. وثلثين           ثلث سنة رجب ثاني في وماات علي؛ أولدأه لكبر عنه

العلء              بن الزين ابراهأيم بن ماعالي بن الرحمن عبد بن علي بن الرحمن عبد
 . كان           الباردأ بابن ويلقب التي علي النور والد الشافعي الحلبي ثم المصري

ًا              ثالث أو ًا ثاني ًا نقيب صار حتى ترقى ثم الحلبي النصاري الشرف خدماة في والده
فيما              السيرة ماحمودأ غير بها فنشأ بحلب وسبعمائة ثلثين سنة في هأذا له وولد

وكتب           وحدث والنسائي ماسلم بعض المرحل بن الشهاب على وسمع قيل
ططر              أيام بحلب السر كتابة ولي ثم الجرايد في شهد قد وكان الحسن الخط

واستمر              الول لحاله يعودأ أن وكادأ بعده خمل ثم بها اقاماته حال خدماه وكان
. وغيره            الحد عبد بن الشمس هأجاه وقد الربعين بعد ماات حتى خامالً

الجلل               ماحمد بن أحمد بن علي الحسن أبي بن عمر بن علي بن الرحمن عبد
الندلسي            النصاري حفص أبي السراج بن الحسن أبي النور بن هأريرة أبو

الملقن،           بابن مانهم كل ويعرف وجده أبوه التي الشافعي المصري الصل
    . سنة          رماضان في ولد بخطه ًا غالب يكتبها ول بها يشهره مامن يغضب جده وكان

القرآن            فقرأ بها ونشأ سلر قصر بخط مانزلهم في بالقاهأرة وسبعمائة تسعين
والمنهاج           العمدة وحفظ عليه جودأت مان أحد الضرير السعودأي الشمس عند

والكمال         المناوي والصدر العراقي والزين جده على وعرض وغيرهأما
جده          علي وسمع له وأجازوا الفارسكوري الزين مانهم وآخرين الدمايري

وطائفة         والسويداوي والحلوي والهيثمي والعراقي المجد أبي وابن والتنوخي
وهأو            الدمايري عن قبله مان وأخذ البيجوري البرهأان على الفقه في واشتغل

ماوت              بعد سنة عشرة سبع ابن حينئذ وكان وثمانمائة سبع سنة في ماعه القائم
ماعه            حضر بل ًا واجلس خطبة له فعمل بنفسه وظائفه ماباشرة في والده

الكامالية           الحديث بدار الحديث وهأي ماات حتى يباشرهأا الجلل واستمر بعضها
عن           تداريس عدة في وناب بالصالح والفقه بالسابقية كلهأما والميعادأ والفقه

الخنائي             الشمس عن القضاء في ناب وكذا المناوي البهاء ابنا وهأما أخته ابني
أن              بعد القاياتي عقب عنه أقلع ثم بتماماه الشرفية عمل ماعه وكان بعده فمن

ونحوهأا              الضيافة عن ًا خارج شهر كل في دأرهأم آلف ستة مانه عليه يردأ كان
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والدي              كلًمان رأيت عنه القلع خاطري في وقع ولما قال به، أخبرني حسبما
الجد            وأماا بابقائه فأشار والدي فأماا ذلك في فاستشرتهما المنام في وجدي

أمار             ماا فاماتثلت فاستيقظّت قال عزماك على واستمر مانه تسمع ل لي فقال
له              وقع وكذا مانه يتحصل كان ماما بشيء نفسي تطالبني لم وببركته الجد به

جيرانه            مان كان لكونه فيه قرره اينال الشرف فان البيمارستان نظّر في
في           وذاك المخلطة بن الناصري وفاة عقب سلطنته قبل بصحبته والمختصين

أربع            مان تقرب مادة ولين برفق فباشره وخمسين ثمان سنة الولى جمادأى
بعد             مارة ذلك في وراجعه إعفاؤه السلطان مان والتمس عنه أعرض ثم سنين

سكينة              ذا ًا حسن ًا انسان وكان عقله وفور مان ذلك وعد أجيب أن إلى أخرى
عن           والنجماع والعفة والديانة التواضع ماع حسن وخط حسن وسمت ووقار

وعدم          الشهرة في وتقدماه والتودأدأ العقل ومازيد السيرة وحسن الناس
على           واستمراره ًا سر والتصدق يعنيه ل فيما والدخول ماعيشته في التبسط
مان            الحفظ على الحديث دأرس في وماداوماته وقت آخر إلى المنهاج حفظ

مانه             سمع باليسير وحدث وثمانمائة تسع سنة في حج وقد لجده، العمدة شرح
يوم              صبيحة في سنة نصف مان أكثر تمرضه بعد وماات جملة عنه أخذت الئمة

النصر            باب بمصلى العصر وقت عليه وصلى سبعين سنة شوال ثامان الجمعة
الله           رحمه حافلة جنازته وكانت أسلفه عند السعداء سعيد بحوش ودأفن

وايانا.
 

الماين               بن ماحمد الزين بن حسن بن أحمد بن ماحمد بن علي بن الرحمن عبد
وثلثين             ست سنة في له أجاز القسطلني، أحمد بن ماحمد القطب بن ماحمد

جماعة.
ابن               الجلل رسلن بن عمر بن الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن الرحمن عبد

البهائي           القاهأري الصل البلقيني السراج بن الجلل بن التاج بن العلء
    . سنة         المحرم في ولد اماة وأماه دأونه فمن السراج العلى جده التي الشافعي

بين             ونشأ لدأين بهاء حارة مان جده جد مادرسة بقاعة وثمانمائة وثلثين أربع
الصلي         الحاجب وابن الفرعي والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ أبويه

عن            الفقه في وأخذ شيخنا مانهم جماعة على وعرض هأشام لبن والتوضيح
أبي           البدر وعمه العلمي جده وعم والمناوي القلقشندي والعلء النسابة البدر

عن            الفرائض وفي بعض مان أكثر الخذ في وبعضهم آخرين في السعادأات
السلم            عبد والعز والبدي بمرافقتي خضر ابن عن العربية وفي الجودأ أبي

وكذا            الحصني التقي عن الفقه أصول وفي وغيره الصرف أخذ وعنه البغدادأي
وطائفة؛             شيخنا على وسمع هأؤلء غير عن غيرهأا وفي العلوم هأذه في أخذ

العربية             في وتميز ًا كتب بخطه ونسخ حجاج، ابن علي وكتب آخرون له وأجاز
عليه            وعول مانها وتكسب الشروط في وبرع غيرهأا في وشارك فيها وأقرأ

استنابه             حتى جده عم عند فساعده المكيني الصلح ولزم ذلك في خطته أهأل
    . يحج         أن قبل ماات الميدان جاماع تجاه ًا دأار وابتنى ًا يسير وتمول القضاء في

عليه              وصلى وستين ست سنة القعدة ذي في السل بمرض مادة تعلل أن وبعد
أبوه             به وفجع اينال الشرف تربة مان بالقرب اصهاره عند ودأفن النصر بباب

. وايانا            الله ساماحه تركه ماا جنب مان عنه يحج فلم ذلك وماع
الزين              مافتاح بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن الرحمن عبد
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     . وثمانين      اثنتين سنة في ولد مافتاح بابن ويعرف الدهأان الحنبلي البعلي
في            وحضر الجوف بن الشمس عند القرآن فقرأ بها ونشأ ببعلبك وسبعمائة

عبد             الزين علي البخاري بعض بها وسمع وغيره يعقوب ابن الجمال عند الفقه
المائة            عليه فقرأت بها لقيته الطلبة مانه سمع وحدث الزعبوب بن الرحمن

. الستين           قريب ماات وحج بالدهأان، يتكسب ًا خير وكان تيمية، لبن المنتقاة
قرأته              فيما ًا نسب العدوي الزين الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن الرحمن عبد

  . وقرأ         اشتغل الكبر وذاك لماي جدي ماحمد أخو المالكي القاهأري بخطه
أثناء           إلى لنفسه ونسخ العراقي والولي الكويك ابن علي وسمع القرآن

أبناء          بعض وأدأب الحاجب ابن شرح للقفهسي التوضيح مان الجازة
         . سنة   رجب سادأس الخميس يوم أماه حياة في ماات ًا خير وكان المعتبرين؛

وايانا            الله رحمه البيبرسية بحوش ودأفن ًا عاما وعشرين أربع نحو عن عشرين
. الجنة  وعوضه

في              ولد الواعظ، الهندي الزين الله عبد بن ماحمد بن علي بن الرحمن عبد
والغرب           الشرق بلدأ في وجال ًا قديم واشتغل وسبعمائة سبعين سنة حدودأ

سنة            في بمكة وجاور الحديث وسمع علمائها عن وأخذ والحجاز واليمن والهند
ودأخل            إليه وأحسن الشرف فأكرماه تليها التي في ماصر وقدم وثلثين أربع

السمت            فاضلًحسن ًا عالم ًا خير وكان الوعظ، ماجلس به وعقد المقدس بيت
ببيت           وعظّه ماجلس حضر ومامن ووقار أنس ذا ًا مافوهأ ًا فصيح والبشر

فلما           لبلدأه وتوجه وصلحه، علمه على وأثنى وعظّمه القدسي العز المقدس
. وثلثين           سبع سنة البحر في غرق أنه بلغنا الهند بحر توسط

 
ركن              الشريف زماام بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن علي بن الرحمن عبد

جده           سمى مان ورأيت الدخان، بابن ويعرف الحنفي الحلبي الحسيني الدين
ًا              تخمين بعدهأا التي أو وستين تسع سنة في ولد زماام، بن ماحمد بن ماحمد

في         كمنظّوماة وغيرهأما المنظّوماتين وحفظ صغره في واشتغل بدماشق
المنجا،             ابن وابنة قوام ابن وسمع وقت آخر إلى ذلك يستحضر وكان الوفيات

ودأرس            ًا دأهأر بها بالقضاء الفتنة بعد وناب بدماشق العدل دأار إفتاء وولي
قال          وأفتى؛ ودأرس وحدث يلبغا، بجاماع وخطب وغيرهأما والزنجيلية بالركنية
في               تساهأله ماع ًا أبد حكم في ارتشى أنه عنه نسمع لم شهبة قاضي بن التي
يفتي            مامن كان وكذا فطرته سلماة وغلبة الصواب إلى اهأتدائه لعدم الحكام

تعليم              يحسن ل مامن كونه ماع مادة مان بدماشق ماذهأبه عين صار بحيث ويشغل
استحضار             ماع يحفظّه ماا ينقل وإنما غيره ول البحث في التصرف ول الطلبة

ونحن            وتتصرفون تنقلون أنتم فقال مارة ماعه بحثت ولقد قال غريبة فوائد
ماع              أبحث سنة خمسون لي ماعه ماباحثة عقب مارة قال بل نتصرف ول ننقل
آخر             في وقدر نفس، وكرم تواضع ماع ذلك كل أغضب، ول ويكذبوني العلماء

واماتنع            استعفى لما العز بن الشمس بعد الكبر القضاء ولي أنه عمره
سعي            بدون القصاعين تدريس ماع مانه طلب ماا بذل مان الصفدي الشمس

ثم             أشهر خمسة دأون ذلك فباشر وثلثين ثمان سنة شعبان في وذلك مانه
   . ليلة          في ماات انتهى استقلله في مانها أكثر نيابته في حرماته وكانت ماات

وكانت           قاسيون بسفح ودأفن وثلثين تسع سنة المحرم عشر سابع الحد
الدين             بدر السيد أشهر أربعة نحو ماضي بعد لكن بعده واستقر حافلة، جنازته
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ًا            مااهأر ًا فقيه كان بقوله بعضهم وترجمه الجعفري، أحمد بن علي بن ماحمد
. وإيانا            الله رحمه وعفة دأين ماع غيره في ًا ماشارك ماذهأبه بفروع ًا عالم

يوسف                بن علي بن عمر بن ماحمد بن عمر بن ماحمد بن علي بن الرحمن عبد
بن            ماحمد بن اسماعيل سبط الشافعي الزبيدي الشيباني عمر ابن أحمد بن
ثم       -      تحتانية بعدهأا مافتوحة بمهملة الديبع بابن ويعرف التي مابارز بن أحمد

وماعناه            يوسف بن علي العلى لجده لقب وهأو ماهملة وآخره مافتوحة ماوحدة
          . وستين   ست سنة المحرم رابع الخميس يوم عصر في ولد البيض النوبة بلغة

خاله            على ًا وجمع ًا إفرادأ بالسبع وتله القرآن فحفظ بها ونشأ بزبيد وثمانمائة
للبارزي          والزبد والشاطبية الطبيب ماحمد النجا أبي زبيد فرضي العلماة

والهندسة         والمقابلة والجبر الحساب علم في واشتغل البهجة وبعض
على           والعربية الفقه وفي إليه المشار خاله على والعربية والفقه والفرائض

وخاله             جعمان بن الله عبد بن ابراهأيم بن القسم أبي بن ابراهأيم الفقيه
والتفسير            الحديث وفي جعمان بن عمر بن أحمد بن الطاهأر ماحمد الجمال

لماه              جده عن اليمير وأخذ الشرجي اللطيف عبد بن أحمد بن أحمد الزين عن
سنة            في أولها ًا مارار وحج الشويري، بكر بن ابراهأيم بن اسماعيل والمعمر
فقرأ             تليها التي أول في ولقيني وتسعين ست سنة في وزار وثمانين ثلث

 : بخطه           كتبه ماما قوله بحضرتي الجماعة وأنشد وغيره المرام بلوغ على
لمغبون يأتيها الفواحش مانبفاحشة أخراه باع امارأ إن

لمفتون ماثل ماالها جنة عنوزخرفها بالدنيا تشاغل ومان
ً يدعي مان فكل ماجنون ماوله عن يبعد فيماوهأمته عقل

وقوله: 
ًا أنفسكمسـولـت لكـم إن أحبابنا  جميل فصبر أمار

الوكـيل ونعم الله فحسبناوالقلى هأجرنا أردأتم وإن
وقوله: 

ًا تـخـاف أماا النصيح قال غـد
إذا

المعاصي شؤم الورى حشر
 والجرم

يا ماقـالـي ماني استمع قلت
أخـي

سوى الكريم مان يكون أبشر
الكرم

وقوله: 
 وراوي ماجتهد فيه أنا وهأاارتياح لي الحديث علم إلى

ًا به أكون أن لعلي السخاوي قدم على أرويهاماـاماـ
. به          الله نفع والستفادأة التحصيل في راغب يقظ فاضل وهأو

     . بن         ماحمد جده فيمن ماضى البعلي مافتاح بن ماحمد بن علي بن الرحمن عبد
      . ماحمد       بن علي بن الرحمن عبد ًا قريب مافتاح بن ماحمد بن الرحمن عبد

. علي.          بن الرحمن عبد بن علي ابن في ماضى التفهني
وأبوهأما            ماحمد أخوه التي العدني الوجيه يحيى بن علي بن الرحمن عبد

 .     . أخيه    في ذكر له جميع بابن كأبيه ويعرف
أبو              الزين الحسن بن ماحمودأ بن الحسن بن يوسف بن علي بن الرحمن عبد

   . ذي        في ولد القاضي الحنفي المدني الزرندي النصاري النور بن الفرج
التي           في بها وأحضر النبوية بالمدينة وسبعمائة وأربعين ست سنة القعدة

آخر             فكان الشفا آخر مان ًا يسير ًا شيئ السواني علي ابن الزبير علي بعدهأا
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وغيره              الدنيا أبي لبن الشدة بعد الفرج جماعة بن العز مان وسمع عنه الرواة
عبد           والجلل اليافعي العفيف ومان ماسلسلته مان الول العلئي الصلح ومان

هأو            وقرأ وآخرين فرحون بن والبدر العراقي والزين النصاري أحمد بن المنعم
ابن             بعدهأا فما وأربعين سبع سنة في له وأجاز المايوطي الجمال علي بنفسه

والذرعي             فلح بن أحمد بن وإبراهأيم عمر أبي بن والصلح الهبل وابن أمايلة
البكري            يوسف بن ماحمد بن وماحمد الدلماي ماحمد بن ويوسف كثير وابن

المقدسي           ابراهأيم ابن سالم بن وماحمد الحسين وأخوه حبيب بن والكمال
وغيره             الفقه في واشتغل وخلق، شهبة قاضي بن عمر بن وماحمد قواليح وابن

في             الفتح أبي أخيه بعد بالمدينة الحنفية قضاء وولي فنون، في وشارك وتميز
سنة              في مارة عزل أنه إل ماات أن إلى واستمر وسبعمائة وثمانين ثلث سنة

فاضلًغزير            ًا عاقلًماتودأدأ وكان حسبتها، ولي وكذا أعيد ثم وثمانمائة أربع
ماعجمه           في وذكره كشيخنا الئمة عنه أخذ وغيره بالصحيح حدث المروءة

بن             والتقي عنه؛ ذلك أضبط ولم قال بالمدينة التمر بمسلسل حدثه انه وقال
    . الول         ربيع في ماات ماعجمه في وذكره عمر النجم ولده عليه وأحضر فهد

سبع            سنة في شيخنا وأعادأه وغيره شيخنا أرخه وفيها عشرة سبع سنة
عشر            سنة ماعجمه مان نسختي في كما قوله وكذا سهو وهأو وعشرين

. المقريزي        عقودأ في هأو وكذا عشرة سبع فالصواب
.     . يأتي        يوسف ابن هأو المكتب الصائغ بن الزين علي بن الرحمن عبد

.     . سبعين     سنة في ماات الزهأري علي بن الرحمن عبد
كاتب              الحلبي الزين المهاجر بن الله عبد بن أحمد بن عمر بن الرحمن عبد

       . وكياسه      حشمة عنده ًا لطيف ًا حسن ًا إنسان كان ًا أيض جيشها نظّر ولي بل سرهأا
باحسيتا           بجاماع الناس على يقرؤه وكان الحلبي البرهأان علي البخاري قرأ

ماشيخة           وولي عنده، مان عنده يحضرون الذين القراء ختمه يوم ويعطي
    . السبت        يوم في ماات ماحمد الدين شمس القاضي بعد ببلده الصالح خانقاه

دأقماق            بتربة ودأفن الطاعون ارتفاع بعد عشرة سبع سنة شعبان عشر ثاني
أنبائه           في شيخنا وتبعه الناصرية خطيب ابن ذكره حافلة جنازته وكانت

باختصار.
الترخمي              زيد أبو الوجيه الله عبد بن بكر أبي بن عمر بن الرحمن عبد

       . ونشأ     بأب وثمانمائة احدى سنة في ولد القطان بابن ويعرف البي الحميري
في              له ًا لغز فهد بن النجم صاحبنا عنه وكتب النظّم وتعاني القرآن فحفظ بها

 : ًا    أيض نظّمه ومان الشطرنج
النفوس في ماا دأماوعها تبتالـرءوس مانكسة بها حلفت

الجيش هأاماة وتسطموادأعـات الكتـائب شبا تفل
 الخميس

 . الكبير      التاريخ في أثبتها أبيات في
الجلل               فيه اختلف هأنا ومان صالح بن نصير بن رسلن بن عمر بن الرحمن عبد

القاهأري           الصل البلقيني حفص أبي السراج بن اليمن وأبو الفضل أبو
ثلث            سنة رماضان عشري خاماس في ولد عقيل، بن البهاء سبط الشافعي

الولى            جمادأى في انه يقول سمعه أنه بعضهم بخط وقرأت وسبعمائة وستين
وآخرون            وشيخنا أخوه أثبته الذي فهو أصح عندي والول وستين اثنتين سنة
فحفظ            أبيه كنف في ونشأ بالقاهأرة، الصالحية سر باب مان العفيف بقاعة
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التدريب            مان لجله أبوه كتبه وماا والعمدة العادأة على به وصلى القرآن
ماما            وكان بأبيه وتفقه وغيرهأا، ماالك ابن وألفية الصلي الحاجب ابن وماختصر
نعم               بتسميعه عناية له يكن لم والده لن غيره عن يأخذ ولم الحاوي ماعه بحثه

بن            علي الشيخ على للبيهقي الكبرى السنن مان اليسير بنزول ًا اتفاق سمع
السماع             شرط غير على لكن وغيرهأا الستة الكتب غالب أبيه مان وسمع أيوب
المخل             اللغط إلى المؤدأي المفرط البحث كثرة مان دأروسه في يقع كان لما

المراكشي           ماوسى ابن الحافظ وبخط شيخنا بخط قرأته هأكذا السماع، بصحة
           : بن  ماحمد ابن الله عبد البهاء والحافظ والده بالسماع ماشايخه ومان نصه ماا

الصبهاني             اليوبي عمر بن علي بن ماحمد بن علي الحسن أبو والزين خليل
عمر             بن اسماعيل بن ماحمد العز أنابه البيهقي سنن مان الكثير مانه سمع

       . مان     للقطعة سماعه طبقة في رأيت وكذا انتهى بسنده الفخر أنا الحموي
عايد             بن حسن بن ماحمد الله عبد أبا الساماعين في أثبت البيهقي سنن

ولما          الترجمة؛ صاحب وسمي وتلميذه قال ثم المالكي النصاري القيرواني
له              استجاز قضاءهأا ولي حين أبيه ماع صغير وهأو وستين تسع سنة دأماشق دأخل

أمايلة             كابن فأزيد نفس ماائة نحو الوقت ذلك شيوخ مان حجي بن الشهاب
السوقي             بن والنجم النجم بن والشهاب الهبل بن والبدر عمر أبي بن والصلح

بن            ماحمد والشمس البعلي الكريم عبد بن أحمد والشهاب النقبي بن والزين
المحب              ابن بكر وأبو كثير بن العمادأ الحفاظ ومان الحراني المنعم عبد بن حمد

وكان            لماه، جده إجازة عنده وكذا السبكي التاج العلماء ومان العراقي والزين
في             الدنيا عجائب مان كان إنه شيخنا قال بل الحافظّة قوي الذكاء مافرط

توقيع            ولي ماا وأول يسيرة، مادة في فمهر الحافظّة وجودأة الفهم سرعة
قضاء            في استقراره حين البدر أخيه عن ًا عوض النشاء دأيوان في الدست

في             كله وذلك الشافعي تدريس في استقر حين عنه له والده بنزول العسكر
عن              ذلك وقبل العدل دأار افتاء عن له نزل وكذا وسبعين تسع سنة شعبان
وطقجي            السيفي وقفي في والنظّر العسكر قضاء في استقر ثم الدرج توقيع

الشهابي            ابنة ألف بزوجته وتزوج وتسعين إحدى سنة البدر أخيه ماوت بعد
بعيد           لكن الغنم بسوق الجاماع صاحب أصلم الشهابي سبطه الفارقاني أحمد
أماه             فألف أصلم بن عمر والد خليل وهأو بينهما تزوجها زوج عقب الثمانمائة

اكمالها             قبل وماات أبيهما مادرسة تجاه أنشأهأا التي البدر أخيه قاعة مالك وكذا
إلى            السلطاني الركاب في وتسعين ثلث سنة والده ماع وسافر فيها، وسكن

يركبون           فصاروا ماردأان ماماليك ثلثمائة وصحبته زائدة ضخاماة في فرجع حلب
ومان           العسكر قاضي لكونه القضاة بقاضي ودأعا وغيرهأا للدروس خدماته في

ماا             جميع ويستحسن المجالس في به ينوه ووالده هأذا كل ماقته؛ بغيرهأا خاطبه
له              بل الكثير ذلك مان عنه ورويت عليه الشتغال على الطلبة ويحرض مانه يردأ

والتدريس            بالفتاء له أذن أبوه كان بل وقائع وغيرهأم القضاة ماع بحضرته
رأى              أنه بخطه له كتبها التي اجازته في وقال وثمانين إحدى سنة في ًا قديم

يظّهر            ماما وغيرهأا والفرائض وأصوله الفقه مان ماتعددأة فنون في البراعة مانه
الفقهية         والساليب المرضية والمسالك الجدلية الطريقة على ماباحثه مان

ورأيت          فأجادأ ماعضلة وأبحاث ماشكلة بمسائل اختبره وأنه الحديثية، والمعاني
البدر               وأخوه هأو حضر وأنه عقيل بن البهاء لماه جده عند حضر إنه قال مان

الشرف           فوق بدماشق أجلسه أباه وأن أبيهما باشارة السنائي الجمال عند
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تحقق            ولما أعلم فالله كلماه سماع على ويحض به ينوه وصار الشريشي
المنصب          على الصالحي الدين ناصر القاضي ووثوب المناوي الصدر ماوت

أربع             سنة الخرة جمادأى رابع في بالبذل ولي أن إلى وسعى عليه شق
لكونه           جكم الكبير الدوادأار وتغيظ طاز سودأون آخور أماير بعناية وثمانمائة

يحتمل             فلم العادأة على الصالحية إلى ماعه الركوب مان واماتنع علمه بغير فعل
بالنكار             فواجهه مانزله في إليه ووالده هأو فركب لتلفيه وبادأر ذلك  القاضي

عليه،             تعين لمن ذلك بجواز الشيخ فعرفه القضاء على المال بذل في عليه
في            تخلل ماا سوى وعشرين احدى سنة الولى جمادأى إلى ًا قاضي واستمر

وعشرين              اثنتين سنة الول ربيع في أعيد ثم قليل وهأو مارة غير لغيره أثنائها
بالهروي              عنه صرف فلما القضاء بحب ابتلى قد وكان شيخنا قال ماات، أن إلى

بالقلعة           البخاري قرئ فلما ماصابه وعظّم جزعه واشتد ًا كثير لذلك تألم
في            المؤيد السلطان له أذن حتى السر كاتب البارزي بن الناصري ساعده
يبدي            وصار المالكي وبين بينه الهروي يمين عن فجلس الهروي ماع الحضور

مان           يبدو ول الحنبلي المغلي بن العلء ويجاريه والحديثية الفقهية الفوائد
في               يقرأ ماا قدر يدرس المغلي ابن صار ثم كلماهما ماع فائدة يعد ماا الهروي
أسئلة            في أخاه الجلل رتب فحينئذ حفظّه مان ويسردأه البخاري مان المجلس

بالسؤال         الهروي ويخص ويستشكلها وجوابها أصلها ويحفظّه ماشكلة يبديها
والسلطان            قصوره اظهار كله هأذا مان والمرادأ ذلك مان الهروي فيضج عنها

رجله             وجع عليه غلب لما ثم بينهم؛ ًا جالس لكونه ويسمعه ذلك جميع يشاهأد
القضاء           باشر أنه واستفيض ماحلهم، على المطل الشباك في يجلس صار

الصديق             مان الهدية قبول مان اماتنع وانه الغاية إلى زائدة وعفة وافراة بحرماة
وتواضع             جانب لين ماع القضاء قبل إليه بالهأداء عادأة له مامن حتى وغيره

السعي              مان قاساه ماا شدة مان له تجددأ ماما ذلك ونحو والجاه للمال وبذل
الغضب            سريع الجتماع قليل النحراف كثير كان شيخنا قال فيما ولكنه عليه؛

انه             أضبط فما سنة عشرين قدر صحبته وقد قال بسرعة والرجوع الندم ماع
روجع             فإذا عليه فيبنى ًا شيئ ويفهم أولها يسمع بل فأتمها ماحاكمة عنده وقعت

وماا             قال نوابه، لحد المحاكمة وأرسل والصياح النزق أكثر فهمه ماا بخلف فيه
طرق              إذا كان انه بحيث مانه الفائدة تحصيل على أحرص لقيته مامن ًا أحد رأيت

ويحفظّه،               عليه يقف حتى ينام ول يهدأ ول يقر ل يعرفه يكن لم شيء سمعه
أنه              يذكر وكان المحبة حق العلم في ماحب الشتغال على ماكب هأذا ماع وهأو

سنة               في يعني أبيه حياة في حج وانه العربية، في اشتغال تقدم له يكن لم
فيها            النظّر أدأمان رجع فلما لفهمها زمازم مااء فشرب وسبعمائة وثمانين سبع

التفسير             في ودأرس والده ماات مانذ سيما ل يسيرة مادة في فيها فمهر
جمعة           يوم كل في بمدرسته المواعيد وعمل طولون ابن وجاماع بالبرقوقية

ًا              صالح عمل مان قوله عند وقطع أبوه إليه انتهى الذي الموضع مان ذلك وابتدأ
في              عليه القراءة ماع كان فانه للعبيد بظّلم ربك وماا فعليها أساء ومان فلنفسه

في            ويبحث مافيدة ًا دأروس ذلك جميع على يكتب البغوي تفسير في الميعادأ
ماا             مانه فن كل في ويبدي والزماخشري حيان أبي كلم في التفسير فنون
عمرو          جاماع في بالخشابية المعروفة بالزاوية دأرس وكذا الحاضرين يدهأش

في           وبالملكية وبالبديرية أبيه وفاة بعد الفقه في ثلثتها وبالبشتيلية وبالخروبية
وبالمدرسة            الثلثة عن له أبيه برغبة التفسير في طولون وبجاماع ًا أيض الفقه
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في          وبالشرفية الفقه في ثلثتها طولون ابن وجاماع والحجازية اللجيهية
وبالجمالية            أخيه ماوت بعد ذلك كل بها والميعادأ الحجازية خطابة ماع الحديث

الخشابية           والزاوية مانها كل في وعمل واقفها بتقرير التفسير في الممتجدة
ولي           بل حافلً اجلسا تبرعا كلهأما والمؤيدية الشاماية الباسطية في وكذا

يحضر           صار ولما الماوي بجاماعها التصدير ماع بدماشق البرانية الشاماية تدريس
الملقن           بن للسراج شرحه ماطالعة يدمان كان القلعة في البخاري لسماع

وماا             الرواة مان الصحيح الجاماع في ابهم مان أسماء ماعرفة على الطلع ويحب
المطالعة           بادأماان ًا كثير ًا شيئ ذلك مان فحصل الصحيح في ذكره جرى

لما           الفهام كتاب فجمع له وماذاكراتي به اجتماعي أوقات ًا خصوص والمراجعة
ًا             زائد ماطالعته مان استفادأه بما يختص فصلً فيه وذكر البهام مان البخاري في

ًا            كثير ًا شيئ فكان والشروح المبهمات في المصنفة الكتب مان حصله ماا على
مانه             الزدأيادأ في ويرغب الحديث في الشتغال مان فاته ماا على يتأسف وكان

ماعي             وقابله الباري فتح ماقدماة مان بالمعلق يتعلق فصلً بخطه كتب أنه حتى
ماحبة            الحديث فنون يحب وكان ماعجمه في قوله ونحوه به، لعجابه بقراءته

ًا              كثير لزماته وقد قال فيها يشتغل أن ويحب مانها ضيع ماا على ويأسف مافرطة
الحديثية            الفوائد مان ذلك وغير البخاري شرح ماقدماة مان ًا كثير عني وكتب

في           أوردأتها قد كثيرة بأشياء وطارحته والمنثور المنظّوم مان بأسئلة وطارحني
 النوادأر 

وغالب            قال أولدأي، استدعاء في بالجازة لي وكتب مادح فيه ولي المسموعة
اشتهر             وقد قال مانه وأسمعه بلفظّه يقرؤه كان فيه ويبحث يخترعه كان ماا

وسيرته            الفتوى رياسة إليه وانتهت والده وفاة بعد ًا خصوص ذكره وطار اسمه
بالفتاء              الله رحمه لشيخنا أذن مامن وهأو عنه يعفو والله بها نطيل فل ماشهورة
في             شيخنا وقال خطه، تحت أبوه كتب ثم والده كتابة قبل ًا قديم والتدريس

     : والتفسيرية      الفقهية دأروسه يحرر وكان خطه مان نقلته ماما آخر ماوضع
فيجيد؛             عليه فيتكلم كتبه ماا عليه يقرأ ثم ًا حفظّ التدريس ماجلس في ويسردأهأا

فكان            ذلك وماع والده؛ بكلم اشتغاله وجل مانظّوماة الفقه في ضوابط وله
ماحاكم             مان عليه يردأ ماا لكثرة الواقعات في بالتخريج يتعلق فيما عليه يزيد

بالستفاضة          الشهادأة فيها تسمع التي المااكن بالنظّم ضبطه وماما وماستفتي؛
فقال: 

ذكـر يفـيد السماع ان
شـهـادأة

لضبط نظّمت عدو في
ماحـرر

والنـكـاح ووقف نسب
وماـيت

ماـحـرر ولء المولـى وعتاقة

وعـزل القاضي وولية
سـابـع

النهـر وشرب تحريم ورضاع

للمعـدوم والتعديل والجرح
فـي

في به وقل الشهيد زمان
الشهر

والصدقات الزوجات وتضرر
وال

الظـهــر فـي كـذا ايصـا

والرشـد والسلم والكفر
الـذي

الـمـتـصـور للبالغ عرة هأو
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شـاعـا ان والحمل وولدأة
كـذا

بمـنـكـر ليس المجهول حرية

المرادأ قيل وقساماة
شـهـادأهأـا

كلم واعي مان للقرب
المخبـر

كلم إلى الجواز نسبماـتـقـرر خلفهـم فيه والملك
الكـثـر

بـد ل أن الجمهور ومارجح
ماـن

ول به فقل الفه حور
تستظّهـر

فيه ماا أحكام في والغصب
دأرهأم

كريه وجه في والدين
المنظّـر

الماام              شيخنا سمع انه الفضل أبي الحافظ شيخنا ابن الدين ولي الحافظ وكتب قال
الظّاهأر               الملك نعزي جئنا لما ينشد الدين جلل الفضل أبا ولدي سمعت يقول الدين سراج

 : ماحمد   بولده برقوق
ًا المظّفر أنت وللمعالـي حق

تـرقـى
تعيش تلقى ماات مان وأجر
وتبقى أنت

عن              الباء رواية مان فيكون ولدكم عن عنكم هأذا نروي له فقلت الوالي قال
        . وغير    مارتين أجرهأم يؤتون والذين ًا أيض البكان ونظّم انتهى نعم فقال البناء

واحد             غير ترجمه وقد ناهأض، لبن المؤيد سيرة وقرض عندي هأو ماما ذلك
علمه              كثرة في ماثله بعده يخلف لم انه له السلوك في المقريزي التقي فقال

به           ترماي عما والنزاهأة العفة ماع والعربية والتفسير وبالحديث وأصوله بالفقه
مامن          كان فلقد وبالجملة العبارة؛ وفصاحة الصورة وجمال السوء قضاة

      : اشتهر      وقد الحافظّة قوي ًا ذكي كان الفريدة العقودأ وفي الوقت، به يتجمل
بعده             يخلف ولم الفتوى رياسة إليه وانتهت أبيه ماوت بعد ذكره وطار اسمه
قضائه؛           في والعفة الفتاوي على الكثيرة الكتابة وسرعة الستحضار في ماثله

       : والده     عن وأخذ بالعلم الشتغال في نشأ الناصرية خطيب بن العلء وقال
صحبة            قدم لما حلب بجاماع ودأرس ًا عالم ًا فقيه صار حتى وحصل ودأأب

     : قاضي      السلم شيخ العلماة الماام شهبة قاضي بن التقي وقال السلطان،
بالفضل            واشتهر وتقدم يسيرة مادة في فمهر العلم إلى هأمته صرف القضاة

ذاك             اذ والمشايخ وتسعين ثلث سنة في دأماشق أبيه ماع ودأخل الحفظ وقوة
ويصوب            أبحاثه إلى ويصغي يعظّمه أبوه وكان صيته وعل فضله فظّهر كثيرون

الطلبة          وشغل والتدريس والفتاء والجتهادأ الشتغال على واستمر يقول ماا
ماع              دأماشق فيها قدم التي المرات بعض في جلس وقد القضاء ولي أن إلى

قال            مانه ماواضع على يتكلم فكان البخاري عليه وقرئ الماوي بالجاماع الناصر
وليته              قبل عليه كان عما نقص قد لكنه الدأراك سريع ًا ذكي ًا بليغ ًا فصيح وكان

والسفار            القضاء بسبب العلم مان نسيت مارة لي قال انه حتى القضاء
أنه              شيخنا عن نقل ثم ًا، كبير ًا عالم لصار شخص حفظّه لو ماا بسبب العارضة

مان             كان وانه النفوس في والده وعظّمة لذكائه صيت بالقاهأرة له كان قال
 . قلت          القاهأرة ماحاسن ومان الحفظ وجودأة الفهم سرعة في الدنيا عجائب

العلء             عن بلغني وكذا أبيه؛ مان ًا تصور أحسن كان أنه شيخنا مان وسمعت
 : الماام          الحفاظ على ذيله في الدين ناصر بن الشمس وقال القلقشندي،
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كان             الئمة مان غيره وعن أبيه عن حدثنا السلم شيخ القضاة قاضي الوحد
يناظر            رأيته السنادأ وعلوم والحفظ الجتهادأ في والده خلف الماة أعيان عين
وحفظ             الباء حرماة لزوماه ماع نفيسه مان يلقيه فيما وينافسه دأروسه في أباه

وقع            ماا بيان ومانها نفيسات تعليقات البخاري صحيح على وله العلماء ماراتب
العلم            كتاب ألفت وباشارته ماصنفات وعدة ونثر نظّم وله المبهمات مان فيه

عفة             عنده كانت أنه العيني وقال الوهأام، مان الذهأبي ماشتبه في وقع بما
البلدأ             ودأخل ًا أيض الناصرية خطيب ابن قال حوله مامن يسلم لم ولكن ظاهأرة

ططر           العساكر وأتابك المؤيد بن أحمد المظّفر صحبة مانها ًا مارار الشاماية
وقد              العسكر رجع حتى بها أقام بل دأماشق حينئذ جاوز وماا وعشرين أربع سنة

قدر            ماا بحيث الطريق في مارض له وحصل فصحبه ططر الظّاهأر تسلطن
وكان            ماحفة في ًا ماتوعك ال القاهأرة يدخل ولم بالسلطان العيد خطبة على

الخميس            ليلة إلى ًا ضعيف واستمر مانها شوال ثالث الربعاء ليلة في دأخولهم
أبيه            بجانب ودأخل الحاكم بجاماع الغد مان عليه وصلى فمات عشره حادأي
جوار            يعني الدين بهاء بحارة أنشأهأا التي بالمدرسة فسقية في وأخيه يعني
رءوس            على نعشه وحمل الغاية إلى غيره زادأ ماشهودأة؛ جنازته وكانت مانزله

وإنه              جوفه في عيناه غارت حتى يمت لم وإنه ًا ماسموما ماات انه ويقال الصابع
اعتراه              قد كان أنه شيخنا وأفادأ مارة، عشرين على زيادأة واحد يوم في صرع
القاهأرة             دأخل ولما كتموه صرع له وحصل العودأ في فلزماه قولنج بالشام وهأو

يوم              في الصرع عاودأه ثم أهأله عند ًا أياما فأقام الموكب في الركوب عن عجز
الربعاء              يوم مان العصر أذان وقت ماات أن إلى عاودأه ثم شوال سابع الحد

عليه           الصلة في وتقدم الخميس يوم ضحى عليه وصلى شوال عاشر
وكان             سم أنه ويقال حافلة جنازته تكن ولم أولدأه قدماه الديري بن الشمس

ًا              صالح عمل مان تقدم كما قوله إلى لبيه ًا تبع الجمع أيام مايعادأه في انتهى
ماحاسن             مان وكان غيره قال للعبيد بظّلم ربك وماا فعليها أساء ومان فلنفسه

 : يقول         ًا شخص سمعوا المغتسل على ووضعوه ماات ولما الدهأر
تربح لم أم ربحت الهوان بيعبعده مان العل رتب بع دأهأر يا

مان أردأت مان وأخر قدم
الورى

مانه كنت قد الذي ماات
تستحي

وإيانا،            الله رحمه بالتأليف ترجمته الدين علم القاضي شيخنا أخوه أفردأ وقد
جهوري           ًا بليغ ًا فصيح ًا حافظّ ًا مافنن ًا مافسر ًا أصولي ًا نحوي ًا ذكي ًا امااما وكان

جيد          الذهأن ماستقيم ماذهأبه لفروع ًا ماستحضر ودأقائقه بالفقه ًا عارف الصوت
اللحية           صغير أقرب الطول إلى بحمرة ًا ماشرب أبيض الشكالة ماليح التصور

الملوك            عند ًا جليلًماعظّم ًا ماهاب ًا عفيف ًا دأين ًا جميلًوسيم الشيبة مانور ماستديرهأا
الصالحين          في العتقادأ زائد الدماعة سريع القلب رقيق المحاضرة حلو

حلب            دأخل ولما حكايات والتحري التعفف في وله لهم الخضوع كثير ونحوهأم
قيل            حسبما بالنعمة ًا ماعترف فقال حاله عن وسأله الحلبي البرهأان به اجتمع

ماجلد           ألف مالكي وفي سكني وكذا غاية وزوجتي المناصب أجل وظيفتي
يكمل             لم تفسير تقدم فيما إليه أشير ماا سوى فمنها كثيرة وتصانيفه نقاوة؛

وماعرفة           الصغير الحاوي على وأخرى ًا أيض تكمل لم المنهاج على ونكت
في          وكتاب أبيه وترجمة القرآن وعلوم النبوية والخصائص والصغائر الكبائر



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

بخمسمائة           حفظّه مان لكل التزم وكان الصلي الحاجب ابن ونظّم الوعظ
على           وحواشي ماغربية أسئلة وعن يمنية أسئلة عن وأجوبة جمعيات وخطب

بالجازة           شيوخه عن شيخنا له وخرج ماجلدين في أخوه أفردأهأا الروضة
مانها            يحدث فكان ذلك في لسؤاله اجابة كراسة في المشهورة للكتب فهرستا

العلماء           عمدة الفقهاء تاج العلماة الماام وماولنا بسيدنا المخرج وافتتحه عنهم
مافيدنا             له خرج وكذا الئمة قدرة الماة مانجع العصر أهأل مافخر العلم أوحد

سمع           بالكثير وحدث ذلك، وغير عشاريات أربعين رضوان النعيم أبو الحافظ
ماتبايناته            في عنه وروى الدين ناصر وابن ماوسى كابن الحفاظ الئمة مانه

خلق             عنه لنا وروي أبيه عن بروايته عليه قرأه فيما عشر التاسع الحديث
ماما            لي وحكي والوالد البي والموفق خضر بن والبرهأان العلمي أخوه ومانهم

. قبله           بأبيه كاختصاصه خصائصه مان الجد وكان أشياء ترجمته في يدخل
 

عبد               بن عمر بن يحيى بن حسن بن الرحمن عبد بن عمر بن الرحمن عبد
اللخمي             النجم بن حفص أبي السراج بن هأريرة وأبو زيد أبو الزين المحسن

بالقبابي         - ويعرف الحنبلي المقدسي ثم القبابي الصل الحموي المصري
اشموم            قرى مان الكبرى للقباب ل حماة لقباب نسبة وماوحدتين القاف بكسر

الذهأبي           مانهم جماعة لمشي المقادأسة بعض به جزم وان بالصعيد الرماان
         . وأربعين    تسع سنة شعبان عشر ثالث ليلة في ولد أعلم فالله الول على

ابنه           ونشأ وخمسين خمس سنة في أبوه وماات المقدس؛ ببيت وسبعمائة
العشقي           علي الشيخ ورأى وجده كأبيه ًا حنبلي بالفقه واشتغل القرآن فحفظ

على           وأسمع الخرقة؛ مانه ولبس واستجازه البسطاماي الله عبد الشيخ شيخ
وابن             عمر أبي ابن والصلح والبياني أمايلة وابن الهبل وابن النجم وابن أبيه

ابن          الدين وناصر الشيرجي بن والعمادأ المحب بن والشمس السوقي
العلئي           الحافظّان مانهم آخرين في العجمي بن قاسم ابنة وزينب التونسي

المنبجي          الشمس والخطيب شهبة قاضي بن الشمس والفقيه رافع وابن
بن            وعمر أبوه الحطاب حسن بن علي بن وأحمد السرماري يوسف والجمال

التقي             له وأجاز آخرين، في وبكتاش واقش ياقوت بن سالم ابن وأحمد أرغون
والجمال         النحوي هأشام وابن السنائي والجمالن النشائي والكمال السبكي

المحرم           وأبو الخباز وابن القيم وابن والميدوماي الشريشي بن بكر أبو
بن          وماحمد المنبجي ماحمودأ الثناء وأبو العطار الدين وماظّفر القلنسي
الدين           وناصر الحموي عمر بن اسماعيل بن وماحمد الملوك بن اسماعيل

وابن           النووي صاحب النعماني البركات أبي بن ماحمد الذوات وفخر الفارقي
ابن            صاحب السعدي الكافي عبد بن الحق عبد بن وماحمد وغيرهأما خلكان

مان           وجماعة وغيرهأما الطبقات ماؤلف فرحون بن والبدر وغيرهأم العيد دأقيق
مامن            ًا جمع تاريخه في وأدأرج شيخنا له خرجها التي ماشيخته تجمعهم العيان
في            نباتة وابن وماغلطاي جماعة بن والعز والخلطي السبكي وهأم له أجاز

السماع            شيوخ في غيره ذكره وكذا أثبته ماا والصواب ًا سهو السماع شيوخ
القونوي           وبادأار عرام بن والتقي كثير وابن والميدوماي ماحمودأ أبو الشهاب
شيوخ           ومان وخلق المردأاوي الرحمن عبد بن وأحمد زباطر وابن الضرير

ًا           أيض والجازة بالسماع شيوخه أفردأ ومامن البهاء وأخوه السبكي التاج الجازة
الرحمن              عبد ابن ماحمد بن الرحمن عبد في ذكر له وسيأتي الدين ناصر ابن
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بالكبار           الصغار وألحق القدمااء عنه أخذ بالكثير حدث وقد سليمان، بن
المراكشي           ماوسى بن الجمال الحفاظ مان عنه أخذ ومامن بالجدادأ والحفادأ

البي           والموفق شرف بن اسماعيل والعمادأ عليه وانتقى الغرابيلي بن والتاج
فهد            بن والنجم القدسي العباس وأبو القلقشندي الكريم وعبد الوفا أبي وابن

قمر           بن كالشمس الرحالة مان وغيرهأم المرشدي الغني عبد الدين ونسيم
ًا            خير ًا شيخ وكان بها، انتفعت فقد ًا خير جوزي الجازة مانه لي واستدعى

ببيت           وظائفه مالزماة على ًا حريص والعبادأة التلوة على ًا حافظّ ًا مانور ًا ماتيقظّ
وهأو             عليه المواظبة على به يتعلق مان يحث وأهأله الحديث في ًا ماحب المقدس

مارة،             غير لنا أجاز وقال ماعجمه في شيخنا ذكره ورواية علم بيت مان
والخليل           المقدس ببيت سيما كثرة الن أصحابه وفي عقودأه في والمقريزي

ولو             عنه يروي مان يبقى ربما الزماان بقي وان شريف أبي بن كالكمال
       . الثاني      ربيع سابع الثلثاء يوم في ماات العاشر القرن مان العشر لنحو بالجازة
ونزل            الرحمة باب بمقبرة أبيه بجانب ودأفن المقدس ببيت وثلثين ثمان سنة

. وإيانا          الله رحمه دأرجة بموته المرويات مان كثير في الناس
ماحمد              والد البصروي عامار بن عمر بن العزيز عبد بن عمر بن الرحمن عبد

. ولده    عنه أخذ مامن
 . ماات            التي الله عبد أخو الملحاني الشمري عثمان بن عمر بن الرحمن عبد

. بزبيد        الناشريين ماقابر عند وقبره وعشرين خمس سنة
    . صاحبنا         بلديه عنه أخذ أبوه التي السمنودأي عيسى بن عمر بن الرحمن عبد

. أبيه        عن أخذه مامن وهأو الميقات السمنودأي الجلل
الموحدة          -   بفتح البيتليدي الحافظ عبد بن ماجلي بن عمر بن الرحمن عبد

ثم            ماهملة دأال وآخره ماكسورة لم ثم مافتوحة ماثناة بعدهأا التحتانية وسكون
هأذا  -            قبل المتوفي الله عبد أخو الكار ثم الوراق الكركي بن النسب ياء

الحافظ.             بن الشرف علي وأحضر وغيره الرضي بن بكر أبي علي سمع القرن
  . في           ماات ًا عسر ًا عاماي كان وقال ماعجمه في وذكره شيخنا عليه سمع وحدث

. عقودأه       في المقريزي وتبعه ثلث سنة شعبان
 

يحيى              أخو المكي الحوراني عمر بن أحمد بن ماحمد بن عمر بن الرحمن عبد
القرآن.            وقرأ بجدة وثمانمائة وثمانين ست سنة الولى جمادأى في ولد التي
الصحيح            بعض أخيه بقراءة بها علي وسمع بمكة الطلخاوي حسن الفقيه عند

. وغيره   المسلسل وماني
الكركي             المدلجي الزين بن التاج ماحمد بن ماحمودأ بن عمر بن الرحمن عبد

    . وسبعين      إحدى سنة ولد الكركي بابن ويعرف الشافعي الحلبي الصل
صديق            ابن علي وسمع ًا يسير أبيه على واشتغل بها ونشأ بحلب وسبعمائة

وتدريس           مادة حلب قضاء وولي الطلبة مانه سمع وحدث أيدغمش وابن
       . قضاء    ولي انه فقال إنبائه في شيخنا وذكره وغيرهأما والسلطانية العصرونية

مادة              القاهأرة سكن وقد مانها يتبلغ قليلة جهات بيده واستمر ترك ثم مادة حلب
السلطان             صحبة توجهي حين هأناك ولقيته بلده إلى ورجع حج ثم عني وناب

فالله             مارضية غير وأوصاف وخديعة دأهأاء ذا كان انه غيره وقال لولدأي، وأجاز
. عنه.          وعفا الله رحمه أربعين سنة رماضان في ماات أعلم
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يعقوب    -    -       بن أحمد بن علي بن كجعفر وماوحدة بنون عنبر بن الرحمن عبد
الفرضي          الشافعي القاهأري ثم البوتيجي العثماني الزين الرحمن عبد ابن

     . وسبعين       تسع سنة في ولد بكر أبو فسماه بعضهم وغلط بالبوتيجي ويعرف
يقول              كان فانه الصعيد مان بأبوتيج بعدهأا أو قبلها التي أول في أو وسبعمائة

سنة              وهأي برقوق الظّاهأر فيها مالك التي السنة في أبيه ماع القاهأرة دأخل أنه
الفقيه            مانهم جماعة عند القرآن فقرأ بأبوتيج ونشأ ماميز وهأو وثمانين أربع
ًا           أيض فحفظ القاهأرة وقدم التبريزي وحفظ الولياء مان وكان قال بركة
وتسعين          ست سنة في وعرض والرحبية والملحة الصلي والمنهاج العمدة

القاهأرة          وقطن له وأجازوا والدمايري الملقن وابن والبلقيني البناسي علي
الشمس            عن الفقه وأخذ التفهم على وأقبل بها فارتفق ماوسرة أماه وكانت

سواه            وماا الجبر بأنواعه والحساب الفرائض في به وانتفع عنه وأكثر الغراقي
وبالشمس           تصانيفه مان أشياء عليه وقرأ العمادأ بن بالشهاب تفقه وكذا

بل           البلقيني ومايعادأ البناسي دأروس وحضر وغيره الصول أخذ وعنه البرمااوي
العراقي            بن الولي بعد لزم ثم يحكيها كان لطائف عنه وضبط واستفتاه

مان             جملة عليه وقرأ وغيرهأا وأصول وفقه حديث مان جمة ًا علوما عنه فحمل
أمااليه             أكثر عنه وكتب آخره مان كراسين إل الفتاوي تحرير ذلك مان تصانيفه

والعجيمي            الشطنوفي الشمس عن النحو وأخذ به انتفع ماا بأحد ينتفع ولم
والزين           المطرز على وسمع البغدادأي السلم عبد العز عن ًا أيض والصول

والشهابين        الكويك وابن القدسي والشرفين والبناسي والهيثمي العراقي
والشمس          الله فضل وابن الحنبلي الله عبد والجمالين والواسطي الجوهأري

والتقي            الجزري ابن له وأجاز شيخنا، مانهم آخرين في الفوي والنور الشاماي
مان          جماعة وصحب وطائفة البخاري بن والعلء الحلبي والبرهأان الكرمااني

كلها             الفنون في تصانيفه اقراء في الولي له وأذن دأونهم فمن الصوفية أعيان
في            الغراقي قبله ومان والفتاء التدريس في ًا أيض والبرمااوي الفتاء في وكذا

حوانيت           بعض في بالشهادأة أولً وتكسب رآهأا؛ لرؤيا وثمانمائة ثمان سنة
تسع             سنة في البلقيني الجلل عن القاهأرة بأعمال القضاء في ناب ثم الحنابلة

الكتب           مان الكثير بخطه وكتب وغيرهأما، وشيخه الهروي عن ثم عشرة
تصانيف           مان كتب بل الولي شيخه تصانيف مان ًا خصوص وغيرهأا المطولة

استشار             انه لنا وحكى له، العتقادأ كثير فيه الرغبة عظّيم وكان جملة شيخنا
إلى              به، فأشار مانهم به يبدأ فيمن المشايخ على ولده بعرض أماره حين شيخه

أنه              بحيث كثير مايل إليه لشيخنا كان وكذا الجواهأر في أودأعته ماما ذلك غير
وقد               يسير بعد عادأ ثم مانزله ودأخل مانه فتناوله نقصه له يختبر ًا كتاب له أحضر
ذلك               لنا يحكي الشيخ كان حتى وقت أسرع في كثير قدر وهأو بخطه له أكمله

للتدريس         ًا ماتصدي الفاضلية بالمدرسة القاماة ولزم التعجب، سبيل على
في            وصار أخرى بعد طبقة عنه الناس وأخذ تلماذته فكثرت ًا لفظّ والفتاء

مانه           سمع بأشياء وحدث الفرائض، في ًا خصوص جملة العيان مان طلبته
وغيرهأما          والفرائض الفقه في دأروسه وحضرت جملة عليه وقرأت الفضلء
حريز           بن للحسام مارة واستجازني لي والتعظّيم في المحبة كثير وكان

إلى            ماخالفته أماكنني وماا تصانيفي مان ًا شيئ لفظّي مان سماعهما بعد ولنفسه
بأنواعه            والحساب بالفرائض ًا عالم وكان آخر، ماوضع في أوردأته ماما ذلك غير

المناسخات             مان كثير في به يستعين الولي شيخه كان حتى ذلك في ًا ماتقدما
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ساعة             ثلث في هأو يعملها ماثلً ساعة في أعملها التي المسئلة ويقول ونحوهأا
الفضائل           مان غيرهأما في ًا ماشارك الراحة، ماع الحصة بباقي النتفاع وأستفيد

بأدأعيته           والنتفاع به للتبرك ًا ماقصودأ والورع والزهأد والخير بالصلح إليه ًا ماشار
وحسن          الرجال بلقاء التاماة والخبرة والتواضع والنادأرة الفكاهأة حسن ماع

كرامااتهم          مان كثير وحفظ مانهم بالقادأماين للجتماع والمسارعة فيهم العتقادأ
ومازيد           أحواله غالب في السلف قانون على وماشيه باليسي والتقنع وأحوالهم

الجمالية           تصوف مان باسمه كان ماا لمباشرة ومالزماته العقل وتمام التودأدأ
بقنطرة          اللطيف عبد بمسجد كتدريس ذلك ونحو بالقانبيهية الحديث وطلب

السعداء            سعيد وماشيخة مارة الشافعية قضاء عليه عرض مامن كونه ماع سنقر
يكن            ولم المااكن ببعض دأرس نعم فأبى الجليلة الوظائف مان وغيرهأما أخرى

الخصال              هأذه ماع له تيسر وماا الستغابة مان ًا أحد يمكن ول الفتوي علي يكتب
وانقطع       بأخرة بصره وكف الحج  الحميدة

إليه           يتردأدأون وهأم واليأس عنهم القناعة ثوب ًا ماتدرع الناس عن بالمدرسة
عشري            ثالث الثنين ليلة في بيسير بعد ماات حتى وللزيارة وللعارية للقراءة

ماحمد             الشيخ بتربة والدته عند بالقرافة الغد مان ودأفن وستين أربع سنة شوال
ابن            أخذه الكبرى القرافة مان الحرار العباس أبي تربة جوار العريان الهللي
جم              جمع في الماردأاني بجاماع عليه صلى أن بعد أولدأه قبور عند هأناك حريز

عبد             به، ونفعنا وايانا اله رحمه فقده على وتأسفوا ًا كثير عليه الناس وأثنى
.          . يوسف   بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد ابن في عياش بن الرحمن

ماهملة         -    ثم بتحتانية اليدوني سرور بن سرار بن عيسى بن الرحمن عبد
في    -       ولد الصولي، الشافعي الصالحي الدماشقي ليدون نسبة نون وآخره

بن            الصلح علي الرابعة في وهأو وأحضر بدماشق وسبعمائة وستين سبع سنة
ابراهأيم             العز بن ماحمد بن الرحمن عبد الشمس الخطيب عمه وابن عمر أبي

المقدسي              الرحمن بعد الرشيد بن ماحمد مان وسمع عمر أبي بن الله عبد بن
سنة            الثانية جمادأى خاماس الجمعة يوم في ماات الفضلء، مانه سمع وحدث

. قاسيون     بسفح بالروضة ودأفن أربعين
ابن            ماحمد الشمس والد الشافعي الغزي سلطان بن عيسى بن الرحمن عبد

         . وخطب   والنحو الفقه عليه وقرأ للسبع ابنه عليه تل التي الشهير سلطان
الرباط             أو الكبرى إماا البيبرسية ماشيخة ولي انه قيل بل بغزة الجاولي بالجاماع

.       . الله    رحمه خمس سنة في ماات السادأات مان جماعة وصحب
القادأر               عبد بن الحق عبد الخير أبي بن القادأر عبد الفتوح أبي بن الرحمن عبد

ابن              الدين نور بن نصر أبو الدين ظهير السلم عبد بن ماحمد بن الحكيم
القادأر            عبد بن الله عبد بن أحمد عم الطاوسي البرقوهأي الدين ماخلص

وارتحل.           الكثير والده مان وسمع وسبعمائة وخمسين خمس سنة ولد الماضي
عبد              بن وأحمد عمر أبي بن والصلح أمايلة ابن علي فأسمعه دأماشق إلى به

عبد             بن الرحيم عبد بن ماحمد بن وماحمد رافع وابن والزيتاوي البعلي الكريم
قبل            له وأجاز وسبعمائة، وسبعين اثنتين سنة في وذلك خطيبها البعلي الوهأاب
ابن             عليه سمع وحدث وآخرون، واليافعي جماعة بن العز ستين سنة في ذلك

بن            الصمد وعبد النام رحلة السلم شيوخ بشيخ ووصفه إليه المشار أخيه
والعلم          بالمااماة ووصفه ماشيخته في الجرهأي العفيف وذكره الرحمن؛ عبد

سبع           سنة في بشيراز عليه سمع وانه العالي بالسنادأ والتفردأ والحديث
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سنة.            رماضان عشر سادأس الربعاء ليلة في بها وفاته وكانت قلت وعشرين
. الله    رحمه وثلثين احدى

. وستين            اثنتين سنة المحرم في بمكة ماات اليمني، فخر بن الرحمن عبد
أبو               الجلل الله عبد بن قاسم بن ماحمد بن ماحمد بن قاسم بن الرحمن عبد

التي           المالكي القاهأري الصل المحلي الزين المالكية نواب أحد ابن الفضل
مامن            المليجي، الرحمن عبد سبط وهأو قاسم بابن كسلفه ويعرف وجده أبوه

. خليل     الشيخ ماختصر على عرض
أحمد             واسمه بكر أبي بن ماحمد واسمه القسم أبي الشرف بن الرحمن عبد

بابن             كسلفه ويعرف المكي الهاشمي الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد التقي ابن
الشهير             المصري ابراهأيم بن ماحمد بن علي ابنة يراهأا مان ست وأماه فهد؛

         . سنة    صفر عشر ثامان الحد يوم ظهر قبيل ولد حلوة وبابن بالمصري جدهأا
وأسمع           النووي ومانهاج القرآن وحفظ بها ونشأ بمكة وثمانمائة وسبعين أربع

المسلسل           الثالثة ماجاورتي في ماني وسمع آخرون له وأجاز جماعة على
النصف              ونحو ختمه في ماؤلفي ماع البخاري تليها التي في علي قرأ ثم وغيره

فطن             ذكي وهأو ذلك، غير في ولزماني سائره سماع ماع الشفا مان الول
دأروس           ويحضر وغيرهأما الله عبد والسيد ماعمر السراج عند بالنحو يشتغل

وكتب              السعودأ أبي بن الخير أبي علي البخاري ماع الفقه في قرأ وكذا القاضي
بها           بالطاعون فمات وتسعين ست سنة رماضان في لمصر وسافر أشياء،

. الجنة           الله عوضه وتسعين سبع سنة الثانية جمادأى في ًا وحيد ًا غريب
 

    . الحنفية        امااماة في ناب المعيد الشمس سبط الله لطف بن الرحمن عبد
ثلث             سنة الحجة ذي في بها وماات المعيد، بن الشهاب خاله عن بمكة

وخمسين.
السقا           الصقيلي الشهاب بخادأم ويعرف سعيد بن مابارك بن الرحمن عبد

       .    . علي  للبيهقي النبوة دألئل سمع انه وأخبره رصوان الزين لقيه النبوي بالحرم
وغيره           شيخنا لبن وأجاز الباهأي النجم بقراءة والهيثمي والعراقي حاتم ابن

. ذلك       بعد وماات وعشرين خمس سنة في
وجيه               الوهأاب عبد بن بكر أبي بن أحمد بن ابراهأيم بن ماحمد بن الرحمن عبد

على            والد الحنفي المكي المرشدي المحاسن أبي الجمال بن الجودأ أبو الدين
وهأما            الدمايري الكمال ابنة حبيبة أم أماهما ماحمد الفضائل أبي وشقيق التي

         . عشري    رابع أو ثالث الثلثاء يوم سحر في ولد الماضي الول عبد أخوا
على            الخاماسة أول في وأحضر بها ونشأ بمكة وثمانمائة سبع سنة شعبان

الكتب         وتناول والمقاماات والعوارف المصابيح بعض الحنفي المعيد الشمس
في            سلماة وابن الجزري وابن المراغي والزين والده على وأسمع مانه الثلثة
ابن            ماخرجه بقراءة فهرسته والده على سمعه وماما جماعة له وأجاز آخرين

ًا           أيض ماوسى ابن تخريج ماشيخته مان والول المسلسل المراغي وعلى ماوسى
الحجة            في عليه قرأت وحدث أبيه دأروس قليلًوحضر واشتغل البطاقة، وجزء

بابن            اختصاص ماع الناس عن والنعزال الطواف كثير ًا خير وكان ًا، حديث الولى
   . يوم         في ماات للرزق ًا مارار الهند دأخل مامن الجماعة على وماداوماة قاوان

عصر           عليه وصلى بمكة وثمانين اثنتين سنة المحرم عشر سادأس الربعاء
. وايانا         عنه وعفا الله رحمه بالمعلة دأفن ثم يوماه
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ماحمد             أبو الزين لجين بن ماحمد بن ابراهأيم بن ماحمد بن الرحمن عبد
 . ولد          بالرشيدي ويعرف التي الله عبد أخو الشافعي المصري الصل الرشيدي

بن          وماحمد الميدوماي علي وأسمع بالقاهأرة وسبعمائة وأربعين إحدى سنة
وغيرهأما           زباطر بن وعمر أمايلة ابن ومان بالقاهأرة وغيرهأما اليوبي اسماعيل

والحساب          بالفرائض واشتغل أخيه، في سيذكر مان له وأجاز بدماشق
نيل          في تصنيف وله وغيرهأا والياسمينية والشنهية الجعبرية وشرح والمواقيت

ماعجمه            في وذكره شيخنا؛ عليه قرأ الفضلء مانه سمع ودأرس وحدث ماصر،
الفرائض              في طولى يد ذا ًا خير وكان عنه؛ وغيرهأما أخيه وابن هأو لنا وروي
حسين          أماير بجاماع والخطابة المااكن ببعض فيه الرياسة ولي والميقات

شهبة            قاضي بن التقي قال ًا، مااهأر يكن ولم حلوة ونغمته لقراءته وكانت
جمادأى            ثاني الثلثاء يوم في ماات عجيبة، أوهأام وفيه شرحه على وقفت

. الله            رحمه بالثاني عقودأه في المقريزي وجزم ثلث سنة الثانية أو الولى
بن              الشمس بن الزين دأاودأ بن اسماعيل بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد

بابن           كسلفه ويعرف وغيره الله عبد الجمال أخو الحنفي القاهأري الشهاب
الروماي.

 
خالد               بن سند بن عثمان بن العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد

عبد           أخو الشافعي القاهأري الصل البياري البدر بن الفضل أبو الجلل
     . سنة       صفر خاماس في ولد الماانة بابن كسلفه ويعرف وأحمد وماحمد اللطيف

أبيه            كنف في بها ونشأ القاهأرة مان البنودأ بخزانة وثمانمائة وعشرين ثلث
والنحو         الحديث وألفية والصلي الفرعي والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ

ابن             قواعد في وقرأ الله نصر بن كالمحب وطائفة وشيخنا والده على وعرض
أبي              على العربية في قرأ وكذا الطارقية في عليه أعرب بل والده على هأشام

والقاياتي           والونائي أبيه عند الفقه وحضر القلقشندي والعلء الراعي الله عبد
حتى             الصلي المنهاج عليه وقرأ ذلك وغير ًا تقسيم العلء فيه ولزم آخرين في

وغيره              النخبة شرح دأراية عنه أخذ حتى شيخنا لزم وكذا به انتفاعه جل كان
في             الكثير عنده حضر بل كزلبغا ابن على القرآن بعض وجودأ الكثير ورواية

ماسند             مان الختم الجزري ابن علي وسمع الصائغ بن الزين علي وكتب تجويده
الربعين            الطحان وابن بردأس وابن الصاحبة ناظر ابن علي قرأ بل الشافعي

علي           والبخاري الزركشي الزين علي وجميعه ماسلم مان شيخنا انتقاهأا التي
القراءة            مان وأكثر جماعة ابن ابنة سارة على دأاودأ لبي والسنن الصالحي
ابن           ابنة وعائشة الحلبي والبرهأان خير بن الكمال له وأجاز والسماع

واستقر           وغيره، فهد ابن باستدعاء وخلق الدين ناصر ابن والحافظ الشرائحي
في             تكلم وكذا لخوته شركة وغيرهأا التداريس مان باسمه كان فيما أبيه بعد

بعد          استقللً وبالشيخونية بالزنكلونية نيابة الفقه في ودأرس وغيرهأا الصالحية
ًا           مانسك عمل بل المنهاج في دأروسه على حينئذ وكتب البشيهي الشهاب

جمع            وكذا رأيتها ماا ماجلدات في جملة والتراجم الحوادأث مان وضبط ًا لطيف
شيخنا            له وأذن قليًل؛ ونظّم التذكرة شبه فوائد ماجلدات عشر على زيادأة
قارئ            وكان بعده فمن السفطي عن القضاء في وناب الفادأة في وغيره

عن              ًا عوض بالقلعة للقراءة قضائه أيام في عينه بل سنة كل في عنده الحديث
بل           النواب رأس بأخرة وصار السيوطي بالولوي عنها انفصل ثم البقاعي
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وعظّم             أشياء في مازهأر بن الزيني عن ناب وكذا ًا وقت الحكم أماانة عمل
مان             ابنتيه سوى ابنة ورزق هأناك وتزوج الرجبية في ماعه وحج به اختصاصه
تحت            والثانية به وابتلوا حجاج ابن تحت أكبرهأما القادأري المحب صاحبنا ابنة

للقضاء            وذكر وأربعين، ثمان سنة ذلك قبل حج وكان النصاري، للشرفي ابن
يصالح             وهأو أخيه عقب ثم السيوطي عقب بالجمالية له كتب وكذا مارة غير
لطيف            العشرة حسن والمداراة التودأدأ كثير العقل ماتين وهأو مانهما؛ كل في

. التعللت           عليه توالت ولكن الشكل ماقبول شيء على يبقي ل المحاضرة
ماحمد -             322 بن يعقوب بن القادأر عبد بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد

      . ثم      حسن بلديه على بالسبع تل البياع وابن الرزاز بابن ويعرف الديروطي
. السنهوري   جعفر على

الشريفي -           323 الحجازي علي بن أحمد بن ماحمد الجمال بن الرحمن عبد
.      . فهد       بن التقي على ًا سمع التي اللطيف عبد شقيق بمكة أبوه العطار
 . ماضى              فهد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد

. بكر       أبي بن القسم أبي ابن في
الجلل -             324 أحمد بن ماحمد بن يوسف بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد

القرآن           وحفظ ولد جده، والماضي أبوه التي السيرجي الدين أوحد بن
ًا           وسماع قراءة الفقه في البكري الجلل ولزم واشتغل جماعة على وعرض

والمباشرة            الفرائض في وتميز ًا أحيان إلي وتردأدأ له وأذن تصانيفه بعض وكتب
البيمارستان           في الجيعان بن الباسط عبد الزيني على يكتب كان بحيث

في           وتنزل وحج أشياء؛ الجيد بخطه وكتب براعته تزايدت ولذا بحضرته
وخطابة           التداريس بعض وفيها بعده أبيه جهات في استقر بل الجهات

الخميمي          شيخها ماع تنافر وقد بالبرقوقية المباشرة ومانها وغيرهأا الصالحية
عن              له بمانع ذلك يكن ولم بالبذل فغالبه فيها عليه سعى مان سلط بحيث

أزيد            بأخذه امايرآخور النظّر في شريكه أعلم مان دأس نعم بخدماته التظّاهأر
ولزم            البلقيني العلمي كابن المستحقين مان لغيره ماعه النزاع وجر كثيرين مان

ماجالس           فكانت وبالجملة الخميمي، دأخول له مازهأر بن الزيني ماساعدة مان
دأس             وقد وجمودأ سكون ماع ماكر على مانطو وهأو الحوادأث، في مابينة وكلمات

الحموي          وصاهأر الثقات وبرأه المنكرات بعض الوقات بعض في عليه
الواعظ.

 
قاضي -            325 العرشاني ماحمد أبو الدين وجيه أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد

            . بكر   أبو أخوه تعز قضاء في بعده واستقر وثلثين سبع سنة ماات عدن بعد تعز
بن              الولي عبد الفقيه بعده فولي بالطاعون تسع سنة في ماات أن يلبث فلم

الفقيه            أخيه ابن عاجلًفاستقر ًا أيض فمات مانه تنصل بعد الوحظّي ماحمد
. عليه         الثناء وكثر سيرته فحسنت الوحظّي دأاودأ بن ماحمد

بابن -          336 ويعرف الغرابيلي الدماشقي أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
وسبعمائة           وثمانين خمس سنة في سمع وماهملة بنون نمس تصغير النميس

عبد            بن اسحق يعلى أبي عوالي مان الول النصف الصامات المحب مان
وماات           الفضلء مانه سمع وحدث السكري؛ سعد أبي تخريج الصابوني الرحمن

. الخمسين  قبل
الشافعي -          327 القاهأري الصل الشموني أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
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قبل            الشمونين مان قدم جده لن المنهاجي له وقيل الباسطية نزيل المنهاجي
الملوي           شيخيه أحد بذلك فلقبه سنة في والمنهاج القرآن فحفظ بلوغه

بمكة.            غائب وأبوه وثمانمائة وثلثين خمس سنة الحجة ذي في ولد والدلصي
قدم              فلما الرحمن عبد فسمه ذكر لك يولد له يقول قائلً غيبته في فرأى

المقسي          الفخر عند القرآن فحفظ ونشأ غيره، بغيره سموه ووجدهأم
عن          الفقه وأخذ والشاطبيتين والتلخيص النحو وألفية الجواماع وجمع والمنهاج

البهجة           عليه قرأ الخواص وعن الكبير النسائي عليه وسمع النسابة السيد
وعلى            اللفية عليهما قرأ والبدي البغدادأي السلم عبد العز عن والنحو وأصلها

ابن            على وسمع آخرين في الفقه وأصول والبيان المعاني ماع الحاجبية أولهما
القديمة،           بالظّاهأرية البخاري في سمع وكذا وغيرهأما جماعة ابن وابنة الملقن

ابن               زاوية مان بالقرب أماه عند نزل قدم لما ثم سنة عشرين بمكة وأقام وحج
الله            عبد بحوش ودأفنت مااتت أن تلبث فلم الموسكي قنطرة في بطالة
إلى           حينئذ فتحول والزهأد الديانة مازيد ماع القرآن تقرأ وكانت المنوفي،
ًا؛            نادأر إل قبوله وعدم وتقلله تقنعه مازيد ماع بها النجماع ولزم الباسطية

لي             سؤاله وكرر ًا كثير رأيته وقد وفهم؛ فضل ماع الطباع سوء عليه والغالب
. بشأنه     أعلم والله أشياء عن

المكي -           328 الصل الكيلني العجمي أحمد بن ماحمد الجمال بن الرحمن عبد
غير.            طريقة على سنين ودأام للهند وسافر بمكة ماني سمع مامن الحنبلي

. هأناك       وتسعين سبع سنة في وهأو مارضية،
بن             خلف بن ماوسى بن حسين بن إسماعيل بن ماحمد بن الرحمن عبد

.    . الهمزة       في سلف بأبجد ويعرف ماكة نزيل البلدأري الجبرتي الحسين
 

بن -             329 علي بن الحسن بن علي بن إسماعيل بن ماحمد بن الرحمن عبد
بن              الله عبد أبي الشمس بن الزين سعيد بن صالح بن علي ابن إسماعيل
العلئي          الصلح سبط الشافعي المقدسي الصل القلقشندي الفداء أبي التقي

المذكورين            الخير وأبي الكريم عبد ووالد بكر أبي والتقي الرحيم عبد وأخو
     . اثنتين       سنة أوائل في ولد القلقشندي بالزين ويعرف ماحالهم في أبوهأم وكذا

الحديث           وأحب وغيره أبيه عن فأخذ المقدس ببيت ونشأ وسبعمائة وثمانين
لدماشق           وارتحل وجماعة، العلئي بن الشهاب خاله مان وسمع لطلبه وتوجه
ًا            رفيق الكثير الشيوخ مان جماعة عن وأخذ حجي بن الشهاب مان فاستمد

في            مانها مارة غير القاهأرة وقدم وغيرهأا، بنابلس سمع وكذا وغيره لشيخنا
الشهاب            أن حينئذ وأفادأ جماعة مان ولده بها حينئذ وأسمع وفاته سنة

شيخنا           فتنبه سنين عشر بالقاهأرة له وأن الميدوماي مان سمع الواسطي
بخطه،            الطباق وكتب صحيفته؛ في ذلك فكان عنه الخلق وأكثر وله وغيره

في             بلده مافيد صار ًا نبيه فاضلً ًا حاذق والعقل الخط حسن وكان شيخنا قال
ًا.            شهم النظّم جيد ًا كيس ًا ماتحرك الشكالة حسن علماة كان بل قلت عصره

السائل             فأعطى قطعة أو صابون لوح في سئل أنه بلغني الكرم في غاية
ودأرس            بالقصى وخطب وحدث وأفتى دأرس غيره؛ يملك ل أنه وحلف ًا دأينار

وأعادأ       والملكية والكريمية والقشتمرية والميمونية والخاصكية بالطازية
قيل            فيما فيه يتكلم القدسي العز وكان المقدس بيت مافتي وصار بالصلحية
على            ماعه التفاق بعدم المصريين على وأشار للهروي بلده في المنتدب وهأو
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تكلم              جزء تصانيفه ومان غفلة، على يأخذونه بل الناس أحفظ لنه حديث أو آية
سعادأ            بانت بها عارض وقصيدة مافيد البخاري على وتعليق الفاتحة على فيه

رضوان           الزين شيخنا مانه سمعها ماسلول العشاق على الجفون سيف أولها
سمعاه            وماما البي والموفق ماوسى ابن الحافظ مانه سمع وكذا عليه وأثنى

       . في      ببلده القاهأرة مان رجوعه بعد ماات الدماشقي أيبك بن لعلي ماقطوع مانه
بمامال            أسلفه عند ودأفن الخمسين يبلغ ولم وعشرين ست سنة القعدة ذي

فعادأه              الفطر عيد يوم في بثرة له طلعت ماوته مارض ابتداء وكان خلق وشيعه
مارفوع           عشر فخمسة وأربعون خمس عمري فقال شوال سلخ يوم بعضهم

قال             القعدة، ذي ماستهل فمات يوم بمرض سنة كل سنة وثلثون القلم عني
 : بالطاعون          ولد له ماات وقد نظّمه ومان عليه، وأسفنا شيخنا

ًا ماات لقد بغـير ماطعون
جـريمة

كنت الفدا شاءوا ولو صديق
 أفديه

ًا وكان مان للحديث صدوق
الصبـا

ًا طعنـوا فقد هأذا وماع تقي
فـيه

وقوله: 
بشرطه وفى قد ولد وليإلينا سر في الطاعون أتى

ًا مانه تحرز  إبطه تحت مان وجا فغافلهطفل وهأو خوف
وقوله: 

بحسنـه عني وغابإبـنـي ماات بطعنة
ًاأنفي رغم على جاءت أذنه خلف ومان أيض

وقوله: 
ًا ابني كان قد ًا غدا وقدسكر ماكفنـ

الهـنـا فيا لجنةماـسـير وانـه
 : الديري     بن الشمس في وقوله

ّله الدين شمس يا ًا يا ال  واحد مان أفديه عصره فيواحد
ّله كتاب فسر للواحـدي التفسير تنكر لالمنى نلت ال

 : الخطابة       جماعة بن الجمال ولي لما وقوله
ماحاسنها القصى وخطابة

بدت
البـاهأـي الجمل هأذا أتى لما

أن بعد المحراب واستبشر
انحنى

ّلـه عـبـد قام لما بالعودأ الـ

القاهأري -           330 ثم الكركي الزين اسماعيل المجد بن ماحمد بن الرحمن عبد
    . وهأو       الكرك مان قدم بالكركي ويعرف الماضي إبراهأيم الماام والد الحنفي

به            وتدرب القرآن حفظ في الطالب ورغبه الطلبة بعض فخدم الوجه صبيح
المشد            يشبك التابك بخدماة اتصل ثم المنسوب كتب بل ونحوه الميقات في
مان             جركسية جارية زوجه حتى به واختص أذن وكذا به وأم ماماليكه وأقرأ
وغيره          الطولوني بالجاماع الرياسة وباشر إليه المشار ابنه فاستولدهأا خدماه

الله            عبد والجمال الفوي على فيها وسمع ًا قديم الشيخونية صوفية في وتنزل
بقراءة          للداني التيسير الول على سمعه وماما كشيخنا وغيرهأما الحنبلي

بل            وعشرين سبع سنة في المقري عمران بن ماوسى بن ماحمد الشمس
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ماسند              الكويك بن الشرف على ًا أيض بها عشرة اثنتي سنة في ذلك قبل سمع
والمواظبة            الخير ماع ذلك كل وزار، وحج الكلوتاتي بقراءة للحارثي حنيفة أبي

بالشيخ            واحد غير مان الجايز في وصفه ورأيت والصفاء؛ والقيام التلوة على
في           حضر وربما القراءات قرأ فكأنه الحافظ المجودأ المتقن المقرىء الصالح

الكابر           فوق ويجلس به للبخاري القارىء ابنه كان حين السلطان ماجلس
      . عشر      رابع الخميس يوم في ماات الستدعاءات في أجاز بسمور خلعة ويلبس
وقد              ولده غيبة ماع كبير ماحفل في الغد مان عليه وصلى ثمانين سنة رماضان

. وإيانا     الله رحمه الثمانين جاز
الشيخ -             331 بن الدين وجيه الحسين بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد

. التي            ماحمد أخو المدني الصل المراغي الزين بن الفرج أبي الدين ناصر
. بالمدينة    ماني سمع مامن

 
ًا -             332 أيض بالجلل ويلقب الزين عثمان بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد

المولد            القاهأري الصل السخاوي الله عبد أبي بن الفضل وأبو ماحمد أبو
 . ولد          الباردأ بابن لقب وربما وأخويه المؤلف والد الغزولي الشافعي والدار

ونشأ            البلقيني، بحارة القرب وهأو بسنة قبلها أو ثمانمائة سنة في ًا تقريب
العمدة           وحفظ التجويد في به وتدرب السعودأي الشمس عند القرآن فحفظ

البيجوري          والبرهأان جماعة بن والعز العراقي الولي على وعرض والمنهاج
الشهاب          عند المنهاج في واشتغل أجاز مامن وغيرهأم البرمااوي والشمس

وحضر        وغيرهأم البوصيري والشمس بالفاضل ووصفه والبيجوري الطنتدائي
لنكتة            الفضل بأبي له والمكنى بالجلل له الملقب وهأو البلقيني الجلل عند

مان              ففهم يده وقبل رأسه فخفض اسمه عن سأله عليه عرض لما فإنه غريبة
باسمنا              سماك ماا فينا والدك ماحبة لول حينئذ وقال السم في له ماوافقته هأذا
الحناوي            عن النحو في وأخذ وطائفة وكنيتنا، كلقبنا ونكنيك نلقبك لذلك فنحن
ماسلم            بعض سمع بل جملة وغيره شيخنا على وسمع بعضهم عن والميقات

عبد               بن ماحمد ابنة عائشة بعضه أو سمعه جملة في له وأجاز الكويك ابن على
صوفية             في وتنزل الصائغ بن الزين على وكتب شتى، أمااكن مان وخلق الهادأي
الغزل            سوق في مادة بعد كوالده وتكسب الجهات مان غيرهأا وفي البيبرسية

في             واجتهد بيسير ماوت قبيل ماعي وجاور مارة غير وحج مارضية، طريقة على
صادأق            ًا دأين ًا خير الفهم فاضلًحسن وكان ضعفه؛ ماع والعبادأة والتلوة الطواف

وصولً           ًا ماتواضع ًا نصوح الزكاة في ًا ماتحري للماانة ًا ماؤدأي للعهد ًا وافي اللهجة
ًا           ماديم الشر عديم المعروف في ًا ماحب ًا ساكن ًا وقور قرابته وذوي لرحمه

القلب          رقيق بالتقصير ًا ماعترف التلوة كثير والعشاء الصبح سيما للجماعات
قاسم            كالزين أصحابه قدمااء مان ًا أحد لقيت ماا ًا واحد ًا لون الدماعة سريع

وإنه            جميل كل عنه ويذكر إل المرخم وابن النقيب الجرواني والسيد الحنفي
يسترجع             ل وربما نفقتهم في إليه يحتاجون لما اقراضهم في يتوقف يكن لم
والفروع            طيبة الصول قوله مان وحضوري غيبتي في يكثر السيد وكان ذلك

حجة             قدم لما فإنه أخوه الجلل وأماا البلقيني العلمي شيخنا قول ونحوه طيبة،
     . ليلة        الخير الثلث في ماات ًا صالح أبوهأما وكان وقال واعتنقه إليه قام السلم

المسجد             عن فيها ينقطع لم مادة توعكه بعد وسبعين أربع سنة رماضان تاسع
برحبة              الغد مان عليه وصلى فيه هأمته وعلو ذلك على لحرصه أسبوع نحو إل
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الكثرة             في ماثله شيخنا ماشهد بعد أر لم ماشهد في النصر باب ماصلى
التي           وأخيه أبيه عند البيبرسية الصوفية بحوش دأفن ثم والخفر والسكون

بقوله            يصفه كان الذي الحنفي قاسم الزين وحاولني عليه الثناء وكثر ذكرهأما
إنك              له وقلت فاستحييت غسله على يقف أن تشتهي ماا كل فيه سكردأان إنه

رحمه             الحسنة المرائي بعض له ورؤيت بهذا، يسمح ل فهو بمكان عنده كنت
. المعجم          في مابسوطة وترجمته الجزاء؛ أوفر عنا وجزاه وإيانا الله

 
رضوان -             333 بن ماسعودأ بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد

أخو       -  -    الشافعي المقدسي بالمهملة المري الدين ناصر بن هأريرة أبو الجلل
عاشر            ليلة في ولد شريف، أبي بابن كهما ويعرف وإبراهأيم ماحمد الكمال

ماع            وقدم لبيه تركية وأماه ًا تقريب وثمانمائة وستين ثمان سنة ًا تحقيق المحرم
في            إلي وتردأدأ قليلً واشتغل المنهاج وبعض القرآن في وحفظ القاهأرة أخويه

السمنودأي           والشمس البناسي على قرأ وكذا ًا دأروس مانها فقرأ الحديث ألفية
فيها            وصفته إجازة له وكتبت والفتاء، التدريس في بعضهم له وأذن وآخرين

السعيد          المجيد الصيل الجليل الفارع البارع الكامال الوحد الفاضل بالشيخ
والقريحة          السديد والسهم المجيد الفهم ذو الزكي الذكي الماهأر الباهأر

صدر          اماتحانه عند الرتبة والعلي أقرانه نخبة المنقادأة والسجية الوقادأة
بحث           قراءة قرأ وأنه هأريرة أبي الدين جلل المريدين خلصة المدرسين

التوضيح           في وتلبث واماعان وتثبت الزيادأة على يبديه بما وحث واستفادأ
الفضائل         في ماشاركته على بها استظّهرت الماكان بحسب والبيان

وحصل          اشتغل وقد ًا خصوص بالوائل فاهأمته حسن في بلحاقه واستبشرت
العلم             مان الله شاء لمن وتردأدأ وفصل أجمل فيما أخويه اعتمادأ على وعول
يديه            بين الطلبة جلوس أستكثر لم ولذا الكلم وطيب التأدأب بمزيد وتودأدأ

وللزيادأة           الطالبين لفادأة فليتقدم لديه تحقق ماا عنه النفوس بطيب وتلقيهم
المشتبه             به يتضح مان ماع به المذاكرة العلم فحياة المحققين ماع المذاكرة مان
هأداية            ثمرة بحوز الفوز رجاء للمسترشدين يعلمه بما الجواب عن يتأخر ول
النسان،             أوتي ماا خير مان فهما والتقان للتحري كله ذلك في ًا ماصاحب الضالين

. كتبته    ماا آخر إلى
ابن -              334 إبراهأيم بن يوسف بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد

ثم            الذروي النصاري الطاهأر أبي الجمال بن الفرج أبو الدين وجيه ماوسى
     . وتفقه      بها ونشأ بمكة ولد المصري الجمال بابن ويعرف الشافعي المكي

إليها            والواردأين ماكة شيوخ مان جماعة على وسمع وغيره ظهيرة بن بالجمال
الزبيري          والتقي اللغوي والمجد والبناسي السحولي الطيب وأبي صديق كابن
وابن            النشاوري له وأجاز البهنسي الله عبد ابن وماحمد ماثبت بن والشهاب

ابنة           وتزوج آخرين في العاقولي والغباث عرفة وابن والصردأى والمليجي حاتم
واشتهر           الفقه في بها الناس وأشغل ماكة وقطن المرجاني؛ النجم عمه

الحسن            بخطه وكتب جماعة به وانتفع ودأرس وتقدم شيخنا قاله كما بمعرفته
ًا           خير ًا دأين وكان للسترزاق مارة غير اليمن ودأخل والمهمات، كالروضة الكثير

وذكره             وغيره؛ فهد ابن التقي عنه كتب نظّم وله التخيل زائد للتكلف ًا طارح
 . ماات           شعر وله والعزل الفقه في وبرع بالعلماة، ووصفه عقودأه في المقريزي

. الله          رحمه بالمعلة ودأفن بمكة وثلثين أربع سنة رجب في
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التتائي -            335 الشمس الشيخ بن الزين بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد
.     . شيخنا   على سمع مامن البرقوقية نزيل المالكي

بن -              336 حميد بن الرحمن عبد بن أحمد بن حاماد بن ماحمد بن الرحمن عبد
المقدسي           النصاري الشمس القضاة أقضى العالم بن الزين تمام ابن بدران
ويعرف            الماضي حاماد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد الشهاب عم الشافعي

        . أبيه     عن وأخذ وسبعمائة وثلثين خمس سنة ولد لجده نسب وربما حاماد بابن
الحافظ           على سمع وكذا عرفة ابن وجزء المسلسل الميدوماي على وسمع

أبي            بن ماحمد بن ماحمد الدين ناصر وعلى تصنيفه الستقاماة جزء العلئي
الرماوي           التاج وعلى الطلق انتهاء إلى ماسلم أول مان التونسي القسم
القلقشندي؛            بكر أبو التقي عنه حدثنا وكذا عليه فقرأ شيخنا ولقيه وآخرين،

باختصار،           عقودأه في المقريزي ذكره المقدس، ببيت الصخرة قبة اماام وكان
. سبع    سنة في وماات

 
القاهأري -            337 ثم السنتاوي الزين فضل بن حجي بن ماحمد بن الرحمن عبد

    . سبع       سنة في ولد بالسنتاوي ويعرف التي ماحمد والد الشافعي الزهأري
وألفية         والصلي الفرعي والمنهاج ببلبيس القرآن وحفظ وثمانمائة وعشرين

كالخزرجية         ماختصرات مان وقطعا الحاجب لبن والشافية والحديث النحو
الفقه             في القاياتي عن وأخذ به انتفاعه جل كان حتى الزواوي الشهاب ولزم

وغير           وأصوله الفقه في المحلي الجلل وعن وغيرهأا والبيان المعاني وفي
وكذا            والتدريس، الفتاء في له وأذنا الفقه في والعبادأي المناوي وعن ذلك

والصول          النحو في طاهأر وبالزين فنون في والشرواني بالكافياجي انتفع
الجودأ          وبأبي وغيرهأما والبيان والمعاني الصول في الحصني الروماي وبالعلء

عن             الخذ في وغيره رافقه بل زكريا الزيني عن وأكثر والحساب الفرائض في
في             وأشياء البخاري وبعض مااجه ابن غالب عليه سمع حتى الرواية في شيخنا

والمنوي          القلقشندي والعلء رضوان والزين القاياتي على سمع وكذا الدراية
وتلقن           وطائفة، الظّاهأرية في البخاري وختم ًا أيض لدروسه وتردأدأ الديري وابن

على           الدمااطي المحيوي وصاهأر وبرع الغمري وصحب مادين الشيخ مان الذكر
طريق            سلوك ماع ذلك كل فصبر وأثكله إليه المشار ولده واستولدهأا ابنته
الفضلء         عن فأخذ للقراء وتصدى والعقل؛ والسكون والتواضع الستقاماة

يعقوب            باسكان ارتفق كما به فارتفق الجيش ناظر بن الكمالي عليه وقرأ
بيته؛            بجوار جددأه الذي المسجد علو أنشأه الذي بالبيت له المهمندار شاه

إليه             المشار الكمالي صحبة لها توجه وكان سنة ذلك بعد وجاور مارتين وحج
يلبث              فلم ورجعا عليه يقرأ وكان ماديدة المدينة في فجاور ماكة مان ماعه وبرز

وولي            هأناك الطلبة وأقرأ السنة بقية بمكة الترجمة صاحب واستمر ماات أن
الشرفية         بالتربة الحديث وقراءة العدة بغيط المعينية الجوهأرية ماشيخة

علي           وعرض ذلك، وغيره بالبردأبكية ًا ودأرس السجيني الشهاب ابن بعد قايتباي
ًا             واحد ًا يوما فقبله كميل بن الصلح ماوت بعد دأماياط قضاء زكريا الزين صاحبه
عبد            الجمال بعد السعداء سعيد ماشيخة في باستقراره لله وعوضها ترك ثم

وصار            بعضهم مان بالذهأب حتى فيها كثيرين جماعة سعي بعد الكوراني الله
ولكن             أعلى، هأو مان فوق جلوسه عليه أنكر وربما المشايخ ماع للتهنئة يطلع

وألفية             للبارزي الزبد مان كل على كتب أنه وسمعت أعلى، إلى نفسه طمحت
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عفيف             بن الله عبيد السيد أسئلة على كتب وأنه ًا شرح واليوسفية ماالك ابن
الماكان،             في وليس الفارض ابن ماسئلتي في أفتى مامن هأو بل الفقهية الدين

      . ثاني      الثنين يوم سحر في ماات الرجل ونعم كتابته يستحسن مان وسمعت
صلة            بعد بالزهأر المذكور اليوم في عليه وصلى وتسعين ست سنة المحرم

وجماعة           والستادأار هأو وشهد الشافعي الناس تقدم حافل ماشهد في الظّهر
. وإيانا    الله رحمه دأفنه

 
حسن -              338 بن يوسف بن ماحمد بن سعد بن حسن بن ماحمد بن الرحمن عبد

القاهأري            الزبيري القرشي البدر بن الدين ناصر بن الدين أوزين الدين تقي
    . الثاني        ربيع في ولد الفاقوسي بابن كهما ويعرف وأبوهأما ماحمد أخوه التي
عند           وجودأه القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وثمانين ست سنة

إليه            وحبب النحو في الغماري دأروس وحضر ماالك ابن وألفية الضرير الفخر
فاق           بحيث فيه فمهر بأهأله والجتماع كتبه ماطالعة وأدأمان التعبير علم

في              رأى أنه عليه قص لمن قوله تعبيره بديع ومان قلتهم على فيه العارفين
يزني              وهأو زوجة له أن مانهما يأكل وهأو ًا قرص الخرى وفي ًا رغيف يديه إحدى

على            فأحضره أبوه به اعتنى قد وكان وتاب، واستغفر الرائي فاعترف بابنتها
الشيخة            وابن المجد أبي وابن التنوخي عن الكثير اسمعه ثم حاتم ابن

وابن         والهيثمي والعراقي الحلبي الكريم عبد والقطب والسويداوي والحلوي
وحفيد          هأشام بن والمحب الحنفي إسماعيل والمجد المناوي والصدر الملقن

الذهأبي            بن هأريرة أبو له وأجاز آخرين، في العرياني والجمال حيان أبي
عرفة           وابن أيدغمش وابن سلطان ابن ابنة وخديجة العز ابن والشهاب

الله            يفتح وابن الموفق وابن الهزبر وابن الخراط وابن النحاس بن والكمال
أمااكن          مان وخلق العلوي والنفيس المقرىء ابن والشرف اللغوي والمجد
وتسعين،             ثلث سنة في مانها عليه وقفت ماا أقدم استدعاءات عدة في شتى

مان             علمته ماا له وخرجت الكثير عنه حملت الفضلء مانه سمع بالكثير وحدث
وغيرهأما            والصعيد الشام ودأخل المقدس بيت وزار حج وقد جزء؛ في ماروياته
اقتضاه              لمار أبيه وفاة بعد الفقهاء لزي تحول ثم الجند بزي بزبيد مادة وأقام

بسبب              أوذي بحي فيه خير ل ماا لنقل والتسارع يعنيه ل فيما بالخوض وعرف
ولكن            لسانه يتقي مامن صار حتى الناس لعراض بالتعرض عرف وكذا ذلك
مانه             السماع على الطلبة إقبال في ولمحبته ًا أخير هأذا كل في حاله تناقص

وماا           وماكابرته، تصميمه ماع للحاقه يلتفت فلم المرويات ببعض اسمه ألحق
ذلك               ماثل اعتمدوا ماا تقدم مامن الحفاظ كان وإن هأاذ بعد أحد كبير عنه أخذ
في             بينته كما عنهم المفيدين على هأو إنما العتمادأ لكون ماثله اسقاط في
           . ينقطع  ولم وستين أربع سنة رماضان خاماس الثلثاء يوم في ماات آخر ماكان

. وإيانا              ورحمه عنه الله عفا النصر باب خارج بتربتهم ودأفن يوماين أو يوم سوى
الشمس -            339 بن الفضل أبو علي بن حسن بن ماحمد بن الرحمن عبد

         . في   الميعادأ وعقد فاشتغل والده كنف في بالقاهأرة نشأ أبوه التي الحنفي
يرتق              لم ولكنه وماحبيه أبيه أتباع بعض حوله ودأار بعده ثم حياته في زاويته

   . ذي         في ماات السرسي العباس أبي عن أخذ مامن وأظنه ووجاهأته لناماوسه
ماجيئه           بعد بالوسطي الن المعروفة أروى بجزيرة وستين ثمان سنة الحجة

أبيه             بزاوية ودأفن عليه فصلى الغد بكرة مانها وحمل ًا ماريض البحري الوجه مان
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ًا            ظن ستين مان أزيد عن السباعين سويقة مان طقزدأمار قنطرة خارج وبجانبه
. غلط      وهأو ًا ماحمد المؤرخين بعض وسماه

340. اليماني -           التعزي البريهي المكسكي حسن بن ماحمد بن الرحمن عبد
          : فلما    حج ثم وغيره الفقه في برع باليمن الفضلء أحد إنبائه في شيخنا قال

. عشرين         سنة المحرم ثالث في قافل وهأو ماات رجع
341   . النور -         على سمع الحجار المدني حمزة بن ماحمد بن الرحمن عبد

. الكازروني   والجمال المحلي
الحمصي -            342 الشمس بن الزين ماوسى بن خالد بن ماحمد بن الرحمن عبد

      . وسبعين     سبع سنة رماضان في ولد بالفتح زهأرة بابن ويعرف الشافعي
النحو،          وألفية المنهاج وغالب القرآن فحفظ بها ونشأ بحمص وسبعمائة

أبي            على وسمع للحمصين ًا رفيق النورية طلبة في وتنزل جماعة على وعرض
فرعون            بابن ويعرف البعلي حسن ابن إبراهأيم بن الحسن بن إبراهأيم إسحق

عليه           فقرأت بحمص لقيته وحدث الحجار؛ على لجميعه بسماعه البخاري ختم
وابن             مافلح ابن والشمس رجب بن الزين عند أحضر أنه لي وذكر ماسموعه

 . ماات            ًا قوي ًا جلد وكان والده عند وباشر ذلك عن أعرض ولكنه الحنبليين التقي
. وستين     أربع سنة شوال في

 
بن -       -     - 343 سهوا سليمان شيخنا وسماه سلمان بن ماحمد بن الرحمن عبد

الصل           المروزي الشمس العلماة القاضي ابن الفضل أبو الزين الله عبد
وأبوهأما          التي ماحمد الشمس أخو الشافعي المنشأ الحلبي المولد الحموي

    . سبع        سنة ًا ظن ولد الخراط بابن ويعرف المنصورية خطيب الجمال أخت وابن
عليه            بالفقه واشتغل بها فنشأ حلب أبيه ماع وقدم بحماة وسبعمائة وسبعين

بن              أحمد بن أحمد جعفر أبي العز على الستيعاب ختم بها وسمع غيره وعلى
وطارح          الرائق البديع الشعر وقال فبرع الدأب وتعانى السحاقي؛ ماحمد

جكم             حلب نائب نادأم حين ًا خصوص أماره فراج الكابر مادح مان وأكثر الدأباء
أبيه            بعد حلب ألف وعمل الطنانة بالقصائد ومادحه به واختص عوض مان

كتابة               المؤيد أيام في ذلك بعد ولي وكذا الوظائف مان ماعه كان ماا إليه وأضيف
في              ذكره كما ًا جد فعظّمه حجة بن التقي بها توقيعه له وكتب بطرابلس سر

ًا            أيض ومادح القاهأرة وقطن عنها أعرض ثم بديعيته شرح مان التوجيه باب
الدين            ناصر أيام في النشاء كتاب في وقرر وجاهأته فزادأت ورؤساءهأا مالوكها

وصنف             النشاء، رياسة حجة بن التقي بعد إليه وأضيف بعده ثم البارزي بن
فاضلً           ًا أدأيب ًا حسن ًا إنسان وكان الرخيمة؛ والمثاني اليتيمة المعاني مانها أشياء

والسياسة           الكتابة وحسن والكياسة اللطافة في غاية والنثر النظّم في ًا بارع
كثير           النظّم بديع الموقعين أعيان في ًا ماعدودأ الباطن سليم الخلق ودأمااثة
مان            ًا كثير عنه دأونهم فمن الئمة كتب الناس مان النفور شديد المخترعات
عيه            وأثنى الناصرية خطيب وابن شيخنا عنه كتب مامن فكان ونثره نظّمه

المخترعات،           كثير الذروة في رائق شعر له وقال المراكشي ماوسى وابن
 : القائل             وهأو البي الموفق وماعه عشرة خمس سنة حلب في له لقيه وكان

لقد بشر فقيه أنا قال مان
فشر

ورق بـل جـلـودأ عندي

فـكـر بنـار احترق قلبيدأرسـهـا ماـن عتـق كتب
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شيخنا             وماعظّمها وثمانمائة ست سنة في بحلب الحلبي البرهأان مانه سمعها ظريفة وهأي
مان                أولها التي الجندي في بليقته في الجندي عمر سلك في انخرط قد الخراط وابن قال

الفضل               لكن التباع جودأ كان وإن أنه ولعمري شيخنا قال صدق لقد خلق ناجندي قال
شيخنا              وطارح ناظمها؛ لفظ مان لغالبها بسماعه خضر ابن شيخنا عن كتبتها وقد للمتقدم،

جيء                لما عمل وكذا أبدع وهأو شيخنا جواب ماع الجواهأر في أودأعته بنكام في بديع بلغز
مان            أنشدهأا بها اماتدحه قصيدة ًا ماأسور قبرس صاحب الفرنجي بحينوس برسباي للشرف

الشرف              مان نجدة بطلبة المغرب أهأل أرسل ولما عليه وخلع الدولة أعيان بحضرة لفظّه
صدقه                شيخنا وإن بمثلها يجيب أن أحد يقدر ماا والله إنه وقال طنانة بقصيدة ًا أيض أجابهم

 : بياض              أثر شفته على ماليح في قوله ماقاطيعه ومان ذلك، غير إلى ماقاله في
الثغر فوق صاغ والذي ول

خاتمه
في بياض صدق ذاك ماا

عقائقه
بـارقـه نور مان لمعة به أبقىقـبـلـه للـتـودأيع البرق وإنما

 : ماالك     بن يوسف في وقوله
لبن الدجى بدر بدا ولما
ماالك

مانه الصحب دأون تغشاه
 سناه

أخـاه إلـيه آوى يوسف إذاأتنكـروا إليه آوى وقد فقلت
ذكره           ومامن الستين؛ جاز وقد أربعين سنة المحرم ماستهل في ماات

بن             الدين ناصر بها يمدح لماية طنانة قصيدة عنه وأنشد عقودأه في المقريزي
 . ًا         مارار إلي وتردأدأ سنين صحبني الرجل ونعم قال البارزي

الفرج -             344 أبو الدين ناصر بن إسماعيل بن صالح بن ماحمد بن الرحمن عبد
البدر            وسبط التي ماحمد الفتح أبي والد الشافعي المدني الكناني التقي ابن
     . فسمع         بها ونشأ بطيبة ولد صالح بابن ويعرف فرحون بن ماحمد ابن الله عبد

الدر            وماصنفه الحق لعبد الصغرى الحكام مان جيدة قطعة لمه جده مان
جماعة           بن العز ومان ماسدي ابن وماسلسلت والملخص التقصي مان المخلص

وعبد             الخشاب بن وإبراهأيم الشماع بن والماين أبيه ومان قبا في له ًا جزء
وفي            له الحياء تخريج عليه قرأ العراقي والزين الكالديني يعقوب بن الرحمن

والبشر           الصلت ماؤلفه مان قطعة عليه سمع اللغوي والمجد لللفية شرحه
الهبل              وابن أمايلة ابن بعدهأا فما وستين خمس سنة في له وأجاز آخرين، في

وابن            البغدادأي والتقي الحسين وأخوه حبيب بن والكمال عمر أبي بن والصلح
عن            المدينة قضاء في وناب وجماعة والذرعي كثير وابن عقيل وابن القارىء
ذلك               تخلل ماا سوى ماات أن إلى وتسعين اثنتين سنة مان به استقل ثم قضاتها

والسيرة            ماشكور وكان والمااماة، الخطابة بها ولي وكذا مارة غير العزل مان
حدث            بالفضل فوصفه غيره وأماا شيخنا قال فيما البضاعة مازجى لكن ًا عفيف

عرض             حين المراغي الفرج لبي وأجاز فهد بن والتقي ابنه عنه روى قليلً
ثم.            بالروضة عليه وصلى بالمدينة وعشرين ست سنة صفر في وماات عليه

عقودأه           في والمقريزي ًا، جد باختصار إنبائه في شيخنا وترجمه بالبقيع، دأفن
وطوله.

الفرج -           345 أبي الشيخ خادأم المدني صبيح بن ماحمد بن الرحمن عبد
.     . بالمدينة   ماني سمع مامن بيته وآل المراغي

الدين -            346 ناصر المحدث بن الدين أسد طولوبغا بن ماحمد بن الرحمن عبد
        . وسبعمائة   وأربعين ست سنة الول ربيع في ولد الدماشقي التنكزي السيفي

عبد            بن الفرج وأبي الذهأبي الحافظ على فأحضره أبوه به واعتنى بدماشق
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عبد             بن وأحمد القرشية بن القادأر وعبد عمر العز بن على والبهاء الهادأي
عبد             بن بكر وأبي اليسر أبي بن إبراهأيم بن الرحيم وعبد المردأاوي الرحمن
وماحمد            نجم بن ماحمد بن ويوسف الماكسيني الغالب وعبد رماضان بن العزيز

ابنة            وفاطمة إبراهأيم ابنة نفيسة وعمتها زينب وأخته الخباز بن إسماعيل بن
بلوغه              قبل أبوه وماات الكثير، آخرين في العز ابنة وفاطمة ماحمد بن الله نصر
ماوسى               ابن الحافظ قاله كما ًا حضور إل سمعه ًا شيئ له نر لم ولذا السماع سن

بن             الحميد وعبد السلوي عمر بن وماحمد العطار إبراهأيم بن دأاودأ له وأجاز
ألحق           بل الكابر عنه وحمل وانفردأ بالكثير وحدث وخلق؛ القرشي علي

عنه            وأكثر عنه فأكثرا والبي ماوسى ابن بدماشق لقيه ومامن بهم، الصاغر
أسن             وقد وعشرين أربع سنة في بمكة شيخنا ولقيه زيد بن الشهاب ًا أيض

عليه             وسمع بإفادأته قمر وابن خضر ابن شيخنا استجازه وكذا أشياء عنه فأخذ
         . وهأو    بدماشق وعشرين خمس سنة القعدة ذي في وماات وبنوه فهد بن التقي

. الله     رحمه المقريزي عقودأ في
القاضي -            347 علي بن سليمان بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد

زيد               أبي الجماعة قاضي بن الله عبد أبي بن زيد أبو الدين وجلل الدين زين
الموحدة       -   بكسر البرشكي بابن ويعرف المالكي المغربي التونسي العدناني
 :      . صاحبنا      فقال أنبائه في شيخنا ذكره كاف تليها ساكنة ماعجمة ثم والمهملة

إلى            ورحل التنوخي، له وأجاز وجماعة عن ببلدأه أخذ الفاضل الرحال المحدث
وكان            قال المشايخ عن وحمل فحج عشرة ست سنة في ًا قديم المشرق

     . ركب       على ًا قاضي حج وقد انتهى الطباع كريم المجالسة لطيف الخلق حسن
في            وسمع البخاري في شيخنا لفظ مان وسمع وعشرين خمس سنة المغاربة

الدارقطني           سنن الكلوتاتي لفظ مان الفوي النور على وعشرين سبع سنة
به            وحدث المصافحة سند عن المكافحة طردأ سماه ًا جزء وجمع يسير بفوت
. الناشري            العفيف وكذا فهد بن التقي عنه روى ومامن الفضلء، مانه سمعه

قرأت             وقد مانها، وولده الفاسي ابنة وزوجته هأو وثلثين تسع سنة في ماات
      : جميع        سمع القبابي إن البرشكي قول نصه ماا شيخنا عن نقلً حسان ابن بخط

التصديق             سريع خلقه وحسن ذكائه ماع فإنه يعتمد ل البياني على ماسلم صحيح
به               فجزم به يوثق ل مامن ذلك تلقى فلعله أشياء في ذلك عله جربنا للمحالت

في               صنعه ماا إل فيه ذلك تقوية في يكن لم ولو الصالحين عادأة جرت كما
    . إلى         كلماه بآخر وأشار انتهى المصافحة في عليه كذب أو كذب الذي المعمر

. المكافحة   طردأ ماصنفه
 

بن -              348 بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد ماؤلفه ابن الرحمن عبد
       . وسبعين    خمس سنة الحجة ذي في ماات القاهأري الصل السخاوي عثمان

. الجنة      وإيانا الله عوضه طفوليته في
الدين -            349 ناصر القاضي بن ماحمد الله عبد أبي القاضي بن الرحمن عبد

الشافعي           المدني الكناني إسماعيل بن صالح بن ماحمد بن الرحمن عبد
     . المراغي       الفتح أبي على سمع ماحمد المعين ولده والتي ًا قريب جده الماضي

الخطابة            في وناب وغيرهأما والبشيطي صالح بن الفتح أبي عمه عن وأخذ
ماحمودأ           غير إنه ويقال وغيرهأما والقاهأرة لدماشق السفر مان وأكثر والمااماة

. وثمانين.      سبع سنة بعد ماات الطريقة
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عبد -             350 بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد
وأبوهأما           التي ماحمد أخو القاهأري الصل المليجي القادأر عبد بن الرحمن

تسع           سنة في بالقاهأرة رأيته بالشهادأة؛ وتكسب الزهأر أوقاف على وباشر
وثمانين.

ماحمد -             351 الخير أبي بن الرحمن عبد بن ماحمد السرور أبي بن الرحمن عبد
الحسني              زيد أبو الوجيه الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد الله عبد أبي بن

    . الول         ربيع في ولد الخير أبو وأخوه أبوه التي المالكي المكي الصل الفاسي
على           وسمع والرسالة والعمدة النووي وأربعي القرآن وحفظ بمكة عشر سنة

آخرين           في وشيخنا الجزري وابن طولوبغا وابن سلماة وابن المراغي الزين
الدروس           وحضر وغيرهأما الشرائحي بن والجمال الكويك بن الشرف له وأجاز

في             بها المنية فأدأركته وثلثين ثلث سنة في القاهأرة وأخيه والده ماع ورحل
. أبيه        وفاة بعد وثلثين ثلث سنة الولى جمادأى

بن -             352 ماحمد بن القادأر عبد بن ماحمد الخير أبي الجمال بن الرحمن عبد
 . سمع         الحجار بابن ويعرف الحنبلي المدني الجراني العدوي القرشي علي

. أبيه     ماع صديق ابن على
الدين -              353 أماين بكر أبي بن سعد بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد

وإبراهأيم           سعد أخو الحنفي المقدسي الديري بن الشمس بن الدين أوزين
        . ببيت   وثمانمائة عشرة سبع سنة شعبان في ولد أبوهأم والتي الماضيين

فحفظ            القاهأرة إلى أبيه ماع عشرة تسع سنة صغره في وانتقل المقدس
والتلخيص           النحو في والحاجبية الصول في والمنار الفقه في والكنز القرآن

العز            وعن والبيان والمعاني والنحو وأصوله الفقه أخيه عن فأخذ فيها وبحث
آخرين،           في فقط النحو البشيطي وعن والنحو الصول البغدادأي السلم عبد

بحيث            ونثر نظّم ماع بالبراعة وصف بل وشارك وفضل المنسوب الخط وكتب
الفضائل             في أخيه عن وناب شعره، على وغيره شيخنا وأثنى الدأباء في عد

عنه              هأو رغب ثم عنه له أخيه برغبة السورين بين الفخرية في دأرس بل
الجندي          بن الشمس بعد المهمندارية ماشيخة ولي وكذا الماشاطي للشمس
أبيه          كوظيفة هأناك الوظائف مان وغيرهأا والجوالي والخليل القدس ونظّر

عن          ًا عوض بالقاهأرة والجوالي السطبل نظّر في الستقرار ورام المعظّمية
كله،             ذلك تهيأ فما الجيش نظّر في الستقرار هأو رام حين البرهأان أخيه

مان            تمراز القدس ونائب هأو تخاصم لكونه وخمسين اثنتين سنة في واماتحن
وتغيظ           جقمق الظّاهأر فلماه السلح إبراز إلى وبادأر المصارع المؤيدي بكتمر
أولي             لسجن به ورسم النحاس الخير أبي بتأليب الحديد في وضعه بل عليه

ًا             أياما الترسيم في وبقي خلص حتى القلعة جاماع عن انفصل ماا ولكن الجرائم
أعيد               النحاس ابن نكب أن بعد ثم النحاس أتباع أحد ماحاسن ابن ولي أن إلى

ًا           رئيس والذكاء الحافظّة قوي وكان ماات، حتى والخليل القدس نظّر إلى
للتجمل           وإظهار وماكارم وشكالة عشرة وحسن الدأب في ذوق له ًا فصيح

أم             وأماه سيما حكيته لما أدأت وخفة طيش ماع بسببه الستدانة يكثر بحيث
وخمسين            اثنتين سنة شعبان في به اجتمعت والزهأو لنفسه الطراء زائد ولد،

 : قوله   عنه وكتبت
 أجله مان الخد لطف وازدأادأبـدا إذ خاله مان تعجبوا ل

ًا غدا الحسن فكاتب شكلـه في النقطة جودأ قدحـاذقـ
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            . عنه،   الله عفا المقدس ببيت وخمسين ست سنة الحجة ذي في وماات ذلك غير إلى
. البارزي              بن الكمال بعد السر كتابة في الترجمة صاحب سعى حين اقبرس بن وللعلء

الـقـدس إلـى وافى لمن أقول
ًا زائر

الفضل مان القصى إلى وصلت
 والخير

عـن وابعد الرهأاين بيع وبععـبـادأة فـيه ماـولك إلـى تقـرب
الـديرى

 .     . النون         ذي ابن في صالح بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد
عبد -                354 بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد

   . ثمان          سنة ولد الماضي الطيب أخو الناشري الفرج أبو الله عبد ابن الرحمن
وعكف           وغيرهأما الله عبد القاضي وأخيه أبيه عن وأخذ وسبعمائة وسبعين

ونكت           بمعرفته اليمن في انفردأ بحيث للنسائي المختصرات جاماع على بأخرة
تركه            ماا إلحاق وأصلها الروضة مان جيدة بتعقبات لمؤلفه شرحه وعلى عليه

أن               إلى واستمر ماثله المذهأب في يؤلف لم بأنه اعترافه ماع شرط أو قيد مان
ثم            ثمانمائة سنة في وحج البركة؛ كتاب ولخص المنية فأدأركته لليمان انتهى
بها             الحكام في وناب الكدراء جاماع خطابة وولي جماعة، العلم عنه وأخذ عادأ

ست              سنة رماضان في ماات حتى بها ودأام القمحة لقضاء نقل ثم أخيه عن
الفقه             مان ًا ماتضلع فائق وذكاء ثاقب فهم ذا وكان جده؛ عند ودأفن وعشرين

شعر         وله والعروض، واللغة والنحو والفرائض والتفسير والحساب والحديث
 : قوله        والميل والفرسخ البريد ماعرفة في فمنه جيد

الميل الفرسخ البريد ربع
ثلثة

ًا وألفان مايلنـا ألفان ثم خطو

. ماحالهم         في مانهم الله شاء مان ذكر أولدأ وله
السيد -                 355 ماحمد بن هأادأي بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد

ماحمد              العفيف أخو الشافعي المكي ثم اليجي الحسيني النور بن الفضل أبو الدين صفي
الشيخ.                ابنة وأماه العجم بلدأ مان بايج وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة الول ربيع في ولد التي

القري             الدراكاني كمال بن بكر أبي بن ماحمودأ الشرف السلف لثار المقتفي الصالح
أخي               العفيف بن العلء السيد عنه أخذ الذي أنس الدين ناصر أخت ابن الشافعي الشيرازي

العلوم              أخذ قيل فيما وعنه والده مان الحديث وسمع بايج الصفي ونشأ الترجمة صاحب
وفيه             الجرجاني السيد عن وبخراسان الفالي والعمادأ الفاروثي التاج عن ًا يسير أخذ وكذا

والزين             والده التصوف في شيوخه ومان الحلج يوسف الدين وجلل الحاتمي والزين نظّر
علمي             بين الجاماعين أحد الخوافي والركن مانه واسترشد ًا كثير ولماه تخرج وبه الخوافي

حكاية             وروى وغيرهأم القوصي الوهأاب عبد بن أحمد الدين سعد والسيد والباطن الظّاهأري
حجة              وكان السجستاني؛ أحمد بالفخر هأرماوز في واجتمع أيوب ابن بكر أبي عن المختطف

سنة              ماؤرخ استدعاء في له وأجاز المتصوفة بنقادأ الخوافي وصفه بحيث زماانه في الصوفية
الملقن            وابن والبلقيني العراقي والزين صديق وابن فرحون وابن التنوخي وتسعين ثلث

فما             ماصر بدخول وهأم بعلمائها واجتمع وحلب الشام ودأخل اللغوي، المجد مانهم وخلق
عنه               وأخذ المقدس بيت وزار الحرماين مان كل في مارتين وجاور حجات ست وحج أماكن،

أبيه              على يرجحه كان حتى بملزماته عنايته واشتدت ماحمد العلء أخيه ابن مانهم جماعة
وقال             والطاوسي أغزر بفنائه وارتباطي أكثر به انتفاعي كان ويقول ًا ولفظّ ًا خط العفيف
والحقيقة            الشريعة صاحب المنكر عن الناهأي بالمعروف المار واللهام الكشف صاحب فيه
بأخرة                وتورع أصحابنا مان واحد غير ولقيه الطريقة تلك في أخيه وماثل ماثله أجد لم ومان
وانجماع                 وورع زهأد ذا وكان لنا، استجازه أنه أخيه ابن لي ذكر لكن فيها والذن الرواية عن

بعد             حتى الجماعة ماع الخمس وشهودأ التلوة على وماداوماة جليلة وكراماات للسنة واتباع
صلة               بعد إل ًا دأائم يتعشى ل بحيث بالصلة والعشاء المغرب بين ماا واستيعاب سه كبر
الدهأر                صوم في يدخل ل حتى ًا واحد ًا شهر إل السنة وصوم ًا فطر أو كان ًا صوما العشاء
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ونظّم             حواشي وغيره السائرين مانازل على وعمل رسالة السنة أهأل اعتقادأ في وصنف
 : قوله    ذلك فمن القليل

 مالم مان يورث نوماا فكمتناماي ل ويحك نفس يا أل
وقوله: 

ًا يا هأناكا وصلت إذا يديه قبلهأناكا الحبيب نحو عازما
أربع             سنة الولى جمادأى عشر ثالث صلتها قبل الجمعة يوم ظهر في ماات

جوار            بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند العصر بعد عليه وصلى بمكة وستين
أخيه              ابن ورثاه الول ربيع في بيسير قبل ماكة قدم وكان الزبير بن ماصلب
مان            ترجمته في وعندي ببركاته، ونفعنا وإيانا الله رحمه ماراث بعدة العلء

. زيادأات    والمعجم الكبير التاريخ
بن -             356 البدر فرحون بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد

بابن             ويعرف التي الله عبد أخو المالكي المدني اليعمري الله عبد أبي المحب
 . السقا.           سليمان الربيع أبي العلم على ماسهر أبي نسخة سمع فرحون

الشمس -              357 بن ذر أبو الزين ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد
الثامانة           المائة في أبوه المذكور الحنبلي المصري الشمس بن الجمال بن

        . وخمسين    ثمان سنة رجب عشر سابع في ولد أبيه صنعة بالزركشي ويعرف
وأخبر          الفقهي والمحرر والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة

الهندي            والسراج السبكيين التقي وابن البقاء أبي بن البهاء على عرضه أنه
الكناني           أحمد بن الله نصر الدين ناصر الحنابلة وقاضي السنوي والجمال

وتفقه          أجازوه وأنهم الرهأوني ويحيى الحنفي الدين وأكمل العراقي والزين
ثم            وغيره الدجوي البرهأان على العربية في وقرأ وغيره المذكور الله بنصر

وقاضي             رجب بن الزين عن ًا أيض الفقه فأخذ الفتنة قبل دأماشق إلى ارتحل
نصر            الجلل له وأجاز القرشي الزين عند وحضر التقي بن الشمس الحنابلة

واسكندرية         نابلس ودأخل والتدريس، بالفتاء المحب والد البغدادأي الله
وبعده           القرن قبل وحج والخليل، المقدس بيت وزار وغيرهأا والصعيد ودأماياط

لما              لكن ًا كثير صغره في أسمعه أبوه وكان ترك؛ ثم ًا قديم القضاء في وناب
الشهاب            ظفر ثم كتبه جملة في أثباته فذهأبت كائنة لهم حصلت ماات

سعيد          نسخة في وستين خمس سنة ماسلم لصحيح بسماعه الكلوتاتي
أخذه            حتى إليه الناس فأرشد البياني إبراهأيم بن ماحمد الشمس على السعداء

وفي            بالجدادأ، الحفادأ ذلك في وألحق وغيرهأم العيان مان الغفير الجم عنه
الزين             وعلى حاتم بن التقي على سمع وكذا الكثير مانه سمع مامن الحياء

الحنابلة            تدريس في واستقر دأاودأ؛ أبي مان الختم وثمانين اثنتين سنة العراقي
بها           السماع مان وبالشيخونية واقفها مان فتحت ماا أول برسباي بالشرفية

ماا             عنه يحكي الحنبلي الكناني العز وكان وغيره الله نصر بن المحب عقب
ويجله             ًا كثير يحبه المغلي بن العلء كان وكذا وبديانته بل ماروءته في يخدش

ًا              ماالًعظّيم له اختلس الحداث بعض أن له شكا أن إلى الصلح فيه ويعتقد
ًا              جد الحال به نزل ثم ًا، فقير أظنه كنت وقال فيه اعتقادأه وقل العلء فمقته

الذهأن            جيد ًا ماتواضع ًا إمااما وكان ًا؛ كثير بها فارتفق الشرفية في استقر حتى
استروح             ولكنه تكمل لم تصانيف في ابتدأ أنه أخبر بل ًا ماشارك الفضيلة حسن

لم               ذلك وماع يكف أن كادأ حتى بصره قل كان وقد ًا خصوص عمره آخر في
إليه             تراجع ثم بغيره الدقيق في ويستعين الثخين الخط مان إل المطالعة يقطع
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ماذهأبه             على الفقه يدري كان وقال إنبائه في شيخنا ترجمه وقد بصره، بعض
   . ليلة           في ماات بصره وضعف بدنه صحة ماع ماصر ماسند الوقت هأذا في وصار

في           المقريزي وذكره بالقاهأرة وأربعين ست سنة صفر عشر ثامان الربعاء
. وإيانا     الله رحمه باختصار عقودأة

العريشي -           358 الشعري نشابة بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد
       . بأبيه    وتفقه وسبعمائة وسبعين أربع سنة ولد أبوه التي الشافعي اليماني

بأبيات             الثلثين بعد به اجتمع أنه الهأدل قال والده، وخلف ماور مافتي وبأحمد
. بها         الحكم في وينوب ومادرسها بلده مافتي وهأو حسين

بالمسجد -           359 الفراش العطار الحضرماي الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد
. فهد    ابن جردأه المكي

الدماشقي -            360 الماكسيني سلماة بن الله عبد أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد
        . عبد    الزين وعلى التائب أبي ابن على سمع كأبيه ورئيسه جاماعها ماؤذن

لي           أجاز شيخنا قال وحدث وغيرهأما ماشيخته الماكسيني ماحمد بن الغالب
عقودأه            في المقريزي وتبعه إحدى، سنة الولى جمادأى في وماات مارة؛ غير

. ًا     ماحمد جده سمى مان ورأيت
بن -              361 الله عبد ماحمد أبي الشيخ بن الملك عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد

المكي           الصل المرجاني البكري القرشي الفرج أبو الزين ماحمد بن ماحمد
الشاماي.         والشمس الكويك بن الشرف على بالقاهأرة سمع المالكي

بمكة            وفاته وأرخ فهد ابن وذكره ظهيرة بن كالشهاب آخرين في والزراتيتي
الزين            وأثبته البقاعي له وبيض وثلثين سبع سنة شعبان عشر حادأي في

. عنه    يؤخذ فيمن رضوان
 

الرحمن -              -362 عبد بن الله هأبة بن الناصر عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد
القاهأري   -         ثم المحلي الزبيري القرشي ماحمد أبو التقي بعده فيمن واختلف

المحلة      -      أهأل أكابر مان وكان والده ويعرف ماحمد الصدر والد الشافعي
الزبيرية    -         إلى نسبة بالزبيري وهأو الرياسة تاج بابن القراء ذيل في ترجمته

الجمال             عرض في بخطه الملقن بن السراج كتبه كما المحلة قرى مان قرية
إمالء               ماع العوام بن الزبير إلى ل شيخنا مانه وسمعه هأذا التقي بن الله عبد

      . وسبعمائة       وثلثين أربع سنة في ولد أعلم فالله إليه ًا نسب لهم الصدر ولده
به               يثق مان بخط قرأه أنه إنبائه في وقال ماعجمه في شيخنا قاله كما ًا تقريب

القرآن            فحفظ بها ونشأ بالمحلة وأربعين إحدى سنة القضاة في قال ولكنه
على           القراءات وقرأ بجماعة وتفقه فاشتغل القاهأرة قدم ثم وغيره والتنبيه

الله            عبد الموفق وصاهأر والميدوماي؛ الهادأي عبد بن الفرج أبا وسمع أبيه
والسجلت           الشروط في ماهر حتى التوقيع في وتدرب ابنته على الحنبلي

ناب             بل القضاة على وسجل طويلة مادة الموقعين ماع وجلس ذلك في وفاق
بن               البدر عن وكذا جماعة بن العز عن الضواحي مان عدة في ًا دأهأر القضاء في

الولى              جمادأى في غفلة حين على به استقل ثم وغيرهأا القاهأرة في البقا أبي
المناوي          الصدر على السلطان غضب حين وسبعمائة وتسعين تسع سنة

كل             مانها الحكم قاعة في الجلوس يلزم صار ثم العادأة على الصالحية وحضر
ًا،            وأياما ًا وشهر سنتين فأقام سرهأا باب مان للصالحية المجاور لبيته ويخرج يوم
يذماه           لم بحيث وتواضعه تأنيه وكثرة ماعرفته وتمام لعفته ماباشرته وحسنت
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كان             ماا لخراج وتعطل وثمانمائة إحدى سنة رجب مانتصف في صرف ثم أحد؛
فضلً             للنيابة صرفه بعد ماباشرته وتعذر بوليته تليق ل التي الجهات مان ماعه

أن              إلى خموله ودأام مانها، كفايته له تتحصل ل بحيث وظائفه وقلة التوقيع عن
ًا           يسير بهما فارتق والناصرية الصالحية في بتقريره البلقيني الجلل له سمح

سرهأا             باب مان يخرج ثم الدرس للقاء الصالحية فيدخل بيته مان يمشي وكان
أن              مارة غير فرج الناصر ورام يرجع؛ ثم ًا أيض بها الدرس للقاء الناصرية إلى

يجتهد            والجلل ماباشرته وشكر عليه الثناء مان سمعه طرق لما للقضاء يعيده
كالروضة             العلم كتب مان ًا كثير عطلته أيام في كتب وقد ذلك، إبطال في

التقاليد            أوراق في يكتب كان الورق شراء عن حاله لضيق ركائه والمهمات
كتب             التنبيه على ًا شرح صنف بل ًا، تعليق خطه كون ماع أشبهها وماا والمراسيم

حدث            وقد والتراجم؛ الحوادأث في شيخنا مانه ينقل ًا تاريخ وعمل قطعة مانه
مان           الخير والجزء المسلسل الشمني كالتقي وغيره شيخنا عنه حمل باليسير

        . ثلث    سنة رماضان ماستهل في هأرم وقد وماات ذلك وغير النجيب ثمانيات
 . وذكره          النصر باب خارج الصوفية بتربة ودأفن سنة ثمانين عن عشرة

فالتقي             أبيه على قرأ مامن قبلها المائة في ماذكور وأبوه عقودأه في المقريزي
. وإيانا      الله رحمه علم بيت مان

بن -              363 الوجيه أسعد بن الله عبد بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد
   . ذي         في ولده وجده أبوه التي المكي الصل اليافعي العفيف حفيد الجمال

بن             حاماد أبي على وعرضها النحو ألفية وحفظ بمنى وثلثين إحدى سنة الحجة
عادأ             ثم سلفه في لعتقادأهأم وأثرى الهند ودأخل وأربعين، أربع سنة في الضياء

.    . فهد            ابن أرخه عنه الله عفا وسبعين ثمان سنة صفر في بها ماات حتى لمكة
المكي -           364 الصل البربهاري الدين وجيه عثمان بن ماحمد بن الرحمن عبد

    . بمكة        عني أخذ مامن عثمان بابن ويعرف الحنفي العمر لعمل نسبة العمري
وغيرهأما           وماصر الشام ودأخل فهد بن النجم بصاحبنا واختص قليلً واشتغل

دأروس            في وتنزل بالعمر وتكسب لزماه الدين حميد الشام في شيوخه ومان
.        . وثمانين  اثنتين سنة رماضان في بمكة ماات وغيره يلبغا

 
الشافعي -             365 المصري بكر أبي بن أحمد بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد

    . سنة         أوائل في ولد الدأماي بابن ويعرف التيين علي وأخو الدأماي النور حفيد
القرآن          فحفظ ونشأ الصحراء؛ مان النجمية بالدوادأارية وثمانمائة وأربعين أربع
في          الجوجري ولزم جماعة على وعرض الجواماع، وجمع واللفية والمنهاج

النقيب            ابن لعمدة شرحه عليه قرأ وكذا الخير؛ ربعها وقرأ البهجة شرح
قاسم           ابن على البهجة ماتن وقرأ الهمزية البوصيري لقصيدة شرحه وسمع

والفتاء             ثانيهما زادأ القراء في مانهما كل له وأذن الفالتي عن ًا تقسيم وأخذهأا
وكذا          للنسائي الكبرى والسنن ماسلم صحيح النسابة الشريف على وسمع

ناب           بل بالشهادأة وتكسب التصانيف بعض ماني وسمع غيرهأما على سمعهما
سبطة            وتزوج مارة غير البحر في لمكة وسافر القرى؛ ببعض القضاء في

وتوجه             راحة لها يحصل فلم ماعه وأماها هأي وسافرت الكريدي النور ابنة الخالة
ففسخت             مالت أن إلى مافنق ول نفقة بغير مادة ودأامات النواحي وتلك لسواكن

بتلك             وتسعين تسع سنة أثناء في الن إلى وهأو المعامالة بمحمودأ وليس عليه؛
الخرقة           بلبس الفوي ماحمد الشيخ سند يستدعي فيها كتبه وجاءت النواحي
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. تمشيخ     كأنه مانه لبسها لكونه
العزيز -             366 عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد البركات أبي بن الرحمن عبد

.         . جماعة  وثمانمائة وثلثين ست سنة في له أجاز المكي النويري
أبي -               367 بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد

. الناشري               ماحمد أبو الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر بن الله عبد ابن بكر
واشتغل            وغيرهأا، زبيد بصلحية رماضان في به وقام صغره في القرآن حفظ
جيدة           قريحة ماع المستحسن والدأب الشعر عليه وغلب بالعلم بدايته في
زماانه            في ماوجودأ أشعر أنه الناشري العفيف فيه قال بحيث صاف وذهأن

وأنشد            ًا؛ أبد تكلف عليه يظّهر ل وضعه وسهولة مانطقه وحلوة شعره لعذوبة
 : أولها   قصيدة له

والعالي الجاه عريض بجاه
الشان

آل مان المختار ماحمد
عـدنـان

. وفاته   يؤرخ ولم
القاهأري -             368 ثم القمني الزيني بكر أبي بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد

          . وسبعين  تسع سنة الولى جمادأى ثامان الثنين يوم في ولد الكتبي الشافعي
. بالقاهأرة  وسبعمائة

الصبيبي -             369 ماحمد أبو الزين الناصر عبد بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد
الشفا           العلئي على وسمع بالصبيبة وسبعمائة ثلثين سنة ولد الحرماين، نزيل
وعلى          للنسائي الجمعة المالكي خليل وعلى الفراوي المنعم عبد وسباعيات
بعض            الكالديني يعقوب بن الرحمن وعبد الخشبي يحيى بن ماحمد بن ماحمد

ًا           رفيق البخاري صحيح فرحون بن والبدر سبع ابن وعلى للسهروردأي العوارف
وروى           بالمدينة؛ وسبعمائة وخمسين سبع سنة في المراغي بكر أبي للزين

وقت             على أقف ولم ماعجميهما في وهأو وابنه فهد بن التقي بالجازة عنه
وفاته. 

ابن -              370 ماحمد بن يوسف بن الواحد عبد بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد
الصل             الدكالي أمااماة أبي الشمس بن هأريرة أبو الزين الرحيم عبد بن يحيى
      . سبع      سنة الحجة ذي في ولد النقاش بابن كأبيه ويعرف الشافعي المصري

البلقيني         عن وأخذ المنهاج وحفظ بالعلم واشتغل وسبعمائة وأربعين
بن            إسماعيل بن ماحمد الدين ناصر مان بالقاهأرة وسمع قبلهما فمن والبناسي

الول        فعلى والبيان العسقلني والفخر والسنباطي والخلطي الملوك
ماشيخته          الخير وعلى الدارقطني بعض بعده الثلثة وعلى بفوت الصحيح
الحرم          أبي على سمع وكذا القاضي لسماعيل والزكاة العراقي تخريج

الطبري            النجم بن وأحمد اليمني سالم بن ماحمد مان بمكة وآخرين القلنسي
وابن            المردأاوي الشهاب له وأجاز بطلبه؛ واحد غير مان الثمانين بعيد وبدماشق
بعد            تلقاهأا تداريس صغير وهأو وولي ماعجمه في شيخنا قال وآخرون؛ الخباز

كثير            الرأي جزل وكان الناس، على وتكلم طولون بجاماع الخطابة وكذا أبيه
السعي            شديد الهمة عالي وماواعظّه خطبه في بذلك يصدع الحق في القيام

بأمار             ًا عارف سلكهم في ًا مانخرط الحديث أهأل في ًا ماحب يقصده مان ماع والقيام
استدعاء            في لولدأي أجاز وقد أصحابه؛ ويبر الزراعة مان ًا غالب يتكسب دأنياه
وحدث            دأرس أنه غيره وقال ًا، كثير يودأني وكان فوائده مان وسمعت ماحمد

بل            مانهم ًا ماحظّوظ للكابر ًا ماحبب النفوس في تأثير لوعظّه وكان سنين وأفتى
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الدولة            في بأخرة وعظّم والديانة النزاهأة ماع ظن وحسن اعتقادأ فيه للناس
         . الرأي  وجودأة اللهجة بصدق واشتهر إنبائه في شيخنا وقال ذكره واشتهر
خطبه          في بالوعظ والصدع الصراحة ماع بالمعروف والمار التذكير وحسن

ابن            مان إليها المشار الخطابة وانتزع والعاماة الخاصة عند وجاهأة له وصارت
مافضالًعلى          مالبسه في ًا ماقتصد وكان ماعه، فاستمرت السبكي البهاء

قال             ودأنياه؛ دأينه بأمار ًا عارف شأنه ماقبلًعلى مانزله في القاماة كثير المساكين
. انتهى             الله بعون ًا سريع ينجو ثم ًا مارار واماتحن الظّلم أهأل ماع حكايات وله

والبي           رضوان والزين ماوسى ابن وغيرهأم الحفاظ مان عنه أخذ ومامن
ًا           أماار وكان المقريزي قال فاماتنع، مارة غير بمصر القضاء عليه وعرض

صفد            قاضي العثماني وذكره الله، ذات في ًا قوي المنكر عن ًء نها بالمعروف
وخطيب           حسن بمدرسة البناسي ماعيد حسن شاب فقال طبقاته آخر في

  : ًا           فقيه كان شهبة قاضي ابن وقال لصغره، كأنه عليه ضرب ثم طولون جاماع
في            يكن ولم القبيح بالكلم لهم والمجاهأرة الظّلمة على الحط كثير ًا ماتصوف
في             الحنابلة اعتقادأ إلى ينسب وكان الخطباء، قاعدة على هأو إذ بذاك العلم

 : مانه        بوصية قبره على وماكتوب وأحادأيثها، الصفات آيات
جعلت الطريق بقارعة
قبـري

صـديق ماـن بالترحم لحظّى

أنـت الموالي ماولى فيا
أولـى

على يموت مان برحمة
 الطريق

عشرة             تسع سنة الحجة ذي عاشر الضحى عيد يوم الخميس يوم في وماات
أن             بعد مانه بوصية الطريق قارعة على القرافة باب خارج الغد مان ودأفن

وانتهاؤه           بالمصلى ابتداؤه كان حافل ماشهد في المؤماني بمصلى عليه صلى
عليه            يترحم بقبره يمر مان كل وصار البلقيني الجلل تقدماهم القرافة بباب

وذكره            ماوته، وبعد حياته في حيل صاحب كان الناس بعض قال حتى
. وإيانا          الله رحمه بها رثاه ًا أبيات وساق عقودأه في المقريزي

371. الحرم -             ماهندس المكي الوجيه عقبة بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد
وباشر            والعمارة بالهندسة ًا خبير العمائر في ًا كثير الناس يخدم ًا دأين ًا خير كان

      . ست       سنة الحجة ذي في ماات ًا وعقار دأنيا واستفادأ ترك ثم مادة ذلك
    . ماكة       في الفاسي قاله السبعين بلغ وقد شديد بني بخيف وعشرين

بن -             372 الدين وجيه عمر بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد
ويعرف           سيأتي كما أبوه الشافعي هأو الحنفي المكي الصل البلبيسي الجمال

          . ونشأ   بمكة، وثمانمائة عشرة سبع سنة الثاني ريع في ولد النحاس بابن كهو
ماالك          ابن وألفية والقدوري باشاراتها النووي وأربعي القرآن، فحفظ بها

أبي           على الفقه في وقرأ وجماعة القصرائي الماين على وعرض والملحة،
المرشدي           والجلل ثانيهما على النحو وفي الضيا ابني حاماد وأبي البقاء

وزار           وطائفة المراعي الفتح أبي على وسمع وغيرهأم، القادأر عبد والقاضي
سيما            فأثرى التجارة وتعانى ببلده، القضاء في وناب مارة غير النبوية المدينة

ولده            القادأر عبد القاضي زوج وقد بالمرضى، فيها يكن ولم المعامالت مان
        . الول    ربيع عشري ثامان الخميس يوم في ماات ماوته قبل واستولدهأا بابنته

بتربتهم            ودأفن الكعبة باب عند العصر بعد عليه وصلى وثمانين خمس سنة
. عنه             الله عفا وصيته في يحمد ولم وعاصبا وابنتين طائلة تركة وخلف بالمعلة
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373 . مامن -           الشافعي المديني السروي الزين علي بن ماحمد بن الرحمن عبد
على            البناء لتعليم وانتدب وفم ًا يسير واشتغل وشرحها النخبة في علي قرأ

. السعداء            سعيد صوفية مان وهأو كف بل ضعف لبصره وحصل وصلح خير
الدماياطي -             374 الشيخ ابن الزين الله عبد بن عمر بن ماحمد بن الرحمن عبد

    . جمادأى       خاماس في ولد الكعكي بابن ويعرف العجمي يوسف الجمال سبط
له           وأجاز ًا يسير واشتغل القرآن وحفظ وسبعمائة وسبعين ثمان سنة الخرة

آخرين             في المنجا ابن ابنة وفاطمة والبالسي مانيع وابن قوام وابن صديق ابن
ًا            ماحب ًا ماعتقد ًا ساكن ًا خير وكان أشياء، عليه فقرأت برشيد ولقيته الشامايين مان

.    . الستين   بعد ماات وأهأله العلم في
العطار -           375 المكي الرهأاوي عوض بن ماحمد الدين ناصر بن الرحمن عبد

           . ًا  ظن المحرم في بها وماات ماوسمها؛ في لجدة يتوجه كان مامن السلم بباب
إليه            فجيء الريح لصرف يستعمله ًا حلتيت طلب قد وكان وسبعين تسع سنة

فدفن            ماكة إلى وحمل مانيته فكانت شربه ثم بمرق فوضعه ًا غلط بأفيون
بمعلتها.

الله -            376 عبد بن ماحمد بن عيسى بن ماحمد الجمال بن الرحمن عبد
        . ونواحيه    بالطائف كان وباء في بأيام قبله ماات أبوه التي الطائفي السلماي

  . ابن          أرخه وأربعين ثلث سنة شعبان مان الوسط العشر في مانه بالسلماة
فهد.
بابن -            377 ويعرف وماحتسبها واليها المكي ثم غانم بن ماحمد بن الرحمن عبد

في.              له المأذون عجلن بن حسن بن القسم أبي السيد مان الحسبة ولي غانم
   . في           بمكة وماات وأربعين ثمان سنة في الدين عز بن المحب عن ًا عوض ذلك

. وستين    اثنتين سنة صفر
الجزائري -           378 الزين الرحمن عبد بن فاضل بن ماحمد بن الرحمن عبد

 . شيخ          فاضل بابن ويعرف ماكة مان الموفق رباط نزيل المالكي المغربي
وكان            ودأراية، رواية بها الثانية المجاورة في ولزماني ماكة قطن مافنن فاضل

عن.             يقصر ولم بمعلتها ودأفن وثمانين إحدى سنة العقدة ذي في ماات ًا خير
. الله   رحمه السبعين

فتح -              379 بن الدين جمال بن الدين ناصر الله فتح بن ماحمد بن الرحمن عبد
.     . بمكة     ماني سمع مامن ماكة نزيل الشافعي الشرواني الدين

    . أبو         جده فيمن ماضى الماكسيني سلماة بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
. الله  عبد

بن -             380 ماحمودأ بن مانصور بن شرف بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
ثم            الزرعي العجلوني الشمس بن الزين الله عبد بن ماحمد ابن توفيق

عجلون           قاضي بابن ويعرف واخوته الله عبد الولوي والد الشافعي الدماشقي
عنها             مارة وعزل السبكي التاج شيخه عن ًا نائب مادة ًا قاضي كان والده لكون

وقف            عمالة وباشر دأماشق قدم عجلون خربت لما ثم عادأ ثم بالخنائي
شهبة           قاضي بن التقي قال سيرته؛ فحمدت والوصياء اليتام ونظّر الحرماين

تسع             سنة شعبان عشر تاسع ليلة مان المغرب أذان وقت ولد أنه أخبرني
كان          مارض بأخرة له وحصل الحديث وسمع واشتغل وسبعمائة وخمسين

 . ماات           ماروءة ذا ًا ماتودأدأ الملتقى حسن ًا بشوش ًا خير وكان ًا، قاعد لجله يصلي
عليه             وصلى وثلثين سبع سنة صفر عشر ثاني العشاء بعد الثنين ليلة في
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. الله           رحمه الصغير بالباب ودأفن البخاري العلء الناس تقدم الماوي بالجاماع
 

بن -             381 الزين علي بن الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
هأناك            وسمع والخليل المقدس بيت وزار أبيه ماع وحج الكامالية، إماام الكمال

سنين،           وماجاورته بعده حجه وتكرر القلقشندي والتقي فهد ابن التقي على
ولما           أفهمهم فهو لخويه بالنسبة وفهم والمسيري، زكريا الزين عند واشتغل

ًا           شرع ماستحقها مان الكامالية الحديث دأار ماشيخة المعيني جوهأر له انتزع
ثم            وغيرهأما والبقاعي العبادأي ماعه وحضر دأرس صورة القاء في هأذا رتب
   : مان          سرت ماا وقيل النقيب لبن بدراهأم عنها أعرض أن إلى يستنيب صار
         . وكان    أحمد وأخوه هأو وتفاتن بمكة ماجاوراته كثرت وقد حرم إلى غل حرم

نحوه             أو عكاز على يمشي بها إقاماته جل وكانت وتسعين ثمان سنة بمكة
ماع            طلع مامن وأخوه وابنه زوجته وترك الموسم ماع ورجع اقتضاه لعارض

مان            أحسن فهو وبالجملة عنهما، يسأل فلم وتسعين تسع سنة وتخلف الركب
. بكثير  ذاك

إبراهأيم -             382 بن عمر بن الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
ويعرف  -    -       التي عمر والد الشافعي الدماشقي أسد لبني نسبة السدي الزين
         . ولقيه  سمعون ابن أماالي الشرائحي بن الجمال على سمع الجاماوس بابن

شهودأ               أحد كأبيه وكان وأجاز، غيره عنه أخذ وكذا ًا يسير عليه فقرأ فهد بن العز
. الله.       رحمه وسبعين ثلث سنة ماات دأماشق

الصل -           383 السمنودأي الكريم عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
      . ابن      بمسجد القاماة في أخاه خلف التي ماحمد الدين أصيل أخو الدماياطي
. بخير            ويذكر الله ذكر على المريدين لجمع دأماياط في المرقب تحت قيم

أبي -              384 بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد الضياء بن ماحمد بن الرحمن عبد
       . صديق    وابن المايوطي الجمال مان بها سمع المكي الصل الحموي المكارم

وقال           جماعة، مان السماع في والشام بمصر الفاسي التقي ورافق وآخرين
أصحابه            بحقوق الهأتمام كثير والصحبة الخلق حسن كان إنه ماكة تاريخ في
        . فيها    له يرجى طويلة علة بعد بمكة ماات والعبادأة القناعة كثير وخدماتهم

بيسير            فأزيد سنة خمسين عن عشرة خمس سنة شعبان في الكثير الثواب
. بالمعلة  ودأفن

بن -             385 ماحمد بن علي بن ماحمد الشمس بن ماحمد المحب بن الرحمن عبد
كسلفه          ويعرف وجده أبوه التي الشافعي القاهأري الصل المصري عيسى

         . وفهم  وغيرهأا بالشهادأة وتكسب وغيره شيخنا على سمع مامن القطان بابن
لجلها           سفره وتكرر الباسطية أوقاف في وتكلم مانهم بجماعة لخلطته التركي

مان            وغيره البديع القول هأناك وكتب قليلً وجاور حج بل وغيرهأا للقرى
   . البلدأ        في ماات وماباشراته شهادأاته في بمحمودأ وليس علي، وسمع تصانيفي

الله            عفا الخمسين قارب وأظنه بعدهأا أبو وتسعين إحدى سنة إماا الشاماية
عنه.
يوسف -            386 بن علي بن ماحمد المحب بن ماحمد البهاء بن الرحمن عبد

. الكازروني         الجمال وسبط الماضي الباسط عبد أخو المدني الزرندي
 

بن -             387 ماحمد بن الحسن بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
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زيد              أبو الدين ولي الرحيم عبد بن ماحمد بن إبراهأيم ابن ماحمد بن جابر
القاهأري           ثم التونسي الصل الشبيلي حجر ابن وائل ولد مان الحضرماي

    . رماضان    -     أول في ولد نون وآخره المعجمة بفتح خلدون بابن ويعرف المالكي
وماختصر         والشاطبيتين القرآن وحفظ بتونس وسبعمائة وثلثين اثنتين سنة

عبد             بن ماحمد الله عبد بأبي وتفقه النحو في والتسهيل الفرعي الحاجب ابن
سعيد            لبي التهذيب عليه وقرأ القصير بن ماحمد القسم وأبي الحياني الله

بن            ماحمد الله عبد أبي الجماعة قاضي ماجلس وانتاب تفقه وعليه البراذعي
الحديث            سمع الوادأياشي الله عبد أبي وعلى وعليه مانه واستفادأ السلم عبد

وبعضه           البلقيني البركات أبي على البخاري صحيح سمع أنه بخطه وكتب
. انتهى           الوادأياشي على ماسلم وصحيح السلم عبد ابن على والموطأ بالجازة

المكتب            عن ليعقوب ًا أيض ختمة قرأ بل ًا وجمع ًا إفرادأ السبع القراءات وأخذ
الشاطبيتين            عليه وعرض النصاري نزال بن سعد ابن ماحمد الله عبد أبي

وأبي            الحصاري العربي بن ماحمد الله عبد وأبي والده عن والعربية والتقصي
عبد              وأبي الزواوي الشواس بن ماحمد الله عبد أبي والمقري بحر بن الله عبد
أبي               عن أخذ وكذا به وانتفع الشبيلي الله عبد أبا العلء ولزم القصار بن الله

شيخ            البلي إبراهأيم بن ماحمد الله عبد وأبي الحضرماي المهيمن عبد ماحمد
ذلك          وأخذ والخط الكتابة وأماور بالدأب واعتنى وآخرين، بالمغرب المعقول

وشعر           العلم وحماسة المعلقات وحفظ جميعه في وماهر وغيره أبيه عن
بالخدم            وتعلق للمعري الزند وسقط المتنبي شعر مان وقطعة أوس بن حبيب

ثلث            سنة في توجه ثم تونس؛ صاحب عن العلماة كتابة وولي السلطانية
نحو             واعتقل اماتحن ثم عنان أبي سلطانها يدي بين فوقع فاس إلى وخمسين

المظّالم،              في النظّر وكذا عنان أبي أخي سالم لبي السر كتابة ولي ثم عاماين
وتلقاه             وستين أربع سنة الول ربيع أوائل في غرناطة فقدم الندلس دأخل ثم

إلى            رسوله وكان ماجلسه، أهأل في ونظّمه قدوماه عند الحمر ابن سلطانها
ثم            إليه، ندب الذي بالمار وقام وحمله وأكرماه فعظّمه باشبيلية الفرنج عظّيم

مادة؛             ماملكته تدبير صاحبها إليه ففوض بجاية إلى وستين ست سنة في توجه
مان             توجه ثم مادة العرب بوادأي وأقام صاحبها باستدعاء تلمسان إلى نزح ثم

ذلك            وماع قدوماه قبل صاحبها وماات الطريق في فنهب فاس إلى بسكرة
بها              فأقام تلمسان إلى رجع ثم الندلس إلى توجه ثم سنتين، قدر بها فأقام

مان             بها فأقام تونس إلى ثمانين سنة رجب في ارتحل ثم أعوام، أربعة
ثم             اسكندرية، إلى البحر فاجتاز له فأذن الحج في استأذن أن إلى شعبانها
وتلقاه              إليها عادأ ثم فحج وثمانين أربع سنة القعدة ذي في المصرية الديار قدم

الزهأر           بجاماع للقراء تصدر بل إليه والتردأدأ مالزماته وأكثروا وأكرماوه أهألها
في            برقوق الظّاهأر قرره أن إلى به فاعتنى الجوباني الطنبغا ولزم مادة

الخرة           جمادأى في المصرية بالديار المالكية قضاء ثم بمصر القمحية تدريس
دأخلوا             لما القضاة مان لحد يقم لم بحيث للناس فتنكر وثمانين ست سنة

أعيان              مان كثير في وفتك الجملة، في عليه عتبه لمن اعتذاره ماع عليه للسلم
إنسان           على غضب فإذا الزج ويسميه بالصفع يعزر وصار والشهودأ الموقعين
وليته             بلغهم لما المغرب أهأل إن ويقال رقبته، تحمر حتى فيصفع زجوه قال
عرفة            ابن قال بحيث المعرفة قلة إلى المصريين إلى ونسبوا تعجبوا القضاء

ذلك،             مان بالضد عددأناهأا هأذا وليها فلما المناصب أعظّم القضاء خطة نعد كنا
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لربع              الربعاء يوم في فجأة ًا قاضي ماات حتى ذلك له وتكرر أعيد ثم وعزل
بمقابر             ودأفن شهر ودأون سنة وسبعين ست عن ثمن سنة رماضان مان بقين

انفصاله             أيام في العسكر ماع ودأخل عنه، الله عفا النصر باب خارج الصوفية
أكرماه             أن بعد مانه وخلص وخادأعه به اجتماعه فقدر تيمور لقتال القضاء عن

عن             مانفصل ًا أيض وهأو وثمانين تسع سنة في ذلك قبل حج وكذا وزودأه؛
وباسطهم          ماعهم خلقه فحسن عزلته بعض في كثيرون ولزماه القضاء

ولم             المغربي زيه يغير لم ذلك وماع ماعهم وتواضع للكابر هأو وتردأدأ وماازحهم
في            واستكثر شيء، كل في المخالفة لمحبته البلدأ هأذه قضاة بزي يلبس
ولياته             أول في مانه كان ماا عكس والشهودأ والعقادأ النواب مان ماراته بعض

ثلث              سنة المحرم في انفصاله بعد وطلب به، عليه شنع ماا أحد ذلك وكان
عليه         وأساء للخصوم فأقاماه الكبير الحاجب إلى  وثمانمائة

ماا              الهأانة مان عليه وحصل له حقيقة ل أكثرهأا كثيرة بأماور عليه وادأعوا القول
          . الصالح   بقبة الفقه تدريس وكذا ًا وقت البيبرسية ماشيخة ولي وقد عليه مازيد ل

عنه          رغب ثم بالصرغتمشية الحديث وتدريس ماات أن إلى بالبيمارستان
         . بعض  في أنه البشبيشي الجمال فقال جماعة ترجمه وقد التفهني للزين

وماعاشرة          المطربات سماع مان وأكثر البحر على بالسكن تبسط ولياته
قال            عليه الشناعة فكثرت للتخليط ينسب أماردأ أخ لها امارأة وتزوج الحداث

الكبير             الستادأار عند شهد أنه حتى بالناس الزدأراء مان أكثر ذلك ماع وكان
في              عنه يشتهر ولم قال له المتعصبين مان كان أنه ماع يقبله فلم بشهادأة

يعني             وخور وعجز مافرط بلين ماراته أواخر في باشر وأنه الصيانة إل مانصبه
المؤرخين              بعض رؤيته حين يتلو يديه بين راكب وهأو نوابه بعض سمع أنه بحيث

اعتذر                وقد له وقال ماعاتبته على يردأ فلم له ماردأ فل ًا سوء بقوم الله أرادأ وإذا
قال              البساطي، الجمال ذلك تبلغ أن أردأت إنما مانه يقبله لم بما له النائب
ماعزولً           كان إذا العشرة حسن الصورة جميل ًا مافوهأ ًا فصيح كان البشبيشي

      . عنه          حكاه فيما الخطيب ابن وقال يرى ل أن ينبغي بل يعاشر فل ولي إذا فأماا
عالي:            المجلس وقور المجد أصيل القدر رفيع الفضائل جم فاضل رجل شيخنا

البحث            شديد المزايا ماتعددأ ونقلية عقلية فنون في ماتقدم الجأش قوي الهمة
مافاخر           مان مافخر العشرة حسن الخط بارع التصور صحيح الحفظ كثير

يصفه              فلم ذلك وماع الكهولة حد في وهأو ترجمته في كله هأذا قال المغرب،
نظّمه،              مان ًا وشيئ الدأب في تصانيف له ذكر وإنما بعلم ًا أيض شيخنا قال فيما

النقد               جيد كان أنه ماع كتمانه في يبالغ وكان فيه بالماهأر يكن ولم شيخنا قال
ماعرفة           له الشرعية العلوم عن عرى فقال الركراكي عنه وسئل للشعر؛

مان             أماتع وهأي المنتهى إليها ماحاضرته ولكن فيها تقدم غير مان العقلية بالعلوم
       . لم   ماقدماته تاريخه وصف في المقريزي وقال الغماري الشمس ماحاضرة

والعلوم             المعارف زبدة هأي إذ مانالها ماجتهد ينال أن لعزيز وأنه ماثالها يعلم
حقيقة          وتعرف الشياء كنه على توقف والفهوم السليمة العقول ونتيجة

بلفظ            ماوجودأ كل أصل عن وتنبىء الوجودأ حال عن وتعبر والنباء الحوادأث
وصفها              وماا شيخنا قال النسيم، به مار الماء مان وألطف النظّيم الدر مان أبهى

فيه           ماسلم الجاحظّية الطريقة على بالكلم والتلعب بالبلغة يتعلق فيما به
بعض                دأون بعض في إل قال كما المار فليس ذلك على زيادأة به أطراه ماا وأماا
كان              وقد قال بحسن، ليس ماا ًا حسن ترى حتى بزخرفها تزين البلغة أن غير
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عن             سألته فلما مانه الغض في يبالغ الهيثمي يعني الحسن أبو الحافظ شيخنا
في               عنهما الله رضي علي بن الحسين ذكر أنه بلغه أنه لي ذكر ذلك سبب

ابن             بلعن أردأفها اللفظّة بهذه شيخنا نطق ولما جده، بسيف قتل فقال تاريخه
في              الكلمة هأذه توجد ولم الصر رفع في شيخنا قال يبكي، وهأو وسبه خلدون

والعجب            عنها، رجع التي النسخة في ذكرهأا كان وكأنه الن الموجودأ التاريخ
يجزم            كان لكونه خلدون ابن تعظّيم في يفرط كان المقريزي صاحبنا أن

علي            إلى بالفاطميين وشهروا بمصر خلفاء كانوا الذين عبيد بني نسب بصحة
ويقول              نسبهم في الطعن مان الئمة عن نقل ماا ويدفع ذلك في غيره ويخالف
إلى           ينتمي صاحبنا وكان العباسي، للخليفة ماراعاة المحضر ذلك كتبوا إنما
خلدون            ابن مارادأ عن وغفل نسبهم أثبت لكونه خلدون ابن فأحب الفاطميين

مان             اشتهر لما إليهم الفاطميين نسب يثبت علي آل عن لنحرافه كان فإنه
اللهية          وادأعى الزندقة إلى نسب بعضهم وكون الفاطميين ماعتقد سوء

في           قتل حتى الرفض لمذهأب التعصب مان الغاية في وبعضهم كالحاكم
جواماعهم           في الصحابة بسبب يصرح وكان السنة، أهأل مان جمع زماانهم

بآل             التصق حقيقة علي آل مان أنهم وصح المثابة بهذه كانوا فإذا وماجاماعهم
صنف             أنه إنبائه في وقال عنهم، النفرة أسباب مان ذلك وكان العيب، علي

عن            فيه وأبان فضائله فيه ظهرت ضخمة ماجلدات سبع في الكبير للتاريخ
وهأو             المشرق أخبار سيما ل جليتها على الخبار على ًا ماطلع يكن ولم براعته

على               ماستمر هأو بل القضاة بزي يتزيا ل وكان قال كلماه، في نظّر لم بين
      :    . فوائده   مان وسمعت ًا مارار به اجتمعت ماعجمه في وقال بلدأه في طريقته

الترسل           حسن ًا بليغ ًا فصيح ًا لسن وكان التاريخ، في ًا خصوص تصانيفه ومان
لي           وكتب المملكة؛ ماتعلقات ًا خصوص بالماور تاماة ماعرفة ماع النظّم وسط

والعلماء       السادأة لهؤلء أجزت استدعاء  في
عليه            أثنى وكذا الجازة، مان سألوه ماا جميع والجادأة الفضل أهأل القادأة

له             وساق عنه أخذ مامن وهأما ظهيرة بن الجمال ماعجم في الفقهسي الحافظ
فاضلًصاحب            كان العيني وقال وافرة، بحرماة القضاء باشر إنه وقال ًا شعر

قال            قبيحة بأماور يتهم وكان ماليح تاريخ وله حسنة وماحاضرة ونوادأر أخبار
 : ًا         جد طويلة قصيدة في نظّمه ومان قال كذا شيخنا

وفي هأجري في أسرفن
تعذيبي

عبرتي ماوقف وأطلن
ونحيبي

وقـفة البين يوم وأبين
ٍة سـاع

كـئيب الفؤادأ ماشغوف لودأاع

ّله ووجـيب صبـابة رهأين قلبيوغـادأروا الظّاعنـين عهد ل
لنزول            وكذا الشيرجي ماحمد بن يوسف بن أحمد في تقريظ له وعندي

         . وغيره   وهأو جملة أحباره مان الرشيدي شيخنا لنا وحكى الدماامايني لبن الغيث
بقوله              عنه أخذ مان أحد عمار ابن وترجمه عنه؛ لنا روى مامن شيوخنا مان

يسلك          كان المحاضرة أدأب وسحبان المحاضرة سيف بلسان المنوه الستاذ
ماع          الرازي والفخر والغزالي كالماام القدماين ماسلك الصول إقرائه في
تبعهم           ومان العجم طلبة أحدثها التي المتأخرة الطريقة على والنكار الغض
أثارهأما          اللذين والرسمية الحدية في والتسلسل اللفظّية المشاحة توغل في

مان            شيء عن إقرائه غضون الناقل وينهر عليه الحواشي في وأتباعه العضد
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في            وكتبهم والعجم العرب مان القدماين طريقة أن إلى ًا ماستند الكتب هأذه
باللفاظ             والتعبد فن كل في الكتب اختصار وإن ذلك خلف على الفن هأذا

وكان            كله؛ ذلك وراء والعلم المتأخرين ماحدثات مان وغيره العضد طريقة على
كالبزدأوي            الحنفية عن ًا خصوص الفقه أصول لفن النقول في يرتاح ماا ًا كثير

ابن          ماختصر على الساعاتي لبن البديع ويقدم المنار وصاحب والخبازي
يأخذه             لم الحاجب ابن أن ًا وزاعم مانه بالفن وأعرف أقعد أنه قائلً الحاجب

    . غير          المؤلفات مان وله نظّر فيه في وهأذا قال بالقول أخذه وإنما شيخ عن
بالعبر          المترجم العظّيم التاريخ كالسحر هأي التي والشعرية النثرية النشاءات

عن           وجلت العلوم جميع ماقدماته حوت والبربر والمام الملوك تاريخ في
المصنفات             مان إل هأو إن ولعمري تحوم ول تروح فل الفصحاء ألسنة ماحجتها

وفيه          الغاني سماه للصبهاني كالغاني ماضمونها بخلف ألقابها سارت التي
وحلية            العالم تاريخ وهأو بغدادأ تاريخ سماه للخطيب والتاريخ شيء كل مان

أبو             الماام وكان كثيرة جمة أشياء وفيه الولياء حلية سماه نعيم لبي الولياء
وطول           الشيطان، يدخله ل الحلية فيه بيت كل يقول الصابوني عثمان

اطرائه            في يبالغ مامن قدمات كما وهأو ًا جد ترجمته عقودأه في المقريزي
 . عنهما    الله عفا ومادحه

بن -              388 ماحمد بن ماحمد الله عبد أبي بن ماحمد الخير أبي بن الرحمن عبد
. المالكي            المكي ثم الفاسي الحسني الفضل وأبو زيد أبو التقي الرحمن عبد

الجمال            له وأجاز بمكة وسبعمائة وأربعين إحدى سنة الول ربيع في ولد
السواني           الزبير على الشفا آخر مان ًا شيئ بالمدينة أبوه وأسمعه المطري

قال              كله، بذلك أخبر كما الخرقة مانه ولبس أبيه مان سمع وكذا له، وأجاز
للقابسي           الملخص أبيه على الخاماسة في وسمع تاريخه في الفاسي التقي

ماسند             مان أحادأيث النحاس بن الله نصر ابن ماحمد الكمال بن إبراهأيم وعلى
والشهاب           الهمداني الدين نور المحدث وعلي أحمد ماسند مان عباس ابن

خليل             مانهم آخرين في جماعة ابن والعز سعد أبي بنت ابن والتاج الهكاري
مادة           ماوسى ولزم تفقه، واحد وغير المراكشي ماوسى وعلى وعليه المالكي

به            الناس وانتفع سنة ثلثين على زيادأة والفتاء للتدريس بمكة وتصدى سنين
العلم              فنون مان غيره في ًا ماشارك الفقه في المعرفة جيد وكان ًا، كثير ذلك في

وعبادأة            دأيانة ذا النفوس في وقع له القدر جليل والفتيا التدريس حسن
في           به وانتفعت وغيره الموطأ عليه وقرأت مانه سمعت كثيرة وماحاسن

    . الربعاء         ليلة في ماات والتدريس الفتاء في لي أذن مامن وهأو المذهأب ماعرفة
أبي            الشيخ قبر في بالمعلة ودأفن بمكة خمس سنة القعدة ذي مانتصف

إنبائه            في شيخنا وذكره ماحاسنه، لوفور عليه السف وكثر مانه بوصية الكوط
سنة،             أربعين مان أكثر وأفتى ودأرس فيه فمهر بالفقه عنى إنه فقال باختصار

وأنه             عقودأه في المقريزي ذكره وكذا غيره، في ًا ماشارك الفقه في ًا نبيه وكان
. وأفادأه       وثمانين سبع سنة في به اجتمع

أبي -              389 بن ماحمد بن ماحمد الله عبد أبي بن ماحمد النور بن الرحمن عبد
  . مان        أصلهم أبوه التي اليماني الزبيدي المزجاجي الدين وجيه القسم

بكسر          -  زبيد وادأي بأسفل قرية وهأي المزجاجة إلى جدهأم انتقل الشاعرة
والدأب -           الفقه في ماهر حتى بالعلوم واشتغل زبيد هأذا واستوطن الميم

. حسنة           طريقة على وكان أهأليته؛ تحقق لما للمشيخة جده ونصبه والتصوف
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. وأربعين     سبع سنة في ماات
بن -             390 أيوب بن غازي بن ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد

والمحب            علي أخو المالكي الحلبي البشري أبو الدين فتح ختلو ابن ماحمودأ
  . في         ولد الشحنة بابن كسلفه ويعرف الكبر والمحب التيين الحنفي ماحمد

بن           والكمال العجمي بن الظّهير على وسمع وسبعمائة وخمسين ثلث سنة
وأخيه            أبيه عن وأخذ الدماياطي سيرة عليه سمعه وماما الصابوني وابن حبيب

دأار            افتاء وولي بحلب، الحنفية قضاء في أخيه عن وناب الهندي والسراج
ًا            نيف بلده المالكية قضاء ولي ًا ماالكي العظّمى الفتنة بعد تحول ثم العدل

القاهأرة             وقدم الدول؛ لختلف نكد له حصل بل بذلك يتهن لوم سنة وعشرين
          . ًا  حسن ًا إنسان وكان القضاء في رافقته الناصرية خطيب ابن قال مارة غير

 : فمنه           قليل نظّم وله وحبيبي صديقي وهأو وعصبية وماروءة حشمة عنده
أوطانه عن البعد أيدي لفظّتهنـازح لرقة رقوا سادأتي يا

ّله أجفانه مان الدماع وفاض إلعبدكـم بخاطر جلتم ماا وال
وقوله: 

صب إن الغمام تلوماوا ل
ًا دأماع

النـواء لجـلـه وتوالـت

السـمـاء علينا رحمًة فبكتالـرزايا فينـا أكثرن فالليالي
       . سنة      المحرم ثامان السبت ليلة في ماات نونية قصيدة ًا أيض نظّمه مان وأنشد

إنبائه            في شيخنا وذكره المقام؛ باب خارج اشقتمر بتربة ودأفن بحلب ثلثين
   . هأو         سمعته وقد انتهى نظّمه عنوان وهأذا قال الثاني المقطوع له وساق

وله             والنوادأر الحكايات يستحضر كان انه وقال أخيه ابن مان نظّمه مان وغيره
 . قال            كذا بذاك يكن ولم العربية أماره جل وكان قال حسن نظّم

التاج -             391 بن الفضل أبو الزين يحيى بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
ونزيل         التي ماحمد المحب والد الشافعي القاهأري الصل السندبيسي

        . وثمانين   خمس سنة بخطه لي كتبه كما ولد بالسندبيسي ويعرف المؤيدية
الحديث           ألفية مانها ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة ًا تقريب وسبعمائة

العلم            أهأل مان وكان أبوه به واعتنى جماعة على وعرض للعراقي والسيرة
وثمانين            ثمان سنة شعبان في الخشاب ابن على الثالثة في وهأو فأحضره

سنة           عرفة بيوم المؤرخة الطباق بعض في ووجدت للزعفراني صهيب ماسند
وسمع             قبله، الذي ماع يلتئم ول الخاماسة في كان بأنه وصفه وتسعين اثنتين

والبناسي           الشيخة وابن الزفتاوي والصلح والتنوخي حاتم ابن على ذلك بعد
الحنفي        إسماعيل والمجد والهيثمي والعراقي الملقن وابن والبلقيني

بن        والتاج والسويداوي والحلوي الكوماي والسراج والمراغي والغماري
بن          والشرف والفرسيسي القاضي الحنبلي الله نصر الدين وناصر الفصيح

أنه             استحضر لم مان فمنهم جماعة له وأجاز الجزري، كابن آخرين في الكويك
والقطب         الصرغتمشية اماام والشمس المليجي والعزيز المطرز عليه سمع

السبع           بن والعلء الكريم عبد وأخوه الحلبي الحافظ حفيد اللطيف عبد
والشمس        بطناوي الكفر والشمس الخطيري والتاج الجوهأري والشهاب

وابن          النسابة والبدر البالسي والنجم المنفر وابن الصردأي والتاج الذرعي
الدجوي         والتقي الحنبلي البغدادأي الله نصر والجلل والبرشنسي الميلق

وأبو            الذهأبي بن هأريرة وأبو المجد أبي وابن الهوريني والنور القاياتي والفخر
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وأبو              حمزة بن دأاودأ بن ماحمد بن وماحمد العز بن والشهاب العلئي بن الخير
بن               بكر وأبو القطان راشد بن ماحمد بن وأحمد الهادأي عبد بن أحمد بن بكر

عرفة            ابن المغاربة ومان والبالسي قوام وابن المزي الرحمن عبد بن ماحمد
وأبو             خلدون وابن الماغوسي السلوي أحمد بن ماحمد بن ماحمد الله عبد وأبو

ًا           سماع ماكثر وهأو اللغوي، كالمجد وخلق القيرواني عمرو وأبو البرزلي القسم
وبحث           النشوي الشمس على وعاصم كثير وابن عمرو لبي وتل ًا؛ وشيوخ

بن          الشمس عن التفسير علم وأخذ الشطنوفي الشمس على الشاطبية
البناسي          البرهأانين عن والفقه وغيرهأم البلقيني والجلل السعد وولده الديري

بذلك           ماؤلفهما وابتهج الفتاوي وتحرير البهجة شرح عليه قرأه وماما والبيجوري
فيه             السهو حصل ماا على نبه وربما عظّيم شارح هأو يقول البرهأان وكان

عنده          حضره وماما البرمااوي والشمسين عنه وأكثر العراقي الولي وماصنفهما
والبرمااوي        البوصيري الشموس عن والنحو والشطنوفي المنهاج تقسيم

الشمس        عن والصول الدماامايني والبدر الحنبلي والعجيمي والشطنوفي
المعقولت            عليه تقرأ كانت التي العلوم في ولزماه جماعة بن والعز البرمااوي

البشيطي          والصدر الدمايري الكمال ًا أيض الدراية في شيوخه ومان وغيرهأا
وبعضهم        وطائفة البرمااوي والمجد الغراقي والشمس الفارسكوري والزين

عنه              حمل حتى وغيرهأا أمااليه في شيخنا ولزم بعض، مان أكثر عنه الخذ في
أصحابه             قدمااء مان وهأو ذلك غير عنه كتب وكذا بخطه وكتبه البخاري شرح
فسكنها          القديمة بالظّاهأرية سكنه مان حينئذ وانتقل للمؤيدية عينهم ومامن

وحج            والمحلة، دأماياط ودأخل وتقدم وفضل فيها، له بخلوة إقاماته أغلب وكانت
الحاكم           بجاماع والحديث عنه له شيخنا برغبة بالحسنية التفسير تدريس وولي

وحدث          العراقي؛ الولي حفيد على النووي عن ًا عوض بالقراسنقرية والفقه
وحضرت           غيري وقراءة بقراءتي أشياء عنه حملت الفضلء مانه سمع باليسير
وكان          العيان، أحد وصار للشتغال الطلبة وقصده الحاكم بجاماع دأروسه

في              ًا ماتقدما فهمه توقف ماع فنون في ًا بارع ًا ماتقن ثقة ًا خير ًا صالح ًا عالم ًا إنسان
وربما            لسوقها التردأدأ كثير بالكتب ًا خبير الفضائل مان كثير في ًا ماشارك العربية

السلف            طريقة على والمشي الناس عن والنجماع التواضع ماع فيها يتجر كان
النية،            في ًا خصوص الوسواس مان نوع إلى أفضى بحيث التحري في والمبالغة

صفر              عشر سابع الحد ليلة في مادة النفس وضيق بالربو تعلل أن بعد ماات
وفاة             بلغته ولما صالح ماشهد في الغد مان عليه وصلى وخمسين اثنتين سنة

قتلتني،             بها أخبره لمن قال أخصائه مان والمحلي هأو وكان خضر ابن شيخنا
أنتظّر            فقال وسئل واقف وهأو المنام في إليه المشار شيخنا بعضهم ورأى

. وإيانا     الله رحمهما السندبيسي جنازة
 

ثم -           392 الواسطي الشرف يحيى بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد
         . المحدثين   مان أبوه كان فقال ماعجمه في شيخنا ذكره العدني ثم السكندري

المفاكهة            حسن وكان ًا مارار بها ولقيته فاستوطنها اليمن فدخل ًا تاجر هأو ونشأ
. سبع         سنة ماات أنه وبلغني لغيره، ًا كثير أنشدنا والنادأرة

393. المالكي -           المغربي الجزائري الثعالبي ماخلوف بن ماحمد بن الرحمن عبد
والغبريني،           والبرزلي مارزوق ابن وحفيد العبدوسي القسم أبي عن أخذ مامن

ابن            تفسير اختصر ًا ماصنف علماة ًا إمااما وكان العراقي، الولي عن وأخذ وحج
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الوعظ            في وعمل جزءين في الفرعي الحاجب ابن وشرح جزءين في عطية
عن              قبلها التي أواخر في أو وسبعين ست سنة في وماات ذلك؛ وغير والرقائق
.        . المغاربة     أصحابنا مان الفضلء بعض لي أفادأه الله رحمه سنة تسعين نحو

على -           394 الكحال القاهأري ثم المنوفي ماوسى بن ماحمد بن الرحمن عبد
          . أماره   وراج فيه العاماة عليه ازدأحك الكحل في ًا بارع كان قوصون جاماع باب

الدين              جلل السيد وعملً ًا علم فيه وشيخه جماعة، له تلمذ بل ًا جد ذلك في
ماحمد            الشمس عن أخذ وكذا التبريزي ماحمد بن على النور بن ماحمد

في             الرين كشف تجريد مان جردأ أنه وبلغني قرصة، ابن بتلميذ عرف القرشي
           . ورعت  تكسح أن بعد وثمانين اثنتين سنة صفر ماستهل في ماات ًا شيئ الكحل

. عنه        الله عفا الستين يكمل ولم ببدنه السودأاء
عبد -            395 بن ماحمد بن إسماعيل بن يعقوب بن ماحمد بن الرحمن عبد

الشيباني             يحيى المعالي أبي بن يوسف بن ماحمد بن الرحيم عبد بن الرحمن
. زبرق          بابن ويعرف الماضي أحمد وأخو التي القادأر عبد والد

بن -             396 الفرج أبو الزين الله عبد بن يوسف بن ماحمد بن الرحمن عبد
الروماي          الفخر سبط الحنفي الحلبي الصل الكلسي الجمال ابن الشمس

كان.             والده أن لي فذكر بمكة ولقيني بحلب وثمانمائة الستين بعد ولد الحنفي
وكذا              أماه، زوجه على اشتغل هأو وأنه ًا ماقرئ كان جده وأن ًا مافيد ًا عالم ًا مادرس

الشيرازيين،          بعض على والصرف النحو في ماجاورته حين بمكة اشتغل
. الكبير            في لها أشرت إجازة له وكتبت الكثير عني حمل حتى ولزماني

بكر -               397 أبي بن عمر بن علي بن عمر بن يوسف بن ماحمد بن الرحمن عبد
. وجيه             بيت مان التي الله عبد والد الحنفي اليماني الزبيدي العلوي الدين وجيه

ماا             فقال تاريخه في الخزرجي ذكره وأربعين؛ ثمان سنة الحجة ذي في ولد
كثير:              نظّر ذا ًا مامدح ًا أبي ًا هأماما ًا سخي ًا جوادأ ًا أريب ًا نبيه ًا لبيب ًا فقيه كان مالخصه

السلطانية          الخدم في ترقى والمنظّوم المنثور في وماشاركة العوام في
ثم            مادة عدن حبس في اعتقل حتى عليه الحسادأ وعمل السنية، والمباشرات

يتعدى            ل بحيث وصدقته ومالبسه ماأكله في تحريه ماع جللته وازدأادأت أطلق
مان             الفنون سائر أودأعها التي البديعية صاحب وهأو يملكها، له أرض غلة ذلك

والتفسير       والتسهيم والتصدير والتوشيح والترشيح والترصيع التجنيس
وتسعين           خمس سنة في مادرسة بزبيد وابتنى ًا، وافي ًا شرح وشرحها والتتميم،
يؤرخ           ولم للشافعية، وآخر للحنفية ًا دأرس فيها وجعل فيها تحرى وسبعمائة
     : مان.      وسمعت بزبيد لقيته الفاضل فقال ماعجمه في شيخنا وذكره وفاته

 : استدعائه           على لي وكتب الحلي بها عارض التي بديعيته وناولني فوائده

الفضل ذي الدين شهابطـرا الخـوان لسـيد أجزت
 الرفيع

 :          . وهأي  إليه المشار الستدعاء على بخطه قرأتها قد قلت أبيات في
ًا الصلين مانسـمـاع فـيه لنـا ماا راوية والفـروع أيض

بـالـبـديع الملقب العلم مانحـواه وماـا الرفيع وجوهأرنا
السادأات مان سمى ومان
ًا أيض

ًا  الجميع في هأو ماا ماثل ماجاز

ًا العرش إله مان فأسأل الـرجـوع يوم في الكل يعمعفـو
ًا ًاذكـرنـا بمـا للجميع ونفع الرب لدى مان وحفظّ
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 السميع
ّله وحمدي الشفعي على بالصلة وأثنىوختمـي مابتدئي ال

          : وهأو    ورياسة وجاهأة له وكانت زبيد أهأل أعيان مان إنه خطه تلو شيخنا وكتب
عريض             فرأيته به اجتمعت وقد دأراية ول رواية ول سماع له ليس شاعر

وأشار            عنوانه وهأذا ينظّم لكنه الغاية إلى العلم قليل الشقاشق كثير الدعاوي
في            علقتها وقد قال إليها المشار يعني البديعية إلى الرفيع وجوهأرنا بقوله
سيدنا            إحسان مان المسؤل بقوله الستدعاء صدر أن بعد هأذا المجامايع بعض
البلغة          لسان السلطين خواص خاص المعتمدين القضاة سيد العلماة الشيخ

في           ماات العامالين العلماء شرف السلم جمال العلم أوحد الفصاحة وماعدن
ربيع             في ماات وأنه باختصار عقودأه في المقريزي وذكره أربع، أو ثلث سنة

. ثلث   سنة الول
بن -             398 الفضل أبو عمر بن ماحمد بن يونس بن ماحمد بن الرحمن عبد

المذكورين          ويحيى أحمد شقيق القاهأري الصل البكتمري الشرف بن المحب
       . وسبعين    أربع سنة الثانية جمادأى في ولد الحنفي السيف وعمه ووالدهأم

في           الكنز على عرض بل الصرغتمشية دأروس في عندي وحضر وثمانمائة
. تسعين  سنة

الجزيري -           399 القزويني الدين سعد العلماة بن الزين ماحمد بن الرحمن عبد
الشافعي-     -        الدين نظّام أخت ابن الشافعي البغدادأي عمر ابن لجزيرة نسبة

أبيه    -     -     لحل الحلل وبابن ثقيلة لم ثم بمهملة بالحللي ويعرف بغدادأ عالم
      . وسبعمائة     وسبعين ثلث سنة في ولد عليه العضد اقترحها التي المشكلت

ماحمودأ            النظّام بغدادأ قاضي بخاله وتفقه وغيرهأا ببغدادأ وغيره أبيه عن وأخذ
وقدم          وحج والتفسير؛ والقراءات الفقه في وبرع بالجزيرة ودأرس السديدائي،

الكهولة             سن في وهأو حلب إلى رجع ثم فزار القدس زيارة لطلب حلب
إلى             رجع ثم عنه وأخذوا وثلثين أربع سنة في القاهأرة ودأخل فضائله، وظهرت

    . خطيب           بن العلء قاله ًا ظن وثلثين ست سنة في وذلك ماات أن يلبث فلم بلده
فرأيته            به واجتمعت قال غيره فعن العضد واقتراح بخاله تفقه دأون الناصرية
عالمها،            وكان بلدأه في كبير صيت وله والعربية والبيان والمعاني بالفقه ًا عالم

ولم             المدينة قاضي عن البخاري يروي أنه وثلثين إحدى سنة في بخطه وكتب
المحدث            عن ًا أيض يروي وأنه المراغي الزين أنه والظّاهأر الحجار عن يسمه

له            بسماعه كثير بن العمادأ عن له بروايته الشيرازي الفنكي ماحمد الشمس
وقال            الروم نزيل الكوراني الشهاب هأذا الحلل عن أخذ ومامن الحجار، على

إبراهأيم             بن ماحمد الجمال عنه كتب وكذا ًا، مافتي ًا مافنن علماة ًا إمااما كان إنه
الكبير؛            التاريخ وفي الغرف في أودأعته ماا بها ماجاورته حين المكي المرشدي

في             الدنيا أئمة أحد صار حتى واجتهد وجد واشتغل قرأ بأنه بعضهم وترجمه
خمس           سنة في المقدس بيت قدم وأنه واقرائها المشكلت وحل المعقولت
تلميذه           الكوراني الشهاب وصحبته أيام وعشرة أشهر أربعة بها فأقام وثلثين

الحيراني            قاسم الشيخ عليه وتل القصى بالجاماع الكشاف مان قطعة له فحل
أخذ            ومامن الجمع؛ وفي العلوم في بالتفردأ له الناس فقضى للسبع المقرىء
بن           الصفا أبو والسيفي المقدسي الحصكفي اللطف أبو القراءات في عنه

فالله              الواسطي الله عبد ابنة فاطمة على قرأ انه وقال قاله فيما الوفا أبي
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ويقول.            البخاري العلء على يرجحه الحوراني وكان واحد، غير به وانتفع أعلم
فشوهأد            الياس جنازة في المقدس ببيت اجتمعا وقد له كالتلميذ العلء إن

الكوراني            له فقال شتى علوم في بأسئلة النويري القسم أبو وقصده ماصداقه
ماعناه              في ًا فريد فكان وبالجملة فعل، ثم عنها أجيبك وأنا تلماذته أصغر مان أنا

ثلث              عن وثلثين سبع سنة أثناء في ماات حتى بها فأقام بلدأه إلى ورجع
حتى             المارينوسي عمر الدين ناصر عنه أخذ وكذا شعرة؛ له تشب ولم وستين

صاحب             له وجهز الترجمة صاحب ماات أن يلبث فلم الروم لبلدأ وفارقه ارتقى
فأجاب،           عوضه التدريس في به ليستقر الرجوع مانه يستدعي رسولً الجزيرة
وماات           الطوالع، وشرح القراآت في صنف وأنه عقودأه في المقريزي وذكره
عليه             أثنى وقد قال وثلثين ست سنة الخرة جمادأى في عمر ابن بجزيرة

أخذ           عنه وأنه جميلة وسيرة جم بعلم ووصفه والكوراني المرشدي الجمال
. الله     رحمه وتفقه تخرج وبه

 
بن -           400 أحمد سبط الزبيري الحضرماي الدين وجيه ماحمد بن الرحمن عبد

          . خاله   له وأجاز شدادأ بن وعلي عيسى خاله مان سمع الشماخي الخير أبي
ويذاكر           الحكام أحادأيث مان ًا كثير يحفظ وكان وإبراهأيم، الرحمن عبد ًا أيض
         . ثلث   وله عشرة سبع سنة المحرم أول في ماات وأشعار حسنة بأشياء

           . وجيه  عمر بن يوسف بن ماحمد بن الرحمن عبد تقدم وقد سنة وثمانون
هأذا       أنه يظّن فل الزبيدي قاضي -      401الدين البجواني ماحمد بن الرحمن عبد
. وعشرين.     ثلث سنة ماات أب

402 . قال -          المصري بالجاماع المؤذن الصوفي الحريري ماحمد بن الرحمن عبد
النظّم           كثير النادأرة حسن المصريين لطفاء مان كان ماعجمه في شيخنا

   . رماضان        في ماات بأبيات ومادحني نظّمه ومان فوائده مان سمعت المغسول
. ثمان  سنة

القاهأري -           403 الصل العيني أحمد بن ماحمودأ البدر شيخنا ابن الرحمن عبد
      . اثنتين       سنة الخر ربيع في ماات العين قرة ويلقب التي الرحيم عبد أخو

.   . أبوه  أرخه ًا ماطعون وعشرين
ثم -          404 البصروي القرشي الزين عثمان بن ماحمودأ بن الرحمن عبد

ثم.            بدماشق التوقيع دأيوان ودأخل الكتابة تعانى إنبائه في شيخنا قال الدماشقي
ونفق             عليه فراج السر كاتب الله فتح إلى فالتجأ اللنك سنة القاهأرة قدم
لحسن             فيه إليه المشار وصار الديوان أمار في عليه عول حتى لديه سوقه

  . في         ماات ماعاشرته وجميل رأيه ونفاذ خطه وحسن وماعرفته وأخلقه تأنيه
فيه               يكن لم لكونه ذلك مان يتعجب الله فتح وكان لسانه في ًا ماطعون تسع سنة

   . في        المقريزي وذكره الخمسين يكمل ولم فيه فابتلى نطقه مان أعظّم
. الحجة      بذي وفاته شهر وعين عقودأه

405.     . عشرة -         اثنتي سنة ماات خطيبها البعلي علي بن ماحمودأ بن الرحمن عبد
ويدعى           المقدس بيت نزيل المغربي ماوسى بن ماسعودأ بن الرحمن عبد

.    . خليفة    في ماضى أشره به وهأو بخليفة
القسم -            406 أبو الدين وجيه ماسعودأ بن ماحمد بن مانصور بن الرحمن عبد

نسبة        -      الكاف وكسر الفاء بفتح الفكيري علي أبي الدين ناصر بن زيد وأبو
أحمد  -        والد المقرىء المالكي السكندري الصل التونسي بالمغرب لقبيلة
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وقرأ           القراء ذيل في ترجمته وإمااماه، الغربي اسكندرية جاماع وخطيب وماحمد
وتسعين           ثلث سنة في له وأجاز للسبع البلسقوني عمر السراج عليه

ًا             ماقرئ وكان ابناه، مانهم آخرين في الله يفتح ابن عليه قرأ وكذا وسبعمائة
هأنا             وأوردأته ًا تجويد القرن لهذا ًا مازاحم الهمام ابن عليه قرأ بل فاضلً ًا فقيه

. أوله    إلى تأخره لظّن
أخو -            407 البرهأان بن الشرف بن الزين إبراهأيم بن ماوسى بن الرحمن عبد

      . جهات      بعض في يتكأ عاقلً كان البرهأان بابن ويعرف وأبوهأما التي ماحمد
. وتسعين.        إحدى سنة الربيعين أحد في ماات المكيين

بن -             408 ماحمد أبو الزين ماحمد بن الله عبد بن ماوسى بن الرحمن عبد
بابن           ويعرف التي السلم عبد أخو الشافعي القاهأري ثم البهوتي الشرف
         . بها  ونشأ بدماياط ًا تقريب وثمانمائة عشرين سنة قبل ولد ماوسى الفقيه

بتماماه            قرأه بل البخاري في شيخنا على فقرأ القاهأرة وقدم ًا يسير واشتغل
نزيل            سليمان العلم فيه عليه قرأ ًا قديم به وحدث العرياني الشمس على
سليم            ًا ماتودأدأ ًا نير ًا خير وكان ماحمد؛ أبو أخبرنا فيقول يدلسه وكان دأماياط

لحادأيث           واستحضار بالعربية أنس ماع شيء على يبقى ل ماتقللً الصدر
وكتب           لزماني وقد دأماياط؛ في البدري بالجاماع له قراءته لمداوماة الصحيح

مادحه             وتكرر أشياء على وقرأ ذلك وغير تصانيفي ومان الماالي في ًا كثير عني
. بالطائل             نظّمه وليس لبرهأم ًا قصد العيان مان جماعة مادح مان أكثر وكذا لي

الغد              مان عليه وصلى وسبعين ثمان سنة القعدة ذي مان النصف ليلة في ماات
الكافياجي         المحيوي الجماعة تقدم برسباي الشرفية شباك تحت بالصحراء

وعفا             وإيانا الله رحمهم سليم الشيخ بتربة والده عند دأفن ثم به لختصاصه
عنه.

 
بن -              409 الدين نور عمر بن ماحمد بن أحمد بن الله نصر بن الرحمن عبد

أحمد          المحب وأخو القاهأرة نزيل الحنبلي البغدادأي الصل التستري الجلل
      . إحدى       سنة الثانية جمادأى في ولد الله نصر بابن ويعرف الكبر وذاك الماضي

إلى            وانتقل وغيرهأما، وأخيه أبيه عن فأخذ بها ونشأ ببغدادأ وسبعمائة وسبعين
جاماع             الحنفي إسماعيل المجد على بها وسمع بنيه أصغر وهأو أبيه ماع القاهأرة
وأجاز           وغيرهأم، التنوخي وعلى الشفا حاتم ابن وعلى النسائي وسنن الترماذي

ونحوه            بالحرير أولً وتكسب أخيه، بخط استدعاء في وجماعة المحب ابن له
عن              القضاء في ناب حتى ترقى ثم بالشهادأة ثم القصر باب على حانوت في
عزل               ثم سنين سبع بها فأقام استقللً صفد قضاء ولي بل أخيه ثم المغلي ابن

يوم              في وذلك ماات حتى وجاور حج أن بعد أخيه عن النيابة على واستمر
ًا،             أحد يخلف ولم ًا ولد عشر ثلثة أثكل وقد أربعين؛ سنة شعبان تاسع الجمعة

ًا             فهم كان لكنه قضائه في ًا ماحمودأ يكن لم إنه ويقال حافلة جنازته وكانت
مامن           وهأو الفقه؛ مان الكثير يستحضر البشاشة كثير المودأة حسن ًا ظريف

. عنه       الله عفا تاريخه في شيخنا أوردأه
410    . ًا -        بصير وكان بمكة جاور اليماني الملحاني الله هأبة بن الرحمن عبد

ختمة،            وثلث ختمات ثلث يوم في الشتاء في قرأ القراءة سريع بالقراءات
.       . وعشرين       إحدى سنة رجب في ماات علوم عدة في ًا ماشارك ًا عابد ًا دأين وكان

الشارفي            يحيى بن ماحمد القراءات في شيوخه ومان إنبائه، في شيخنا ذكره
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عن            الخذ في شاركه بل الشوايطي الشهاب شيخنا السبع عنه أخذ الهمداني
الشارفي.

بن -              411 ماحمد بن ماحمد الخير أبي بن الرحمن عبد بن يحيى بن الرحمن عبد
      . اثنتين       سنة القعدة ذي في ولد التي القادأر عبد أخو المكي الهاشمي فهد

له           وأجاز سلماة وابن الجزري ابن عند وحضر بمكة وثمانمائة وعشرين
. وعشرين            سبع سنة الول ربيع ماستهل في طفل وهأو بها وماات جماعة،

أبو -            412 الدين تقي الخطيب ماحمد بن ماوسى بن يحيى بن الرحمن عبد
المناوي    -    -  ماشددأة ثانيتها بمهملت العساسي الشرف ابن المعالي

 . ولد         العساسي بالخطيب ويعرف ماحمد وابنه أبوه التي الشافعي السمنودأي
وهأو           مانها وتحول عساس بمنية وثمانمائة عشرة إحدى سنة رماضان في

والرحبية           والملحة والمنهاج القرآن وحفظ فقطتها سمنودأ إلى أبويه ماع مارضع
والمثلث           الخفي اللحن ماعرفة في الوفي والميزان الحسن بن ماحمد للموفق

والزين           والبرمااوي الجزري ابن على وعرضهما الدريني للعز كلهأما اللغة في
ًا           قديم ولقيته وغيره، المسلسل أولهم على سمع بل له وأجازوا القمني

وهأو           المسلسل، بجاماعها عليه وقرأت عساس بمنية ثم بسمنودأ ثم بالقاهأرة
المنكر           عن والنهي بالمعروف المار في راغب التلوة ماديم خير إنسان

باشر            ربما بل بالشهادأة وتكسب ببلده خطب زائد، وصفا وفهم يسير واشتغال
في           وخطب القاهأرة قدوماه وتكرر وحج عنه، أعرض ولكنه ًا وقت قضاءهأا

   . ليلة         في ماات وغيرهأا المالء ماجالس في عندي وحضر ًا أحيان الزهأر جاماعها
بعد            بها ودأفن عساس بمنية وتسعين خمس سنة صفر عشر سادأس الجمعة

. وإيانا        الله رحمه الرجل ونعم وكف عجز أن
 

بن -             413 الدين عضد عيسى بن ماحمد بن يوسف بن يحيى بن الرحمن عبد
الصل           الصيراماي سيف فيقال يختصر وقد الدين سيف بن الدين نظّام

        . وثمانمائة    عشرة ثلث سنة شوال ثامان في ولد أبوه التي الحنفي القاهأري
وجودأ           المعاني في والتلخيص والمنار والكنز القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة

يبر               ولم صبوة له تعلم لم ونشأ ماحمودأ؛ الشيخ بن عيسى عمه ابن عند القرآن
على             وسمع فنون في برع حتى وغيرهأا العقلية العلوم في والده مالزماة عن

ماشيخة            في واستقر العيني، له وأجاز وغيره الحنبلي الله نصر بن المحب
ًا            كثير ولزماه أسد كابن الفضلء عنه فأخذ للقراء وتصدر والده بعد البرقوقية

بل           والبقاعي صلح بن والشهاب العقليات مان وكثير والمعاني العربية في
أعيان            أحد وصار بالفتاوي، قصد وربما قيل؛ فيما الشمني التقي عنده حضر

أن            فأماا البيضاوي على حاشية كتب أنه وسمعت للقضاء ذكر مامن الحنفية
حج              وقد ماتكثر، غير لكن ًا عالم كان فإنه أوله الظّاهأر وهأو وبيضها لبيه تكون

النجماع            ولزم فصبر أولدأ عدة وأثكل المقدس بيت وزار وجاور مارة غير
مازيد             أنه أرى وكنت ًا كثير به اجتمعت ونحوهأم الدنيا بني عن ًا خصوص بمنزله

وسلماة          ًا وتودأدأ ًا وتواضع ًا خير الرجل ونعم ًا، وحضور غيبة والجلل التودأدأ
أن.             بعد فجأة ثمانين سنة الثاني ربيع مانتصف الجمعة يوم في ماات فطرة
في            فقضى بحلقه شوكة مانه فاشتبكت ًا سمك فأكل رجع ثم الجمعة صلى

عليه            وصلى الغد مان فغسل البرقوقية إلى فحمل الرطلي ببركة وذلك الحال
عليه            الناس وتأسف بتربتهم ودأفن جليل ماحفل في النصر باب ماصلى برحبة
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. وإيانا   الله رحمه
بالجيم -             - 414 الجاناتي الله عبد بن علي بن ماحمد بن يعقوب بن الرحمن عبد

. التي  -         ماحمد وأخو اليافعي العفيف سبط المالكي المكي والفوقانية والنون
المعطي             عبد بن ماسعودأ بن علي الحسن وأبي المطري حاماد أبي مان سمع
التي          الربعين كتاب عليه ماسموعه ومان المراغي؛ والزين الجزري وابن

تخريج          ماشيخته عليه ماسموعه ومان التنملي وقاسم شيخنا، له خرجها
خمس            سنة الحجة بذي ماؤرخ استدعاء في له وأجاز آخرين، في القفهسي

وأبو           الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة والهيثمي والعراقي صديق ابن وثمانمائة
ماائة           مان أكثر وخلق الكويك ابن والشرف والجوهأري الصائغ بن اليسر

ابن              صاحبنا به أخبرني فيما بمولده ًا أحد يخبر ل وكان لي أجاز ًا، نفس وعشرين
التفصيل              في ًا بارع كان إنه غيره لي وقال اشتغالً، له علمت وماا قال فهد

       . ثلث      سنة الخر ربيع في بمكة ماات كبة اللحم الرطل يجيء كم ويعرف
وستين.

بن -             415 فرارة بن سليمان بن الحسين بن أحمد بن يوسف بن الرحمن عبد
  . في           ولد الحنفي الدماشقي الكفري هأريرة أبو الزين يوسف بن ماحمد بن بدر
بشر            على وسمع وغيره الخباز ابن على وأحضر ًا تقريب وسبعمائة خمسين سنة

رواية           إسحاق جزء عليه سمعه وماما البعلي ماحمودأ ابن إبراهأيم بن
شيخنا؛           عليه وقرأه المؤمال جزء الخباز ابن على أحضره وماما الماسرجسي

فنون            في وشارك والعربية والصلين الفقه في برع حتى عصره بعلماء وتفقه
الحنفية           قضاء فولي العظّمى الكائنة بعد القاهأرة وقدم وحدث، ودأرس وأفتى

ولم            شيخنا قال فباشره؛ إليها وتوجه وجدهأما وأبيهما الله عبد كأخيه بدماشق
    . الخر         ربيع في وماات ماهارة بها له وصارت الكتب يحب وكان سيرته تحمد

           . الول  القسم في وأماا ماعجمه مان الثاني القسم في قال هأكذا تسع سنة
وجزم             أنبائه في ذكره تسع سنة وفي وثمانمائة، عشرة إحدى سنة في فقال

أربع              سنة الثالثة في الخباز ابن على حضر وأنه وخمسين إحدى سنة ولد بأنه
ولم             الفتنة بعد مارة غير القضاء وولي قال جماعة مان أبوه وأسمعه وخمسين

جهل           وفور ماع أسماءهأا ويعرف بالكتب يتجر وكان السيرة، ماحمودأ يكن
تسع.             سنة الخر ربيع في ماات بأنه وجزم عقودأه في المقريزي وذكره بالفقه
الخر              ربيع في ماات بأنه وجزم وأعادأه القضاء؛ وأخوه وجده أبوه ولي وقد قال

. لشيخنا      تابع وهأو عشرة إحدى سنة
 

بن -             413 الدين عضد عيسى بن ماحمد بن يوسف بن يحيى بن الرحمن عبد
الصل           الصيراماي سيف فيقال يختصر وقد الدين سيف بن الدين نظّام

        . وثمانمائة    عشرة ثلث سنة شوال ثامان في ولد أبوه التي الحنفي القاهأري
وجودأ           المعاني في والتلخيص والمنار والكنز القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة

يبر               ولم صبوة له تعلم لم ونشأ ماحمودأ؛ الشيخ بن عيسى عمه ابن عند القرآن
على             وسمع فنون في برع حتى وغيرهأا العقلية العلوم في والده مالزماة عن

ماشيخة            في واستقر العيني، له وأجاز وغيره الحنبلي الله نصر بن المحب
ًا            كثير ولزماه أسد كابن الفضلء عنه فأخذ للقراء وتصدر والده بعد البرقوقية

بل           والبقاعي صلح بن والشهاب العقليات مان وكثير والمعاني العربية في
أعيان            أحد وصار بالفتاوي، قصد وربما قيل؛ فيما الشمني التقي عنده حضر
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أن            فأماا البيضاوي على حاشية كتب أنه وسمعت للقضاء ذكر مامن الحنفية
حج              وقد ماتكثر، غير لكن ًا عالم كان فإنه أوله الظّاهأر وهأو وبيضها لبيه تكون

النجماع            ولزم فصبر أولدأ عدة وأثكل المقدس بيت وزار وجاور مارة غير
مازيد             أنه أرى وكنت ًا كثير به اجتمعت ونحوهأم الدنيا بني عن ًا خصوص بمنزله

وسلماة          ًا وتودأدأ ًا وتواضع ًا خير الرجل ونعم ًا، وحضور غيبة والجلل التودأدأ
أن.             بعد فجأة ثمانين سنة الثاني ربيع مانتصف الجمعة يوم في ماات فطرة
في            فقضى بحلقه شوكة مانه فاشتبكت ًا سمك فأكل رجع ثم الجمعة صلى

عليه            وصلى الغد مان فغسل البرقوقية إلى فحمل الرطلي ببركة وذلك الحال
عليه            الناس وتأسف بتربتهم ودأفن جليل ماحفل في النصر باب ماصلى برحبة

. وإيانا   الله رحمه
بالجيم -             - 414 الجاناتي الله عبد بن علي بن ماحمد بن يعقوب بن الرحمن عبد

. التي  -         ماحمد وأخو اليافعي العفيف سبط المالكي المكي والفوقانية والنون
المعطي             عبد بن ماسعودأ بن علي الحسن وأبي المطري حاماد أبي مان سمع
التي          الربعين كتاب عليه ماسموعه ومان المراغي؛ والزين الجزري وابن

تخريج          ماشيخته عليه ماسموعه ومان التنملي وقاسم شيخنا، له خرجها
خمس            سنة الحجة بذي ماؤرخ استدعاء في له وأجاز آخرين، في القفهسي

وأبو           الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة والهيثمي والعراقي صديق ابن وثمانمائة
ماائة           مان أكثر وخلق الكويك ابن والشرف والجوهأري الصائغ بن اليسر

ابن              صاحبنا به أخبرني فيما بمولده ًا أحد يخبر ل وكان لي أجاز ًا، نفس وعشرين
التفصيل              في ًا بارع كان إنه غيره لي وقال اشتغالً، له علمت وماا قال فهد

       . ثلث      سنة الخر ربيع في بمكة ماات كبة اللحم الرطل يجيء كم ويعرف
وستين.

بن -             415 فرارة بن سليمان بن الحسين بن أحمد بن يوسف بن الرحمن عبد
  . في           ولد الحنفي الدماشقي الكفري هأريرة أبو الزين يوسف بن ماحمد بن بدر
بشر            على وسمع وغيره الخباز ابن على وأحضر ًا تقريب وسبعمائة خمسين سنة

رواية           إسحاق جزء عليه سمعه وماما البعلي ماحمودأ ابن إبراهأيم بن
شيخنا؛           عليه وقرأه المؤمال جزء الخباز ابن على أحضره وماما الماسرجسي

فنون            في وشارك والعربية والصلين الفقه في برع حتى عصره بعلماء وتفقه
الحنفية           قضاء فولي العظّمى الكائنة بعد القاهأرة وقدم وحدث، ودأرس وأفتى

ولم            شيخنا قال فباشره؛ إليها وتوجه وجدهأما وأبيهما الله عبد كأخيه بدماشق
    . الخر         ربيع في وماات ماهارة بها له وصارت الكتب يحب وكان سيرته تحمد

           . الول  القسم في وأماا ماعجمه مان الثاني القسم في قال هأكذا تسع سنة
وجزم             أنبائه في ذكره تسع سنة وفي وثمانمائة، عشرة إحدى سنة في فقال

أربع              سنة الثالثة في الخباز ابن على حضر وأنه وخمسين إحدى سنة ولد بأنه
ولم             الفتنة بعد مارة غير القضاء وولي قال جماعة مان أبوه وأسمعه وخمسين

جهل           وفور ماع أسماءهأا ويعرف بالكتب يتجر وكان السيرة، ماحمودأ يكن
تسع.             سنة الخر ربيع في ماات بأنه وجزم عقودأه في المقريزي وذكره بالفقه
الخر              ربيع في ماات بأنه وجزم وأعادأه القضاء؛ وأخوه وجده أبوه ولي وقد قال

. لشيخنا      تابع وهأو عشرة إحدى سنة
 

بن -             416 سليمان بن دأاودأ بن سليمان بن أحمد بن يوسف بن الرحمن عبد
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الحنبلي           الصالحي الدماشقي الجمال بن ماحمد وأبو الفرج أبو الزين دأاودأ
. أكثر   -         وهأو الطحان وبابن ماصغر، والجيم والراء بالقاف قريج بابن ويعرف

فحفظ            بها ونشأ بدماشق وسبعمائة وستين ثمان سنة المحرم مانتصف في ولد
بتماماه            أحمد ماسند عمر أبي بن الصلح على وأسمع ًا يسير واشتغل القرآن

وابن              ماسعودأ وابن عمر ابن ماسند الطبقة في له وجد والذي يذكر كان فيما
عبد              بن قاسم ابنة زينب وعلى فارس لبن العلم ماآخذ عليه سمع وكذا عمرو

فيه            ًا وجزء الفخر ماشيخة مان ًا حديث عشر ثمانية فيه مانتقي العجمي الحميد
البرزالي           انتقاء وكلهأما النصاري جزء مان فيها ماخرجة ًا حديث عشرة خمسة

بن             إبراهأيم مان سمع وكذا بنفسه عليه قرأ بل الكثير الصامات المحب وعلى
الجزري            الهول وأبي الذهأبي ورسلن العز بن والشهاب عمر بن بكر أبي

الترماذي             وجاماع دأاودأ لبي السنن أمايلة ابن على سمع أنه يذكر وكان وطائفة،
بن             عيسى بن علي بن ماحمد البدر وعلى السني لبن والليلة اليوم وعمل

وحدث             فهد، ابن صاحبنا قاله كما بذلك نظّفر لم ولكن ماسلم صحيح قواليح
ًا              أياما تمرض أن بعد بها ماات أن يلبث ولم بها؛ فأسمع القاهأرة واستقدم ببلده

خمس            سنة صفر عشري سابع الثنين يوم مان العصر صلة بعد يسيرة
فيه             حافل ماشهد في المدرج بباب الغد مان عليه وصلى الجبل بقلعة وأربعين

ودأفن           شيخنا تقدماهم والخيار العلماء مان وخلق الدولة وأركان السلطان ابن
بعضهم          ووصفه كثيرة أشياء يستحضر ًا لطيف ًا شيخ وكان طقتمش، بتربة

. الصالح   العالم بالماام
الشافعي -          417 الدماشقي الكردأي الزين الحسين بن يوسف بن الرحمن عبد

          . ثم   الشريشي بن الشرف على وقرأ صباه في التنبيه حفظ أبوه التي الواعظ
مان             أكثر ذلك على ودأام العاماة عند وراج فيها سوقه فنفق المواعيد تعانى

شيء           الرجال وأسماء والحديث التفسير مان ذهأنه على وصار سنة أربعين
وكونه              الفقه في البضاعة بقلة يعاب كان أنه إل التلوة وكثرة الديانة ماع كثير

الفقهاء              وبين بينه يزل ولم بالجواب؛ بادأر إل شيء عن يسأل ل ذلك ماع
وحفظ            وذويه، القيم ابن طريقة على المتعة بحل يرى انه ويقال مانافرة،

على             نبىء أنه إسحاق ابن لقول رماضان في كان النبوي المولد كون ترجيح
مان           كثيرة أشياء وله ذلك ترجيح في الجمهور فحالف الربعين رأس

عمل             على واقتصر ترك ثم طرابلس ثم بعلبك قضاء ولي قد وكان التنطعات،
رضي            ثم البلقيني الجلل ماع ماحنة له وجرت ماصر وقدم بدماشق، المواعيد

ًا             ماطعون بها وماات بلدأه؛ إلى فرجع له واعتذر مالبيسه مان ًا ثوب وألبسه عنه
   . في          شيخنا ذكره السبعين عشر في وهأو عشرة تسع سنة الخر ربيع في

. والده      في ذكر له وسيأتي إنبائه
الدماشقي -          418 الصل العجلوني الله عبد بن يوسف بن الرحمن عبد

  . سنة        ولد بالشاماي ويعرف القاهأرة مان المزهأرية المدرسة نزيل الشافعي
والشاطبيتين          القرآن فحفظ بها ونشأ دأماشق بصالحية وثمانمائة وستين إحدى

في           ماقدماته ماع الجزري لبن المرضية الثلث القراءات في المضية والدرة
عمر            على ًا وجمع ًا افرادأ بالعشر وتل النحو وألفية المنهاج وربع والتنبيه التجويد

أخذ            أولهما وعن عليه يكمل لم ولكنه السنهوري جعفر على وبالقاهأرة الطيبي
قدوماه            وكان وغيرهأما، الحق وعبد الجوجري عند الفقه في واشتغل النحو في

المقدس             وبيت المدينة زيارته بعد رجع ثم فحج وثمانين ست سنة في القاهأرة
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الحنفي           الطرابلسي الدين نور عليه فقرأ بالعربية الطلبة اشتغال ماع وأقرأ
وتأمال            تدبر قراءة البخاري مان كبيرة قطعة على وقرأ هأشام لبن التوضيح

. ًا         وتقنع ًا فضلًوسكون الرجل ونعم الديمي على قرأ وكذا
 

الصائغ -          419 بابن ويعرف المكتب القاهأري الزين يوسف بن الرحمن عبد
   . سنة           قبل ولد سهو وهأو ًا علي والده تاريخه في شيخنا وسمى أبيه، حرفة وهأي

النور          مان المنسوب الخط وتعلم بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة سبعين
حسبما             عليه فيه فاق حتى النسخ قلم اتقان في ولزماه غازي تلميذ الوسيمي
أبي            مان فيها واستفادأ فسلكها العفيف ابن طريقة وأحب كثيرون به صرح

وصارت            شيخنا شيخ المصري ثم الزفتاوي علي بن أحمد بن ماحمد علي
شيخ            لغازي رسم كما وغازي العفيف ابن طريقتي مان مانتزعة طريقة للزين

شيخ              رقيبة أبي بن علي بن ماحمد الشمس على أولً كتب كان فإنه شيخه
عن            أبيه عن أخذ الذي العفيف بن ماحمد العلء وتلميذ المذكور الزفتاوي

وابن             البواب بن علي عن أسد ابن عن الكاتبة شهدة عن العجمي الولي
طريقة             عن غازي تحول ثم ماقلة بن علي أبي عن ماشايخها عن السمسماني
العجمي            الولي طريقة ويبن بينهما ولدهأا طريقة إلى شيخه شيخ العفيف ابن

لسكناه             لكن ًا أيض الزفتاوي عصره في ونبغ الخط حسن في زماانه أهأل ففاق
الناس           به فانتفع للتكتيب المذكور الزين وتصدى أماره يرج لم بالفسطاط

شيخ            وصار والقصائد، الكتب مان وغيرهأا ماصاحف عدة ونسخ أخرى بعد طبقة
شيخنا             له وشهد مادارس، عدة في ًا ماكتب وقرر مادافع بدون وقته في الكتاب

وكنت             تاريخه، في عليه وأثنى وبراعته بمهارته الفن اتقان في الغاية كونه ماع
الوالد             قبل مان عليه كتب وكذا ًا يسير عليه وكتبت رماق بآخر أدأركه مامن

صوفيا            ونوادأر ًا ونكت ًا كثير ًا شعر يستحضر ًا فهم ًا ذكي ًا ظريف ًا شيخ وكان والعم،
حتى            فانقطع ضعف بسبب انجماع عمره آخر في له وحل السعداء، بسعيد

جوشن             بتربة الغد مان ودأفن وأربعين خمس سنة شوال عشر رابع في ماات
قد              وكان الثمانين؛ عشر في انه قال شيخنا كان وإن بيقين الثمانين جاز وقد
في            الحصين ابن أماالي مان الثالث الحلوي الجمال على شيخنا بقراءة سمع

وأثبت           بشتاك بقصر السالمي يلبغا بمنزل وسبعمائة وتسعين تسع سنة صفر
الصائغ           يوسف ابن الرحمن عبد والمجودأ فقال الطبقة في بخطه اسمه

قرض            فيمن ورأيته وغيرهأم، أصحابنا مان الطلبة بذلك يعلم لم ولكن المكتب
 : له         قيل أن بعد فقال ناهأض لبن المؤيدية السيرة

ًا الطرس يزيد مان وياوزينـهـا الـزماـان كتـاب شيخ أيا إذا نور
كتـب

شيخ على تثنى على لعلك
مالـكـتـا

العلم في الرض مالوك وشيخ
 والدأب

على             وقفت رقاع نسخ حققت نعمة كل ولي لله الحمد بخطه قرأته كما
ولمحت           غبار لها لحقت ماا انها بالمصاحف وأقسمت الطوماار كتاب ريحانها

على          ووقفت الناهأضية النفاس نفائس نفيس وانتشقت المؤيدية السيرة هأذه
الرياض             رياضه أزهأار في وتنزهأت قط رأيته ل ماا فرأيت والخط الدأب قواعد

ًا           طرب فهمت البياض في بالسوادأ الحداق ماحاسن فاقت حدائق في وتحدقت
الغصان            رشاقة مان شاهأدته بما ًا عجب ورقصت اللحان بديع مان سمعته بما
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يمتع           تعالى فالله الكتاب للسادأة ماتابعة وكتبت الدأاب لهأل ماوافقة وتأدأبت
بمنه            يريد ماا على ويعينه فضله مان ماؤلفها ويرزق والتأييد بالنصر صاحبها

وكرماه.
420   . عني -         أخذ مامن بها الفقراء خادأم الدماياطي يوسف بن الرحمن عبد

بالقاهأرة.
.    . فهد         ابن في الحلل الدين سعد بن الدين زين بن الرحمن عبد

الشراف -            421 نقيب أخو الحسني الدين تقي بن الدين فخر بن الرحمن عبد
.   .       . شيخنا  ذكره ثلث سنة الول ربيع في ماات نقيبهم وابن

422     . سنة -        صفر في بمكة ماات السلم بباب العطار البواب بن الرحمن عبد
ستين.

     .    . ابن    الدين وجيه الرحمن عبد إسماعيل ولده في التاجر بن الرحمن عبد
.           . يوسف  بن علي بن بكر أبي بن ماحمد ابن في المصري الجمال

.       . غانم       بن ماحمد ابن في ماضى ماكة والي غانم بابن المعروف الرحمن عبد
.        . ماحمد    بن ماحمودأ بن عمر ابن في الكركي بن الرحمن عبد

القادأري -         433 السهروردأي الصوفي الزراري الفرج أبو الزين الرحمن عبد
مان.            وغيره العطار وماحمد الصفي يوسف الشيخ عن أخذ صالح عبد الشافعي

عمتي          وزوج فقيهي وصحبه ًا كثير رأيته العجمي يوسف الجمال أصحاب
بحانوت            بعقدهأا يتكسب كان فإنه الزرار عقد في به وتدرب حسين الفقيه

رحمه             وخمسين إحدى سنة الول ربيع في ماات وبه الحاكم جاماع باب عند
الله.
424. القلعة -             في نوبة له ومامن الجوق قراء أحد المصري الماين الرحمن عبد

 .     . وتسعين    إحدى سنة ماات السواق بن شعيب أخذهأا
الدين -           425 ماحيي عم ابن المالكي القاهأري القبابي الدين تقي الرحمن عبد

        . بالجمالية  للمالكية ودأرس البساطين عن القضاء في ناب الدماشقي يحيى
القمحية            تدريس في حصة ماعه كان وكذا عنها له البساطي الشمس برغبة

. القرافي.           الحصة وفي التنسي بن البدر الجمالية في واستقر ماات بمصر
المتصوفة -        426 أحد الشافعي الحريري الدماشقي الزين الرحمن عبد

 : قوله           ماجموعه في البدري عنه كتب عجلون قاضي بن للتقي الملزماين
المتـعـددأه أشكالهلـي فض وماقاعدي

 ماقعده أهأوى قمت إذلـه سـاق ساقني كم
427.       . البخاري -     في شيخنا لفظ مان سمع الحضكيفي الزين الرحمن عبد
428   . الصلح -        رافقه مامن الحنفي الزرعي الدين زين القاضي الرحمن عبد

على            الصول في التحقيق مان قرأه لما الخذ في الخمسين بعد الطرابلسي
المجمع            كتابه مان الستحضار كثير ًا فقيه كان إنه وقال الدين سعد القاضي

. الخط  حسن
ثلث -           429 نحو بها أقام دأماياط نزيل الشافعي الشربيني الزين الرحمن عبد

بالقاضي            ووصفه السلطان وكيل بن التقي عليه قرأ ومامن بها وأقرأ سنين
العالم.

430  . في -        قتل بدماشق الطبلخانات أحد الحمزاوي الزيني الرحمن عبد
     . السترابادأي     الفضل أبو الرحمن عبد وسبعين ثلث سنة لسوار المجردأين

   .      . ابن.    في ماضى المزهأرية نزيل البدوي الرحمن عبد الله فضل في العجمي
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.    .     . ماحمد   ابن في الحلل البغدادأي الرحمن عبد إسماعيل بن سلم
.       . فاضل      بن ماحمد ابن في ماضى ماكة نزيل المغربي الجزائري الرحمن عبد

431.        . وستين -     سبع سنة المحرم في بمكة ماات البصري الحبابي الرحمن عبد
.       . الله     عبد بن يوسف ابن في المزهأرية نزيل الشاماي الرحمن عبد

432 . كان -         السطوحية الطائفة شيخ بالخليفة ويعرف الطنتدائي الرحمن عبد
عنده           الجمعة صلة بعد بها ويعمل القاهأرة مان الفارسية المدرسة ينزل

   . جمادأى         في ماات تودأدأه ماع تردأ أن قل وشفاعاته الخلئق فيحضره السماع
. إنبائه       في شيخنا ذكره ثلث، سنة الخرة

فاس -          433 علماء مان وأبوه هأو كان الفاسي، القرماوني الرحمن عبد
.     . المغاربة     بعض لي ذكره وستين خمس سنة ماات ومادرسيها،

. العلى            عبد بن يوسف بن أحمد ابن في ماضى الماردأيني، الرحمن عبد
وكان -            434 تسع سنة القعدة ذي في بصفد ماقتولً ماات المهتار؛ الرحمن عبد

.   . المقريزي        قاله الفتن بكثرة هأنالك فيما وأفسد الترك وغزا تأمار
بمكة -           435 ماات العرابي، عمر فقراء وأحد بعلجد رباط خادأم الرحمن عبد

. وستين     تسع سنة صفر في
ست -           436 سنة شوال في بها ماات بمكة، البيمارستان شيخ الرحمن عبد

 . فهد.    ابن أرخهما وأربعين
البناسي -            437 البرهأان بن الدين ماحرز بن حجاج بن إبراهأيم بن الرحيم عبد

أبوه،           والماضي التي ماصباح بن على النور وسبط جارنا الشافعي القاهأري
القرآن           فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة وعشرين تسع سنة في ولد

على          وعرض غيرهأا، مان والبعض النحو وألفية الفرعي والمنهاج والعمدة
في            ابتدائه في وتدرب آخرين في الهمام وابن والبساطي الديري وابن شيخنا

فلما           التيين الشنواني بكر أبي الزين وبفقيهه ماحمد الشمس بخاله العربية
والونائي            القاياتي الفقه عنه أخذ مان أول فكان الشتغال على أقبل ترعرع

البلقيني          عن فيه وأكثر القلقشندي والعلء والمحلي خضر بن والبرهأان
والونائي           الشرواني الشمس عن الصول في وأخذ فيه انتفع وبهما والمناوي

والمحلي؛           الونائي عن وكذا والشمس البدي عن العربية وفي بعده والثلثة
التصريف           ماع فيها ماالك وابن الحاجب ابن طريقتي في انتفاعه وماعظّم

وقرأ           بل ًا كثير فيها لزماه الحصني بالتقي والمنطق والبيان والمعاني والجدل
الصول            في أخذ وكذا يونس سورة إلى حاشيته ماع الكشاف مان عليه

الكافياجي         عن وغيرهأما والهندسة الهيئة وفي الشرواني عن والمنطق
ابن           تلميذ على السيد عن والمقابلة الجبر ماع بنوعيه والحساب والفرائض

وأبي            ماسلم سماع في القاياتي ولزم غيره أو البدي عن والعروض المجدي
شرح            في ذلك ومان ورواية دأراية أشياء عليه فسمع وشيخنا وغيرهأما دأاودأ

شرح              بعض عليه قرأ بل وأربعين ست سنة مان المالء في عنه وكتب النخبة
شيوخ             على بقراءتي وسمع خضر ابن على المتن في قرأ وكذا العراقي ألفية

وبقراءة          عرفة يوم الشمائل وجميع الشفا وختم بالصالحية النصاري جزء
في             مابين هأو ماما ذلك غير إلى القديمة بالظّاهأرية البخاري مان ماجالس غيري
في              عليهما وسمع أسد وابن الزهأر إماام النور على ًا مالفق كثير لبن وتل ثبتي،

قدوماه             حين الله يفتح بن النور عن القراءات في وأخذ الروايات، مان غيرهأا
الزين           وصحب البخاري، ثلثيات عليه قرأ بل وخمسين تسع سنة القاهأرة
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بن               الصفا أبي على الفارض ابن لتائية القارىء هأو كان بل أخته ابن ثم مادين
مان              ونحوه عربي ابن إلى الكلم فيها انجر كائنة كانت ذلك وبسبب الوفا، أبي
هأذه             في ودأأب ماحله؛ في شرحته كما المكين مان المزلزل فيها بان التحادأية

عنه           فأخذ للقراء وتصدى المااثل أحد وصار تقدم حتى وغيرهأا الفنون
مازاحمة          عن والعراض والكرم التقلل ماع بمنزلة النجماع ولزم الفضلء،

في            وآخر القديمة الشرفية في باسمه كان ًا طلب ترك أنه حتى الفقهاء
كل           والده، قبل مان برزيقات وتقنع ذلك ونحو للشافعي المجاورة الصلحية

واخراجه             هأؤلء كلم تقرير في الخوض في ماشيه ولكن العقيدة صحة ماع ذلك
كثير             رحال وماحط الطائفة لهذه ًا مارجع صار أن إلى التأويل ببعيد ظاهأره عن

فما              أخرى بعد مارة نصحه مامن وكنت لهم، لنسبته يخالطه لم مان طرق مانهم
ولما            ماستقبح؛ ظاهأرهأا التي اللفاظ ارتكاب توالي بتحريم لي اعترافه ماع أفادأ

تدريس           في استخلفه وسبعين ست سنة في الحصني التقي شيخه حج
في             بعده له وتكلم فيهما عمله حمد يوماين فدرس القعدة ذي في الشافعي

وغيرهأما           والبناسية بالحسنية التدريس في ناب وكذا تيسر؛ فما فيه تقريره
بلغه            لكلم أذعن فما بمدرسته التفسير تدريس مازهأر بن الزين عليه وعرض

له             وكذا فأجاب، وقائع عدة في بالستفتاء وقصد حقه في السفهاء بعض عن
وبالنثر            نظّم ربما بل بالنيات العمال حديث على وكلم مافيدة وتقاييد حواش
وعباره           حافظّته مان أجودأ وفاهأمته ماتوجهة التحقيق في فمادأته وبالجملة ألم؛

بسبب            وتعبه يقصده مان ماساعدة في رغبته ماع وماحادأثته بتقريره ماطلقة غير
على             أقبل وقد الفطرة سلماة غلبة إليه يؤدأي تقلب وكثرة تعصب وشدة ذلك

شخص          إليه وانتمى الصالحين وزيارة القوم كلم وماطالعة والتوجه الذكر
خمس            سنة في وحج ًا، كثير به فارتفق بلقس أعيان مان للشرف ينسب

وهأي          ًا دأهأر ماعه ودأامات للبساطي بحفيدة ًا ماتزوج وكان ًا، ماوسمي وثمانين
غير            مان بغيرهأا اتصاله وتتوهأم تتخيل صارت ثم له الطواعية زائدة صابرة

لها             طلقه وتكرر ماعه العشرة في إفحاشها مان تضرره كثر بحيث لذلك حقيقة
لعدم               أخويها جهة مان تركتها في ينصف ولم ماعه حجها بعد مااتت حتى تعوذ ثم

إليه             بالنسبة كثرته ماع أمار كبير له حصل ماا بل ماساماحته ومازيد ماشاحته
ًا             قديم وكان إليه وصيته أسند مان أحد الجوهأري الشيخ ابن ابنة على وعقد
وتجرع              ماديدة تعلل أن يلبث لم فإنه عليها الدخول قدر فما أماه  زوج

ماات             حتى والعلج التمريض في يلئمه مان وجودأ عدم ماع فاقة غضونها في
وتسعين            إحدى سنة الول ربيع عشر تاسع السبت ليلة في بالسهال ًا شهيد
شهاب             الشيخ زاوية باب على ًا جد حافل ماشهد في الغد مان عليه وصلى

آخر             أن وسمعت المذكور الضريح بجوار أبيه عند دأفن ثم الشعرية باب ظاهأر
الستادأار                وتكلم يتكلم ل ًا أياما أقام أنه ماع شديد بعزم الله إل إله ل كان كلماه

الذي              إليه المشار مايله لول كان الرجل ونعم يوف، ولم دأينه ووفاء تركته في
شرحه             في خير ل ماا مارتكب هأو مامن الحسادأ الفساق إليه بسببه تطرق

. عنه      وعفا وإيانا تعالى الله رحمه
يحيى -             438 بن إبراهأيم بن الرحيم عبد بن ماحمد بن إبراهأيم بن الرحيم عبد

البهاء               بن العز بن إسحاق أبي الجمال بن علي أبو الزين أحمد المجد أبي ابن
ويعرف          الشافعي المكي الصل المايوطي اللخمي إسحق أبي الجمال بن

وسبعمائة            وسبعين ثمان سنة شعبان ثاني الثنين يوم في ولد المايوطي بابن
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العفيف             على سمع وكذا أبيه على الكثير وسمع القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة
على            ذلك وبعد قاسم بن ماحمد الله عبد أبي والشريف والبناسي النشاوري
والزين            الشاماي والشمس الجزري ابن على ثم به أخبرني كما المراغي الزين
في            بالقاهأرة فسمع والده ماوت بعد ماصر ودأخل سلماة، بن والنور الطبري

مان            ذلك وبعد الحنفي إسماعيل المجد على الزهأر بجاماع وتسعين أربع سنة
بحضرة           المملي بخط وجدته كما أمااليه ماجالس بعض العراقي الزين لفظ

وينكر             عنه وأخذ الزركشي البدر بالقاهأرة لقي أنه لنا يذكر كان بل الهيثمي
والكمال             الملقن وابن البلقيني عن أخذ وأنه الكتب قليل كان أنه القائل قول

صاحبنا              لي قال وكذا الطلب، مان يكثر لم ولكنه ببعيد كله ذلك وليس الدمايري
الثاني              بربيع ماؤرخ استدعاء في له وأجاز اشتغالً، له أعلم ل فهد بن النجم

المراغي            ماحمد بن وأحمد الناصح بن ماحمد بن أحمد وتسعين سبع سنة
بن              هأريرة وأبو النووي وسعد السبتي بكر أبي بن ماحمد ابن بكر وأبو الصوفي

إدأريس            بن وعمران الشعبافي علي بن الدين فخر بن شاه وعلي النقاش
إسحق            بن وماحمد الكردأي إبراهأيم ابن علي بن إبراهأيم بن وماحمد الجلجولي
السبكي            البقاء أبي ابن والبدر الحلبي عثمان بن مابارك بن وماحمد البرقوهأي
ابن            آخر استدعاء وفي آخرين في السخاوي ماحمد بن ماحمد بن وماحمد

وخمسين            اثنتين سنة في مانها مارة، غير ًا أيض القاهأرة وقدم وغيره، صديق
الموضعين            في ولقيته بمكة حدث وكذا العيان مانه سمعه بأشياء فيها فحدث

ًا            مانجمع ًا عفيف ًا خير ثقة ًا إنسان وكان وغيرهأا، بمنى عليه وسمعت عنه فأكثرت
شرعة            على ًا ماقتدر السماع على ًا صبور التودأدأ كثير باليسير ًا قانع الناس عن

   . عصر           بعد ماات وجللة علم بيت مان وهأو الرتبة، وسط فيه الجيد لكن النظّم
مان             الصبح بعد عليه وصلى وستين سبع سنة شعبان عشري سابع الثلثاء يوم

عياض             ابن الفضيل قبر مان بالقرب أبيه بجانب ودأفن الكعبة باب عند الغد
. وإيانا             الله رحمه بمكة شيوخه مان كثير عن يروي مان خاتمة وهأو بالمعلة

ماحي -             439 بن الدين نجم بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم بن الرحيم عبد
     . عنه        وأخذ جماعة عن أخذ الرفاعي الدين قطب ابن الدين تاج بن الدين

عشرين           سنة القعدة ذي خاماس الثلثاء يوم في وفاته وأرخ الطاووسي
وعظّمه.

ساكنة -      -     440 زاي ثم المفتوحة بالتحتانية اليزناسي إبراهأيم بن الرحيم عبد
    . وهأو    -    الثلثين بعيد ماات قاضيها الفاسي المغربي لقبيلة نسبة وماهملة ونون

.       . المغاربة    مان أصحابنا بعض لي أفادأه للشهودأ وثائق عمل مامن
 

بن -               441 أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن أحمد بن الرحيم عبد
     . وثلثين       أربع سنة باليمن ولد المكي ثم اليماني القرشي ظهيرة بن عطية

له              وأجاز المراغي، الفتح أبا فسمع أبيه ماع ماكة قدم ثم به ونشأ وثمانمائة؛
ولزم           الهيثمي، البركات وأبي ظهيرة بن البرهأان عند بالفقه واشتغل جماعة

   . في          بمكة ماات بجدة به استنا الثانية ولي فلما السعادأات أبي بن المحب
. وثمانين    اثنتين سنة رماضان

أحمد -              442 بن الله عبد المحب بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحيم عبد
بن              مانصور بن إسماعيل بن الرحمن عبد بن أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن

الحنبلي         الصالحي الدماشقي الصل المقدسي السعدي الزين الرحمن عبد
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أخي            ابن وهأو المحب بابن كسلفه ويعرف دأماشق مان بالدهأيشة أبوه الذهأبي
ماحمد              بكر أبي الحافظ عم هأو وجده التي أحمد بن ماحمد بن ماحمد الشمس

      . وستين        ثمان سنة صفر في ولد الصامات المحب بن أحمد بن الله عبد بن
أحمد            ماسند مان النساء ماسند عمر أبي بن الصلح على وسمع وسبعمائة
ابن            قاسم ابنة زينب وعلى أوله مان والفوت مانه عائشة ماسند وغالب

قريبيه             وعلى عليهما ذلك وغير النصار جزء مان الفخر ماشيخة في ماا العجمي
 : أجاز          فقال ماعجمه في شيخنا وذكره الفضلء، مانه سمع وحدث المذكورين،

        . باب     بمقبرة ودأفن أربعين، سنة في ماات قلت وعشرين تسع سنة في لنا
. وإيانا    الله رحمه توماا

عبد -              443 بن ماحمد بن عثمان بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحيم عبد
الله               عبد أبي الدين ناصر بن الشهاب بن الزين الله هأبة بن إبراهأيم ابن الرحيم

الكمال          عمه والتي أبوه الماضي الشافعي القاهأري الصل الحموي النصاري
بابن            كسلفه ويعرف سارة أماه العطار بن ماحمد الدين ناصر سبط ماحمد

وهأو.            أبوه وماات بالقاهأرة وثمانمائة عشرة ثمان سنة رماضان في ولد البارزي
والزبد             القرآن فحفظ فنشأ بأماه تزوج وقد سيما عمه ثم جده فرباه صغير

وبعض         هأشام لبن والشذور الحرماين لماام والورقات البارزي للشرف
وسمع            كادأ ول يتميز ولم ًا يسير واشتغل الشيوخ بعض على وعرض الحاوي
الشهادأة            وولي غيره على سمع وكذا الزركشي الزين علي ماسلم صحيح في

جاور              ًا مارار وحج به، يمتع لم هأائلً ًا قصر بولق في وابتنى ذلك، وغير بالكسوة
وتوجه             ازبك التابك صهره ماع سافر أماره أواخر وفي الرجبية ماع بعضها في

بها              فأقام ماتوعك وهأو القاهأرة إلى وعادأ الشام إلى رجع ثم حلب إلى ماعه
عليه              وصلى وسبعين أربع سنة الثاني ربيع تاسع الثنين يوم في ماات ثم ًا أياما
ًا            ماائق وكان أولدأ عدة وترك الله، رحمه الشافعي عند بحوشهم ودأفن بالزهأر

. عنه        وعفا الله رحمه لصالحة يصلح ل أهأوج
الدين -            444 وماحب الدين زين مانصور بن ماحمد بن أحمد بن الرحيم عبد

بح        -    تصغير بمهملتين بحيح بابن ويعرف ًا سكن الحسيني القاهأري الصل الفوي
        . النسابة   والشريف الحناوي على واشتغل وعرضه المنهاج قرأ لجده لقب وهأو
البدر            عن القضاء في ناب بل بالشهادأة وتكسب البغدادأي السلم عبد والعز

         . زوج    والد وهأو وسبعين، تسع سنة رماضان في ماات بعده فمن السعادأات أبي
. الحنبلي      بيرم بن الدين شمس القاضي

بن -             445 الفضل أبو العابدين زين إبراهأيم بن ماوسى بن أحمد بن الرحيم عبد
ويعرف          أبوه الماضي الحنفي القاهأري الصل الحلبي العباس أبي الشهاب

ابن.            على فأسمه أبوه به واعتنى وسبعمائة التسعين بعيد ًا تقريب ولد بالحلبي
وسعد         الدجوي والتقي والبناسي والهيثمي والعراقي والتنوخي المجد أبي

والجمال          الظّريف بن والتاج الناصح وابن والسويداوي والحلوي القمني الدين
الثاني          وعلى البخاري الول على سمعه وماما الكثير، وغيرهأم الرشيدي

يتصرف            وكان حيان ابن مان الكثير ماع الشفا وعبدو الدارماي وماسند الموطأ
وحالهما            السطحي ابنة المغنية زوج لكونه عنه للخذ صالح غير القضاة بأبواب

. وإيانا          عنه الله عفا الخمسين بعد ماات استجزته، ولكن ماشهور
 

الزين -              446 أحمد بن المنعم عبد بن أحمد بن يعقوب بن أحمد بن الرحيم عبد
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الشافعي          القاهأري الزهأري الطفيحي الشرف بن الشهاب بن الفضل أبو
زينب           أماهم العراقي الزين وأسباط التيين القادأر وعبد ماحمد المحب شقيق

        . وثمانمائة    وعشرين تسع سنة الحجة ذي في ولد يعقوب بابن كأبيه ويعرف
والنعمة             الرفاهأية مان يكون ماا غاية في أبويه كنفي في بها ونشأ بالقاهأرة

شيخنا           على وسمع جماعة على وعرضه لخاله اللباب وتنقيح القرآن فحفظ
مان              القمني الزين على ًا حضور له ورأيت أمااليه في شيخنا عن كتب بل وغيره

الشرف          عند ذلك وغير الحرماين وجهات النقابة وباشر الكلوتاتي؛ لفظ
يكن             ولم التي العابدين زين ولده ماع واتحد خدماته ولزم به واختص المناوي

ًا              شكلًظريف وكان مارة غير وحج شهر؛ دأون إل الوفاة وكذا المولد في بينهما
أبيه            إلى وهأو أخيه لتهتك بالنسبة ًا ماتصون العشرة حسن ًا ماتودأدأ بساماة ًا ذكي

ماستقيم           وذهأنه سليمة وقريحته الخصال، وبعض الشبه في أخويه مان أقرب
 : قوله      عنه كتبت وقد وزان، وطبعه

هأم ثقيلوهأو شخص سعادأهأانه فيه ترم واشل الصل هأمذاني
 وزيادأه

  . ًا           ماطعون ماات المعجم في بعضه أثبت ًا قديم ذلك غير واحد غير عنه وكتب
الغد             مان عليه وصلى وسبعين ثلث سنة شوال عشري ثالث الخميس يوم في

. عنه           وعفا الله رحمه العراقي الولي وخاله لماه جده عند ودأفن
ابن -               447 عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن إسماعيل بن الرحيم عبد

   . عمه          عن أخذ اليماني الناشري أحمد أبو البرهأان الله عبد بن الرحمن عبد
الناشريين؛             ماحمد بن الله وعبد بكر أبي بن أحمد والشهاب الله عبد الجمال

عثمان            العفيف عمه ابن عن وناب وغيرهأما، والمهذب التنبيه الخير على قرأ
وكان             وغيره، أبيه مان نالته بجاماعها تسببات ماع بالمهجم الحكام في ماحمد بن

ًا           سهلًطارح العريكة لين الشمائل حسن الخلق دأماث ًا خير فاضلً ًا فقيه
. وثلثين.     تسع سنة ماات للتكلف

بن -             448 المكارم أبو الجمال إبراهأيم بن ماحمد بن بكر أبي بن الرحيم عبد
بابن          ويعرف الشافعي القاهأري الصل المناوي السلمي التاج ابن الشرف
العمدة.           فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وتسعين ثلث سنة ولد المناوي

الفرسيسي          على وحضر المتأخرين مان جماعة على وعرضها واللفية والتنبيه
النسائي            عليه سمع ثم الصحيح غالب التنوخي وعلى الناس سيد ابن سيرة
السيرة           عليه سمعت وحدث وغيره؛ شيخنا عن القضاء في وناب الصغير،

أربع            سنة الخرة جمادأى في ماات ًا، ماتواضع الجانب لين ًا ساكن وكان وغيرهأا،
. الله   رحمه وستين

الموفق -              449 بن الفتح أبي بن علي بن ماحمودأ بن بكر أبي بن الرحيم عبد
شيخنا           قاله كما ويعرف الواعظ الشافعي القادأري القاهأري ثم الحموي الزين

وستين            اثنتين سنة في ولد بالحموي، يعرف وصار ًا علي والده وسمى بالدأماي
بالسبع            وتل الدهأشة خطيب ابن على المنهاج وقرأ بها ونشأ بحماة وسبعمائة

النحاس             بن الكمال على بدماشق وسمع ماصبح بن أحمد بن بكر أبي على
ابن          سبط والعلء الياسي والعز الرحبي والمحيوي عوض بن والشمس

على             الصحيح وقرأ اللنك سنة في القاهأرة إلى تحول ثم آخرين، في صوماع
له            وصار فيه أماره وراج فبرع الوعظ ماجلس وعقد الشيوخ ولزم العراقي
ذلك           وقبل واقفتها مان برسباي الشرفية خطابة وولي وأثرى وجللة؛ صيت
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زال            ول عنها، صرف ثم القصى المسجد خطابة مانها وظائف المقدس ببيت
اشتهر            أن إلى لذلك المعدة المجالس وفي بالزهأر الوعظ في طريقته على

طيبة               بنغمة لكن كتاب مان إل يقرأ ل ًا غالب كان كونه ماع صيته وطار اسمه
. شيخنا            عليه أثنى أمااكن، عدة في البخاري يقرأ رماضان وفي صحيح وأدأاء

يوم              في وذلك ماوضعين في الميعادأ ماوته يوم في عمل أن بعد فجأة وماات
سودأون            بمدرسة الغد مان ودأفن وأربعين، ثمان سنة القعدة ذي غرة الثلثاء

شيخنا           قال بالله، المستكفي المؤمانين أماير عليه وصلى الحبانية مان العجمي
        . مان      ماوته يوم الميعادأ في قوله آخر وكان وإيانا الله رحمه الثمانين جاز وقد
مان             يبرح لم وأركانه بجوارحه الله وعبد بجناته الله وعرف بلسانه الله ذكر

يتكلم              ولم مانزله إلى حمل ثم الية فيها دأعواهأم عصيانه مان يخرج حتى ماكانه
ماا           والصواب ًا ماحمد وبعضهم الرحمن عبد بعضهم وسماه ماات، حتى بعدهأا

هأنا. 
الخطيب -             450 القسم بن علي بن الحسن بن علي بن حسن بن الرحيم عبد

التلعفري             الصل المشرقي العلء بن ماحمد أبي البدر بن الجودأ أبو الدين زين
ووالد           الكبر وذاك التي ماحمد أخو الشافعي والوفاة الدار الدماشقي المولد

ثم        -    الميم بضم المحوجب بابن ويعرف ًا أيض ووالده الماضي أحمد الشهاب
   . ثلث         سنة ولد وماوحدة ماكسورة جيم ثم واو بعدهأا مافتوحة ماهملة حاء

على           وسمع ًا يسير واشتغل والتنبيه القرآن فحفظ بها ونشأ بدماشق وثمانمائة
ماع           بالشهادأة وتكسب الشرائحي بن والجمال الهادأي عبد ابن ابنة عائشة

خطب          وقد البكاء وكثرة الدماعه وسرعة والصدقة والتهجد التلوة إدأاماة
   . العشر        في ماات اللبودأي الشهاب عنه وأخذ دأماشق مان العيدين بمصلى

الفالج             له عرض أن بعد بدماشق وسبعين تسع سنة الحجة ذي مان الوسط
الله            رحمهم الحصني التقي جور وأبيهما أخيه عند بالقبيبات ودأفن سنة قبيل

وإيانا.
إسحق -            451 بن إبراهأيم رفيق القدسي الزين قاسم بن حسن بن الرحيم عبد

.          . وستين   خمس سنة رجب ثاني الجمعة يوم في ماات الشهادأة في العينوسي
.    . علي         ابن في النقاش بن الشمس سبط الحسن أبي بن الرحيم عبد

 
الزين -             452 إبراهأيم بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد

الولي          والد الشافعي المصري المهراني الصل الرازناني الكردأي الفضل أبو
      . وهأو     العرب لعراق ًا انتساب ولده قال بالعراقي ويعرف وزينب وجويرية أحمد

لها             يقال اربل أعمال مان ببلدة سلفه أقام الصل كردأي والفهو العم القطر
ماع             صغير وهأو لمصر والده تحول أن إلى وماناقب ماآثر هأناك ولهم رازنان
ماحمد            بن جعفر بن ماحمد الدين تقي الشريف بالشيخ فاختص أقربائه بعض

خانقاه            شيخ الشافعي القناوي حجون بن أحمد بن الرحيم عبد الشيخ بن
خدماته           ولزم والقاهأرة ماصر بين النيل شاطىء على المهراني بمنشية رسلن

القربات           أنواع في ماجتهدة قانعة صابرة عابدة صالحة قرينة الله ورزقه
باسم             بتسميته وأماره به إليه المشار بشره أن بعد الترجمة صاحب له فولدت

الولى           جمادأى عشري حادأي في وذلك بمصر، المعتقدين أحد العلى جده
إلى           به أبيه إحضار وتكرر المذكورة، بالمنشية وسبعمائة وعشرين خمس سنة

سبع            سنة في أسمعه وكذا عليه، بركته وعادأت ويكرماه يلطفه فكان التقي
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المالكي          الخنائي الدين تقي والقاضي الجاولي سنجر الماير مان وثلثين
كان            ولكنه بذاك العلو في ليس ماما الشهيرة المجالس ذوي مان وغيرهأما

ماع              عنده الكون كثير كان لكونه إليه المشار التقي على له حضور وجودأ يتوقع
مان             سمع فإنه سنده لعلو ماعه للسماع إليه يتردأدأون الحديث أهأل وكان أبيه

بولده             لدأرك عناية له مامن أبوه كان ولو بذلك، يظّفر فلم السلفي أصحاب
ًا            عالي السلفي حديث روى مان آخر المصري بن يحيى ماثل مان السماع
وحفظ            الهادأي عبد وابن الجيش شاهأد ابن علي بعد أسمع نعم بالجازة،

شهر             في جميعه حفظ رام وكان الحاوي وأكثر والتنبيه ثمان ابن وهأو القرآن
لما             فإنه الرشيدي البرهأان كراماات في ذلك وعد ًا يوما عشر إثني بعد فمل
لك                بدا ماا افعل فقال مانه لي بد ل فقال مامكن غير انه قال فيه استشاره
في              مانه حفظ ربما وكان العيد دأقيق لبن اللمام حفظ وكذا تتمه ل ولكنك

الدراية            في الشيوخ ولزم المحافيظ؛ مان ذلك غير إلى سطر أربعمائة اليوم
ماحمد             الدين ناصر فيها شيوخه مان وكان القراءات به اشتغل شيء أول فكان

التقي             كان ولذا القدمااء أحد سمعون بن الملك عبد بن الحسن أبي بن
والبرهأان          اشتغاله قدم على عنه الترجمة صاحب بأخذ يستدل السبكي

له          يتيسر فلم ذلك وماع السمين والشهاب الدمانهوري والسراج الرشيدي
بمكة؛           ماجاوراته إحدى في الواسطي التقي على إل السبعة القراءات إكمال

العمادأ            ولزم عدلن ابن دأروس الفقه في فحضر وأصوله الفقه في ونظّر
اللبان           بن الشمس وعن وعنه السنوي والجمال البلبيسي إسحق بن ماحمد

ويستحسن           فهمه على يثني السنوي كان بحيث فيهما وتقدم الصول أخذ
الخطأ،             يقبل ل صحيح ذهأنه إن ويقول فيه لمباحثه ويصغي الصول في كلماه

له              قال فإنه جماعة بن العز بإشارة الحديث علم على أقبل ذلك أثناء وفي
        : ماتوقد     وأنت الجدوى قليل التعب كثير علم إنه القراءات في ماتوغلً رآه وقد

التركماني          العلء عن بالقاهأرة فأخذه الحديث، إلى هأمتك فاصرف الذهأن
العلئي           الصلح عن وبمكة المقدس وبيت انتفع وعليه تخرج وبه الحنفي

غيرهأا            وفي فيها وأكثر بهما باجتماعه ًا تفنن وزادأ السبكي التقي عن وبالشام
مان           وهأو الميدوماي بالقاهأرة شيوخه فمن شيوخها عن كالحجاز البلدأ مان

استدل           وبذلك غيره؛ النجيب أصحاب مان عنده وليس ًا سند شيوخه أعلى
ابتداء             كان التي وأربعين اثنتين سنة عن الطلب في جده تراخي على شيخنا

مان             ًا جمع لدأرك الول الوان مان استمر لو لنه سنين عشر فيها قراءته
أبو             بها شيوخه مان وكذا وغيرهأم علق وابن الدائم عبد وابن النجيب أصحاب

بن            ماحمد الدين وناصر الدين فتح الحافظ أخو الناس سيد بن القسم
عبد             بن علي بن وماحمد الهادأي عبد ابن وبمصر الملوك بن اليوبي إسماعيل

إماام          خليل والفقيه الحراري قاسم بن أحمد وبمكة القطرواني العزيز
وبالخليل         العلئي المقدس وببيت المطري العفيف وبالمدينة بها المالكية

الضيائية           قيم ابن وبصالحيتها الخباز ابن وبدماشق القيمري عيسى بن خليل
إبراهأيم          والجمال المطوع بن إبراهأيم بن سليمان وبحلب المردأاوي والشهاب
وحماة           وبعلبك كاسكندرية وغيرهأا البلدأ بهذه آخرين في ماحمودأ الشهاب ابن

أفردأ          بحيث وثلثين ستة وتمام ونابلس وغزة وطرابلس وصفد وحمص
مان          المسندين بعض وماعه الضواحي لبعض البروز ورام بالتخريج البلدانيات

أربعين     ليكملها شيخنا  شيوخ
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فصده             حيان لبي بالتوجه القراءات في اشتغاله حين هأم كان بل تيسر فما
على             الموطأ لسماع تونس مان لكل بالرحلة هأم وكذا قصده، حسن ذلك عن
الشام              إلى رحلته مان ماكث انه ماع هأذا يقدر فلم وبغدادأ الزيتونة جاماع خطيب

. الحج               أو الحديث في إماا الرحلة مان ًا غالب سنة له تخل لم وخمسين أربع سنة
مان             له يكن لم لكن الحديث وأحب بالعلوم اشتغل ماعجمه في شيخنا قال

مان             وله الحياء أحادأيث بتخريج لهج قد وكان السنادأ، أهأل طريقة عن يخرجه
أن            لللفية شرحه في وذكر وأربعين، خمس سنة يعني العشرين نحو العمر

بن              العز نبهه ثم السنة تلك في ًا شيئ مانه سمع المقدسي ماحمودأ أبا المحدث
الله             فحبب أهأله طريقة على وجمعه الحديث على حرصه مان رأى لما جماعة

وتوغل             عليه غلب حتى وخمسين اثنتين سنة مان عليه وأكب ولزماه ذلك له
كان              بحيث فيه وتقدم فيه أوقاته وانصرفت به إل يعرف ل صار بحيث فيه

وابن          والعلئي كالسبكي بالمعرفة عليه الثناء في يبالغون عصره شيوخ
الوقت           حافظ بصاحبنا وصفه فإنه كالسنائي يعني وغيرهأم كثير وابن جماعة

فيها            يذكر ولم الشافعية طبقات في وترجمه وغيرهأا المهمات في عنه ونقل
على             وقف شيء تخريج مانه باستفادأته كثير ابن صرح وكذا سواه الحياء مان
مان             ًا حديث مانه سمعه انه لللفية شرحه في وذكر ًا، شيئ عليه وقرأ المحدثين

وفاته           سنة القاهأرة قدوماه حين السبكي اماتنع بل المرستان قاضي ماشيخة
بالديار             الحديث يدعى مان كل جماعة بن العز وقال بحضرته؛ إل التحديث مان
ولده              كلم في الكثير مانه عندي ماما ذلك غير إلى مادع، فهو سواه المصرية

تخاريجه         مان فكان والفادأة والتدريس والتصنيف للتخريج وتصدى وغيره،
ماشيخة         وذيل القاري وابن التونسي وماشيخة البياني مارويات فهرست

كبير         في الحياء وتخريج لنفسه وعشاريات للميدوماي وتساعيات القلنسي
السفار           في السفار حمل عن المغني سماه المتداول وهأو وصغير وماتوسط
الحديث             علوم في اللفية تصانيفه ومان الخبار، مان الحياء في ماا تخريج في

ابن            أصلها على وكتب الولى وشرح القرآن غريب وفي النبوية السيرة وفي
ًا            كتاب المراسيل في وعمل العيد دأقيق لبن القتراح نظّم وكذا ًا نكت الصلح

الحكام           في المسانيد وترتيب السانيد وتقريب جمعه ماا أواخر مان وهأو
لبن            الترماذي شرح أكمل وكذا لطيف ماجدل نحو قطعة مانه وشرح واختصره

الستعاذة            الفقه وفي ًا، أيض يكمل ولم ماجلدات تسع مانه فكتب الناس سيد
شرح            وتكملة الربا تحريم وتاريخ واحد ماكان في جمعتين إقاماة مان بالواحد

على           واستدراك أمااكن فكتب السبكي شيخه كتابة على بنى للنووي المهذب
مانهاج         نظّم الصول وفي المهمات؛ تتمات وسماه للسنوي المهمات

ولده            وسمى المختصرات مان الكثير مانه عندي ماما ذلك غير إلى البيضاوي
إنه            الحلبي البرهأان قول الغريب ومان جملة مانها أفردأهأا للتي ترجمته في

وولي            عليه؛ قفت وماا وكذا عليه شيخنا وقف وماا ًا، ماعجم لنفسه خرج
القديمة         والظّاهأرية الكامالية الحديث دأار مانها بأمااكن للمحدثين التدريس

وحج         لهما، وغيرهأا بالفاضلية وللفقهاء طولون ابن وجاماع والقراسنقورية
بالمدينة          عشارياته وأمالى بل بالكثير فيهما وحدث بالحرماين وجاور ًا مارار

ومانهم             عياله وجميع هأو وستين ثمان سنة الول ربيع في للحج مارة وسافر
بن             ماحمد بن إبراهأيم إسحق أبو البرهأان عمه وابن زرعة أبو الولي ولده

أشهر           عدة بها فأقاماوا بالمدينة وبدءوا النقيب بن الشهاب فرافقهم الحسين
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وحضر           بخطه الحديثية ألفيته حينئذ الشهاب وكتب ماكة إلى خرجوا ثم
عشر           ثاني في وإمااماتها وخطابتها النبوية المدينة قضاء وولي عنده، تدريسها

الفضل            أبي بن أحمد المحب صرف بعد وثمانين ثمان سنة الولى جمادأى
عوض            واستقر ماكة لقضاء ونقله النويري العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد

كونه           ماع الملقن بن السراج بالكامالية الحديث تدريس في الترجمة صاحب
في            الولي ونازعه لشيخوخته المذكور قدم ولكن فيه ولده استناب قد كان

في            بهما السراج بتوسل والبناسي البلقيني كفه أن إلى التكلم وأطال ذلك
وخمسة             سنين ثلث ماضي بعد ماعه وماا القضاء عن الزين صرف ثم ذلك

بن            أحمد بالشهاب وتسعين إحدى سنة شوال عشر ثالث في وذلك أشهر
سنة           مان بالقاهأرة المالء في وشرع السلوي، الدماشقي عمر بن ماحمد

أشياء          فأول ًا ماجلس عشر وستة ماجلس أربعمائة فأمالى وتسعين خمس
مانه            كتب الحاكم ماستدرك على ًا ماستخرج ثم النووي أربعي تخريج ثم نثريات

ماجلس           ثلثمائة نحو في الصلة كتاب أثناء إلى ماجيلدة  قدر
وتعب              كبر لما ثم غيره في يسير تخللها ولكن المائة بعد عشر السادأس أولها

ماما              أو شيخنا له خرجه ماما ذلك غير إمالء إلى استروح التخريج عليه وصعب
آخره              في وأنشد العمر بطول يتعلق فيما ذلك مان فكان تعب لكبير يحتاج ل

 : ًا       بيت عشرين على تزيد أبيات مان قوله
العـرم كسيل العمر تهدمالهرم سن اليوم ذا في بلغت

ماصر                بلدأ أكثر وشرق النيل توقف لما وثمانمائة ست سنة صفر في كان أماله ماا وآخر
 : أولها       بقصيدة المجلس وختم المفرط الغلء ووقع

ّله سلنيلنـا توقف يشكو لم أقول  وتأييد بفضل يمددأه ال
 : آخرهأا   في يقول

وسـاتـر الذنوب فغفار وأنت
ال

إذا الكروب وكشاف عيوب
نودأي

مان            ذلك بعد البركة فرأوا بليغة خطبة وخطب الستسقاء صلة بالناس وصلى
ًا             جد المار اشتدادأ بعد الباعة أحوال تمشية وماع غلئه ماع ووجودأه الشيء كثرة

وربما             ولده المستملي وكان تعالى، الله بحمد ًا عالي السنة تلك في النيل وجاء
:     . ماعجمه        في شيخنا قال البرمااوي الفخر أو شيخنا أو الحلبي البرهأان استملى

وحكى           الحديثية؛ الفوائد كثيرة ماحررة ماهذبة ماتقنة حفظّه مان يمليها وكان
وعيسى             النوم في وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه الهيثمي الحافظ رفيقه
مانور            وكان شيخنا قال يساره، عن الترجمة وصاحب يمينه عن السلم عليه

العيش           ضيق للتكلف ًا طارح الكلم نزر الوقار كثير الصورة جميل الشيبة
إليه              المشار الهيثمي على أو نفسه على ال يعتمد ل الطهارة في التوقي شديد

يواجه-    -          أن قل الحياء كثير الصدر سليم المزاج لطيف وصهره رفيقه وكان
وقد            قال والفكاهأة النادأرة حسن ًا مانجمع ًا ماتواضع آذاه ولو يكرهأه بما ًا أحد

الصبح              صلى وإذا كالمألوف له صار بل الليل قيام ترك أره فلم مادة لزماته
الشمس            تطلع أن إلى ًا ذاكر ًا تالي القبلة ماستقبل ماجلسه في ًا غالب استمر

 . قال             ركب إذا التلوة كثير شوال وستة شهر كل مان أيام ثلثة بصياع ويتطوع
وليس            قال الهيثمي رفيقه في السعادأة ورزق أحمد الولي ولده أنجب وقد

وماعلمنا             وقدوتنا سيدنا سألت له اسئلة صدر في وقال كالخبر، ذلك في العيان
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ًا؛           فلن الوقت حافظ اليام حسنة العلم أوحد السلم شيخ وماخرجنا ومافيدنا
جرا              وهألم السبائي زمان مان الفن هأذا في إليه المنظّور صار إنه أنبائه وفي

ومان              عصره أهأل غالب يخرج وعليه مانه أتقن الفن هأذا في نر ولم قال
التخريج           كيفية وعلمه دأربه الذي وهأو الهيثمي صهره شيخنا به أخصهم

الهيثمي             وصار له ويسميها كتبه خطب له يعمل الذي هأو كان بل والتصنيف
له             خبرة ل مان يظّن حتى شيخه مان للمتون ًا استحضار أكثر مامارسته لشدة

سنين             عشر لزماته وقد قال المعرفة الحفظ لن كذلك وليس مانه أحفظ إنه
سنين             عشر مان ًا نحو الحلبي البرهأان لزماه وكذا الرحلت، مان تخللها ماا سوى
عمل              إنه أخبرني وقد تخرجت؛ وبه مانه الحديث بصناعة أعلم أر لم ًا أيض وقال

والعلم          الحياء كثير وكان والعصر، الظّهر بين البيضاوي أحادأيث تخريج
على          والمهابة الجللة وافر العرض نقي الطهارة على ًا ماحافظّ والتواضع

وإدأاماة            والورادأ الدين ماع إسماع أو تصنيف في أوقاته غالب السلف طريق
ظاهأر          والشكل والدأب الشرف حسن الخلق كريم الليل وقيام الصوم

ًا             عالم وكان قال صالح، رجل أنه عرف رآه ومان ماصباح وجهه كأن الوضاءة
عليه           غلب إنه غير وأصوله والفقه والحديث والقراءات والغريب واللغة بالنحو

غاية             في ودأهأنه قال العلو؛ ماع فيه بالمعرفة وانفردأ به فاشتهر الحديث فن
أحد              عند أر لم والجزاء الكتب كثير وكان قال حجر، في نقر ونقله الصحة

وابن              مانه ًا كتب أكثر كان الملقن ابن إن ويقال وأجزائه كتبه مان أكثر بالقاهأرة
وماحاسنه            حسان وقصائد وسط نظّم وله قال مانه، ًا أجزاء أكثر كان المحب
   : المصرية        الديار حافظ فقال القراء طبقات في الجزري ابن وذكره كثيرة،

     :     . كبار  مان شيوخنا بعض وكان عشارياته خطبة في وقال وشيخها وماحدثها
في            يكن ولم السنادأ عشارية ًا حديث أربعين جمع قد الله رحمهم الحفاظ

في               له لني ذلك في به اقتدي أن فرأيت البلدأ أقطار في مانه أعلى عصره
قال           بل بالشارة، المعنى هأو الترجمة فصاحب وماشارك ماوافق شيوخه كبار

حفاظ             آخر الكتاب بها ختم وقد الوفيات في الحديث علوم في كتابه في
ختمت             وبه العلم هأذا أئمة ختم وبه فيه والمؤلف أنواع وجاماع ومامليه الحديث

 : بسمرقند           وإنه وفاته بلغتني لما قلت وقد للصواب الموفق والله الكتاب
باتفـاق حبرهأا الرض حافظتـتـرى للعراقـي الله رحمة

ماثل البلدأ في يكن لمصـدق ألـية ماـقـسـم إنني
 العراقي

ل                 ومان أبيه بعد قام مان أفضل وهأو أحمد زرعة أبي الدين ولي العلماة ولده إلى وكتبت
تورية               أحسن وفيه للسلم، الله أبقاه المصرية بالديار وهأو شبيه له الوقت هأذا في نعلم

 : إبهام  وألطف
ًا العلم ولي فقد على صبر
والـد

خير للورى رحيم رءوف
 ماؤمال

العراقي الناس فقد إذا
ًا حافـظّـ

ًى إماام ًا هأد لهم فأنت حبر
ولـي

الحديث            بفنون ًا عارف ًا ماتقن ًا حافظّ كان التقييد ذيل في الفاسي التقي وقال
ًا،         ظريف ًا ماتواضع والمحاسن الفضائل كثير ذلك وغير والعربية والفقه
المصرية          الديار علماء عنه وأخذ الكثرة؛ غاية في وشيوخه وماسموعاته
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وبعد          ًا وسماع بقراءتي الكثير عنه وأخذت فضائله على وأثنوا وغيرهأم
حتى          والسماع والفادأة بالتصنيف ماشتغلً بالقاهأرة أقام المدينة مان انصرافه

بن           الجمال الحافظ ماعجم في القفهسي الصلح وقال ًا، ماحمودأ لسبيله ماضى
ًا             وإسنادأ ًا ماتن الحديث في وبرع ورواية دأراية عنه أخذ مامن مانهما وكل ظهيرة

بالحفظ          وغيرهأا المصرية بالديار إليه المشار وصار الفضائل في وشارك
والمروءة         والتواضع والعفاف والورع والصيانة الدين ماع والمعرفة والتقان

 : أولها         بقصيدة مادحه القفهسي رأيت وقد كثيرة وماحاسنه والعبادأة
هأواكم في وجدي حديث
قديم

ٍء والصبر ماقيم واشتياقي نا

وفي              ماعاجم عدة في ماترجم وهأو للبسط؛ ماحتملة وترجمته واحد غير بالنظّم مادحه وكذا
المقريزي           وقال المدنيين، في ترجمته وكذا والمصريين والرواة والفقهاء والحفاظ القراء

إنه                لنا وذكر شهبة قاضي ابن وقال يزدأ، ولم رياسته إليه انتهت الحديث شيخ السلوك في
يهاب              ل الشوكة أرباب بكلماه يصدع اللحية كث أقرب الطول إلى القاماة ماعتدل كان

شيخنا               أجلهم ودأراية رواية عنه أخذ مامن خلق عنه أخذت وفيمن غيره، عن فضلً ًا سلطان
القلقشندي؛           والعلء الحناوي والشهاب الفرات بن والعز المراغي والشرف ماستمليه ثم

وكان             الشوبكية؛ زينب وبالجازة بقليل الثمانين بعد إلى بالسماع عنه روى مان وتأخر
الناس              يسمع بالحديث عالم أماير لكل فكان بالعلماء اعتناء القرن ذاك أواخر في للماراء
أحد               الله عبيد بن البدر والد الردأبيلي الله عبيد الجلل أن فاتفق للسماع الناس ويدعو

شيخ              إن له فقيل عنده الحديث اسماع بسبب لنوروز يتردأدأ مامن كان الحنفية ماشاهأير
الستغناء              حصل قد مارسوماكم الله عبيد قال حضر فلما به فاستدعى العراقي هأو الحديث

أيتمش                إماا كان أمايره فإن ثم مان المجئ ترك العراقي إن والظّاهأر ًا ماع كونا بل فقال
ابن              المحب لنا حكى فقد الكبير الناصري يشبك أو الوزير بباب التي المدرسة صاحب

على               إل يجلس يكن لم الشيخ وإن بمجلسه الصحيحين كل العراقي على سمع أنه الشقر
بساط              على بالمشي يسمح ول يتوضأ حتى القراءة القارئ قطع أحدث إذا فكان طهارة

      .     . في    الحمام مان خروجه عقب ماات الجميع عند أسماعه ويحتمل انتهى حائل بدون الماير
البرقية             باب خارج بتربتهم ودأفن بالقاهأرة وثمانمائة ست سنة شعبان مان الربعاء ليلة

احدى             وله وماات الذهأبي، الدين شهاب الشيخ عليه للصلة وقدم ماشهورة جنازته وكانت
في              أقول ذلك وفي شيخنا قال البلقيني، السراج عمر نظّير سنة وربع سنة وثمانون

المرثية: 
وفق مان عجبي ينقضي ل

عمرهأما
الشهر حتى كالعام العام

كالشهـر
ًا ثمانين عاشا بـعـده عاماـ
سـنة

نقص سوى عام وربع
لمعتـبـر

الرائية                في برثائه ألممت وقد قال ًا أياما ينقص بل الربع يكمل لم أنهما إلى بذلك وأشير
 : أولها              وساقها قافية بمرثية وخصصته تقدم ماا مانها وسبق يعني البلقيني بها رثيت التي

ًا الدماع أصارللـخـنـاق ينفس لم ماصاب للمااقـي جار
 التراقي بلغ قد الفضل وروحذاو الزهأـو بعد العلم فروض

 : الذهأبي      لمعناه سبقه ماما نظّمه ومان
بعـدي ليروج مايتتي وأمالشخص على الحديث قرأ إذا

فـقـدي ويريد بقاءه أريدلنـي انصـاف مانه فماذا
 : لنحوه     ًا أيض سبق ماما ومانه

نزول أحب مان ففيها بمصرلـيلة أبيتن هأل شعري ليت أل
ًا أردأن وهأل  ونخيل روضة لي يبدون وهألنيلهـا ماواردأ يوما

 : بالجنة      لهم المشهودأ العشرة في وقوله
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بـجـنـان بشروا مان ومانزلةماكـانة النبي أصحاب وأفضل
عثمان سعد زبير سعيد
عاماـر

طلحة عوف ابن علي
 العمران

به               كتب ماما السنجاري أحمد بن إبراهأيم بن أحمد المحدثين أحد مانوال على ًا ناسج وقوله
ثمان              سنة بها المتوفي السكندري ماوسى بن التاج شيخهما ماوت بعد الشمني الكمال إلى

 : وسبعمائة  وتسعين
سبع بعد تسعين عام في

مايء
بـالـضـبـط تعد ثمان ثم

السبط عن واحد حدثكمله يقال مان بالثغر يبق لم
أبه            دأروس مان خير أحمد دأروس السبكي التقي مانوال على ًا ناسج وقوله

قال            الكثير، نظّمه مان أمااليه وفي أحمد، الولي في قدماتهما كما البيتان
مافخر              به ولمصر بهجة به للدنيا كان إنه ترجمه أن بعد عقودأه في المقريزي

ليلة              عمرو بجاماع بت قال فوائده ومان جمة، فوائد مانه ولهم أنس به وللناس
   : مارة          كل ماا مانه ًا شيئ المنارة على الجذم سعد فأنشد رجب عشري سابع
شخص            هأذا فسمع زماان لنغضبن ترجعوا لم إن حلفت نصطلح ترجع تغضب

جنازته           وشهدت يوم ثاني عليه وصليت قال فمات عظّيمة صرخة فصرخ
. ببركاته     ونفعنا وايانا الله رحمه

الشرف              بن الدين فتح بن الزين أيوب بن ماحمد بن صدقة بن الرحيم عبد
عبد         أخو الشافعي الزهأري القاهأري الصل المحرقي الكردأي المخزوماي

     . وثمانمائة      وأربعين أربع سنة ولد صدقة بابن ويعرف التيين ويونس القادأر
مان           واحد غير على الحديث وسمع وتميز بالعلم فاشتغل ونشأ بالقاهأرة

مارة            غير وجاور الطلبة صغار وأقرأ به فعرف زكريا الزين ولزم المتأخرين
فكان             الفتح أبو ابنه ماعه وكان وتسعين ثمان سنة في بمكة مانها بالحرماين
لمزيد            البحر ليركبا الينبوع في وتخلفا رجعا ثم للعاماة الكرسي يركب الولد
وبمكة              هأنا إلى تردأدأ مامن وهأو وفاقة وسكون تدين ماع ذلك قبل وعجز شدة

. الرجل  ونعم
ماعالي               بن سالم بن دأاودأ بن حسن بن أحمد بن الرحمن عبد بن الرحيم عبد

الصل            الحموي العباسي الشهاب بن ذر أبي الموفق بن الفتح أبو البدر
المحيوي         أخوه والتي وجده أبوه الماضي الشافعي الدماشقي القاهأري

فحفظ.            بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة وستين ست سنة رماضان في ولد ماحمد
وقطعة          والتلخيص ماالك ابن وألفية الجواماع وجمع الفرعي والمنهاج القرآن

وابن          قاسم والزين والكافياجي القصرائي الماين على وعرض المطالع، مان
بالقاهأرة          كان حين ظهيرة بن والبرهأان الحنبلي والعز الحنفيين الشحنة

الخيضري؛         والقطب الهرستاني الصمد وعبد الشاوي علي وسمع وآخرين،
ولزماه           البصروي المحب عن والصلين الفقه في فأخذ الشام إلى وسافر

العربية            ماع الصلين في أخذ وكذا بتصانيفه، ماوته عند له أوصى بحيث
بالناصرية           ودأرس بلغني؛ فيما وبرع عيد بن الشرف عن والعروض والمنطق
لقضاة          ًا تاريخ وجمع حافلً، أولها في اجلسه وكان والعذراوية والظّاهأرية

الوليات             عن وتعفف ماالك، ابن للفية شرح في شرع وكذا يكمل، لم دأماشق
خمس              سنة في عنها وانفصل وتسعين ثلث سنة في دأماشق سر كتابة ولي ثم

بقلعة           ماعتقله مان بهذا المجئ بعد الدين ماحب الملقب سلماة بالسلمي
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الملك             سيما بكثيرين يسهل لم ماما عليه له لدين له التابك وإهأانة دأماشق
في              مانها قدم ثم بلده إلى رجع ثم بيته، مان فأخذه امايرآخور أرسل بحيث

. فيها          ولقيني تليها التي وجاور وتسعين سبع سنة الشاماي الركب
شهاب              بن الدين صفي بن الدين ماعين أحمد بن الرحمن عبد بن الرحيم عبد

     . أشياء     وعلي ماني سمع مامن الشافعي الكرمااني البمي الحسيني الدين
. بلدأه         إلى وسافر كراسة في اجازة له وكتبت بمكة،

المجد               بن الزين مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن الرحمن عبد بن الرحيم عبد
       . بالمباشرة    كأقربائه واعتنى وغيره القرآن وحفظ ولد إخوته آخر الجيعان بن
وصاهأره          وحج لبيتهم، المجاورة أبيه ومادرسة البيبرسية في المتكلم وصار

الغني              عبد بن التاج عمه حفيد ثم الفرفور بن الشهاب ثم الرسام ابن التقي
مادة             بها انقطاعه ودأام ماتنوعة، أماراض عليه وتوالت ابنته، على آخر بعد ًا واحد

ماستحقي            في رأيت وماا وتسعين ست سنة القعدة ذي في ماات حتى
 . عنه       وعفا الله رحمه يحمده مان مادرستهم

الصميدي             - شرف بن عيسى بن الرحيم عبد بن الكافي عبد بن الرحيم عبد
   . خاماس       في ولد الشافعي الدماشقي ماحتسبها الصالحي ثم ماصغر بمهملة

المحب          لفظ مان وسمع وسبعمائة، وستين احدى سنة رماضان عشري
مان               الول الدائم عبد بن أحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن ماحمد وعلى الصامات

بن            سليمان التقي به أخبرنا قال السراج جعفر أصول مان السلفي انتخاب
الول            وقال الثالثة في عليهما ًا حضور الثاني قال سعد بن ويحيى حمزة

قال           الهمذاني جعفر عن كلهأما الثاني على ًا وسماع أولهما على ًا حضور
ماحمد            بن ماحمد الدين وناصر الجزري الهول أبي وعلى بسنده؛ ًا سماع التقي

بن               ماحمد العز بن الرحمن عبد البهاء بن علي العلء وقريبه حمزة بن دأاودأ بن
بن              ورسلن راجح أبي بن أحمد بن الله عبد بن وماحمد حمزة بن سليمان

بن             أحمد والشهاب الرحمن عبد الرشيد بن ماحمد الله عبد وأبي الذهأبي أحمد
عتيق              وفرج الغني عبد الحافظ بن الله عبد ابن الحسن بن أحمد بن علي

على            له بسماعهم الجهم أبي جزء الحافظّي الحسن بن الله عبد الشرف
وعلى              دأاودأ وابن هأو وزادأ حمزة بن سليمان التقي وعلى الهول أبو زادأ الحجاز

الرشيدي               وابن راجح أبي وابن دأاودأ ابن وزادأ الدائم عبد بن أحمد بن بكر أبي
التي              بن المنجا أبو به أخبرنا الربعة قال سعد بن ماحمد بن يحيى وعلى

أبو             به وأخبرنا فقال الدائم عبد وابن التقي زادأ للخرين وإجازة للولين ًا سماع
الوقت             أبو به أخبرنا قال للخر ًا وسماع للتقي ًا حضور الزبيدي بن الله عبد

لي            أجاز بالصالحية الحسبة في يتكلم وكان الفضلء مانه سمع وحدث بسنده،
. بعد         وماات وخمسين، اثنتين سنة بشوال ماؤرخ استدعاء في

أبي                ابن حاماد أبي بن الله سعد بن الله نصر بن الكريم عبد بن الرحيم عبد
بن               أحمد بن الله عبد ماحمد أبي الولي الشيخ بن خليفة بن عمر بن الطاهأر

بن            المكارم أبي الدين كريم بن الفضائل وأبو السعادأات أبو الشرف علي
القرشي             الدين جمال الخطيب بن الدين سعد بن الله عبد أبي الدين كمال

العفيف         والد الشافعي المولد الشيرازي المحتد الجرهأي الصديقي البكري
على              هأو كما والراء الجيم بكسر وجره مانهما؛ كل التي الله نعمة أبي ماحمد
بعض             بخط رأيته وكذا الدين عفيف السيد بن العلء لي قاله حسبما اللسنة
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في            ولد الجرهأريني، قال حيث النسبة في بزيادأة لكن بلدأهأم مان المتقنين
القرآن           وحفظ بشيراز وسبعمائة وأربعين أربع سنة صفر ثالث الخميس ليلة

بعد              ماحمد أبي الغياث بأخيه وتفقه ودأراية؛ رواية أبيه عن وأخذ ست ابن وهأو
صاحب           التبريزي السمرقندي أحمد بن ماحمد بن أحمد الفخر وأستاذه الله

نجم           بن ماحمودأ بن الله عبد المحاسن أبي وبالقوام الجاربردأي الفخر
والمعمر          القوام وعلى وعليه العضد القاضي علي الكشاف وسمع الشيرازي

ماسعودأ             بن ماحمد الدين وسعد التبريزي أحمد بن ماحمد بن حمزة الدين إماام
والمجد            الواعظ ماحمد بن دأاودأ بن الودأودأ عبد الدين وفريد الكازروني البلياني

مان          آخرين في الحديث؛ عليهم سمع الشيرازيين الماضي الفالي إسماعيل
الدين             إماام مان وسمع السلم، حجة ماعه حج بل الطاوسي الفتوح أبو أوائلهم
وغيره،           الصحيح خمسين سنة في ًا قديم الساوي الصديقي ماباركشاه بن علي

بالجازة           عنه روايته إن ويقال اليافعي العفيفين عن بمكة فأخذ وارتحل
والشهاب          علي الحسن أبي وأخيه النويري الفضل أبي والكمال والنشاوري

بن            والمحب اليمن أبي والماين الله عبد العفيف وأخيه ظهيرة بن أحمد
عبد           والتقي المعطي عبد ابن أحمد العباس وأبي الطبري أحمد الشهاب
وأم          الفيروزابادأي والمجد سكر بن والشمس الفاسي ماحمد بن الرحمن

مانه           ولبس العجلوني عيسى الروح أبي والشرف الحرازي ابنة فاطمة الحسن
وفيه           السهروردأي عن قال الخابوري ماحمد الشمس مان لها بلباسه الخرقة

بن             المجد عن الكرمااني الله عبد بن ماحمد النور مان لبسها وكذا سقط
عن           بالمدينة وأخذ السهروردأي، عن والده عن التوربشتي الله فضل الشهاب

أحمد           بن المنعم عبد الجلل عن المقدس وببيت الكثير العراقي الزين
يحيى           بن ماحمد بن ماحمد والشمس البسطاماي الله عبد والعفيف النصاري

الجزري           الهول وأبي المحب ابن بكر أبي الحافظ عن وبدماشق الندروماي
حمزة             بن دأاودأ بن ماحمد بن ماحمد الدين وناصر الذهأبي أحمد بن ورسلن

عبد            ابن وأحمد الرحبي ويحيى المزة خطيب بن الرحمن عبد بن وماحمد
هأناك           وتل وطائفة الشهاب بن إبراهأيم بن ماحمد والماين الماكسيني الغالب
إبراهأيم             بن يوسف بن الوهأاب عبد الجودأ أبي على الشاطبية عرض ماع القرآن

وسبعمائة           وثمانين اثنتين سنة الثانية جمادأى في وذلك الدماشقي السلر ابن
الله            عبد والجمال جماعة بن الرحيم عبد بن إبراهأيم البرهأان عن وبمصر

والجمال           التقي أخت ابن السبكي المحسن عبد بن اللطيف وعبد الباجي
والحلوي        المناوي والصدر والتنوخي الملقن وابن والبلقيني المايوطي

المزي            الله عبد بن غازي شيوخه ومان وغيره الكرمااني عن وببغدادأ وطائفة
ماحمد             الفتوح أبو أصبهان مان له أجاز ومامن الفخاري، بن الفخر أصحاب أحد
ناحيته            لهأل بالنسبة ًا وشيوخ ًا ماسموع ماكثر وهأو اليسي، ماحمد بن ماحمد بن
بعد             إلى الخمسين قبل مان ًا شيخ وسبعين نيف على البخاري سمع انه حتى

الستة           الكتب سماع له وكمل فأكثر عشرة على ماسلم وصحيح السبعين
تاريخ          في مانها ًا شيئ وذكرت وغيرهأا والدارماي الشافعي وماسند والموطأ

وحدث            مارة ثلثين مان أكثر حج انه حتى بالحرماين المجاورة وأكثر المدينة،
سمع             ومامن الئمة مانه سمع ماوته، مارض في حتى بالكثير فارس وببلدأ بهما
مادحه             في وبالغ ماشيخته في وذكره أشياء عليه فقرأ ماحمد العفيف ولده مانه

مان           ًا قريب حج ًا ناسك ًا عالم ًا كبير ًا شيخ كان فقال وترجمه والطاووسي
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لي           وقال عديدة سنين وأسمع وسمع بالحرماين المجاورة وأكثر حجة خمسين
وماصر          والعراق بشيراز والجازة والقراءة بالسماع شيخ ثلثمائة مان أدأركت

عليه            سمع ومامن فيه، القول بسط عن تغني وشهرته قال والحجاز والشام
وعشرين            إحدى سنة المراغي الفرج أبو عليه وقرأ وابناه فهد بن التقي

العبادأة           كثير وكان ذلك، غير عليه وسمع المصابيح في النبوية بالروضة
على        ًا حريص سنه كبر ماع والصيام  والتلوة

        . سنة    صفر عشري سابع الحد ليلة في ماات الجماعات في الخمس إيقاع
فهد           بن والتقي عقودأه في المقريزي ترجمه ومامن ببلدألر، وعشرين ثمان

. باختصار    كلهأما ماعجمه في
459    . على -          دأماشق مان كتب القلعي خليل الشيخ بن الله عبد بن الرحيم عبد

. أماره        علمت وماا وثمانين ثمان بسنة ماؤرخ استدعاء
الزين -              460 بهرام بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد بن الرحيم عبد

       . ًا     ذكي الشروط وماعرفة العدالة في ًا رأس كان عدولها أحد الحلبي الجمال بن
حلب             عن التتار يرحل أن قبل اللذقية إلى وصل ًا عاقلًساكن ًا ماتقن ًا ضابط

   . خطيب         ابن ذكره هأناك ودأفن الشعر بمدينة ثلث سنة شعبان في فمات
ورأس           الشروط أتقن فاضلً السيرة ماشكور كان وقال شيخنا ثم الناصرية

فيها.
الطنتدائي -            461 الدين تاج بن الدين زين الفقيه الوهأاب عبد بن الرحيم عبد

  .        . ابن    أرخه وستين ثمان سنة صفر في هأناك ماات بها الحمدي المقام خليفة
المنير.

462     . في -        فهد بن النجم ذكره السيلوني الروماة بن عثمان بن الرحيم عبد
. له   وبيض ماعجمه

بن -              463 بالتصغير نعيم أبو الدين زين عثمان بن أحمد بن علي بن الرحيم عبد
الصل         الحلبي الخزرجي النصاري العبادأي السعدي الحسن أبي العلء

الرحمن           عبد وأخو النقاش بن أمااماة أبي الشمس سبط الشافعي المصري
      . وتل     وسبعمائة وثمانين إحدى سنة ولد النقاش بابن ويعرف الماضي الصم

أخيه            ماشايخ على والدأب والنحو بالفقه واشتغل القراء بعض على عمرو لبي
  . له            وأجاز العلئي بن الخير أبي على المقدس ببيت البخاري سمع أنه ذكر بل

ثم             ًا نصراني كان طبيب نظّم مان البقاعي عنه كتب نظّم وله العراقي؛ الزين
وهأو              قبلها التي أو وخمسين أربع سنة في وفاته وأرخ أباريق، في ًا لغز أسلم

. به             الله نفع له التبليغ في وقال البخاري في شيخنا على قرأ مامن
المدني -            464 الصل الطولوني الزين عمر بن ماحمد بن علي بن الرحيم عبد

   . إحدى       سنة ماات البناء وبابن بالمهندس ويعرف الحرم ماهندس الشافعي
. واشتغل          ماالك ابن وألفية والمنهاجين العمدة حفظ مامن وهأو وتسعين

      . وصوابه       والده عزم ابن سمى كذا الواعظ الحموي بن علي بن الرحيم عبد
. ماضى           وقد علي بن ماحمد بن بكر أبي بن الرحيم عبد

المصري -           465 ثم المنشاوي الزين ماحمد بن الله غلم بن الرحيم عبد
      . وثمانمائة    وعشرين ثمان سنة في ولد بالمنشاوي ويعرف الحنفي القاهأري
أصولهم          في والمغني والمجمع القرآن فحفظ بها ونشأ المهراني، بمنشية

على          وعرض والتلخيص؛ الشافية والكافية ماالك وابن ماعطي ابن وألفية
الديري           وابن الروماي خضر الدين وخير الهمام بابن وتفقه وغيره العيني
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في           وحضر الحنفي العباس أبي عن الصول في وأخذ التفهني، والشمس
. الكثير            بخطه وكتب الحكري الشمس على القرآن وجودأ قديد ابن عند العربية

مارة              غير وجاور وحج ذلك، عن أعرض ثم بعده فمن الديري ابن عن وناب
بل            الفرج أبي أخيه على وبالمدينة المراغي الفتح أبي على هأناك وسمع

النجم           ماوت بعد القانبيهية تدريس في واستقر البوتيجي على بالقاهأرة وسمع
بالمنجكية         الفرائض وتدريس واقفها مان القرافة بباب والماسية القرماي

تأمار           حين ماعه وسافر وأقرأه ططر بردأى بتغري واختص المنجكي، لجوهأر
تلك             الغزي الحنفية لقاضي انفق ولما وبعده ذلك قبل إلى وتردأدأ الحج، على

للذخيرة            المعاليم باقي ويكون ماعين بقدر أنه ويقال بدله للقضاء عين النوازل
الخميمي؛             وقرر ونحوه البر عبد مان كثير كلم بعد عنه النثناء حصل ثم

     . ولداه       وماعه فر مامن وهأو الفضيلة ماتوسط مانجمع دأرب عاقل فهو وبالجملة
. ماات           حتى بها فدام وتسعين ست سنة طاعون حين ًا بحر لمكة

 
اليسر -              466 أبو التاج صديق بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن الرحيم عبد

الشمس            الحنفية قاضي بن الحسن وأبو ماحمد وأبو الفضل وأبو اليمن وأبو
المناقب             أبي الدين ظهير الماام بن العباس أبي الشهاب بن الله عبد أبي

نصر          أبي الماين الحنفية قاضي شقيق الحنفي القاهأري الصل الطرابلسي
 . ولد          الطرابلسي بابن كسلفه ويعرف التيين ماحمد المعين ووالد الوهأاب عبد

بالقاهأرة           وسبعمائة وسبعين خمس سنة المحرم عشري سابع الثلثاء يوم في
وأسمع           ًا يسير واشتغل أئمة على وعرضها ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ

دأاودأ             أبي لبن البعث التكريتي ماناع بن الرحمن عبد بن حسين على بالقاهأرة
المفردأ           والدأب الحديث واختلف المسلسل الكويك بن اليمن أبي العز وعلى

أحمد             ابن الله نصر الفتح أبي الدين وناصر المادي دأاودأ بن إبراهأيم وعلى
القاضي            مانصور بن علي العلء بن ماحمد الصدر وعلى الشفا الحنبلي القاضي

وجزء          وعبد الدارماي وماسند المسلسل التنوخي وعلى البخاري صحيح الحنفي
بن            يوسف بن ماحمد الشمس على المسلسل سمع وكذا وأشياء الجهم أبي

البطاقة            جزء فقط ثانيهما وعلى جماعة بن بكر أبي والشرف الحكار أحمد
الشيخة         وابن الخشاب ابن والشمس البلبيسي كالصلح آخرين في

المايوطي         وعلى الصحيحين النشاوري على الثمانين بعد وبمكة والسويداوي
وفي            النويري أحمد بن ماحمد الفضل أبي القاضي وعلى فقط ماسلم صحيح

اللغوي           المجد وعلى الدارماي ماوافقات صديق ابن على وتسعين اثنتين سنة
الوحي           بدء وإلى الحنفية طبقات إلى الوفية المرقاة وخطبة قاماوسه خطبة

الول           المجلد وتناول الجاري الفسيح بالسيح الباري مانح للبخاري شرحه مان
بن            العباس وأبو رجب وابن القيراطي له وأجاز قبله، المصنفين وجميع مانه

وآخرون،          ظهيرة بن أحمد والشهاب السفرائيني الله وسعد المعطي عبد
. لخيه              رعاية عنهما ينب فلم وولده العديم ابن إل بعده فمن أخيه عن وناب

مانه           سمع وحدث وغيرهأا، بالعاشورية والتدريس العدل دأار افتاء ًا أيض وولي
كغيره،             يتساهأل ول الحكام في يصمم إنبائه في شيخنا قال كما وكان الئمة،
سنين             كذلك وأقام فحجب فلج ثم بدنه في رعشة له وحصلت بأخرة وأقعد
وصلى            وأربعين إحدى سنة المحرم عشري حادأي الجمعة يوم في ماات حتى

الله            رحمه السعداء سعيد بحوش دأفن ثم الجمعة عقب الحاكم بجاماع عليه
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وإيانا.
بن -               467 أحمد بن حاماد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن الرحيم عبد

جده            الماضي الشافعي المقدسي حاماد أبي بن النصر أبو الزين الرحمن عبد
       . جده      على وسمع وثلثين بضع سنة ولد حاماد بابن كسلفه ويعرف أبوه والتي

الحلبي            والبرهأان شيخنا له وأجاز فهد، ابن بقراءة ماحمد الشمس أبيه وعم
الدين            وناصر الصحابة ناظر وابن الطحان وابن بردأس وابن الدين ناصر وابن

في         الشرائحي وابنة وعائشة الفرات وابن الشرابيشي والتاج الفاقوسي
المقدس.            ببيت تسعين سنة رماضان عشر حادأي الثلثاء يوم في ماات آخرين

. ماامال     بمقبرة الغد مان ودأفن
بن -             468 علي بن الحسن بن علي بن إسماعيل بن ماحمد بن الرحيم عبد

التقي             بن الشمس بن والشرف الزين سعيد بن صالح بن علي بن إسماعيل
وعلي          أحمد ووالد العلئي الحافظ سبط الشافعي المقدسي ثم القلقشندي
   . رماضان         في ولد القلقشندي بابن كسلفه ويعرف بكر وأبي الرحمن عبد وأخو

ًا           وكتب القرآن فحفظ به ونشأ المقدس ببيت وسبعمائة وستين تسع سنة
وسمع            ببلده الشافعية عين صار حتى وتميز وفضل وغيره، أبيه على واشتغل

على            سمع وكذا ووزيرة، الحجار به أخبرنا الصحيح التقي جده مان بأخباره
التقي           قال لغيره، شركة القصى خطابة وولي بأمااكن ودأرس وغيره، الزيتاوي

استحضاره             كثرة على تدل فتوى على خطه رأيت طبقاته في شهبة قاضي بن
كثيرة           شرور بينهما حصل هأناك الهروي سكن ولما قال تصرفه وجودأة

      . في     وردأت كانت إليها المشار والفتيا انتهى عليه الهروي وقوى ومارافعات
أو             ماخلول مان وردأت أماور عن السؤال تتضمن الروم مان عشرة ست سنة

ابن            لقيه وقد كتابتها، عن فأعرضت الجوبة على أقف لم ولكن ماجنون
بالماام           ووصفه عنه فأخذ المقدس ببيت عشرة خمس سنة في ماوسى

   . آخر          في ماات البي الموفق عنه الخذ في رفيقه وكان الدين؛ شرف العلماة
سنة             صفر في أرخه مان ورأيت سنة؛ خمسين مان أزيد عن عشرين سنة

. الله    رحمه وعشرين إحدى
 

بن -               469 عمر بن بكر أبي بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحيم عبد
عبد            وأخو ماحمد البركات أبي والد الشافعي القاهأري ثم الهيثمي الزين صلح

    . قرأ        حتى العراقي لزم الهيثمي النور الحافظ أخي وابن العزيز وعبد الله
واستملى            بل الولي ولده لزم وكذا تصانيفه مان وغيره الحياء تخريج عليه

والده            وعلى وغيره الهيثمي على ًا أيض وسمع أشياء بخطه وكتب ًا؛ أحيان عليه
 . وكان          ذلك وغير بالصحراء الزمااماية ماشيخة ولي رضوان، الزين ظنه فيما

. الله       رحمه الثلثين بعد إلى تأخر فاضلً
    . التي         الماام ابن أظنه الحنفي الروماي بكر أبي بن ماحمد بن الرحيم عبد

. أبوه    يسم لم فيمن
الفاضل -            470 القاضي بن خواجة الدين بهاء حسن بن ماحمد بن الرحيم عبد

الصل          المكي الدين إماام القاضي والكابر القضاة فخر بن الشمس
     . وعلي      ماني سمع فاضل شاب التي الله فضل تلميذ الشافعي الردأستاني

. ماجموعه           في له وكتبت إليه المشار شيخه وقرأه سمعه ماا بمكة
ابن -              471 الدين ناصر بن الزيني بكتمر بن الله عبد بن ماحمد بن الرحيم عبد
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بباب           لها المجاورة والدار المدرسة صاحب الحاجب الماير بن الدين جمال
بابن           كسلفه ويعرف وألف، الله وعبد الماضي الرحمن عبد ووالد النصر

 . ماات           الدولة في ماتوسطة وجاهأة هأو وله وحشمة رياسة بيت مان الحاجب
الثياب           وتطهير الوسواس في جمة أخبار له وكانت بالقاهأرة؛ الخمسين قبيل
مابلغه،              يبلغ لم ولكن ابنه وتبعه مانه؛ يضحك ماا فيها الحد عن خارجة والواني

. المسبوك         التبر مان وخمسين ثلث سنة في ترجمته وقد
 

بن -              472 ماحمد بن الحسن بن علي بن الرحيم عبد بن ماحمد بن الرحيم عبد
أبي              العز بن الدين ناصر المؤرخ بن ماحمد أبو العز ماحمد ابن العزيز عبد

بابن           كسلفه ويعرف أبوه التي الحنفي القاهأري المصري الفرات بن الفضل
     . وسبعمائة      وخمسين تسع سنة ولد شهير بيت مان النهر باسم الفرات

وغيرهأا          المذهأب في والبداية والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة
أرباب            أئمة مان جماعة على بعدهأا فما وسبعين إحدى سنة في وعرض

حفيد           ماحمد والصدر الدين وأكمل الهندي السراج ماذهأبه أئمة فمن المذاهأب
والشمس          التاجر بن بكر وأبو الطرابلسي والشمس التركماني بن العلء

الله            سعد بن الضياء الشافعية ومان السكري بن وماحمد الصائغ بن ماحمد
وماحمد         والبناسي الملقن وابن والبلقيني المجموع ماصنف والكلئي القزويني

المناوي           والصدر القونوي علي العلء بن حسن والبدر الشاماي أحمد بن
عثمان           بن وماحمد السيوطي العزيز وعبد جماعة بن إبراهأيم بن وإسماعيل

الكبير            مارزوق ابن المالكية ومان السبكي البقاء أبي بن وماحمد خضر بن
الخنائي          والبرهأان الحسيني علي بن وحمزة البغدادأي عسكر بن والشرف

ماحمد              بن علي العلء الحنابلة ومان الربعي هألل بن علي بن عمر بن وأحمد
إبراهأيم           بن الله عبد بن وماحمد الخرقي شارح الزركشي والشمس الكناني

مامن            تركته مامن غيرهأم ماع له وأجازوا الكناني، أحمد بن وسليمان المقدسي
الملطي            والجمال مانصور بن الشرف ماذهأبه قاضي عن الفقه وأخذ يجز، لم

بن           الجمال بن المحب عن والنحو والتدريس بالفتاء ثانيهما وأجازه وغيرهأما
شرح           عليه بحث الدجوي والبرهأان لوالده الشذور شرح عليه بحث هأشام

شرحه           عنه أخذ العراقي الزين عن والحديث وغيرهأما عقيل لبن اللفية
أذن             بل الماام بالشيخ التبليغ في يصفه وكان الصلح، ابن على ونكته للفيته

الهيثمي           الحافظ بمشاركة وغيرهأا عشارياته بعض عليه وسمع إقرائهما في له
وحضر             ماجالسه؛ مان كثير في اسمه المملي وأثبت أمااليه مان ًا كثير عنه وكتب

    . بعض       عنه أخذه وماما وغيرهأما والحديث التفسير في الكثيرة البلقيني دأروس
التي             العلوم مان كثير في جماعة بن ماحمد العز لزم وكذا الصطلح ماحاسن
ثلث             سنة في التكريتي الرحمن عبد بن الحسين على وسمع عليه تقرأ كانت

وعلى            للهروي الكلم ذم مان ومانتقي دأاودأ أبي لبن البعث وسبعمائة وثمانين
الرشيدي          والجمال المطرز علي وأبي الحنفي إسماعيل المجد ماذهأبه قاضي

الطبقة            في ووصف تسعين سنة في دأاودأ أبي مان والخاماس الرابع الجزء
والده           وعلى عساكر لبن الجهادأية الربعين كتاب وحده المجد وعلى بالقاضي

وذكر            وغيرهأم، الحنبلي العلء بن لله عبدا الجمال وعلى يسير بفوت الشفا
فلم             وبالجملة السبكي، البقاء أبي البهاء على البخاري سمع أنه مارة غير لي

أكثرهأم               عن بالرواية انفردأ خلق له أجاز قد بلى سنه قدر على ًا سماع له نجد
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بن              عمر أبو العز وستين خمس سنة شعبان عاشر في له فأجاز الدنيا في
بن            الخالق عبد والده عم خبط وهأو والجازة بالسماع ماروياته فهرست جماعة

أوردأتها           عنده كانت الترجمة لصاحب بخطه ورقة بذلك شيخنا وأرسل علي؛
الحجة              ذي بسابع ماؤرخ آخر استدعاء في ذلك قبل له وأجاز آخر، ماوضع في
خلئق            وسبعين ثلث سنة الحجة بذي آخر وفي وجماعة وستين إحدى سنة

الشهاب            العيان مان له أجاز ومامن طائفة، وتسعين خمس سنة شعبان وبآخر
والشحطبي           أمايلة وابن العرب وست وزغلش الجوخي بن والبدر النجم بن

وغيرهأم            بشارة وابن عمر أبي بن والصلح الحنفي الله عطاء وابن والبياني
بن             وإبراهأيم البعلي الحسين أبي بن الكريم عبد بن وأحمد الفخر أصحاب مان

والتاج          والصفدي والقيراطي والزيتاوي السكندري فلج بن إبراهأيم بن أحمد
وعدة          الصهيوني، إبراهأيم بن وعلي والمنبجي والسوق والكرمااني السبكي بن
فهد               بن النجم صاحبنا له خرج ًا نفس وثلثين نفس ماائتي مان نحو له أجاز مان

سنة             القضاء في وناب إلينا، بها الرسال له يتيسر لم ماشيخة أكثرهأم عن
عن            ناب أنه الظّاهأر بعد بعده فمن الطرابلسي الماين عن عشرة إحدى

وحج            عليه، سماع طبقة في بالقاضي قدماناه كما وصف فقد إسماعيل المجد
في             النام تذكرة سماه القيام ترك في ًا تصنيف وعمل وعشرين ست سنة في

ماسائل            لخص وكذا وثمانمائة عشرة ثلث سنة في فرغه القيام عن النهي
مان           المستنتجة الفوائد نخبة وسماه المذهأب في وهأبان ابن مانظّوماة شرح
في             له تلخيصه وكان الفرائد ونظّم الشرائد قيد حل في القلئد عقد كتاب

مان        ذلك غير إلى عشرة ست  سنة
عنه          الكثار عدم في أصحابنا وقصر بالكثير وحدث والفوائد، المجامايع

مان             أعلم ل بحيث ًا كثير فلزماته أنا وأماا المسندين مان غيره في كصنيعهم
ترغيبه             في إليه شيخنا برسالة استعنت وربما ماني، أكثر الله بحمد عنه حمل

وكان              بذلك؛ فيسر ماللً مانه رأيت إذا ذلك غير في لي وطواعيته السماع في
في           النتصاب على ًا حريص الناس عن ًا مانجمع ًا ساكن ًا فاضلًصدوق ًا خير

المااكن          مان للشتغال يقصد لذلك؛ والتفرغ والحكام القضايا لفصل ماجلسه
إلى            النهار أول مان لهم التصدي مانه الجماعة ورام وماعرفته، لقدماه النائية

على             آخذ ل وقال فاماتنع وقع له بقدر عياله نفقة في ويساعدونه الزوال
وماتعه            طويلة، بمدة تقييد غير مان الفتح على تقرءون ولكن أجرة التحديث
عشري            سادأس السبت يوم في وفاته وكانت ماات، حتى وبصره بسمعه الله

بحوش            ودأفن النصر باب بمصلى عليه وصلى وخمسين إحدى سنة الحجة ذي
بما             ترجمه اله رحمه شيخنا رأيت وقد وإيانا، الله رحمه السعداء سعيد صوفية

عمره:            أواخر في بالكثير وحدث وبصره بسمعه ًا مامتع التسعين جاز وقد نصه
ونحوه            الفخر مان سمع مامن العصر ذلك مانسدي مان اجازات له وظهرت
الحنفي،            القاضي عن وناب ًا قديم اشتغل قد وكان مانهم الكثير عن فانفردأ

بعض            في ًا أيض وقال إياه أودأعها بأشياء تاريخه في أبوه عنه وحدث
     : مان      وجماعة أبيه مان سمع نصه ماا والعزحي خطه بجانب الستدعاءات

المسندين           مان جميع له وأجاز جماعة مان قبلنا وسمع المسندين شيوخنا
كلم           انتهى المصرية الديار ماسند الن وهأو بالكثير وحدث وماصر بالشام

     : ماتثبت      فاضل جيد إنسان وهأو البقاعي بخط وقرأت الموضعين؛ في شيخنا
جودأة             على دألت أشياء وصنف قال علم بيت مان قضائه في السيرة ماحمودأ
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. قال       كذا عبارته وقصور عربيته وضعف ذهأنه
 

المحب -             473 بن الفضل أبو التقي أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الرحيم عبد
ماحليهما         في المذكورين وأحمد ماحمد الرضى شقيق الشافعي القاهأري

      . صفر      سادأس الثلثاء ليلة في ولد الوجاقي بابن كأبيه ويعرف الصغر، والتقي
ابنة            الشرف بدر اسمها شريفة أماه أن وزعم وثمانمائة وعشرين خمس سنة

        . به    وصلى القرآن فحفظ أبيه كنف في ونشأ أعلم فالله الحسيني أحمد
كالتفسير          جمة ًا علوما أبيه عن وأخذ الفرعي والمنهاج للعراقي والتقريب

كان         بحيث والمعاني والعربية والفرائض وأصوله والفقه والحديث والقراءات
والمعاني            والصرف الصول في البغدادأي السلم عبد العز وعن به انتفاعه جل

هأشام           لبن التوضيح والشمني قديد ابن وعن العقلت مان وغيرهأا والبيان
وعن            الفرائض الجودأ وأبي البوتيجي وعن الفنون مان كثير في ثانيهما ولزم

تصانيفه            مان أشياء عنه وحمل بل العراقي ألفية شرح في بقراءته شيخنا
في           القراءات في السكندري الشهاب وعن الماالي في عنه وكتب وغيرهأا

والمحلي        والقلقشندي والبدرشي البلقيني والعلم والونائي كالقاياتي آخرين
تلميذ          والكريمي الحصني والتقي يبجله وكان ًا كثير به واختص والمناوي

والبساطي         الهمام وابن الديري وابن العيني وكالبدر والشرواني الشريف
والمراغي          بالقاهأرة وغيره الزركشي على وسمع الله نصر بن والمحب

بن            الزين مانهم بمكة وآخرين اليجي الدن عفيف والسيد فهد بن والتقي
السعادأات            أبو وقاضيها نظّمه مان ًا شيئ مانه وسمع الفاتحة عليه فقرأ عياش

ببيت           وطائفة القلقشندي والتقي جماعة بن والجمال ماعه وتذاكر ظهيرة بن
أهأل            مان وأجاه ماعهما، وتذاكر قرا بن والشهاب مااهأر الزين مانهم المقدس

إليه            وأشير المراغي؛ الفرج وأبو صالح بن الدين فتح قاضيها النبوية المدينة
وأنشأ            له ولد فقد بعد سيما والنجماع العشرة وحسن التواضع ماع بالفضيلة

 : فيها       وقال ربة الشافعي ضريح مان بالقرب
ماذهأبي إماام جوار في أنا

الذي
رافـع بانتسـاب الئمة فاق

للشافعـي أجاره الكريم عندبجاهأـه الذنوب ذو تشفع وإذا
وقد               وللمناوي، لشيخنا رثاؤه فيها جملة مانه الكبير التاريخ في بخطه عندي كثير نظّم وله

المار              آل بالشارع وغيرهأا حوانيت بسبب زكريا الزيني وبين بينه مانازعة في حاله تضعضع
فيه               عليها يده لوضع المسوغ المستند وأن الشافعي أوقاف في المجرى مان أنها إلى فيها

ماع                  له ورثى هأذا مان أبشع هأو ماا إليه ونسب بل قيل فيما صنيعه مان أكثرهأا مانكرة أماور
على            التقي القدرة له يتوجع وصار الحنفية قاضي الماشاطي الشمس صاحبنا ذلك

بالمرض             عاقته ولول عنده أماره ماشى حتى بظّاهأره مانه الخطاب وحسن خاطره استجلب
وفضل                 ذكاء مازيد ماع ونحوه النقل في تساهأله بقرائن لي ظهر وقد فيه، خير ل ماا لكان

ماما                 وكان مارة غير إلي تردأدأ مامن وهأو الخصام، أدأل هأو بل مارادأه عن التعبير على واقتدار
 : قبره       على ليكتب نظّمه مان لي كتبه

 عظّيم ذنب هأول مانأتخشـى نفسي تقول
الرحـيم عبد فأنتعقاب مان تختشى ل

تزايد               الكائنة هأذه وبعد وأفتى؛ هأنا وكذا هأناك الطلبة بعض وأقرأ وجاور مارة غير وحج
. عليه            الماير قرأ وربما قرا بتنبك وبعدهأا غضوهأا في اختص ولكنه انجماعه

عبد -              474 البدر بن المحسن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الرحيم عبد
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بن              الدين زين ماوسى بن رزين بن الحسين بن ماحمد التقي القاضي ابن اللطيف
ويعرف            وجده أبوه التي الموقت القاهأري الصل الحموي العاماري العلء بن التاج
        . وربما      الميقات النقاش بن النور عن أخذ مامن جللة بيت مان رزين بابن كسلفه
وتدقيقه             الوقات بضبط تفردأه ماع بكماله التقويم حل وفي فيه وبرع بغيره اشتغل

عن              ونيابة أصلً الحاكم بجاماع الرياسة وباشر ذلك، في جماعة به وانتفع شأنه في
      . خمس        سنة الحجة ذي في ماات النفرادأ في ًا راغب ساكنا ًا عبوس وكان فيهان شريكيه

 . وإيانا           الله رحمه إليه المشار الجاماع في بعده الخلل وظهر وثمانين
أبي -               475 بن ماحمودأ بن الحسين أبي بن ماحمد بن ماحمودأ بن ماحمد بن الرحيم عبد

سبط          الشافعي القاهأري الصل البالسي الشمس القاضي بن الجمال الحسين
   . جمادأى          في ولد بالبالسي كأبيه ويعرف التي ماحمد البهاء وأخو الملقن ابن السراج

والمنهاج           القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وتسعين سبع سنة الخرة
بن             الشرف على سمع لكنه ينجب ولم ًا يسير واشتغل جماعة على وعرض وغيره
وناب                جماعة، له أجاز وأنه لماه جده على حضر أو سمع يكون أن أستبعد ول الكويك

ثم            لخيه شركة والسابقية والبرقوقية كالصالحية جهات في وباشر ًا قديم القضاء في
          . سعيد    بتربة ودأفن وثمانين أربع سنة الول ربيع في ماات ًا جاماد ًا ساكن وكان لولده؛

. عنه     وعفا الله رحمه السعداء
المكي -             476 الطائي حسن بن ماهدي بن ماحمد الدين جمال الخواجا بن الرحيم عبد

.         . وثمانين  ست سنة رماضان في صغير وهأو ماات أبوه التي
القاضي -             477 والد أسد أخي الدين علء بن ماحمد الدين ناصر بن الرحيم عبد

علء             بابن كأبيه ويعرف الهأبل خالة ابن البهائي الصل المايوطي أسد بن الشهاب
مانه.             اقترض مامن فكان وعامال وتمول وغيرهأا البز في بالتجارة تكسب مامن الدين

الصعيد            ودأخل فارقه ثم ًا وقت للشهادأة عنده جلس بحيث الحوض قاضي الدماوهأي
فكانت             له غريم طلب في للشام وسافر ًا؛ دأهأر طولون جاماع بجوار سكن وبعده

تهيأ             وماا السبعين قارب وأظنه تركته وضاعت وتسعين إحدى سنة ًا وحيد ًا غريب مانيته
. عنه     الله عفا الحج له

      . لكن       الرحيم عبد بن ماحمد أظنه الدماشقي الصل الموصلي ماحمد بن الرحيم عبد
. ماوهأمة   ماستدعية عبارة

بن -               478 أحمد بن الوهأاب عبد بن الرحيم عبد بن ماحمد بن ماحمودأ بن الرحيم عبد
خطيبها             وابن خطيبها البعلي السلمي المعالي أبي المحيوي بن البهاء بن الزين عقيل

الكاتب.             وهأو أبوه وماات قبلها، أو وسبعمائة وعشرين تسع سنة في ولد الشافعي
الدرر             في ًا أيض المترجم جسده فرباه صغير وابنه الدرر في المترجم الشهير المجودأ

قيل؛             فيما سنة أربعمائة مانذ بيدهأم فإنها لسلفه ًا تبع باسمه بلده خطابة واستقرت
 . ماات            بالخير ًا ماوصوف بلده شهودأ أعيان مان وكان بالجازة؛ وغير الحجار عن وحدث

.     . إنبائه      في شيخنا ذكره عشرة اثنتي سنة الول ربيع في
479 . سمع -             الرحمن عبد أخو المدني الكازروني تقي بن الهدى أبي بن الرحيم عبد

. المراغي   الزين على
480  . بعد -             باشر شاكر العلمي عم ابن وأبوه الجيعان بن الدين ماحيي بن الرحيم عبد

وخمسين            خمس سنة ماات أن إلى وظائفه مان وغيره البيمارستان استيفاء والده
. إليه           المشار العلمي بن الباسط عبد الزين الستيفاء في بعده واستقر

481  .     . في -          ماات بأس به يكن لم النواب أحد الدين زين الحنفي الماام بن الرحيم عبد
    . سها        ولكنه العيني أرخه وأربعين خمس سنة رجب عشري حادأي الخميس يوم
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الروماي              بكر أبي بن ماحمد بن الرحيم عبد فقال شيخنا وأماا الرحمن، عبد فسماه
الحكم             في وناب المدارس في وتنزل قليلً اشتغل الحكم نائب الدين زين الحنفي

    .  . ابن          إل أظنه وماا انتهى أكملها أو السبعين قارب وقد المذكور رجب في وماات مادة،
حسبما              الرحيم عبد اسمه مان الوقت هأذا في الروماي بني في فليس وإل الماام

. أعلم     فالله بعضهم به أخبرني
.          . الله    عبد بن بكر أبي بن أحمد ابن هأو ظهيرة بن الرحيم عبد

482   . سنة -          في ولد النقيب بن الحنفي المقدسي الزيني الشيوخ شيخ الرحيم عبد
  . في        وماات بالمعظّمية وأعادأ والرغونية التنكزية ماشيخة وولي وثمانمائة خمس

. وخمسين         ثلث سنة شعبان عشر ثالث السبت يوم عصر
483.     . وثمانين -       تسع سنة ماات بتونس النكحة قاضي الحصيني الرحيم عبد
484.       . السبعين -     قريب ماجموعة للبدري قرض مامن الشافعي العباسي الرحيم عبد

 
الماين -             485 عم المصري القبطي الدين سعد بن الدين تاج إبراهأيم بن الرزاق عبد

بركة            بن الكريم عبد ابني ويوسف إبراهأيم وجد الماضي الهيصم بن إبراهأيم
انه              يقال الهيصم بابن كأبيه ويعرف التي ماحمد وأخو لماه جكم كاتب بابن المعروف
           . إلى   الخدم في وتنقل المباشرة في فتميز بها ونشأ بالقاهأرة ولد المقوقس ذرية مان

الجمال              نكبة في السباب أحد وكان فرج الناصر أيام في المماليك كتابة ولي أن
الستادأارية             بعد ثم عشرة اثنتي سنة في وذلك وظيفته في بعده واستقر الستادأار

إلى               بطالً دأاره في واستمر المؤيد عزله أن إلى فيهما كوائن له ووقعت الوزر؛ ولي
أبي                ابن الغني عبد بن القادأر عبد الزين ماع المفردأ نظّر في الشرف به استقر أن
استمر             أنه المقريزي وقال ماات، حتى وتعطل وعزل أماره ينتج فلم الستادأار الفرج
 . ماات             أعلم فالله الخطير بن الوهأاب عبد التاج فيها عوضه واستقر ماات حتى فيها

ًا             ماقداما ًا شيخ وكان وثلثين؛ أربع سنة الحجة ذي مان العشرين الخميس يوم في
ماع               أقرب الطول إلى وهأو ولياته، في سيرته تشكر لم ولذا وعسف ظلم ماع ًا جريئ

ولي               ثم المفردأ في كتب فقال باختصار انبائه في شيخنا ذكره وقد عينيه؛ بإحدى خلل
. ًا           مارار ونكب المؤيدية الدولة في الوزارة ثم الدين جمال بعد الستادأارية

الصل -            486 المقدسي ماوسى بن ماحمودأ بن أحمد بن أحمد بن الرزاق عبد
   . سادأس        في ولد وماحمد الرحيم وعبد إبراهأيم أخو الحريري الشافعي الدماشقي

بها            ونشأ دأماشق مان بالقبيبات وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة الثانية جمادأى عشري
في            والخسيكتي الكنز الفقه وفي والشاطبية أبيه على للسبع وتله القرآن فحفظ

بمكة           ثم بلده ماشايخ على وعرض وإيساغوجي؛ والملحة العزي وتصريف أصولهم
الجمال              على القدس في ثمان سنة ذلك وقبل الهمام ابن على وخمسين تسع سنة

أبي              وعلى الكنز في حل عليه قرأ بل الروماي وسراج القلقشندي والتقي جماعة بن
الحمراء               بن والعز عيد بن الشرف عن بلده في أخذه بل العربية في الحلوي العزم

وسمع             الزرعي الشهاب عن العربية في أخذ وكذا وغيرهأا العربية في أولهما ولزم
وتكسب            مانجك بجاماع البناء لتأدأيب وجلس مالزماته، مان وأكثر الناجي البرهأان على

وخمسين              سبع سنة أولها مارة غير وحج ذلك؛ ترك ثم الحرير دأواليب بإدأارة أولً
وتسعين             تسع سنة في بمكة لقيني ثم بعدهأا ماصر ودأخل ستين سنة وجاور

. الرجل    فنعم به واستأنست
لسكناه -            -  487 بالموحدة البقلي الصفا أبو الزين بكر أبي بن أحمد بن الرزاق عبد

.      -    . الشيخونية   صوفية أحد الحنفي القاهأري القبيبات مان بالقرب البقلي علي بزاوية
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سميه            على وجودأه القرآن فحفظ ونشأ ًا تقريب وثمانمائة وأربعين خمس سنة ولد
الشاطبية           وحفظ الحمصاني ابن على للسبع جمع بل ًا قريب التي الطرابلسي

والعز            القميري حسن على الميقات في وقرأ فقههم في المجمع وبعض والعمدة
وسافر           الروماي، الدين كخير وغيرهأما ونظّام قاسم الزين عند واشتغل الوفائي

ثم            تمربغا بالظّاهأر وأم دأماياط دأخل وكذا المالقي الشمس على فقرأ اسكندرية
حين              ماعه حج بل لعنتاب وانتهى وحلب الشام إلى ماعه وسافر ططر بردأى بتغري

بقراءة             الكامالية في البخاري وسمع بقليل، ذلك قبل حج بعد المحملي أماير كان
ختم             سمع وكذا خاصة، الشاوي على فأكمله المسمعين على فاته ماا إل الديمي

ابن            بعد ماؤذنيه أحد السلطان به واستقر الميدوماي، الشهاب وعلى بقراءتي الموطأ
قدم                وكذا فتنصل عليه عرضها إنه وقيل ًا أحيان به أم ربما انه حتى إليه وماال خالد

به              له فكتب أسد بن الفضل أبي بعد بالبرقوقية القراءات تدريس في غيره على
علي             العلء أخوه ويكون الميت لبن الشيخ لتقرير يلتفتا ولم وأمايرآخور السر كاتب

الحمصاني             وابن نظّام شيخيه بحضرة تسعين سنة صفر في أجلسه وعمل عنه ًا نائب
فرأيت            البيت إلى ماعي ورجع ماعه حضر مامن وكنت وآخرين، الطرابلسي والصلح

الشمني              التقي ابن عن ًا عوض قانباي تربة ماشيخة ذلك بعد وأعطى ًا، وأدأب عقلً مانه
. وسكنها     مانه التابك غضب حين

سعيد -           488 صوفية أحد الشافعي القاهأري ثم الدنجيهي حسن بن الرزاق عبد
عن            وأخذ البلقيني العدل أبي دأرس ولزم والمنهاج القرآن حفظ وصلحائها؛ السعداء

إقبالً             الخير على وزادأ كبر ثم بالمزمالة الصوفية سقي وتولى المنسوب وكتب غيره
. الله            رحمه وسبعين بضع عن وتسعين ست سنة رماضان في ماات حتى

 
نزيل -            489 الحنفي القاهأري ثم الطرابلسي الصفا أبو الزين حمزة بن الرزاق عبد

         . لتصوف  عينه بحيث إمااماه وعمل اللل لجوهأر انتمى مامن برسباي الشرفية
عن             لعراضه ًا سبب ذلك وكان غيره له عين لكونه الهمام ابن وغضب بالشرفية

أخذ            مامن الهيئة جميل التجويد في ًا بليغ الكتابة ماتقن فاضلً وكان المشيخة؛
وتودأدأ              فتوة ماع وكتب وأقرأ الصائغ بن الزين عن والكتابة الجزري ابن عن القراءات

في              الحنفي الجندي بن الشمس لزم مامن وهأو الستين بعد إلى وعاش ًا كثير رأيته
بعده              فيه الستقرار رام ثم الشرفية كتب خزن في عنه ينوب وكان وغيرهأا العربية

البخاري             في وأربعين اثنتين سنة في شيخنا على وقرأ عليه، القلقشندي العلء فقدم
ماحققة            فصيحة قراءة قراءته إن وقال المفنن الوحد الفاضل الماهأر بالبارع ووصفه

الوافرة             النعمة عليه يسبغ وأن الجازة بصاحب النفع دأوام في الله وسأل ماطربة
. تقدم        ماا والصواب ًا ماحمد والده وسمى والوجازة، بالبساطة

490.     . عشرة -        تسع سنة ماات الكرم بن الخليلي سليمان بن الرزاق عبد
التجار -            491 لكوم نسبة الكوماي التاج ماحمد بن الرحمن عبد بن الرزاق عبد

. بالقاهأرة.     عني أخذ مامن الرفاعي
المصرية -           492 بالديار المدولبين أحد جارنا الطحان العظّيم عبد بن الرزاق عبد

           . ودأار  بالمقس هأائل ماغلق وله الخيرات في ًا راغب للجماعات ًا مالزما كان بأبيه ويعرف
  . فجأة            ماات فتألم المحتسب مان مارة وأهأين وحج ذلك، وغير الدين بهاء بحارة أنشأهأا
به               وصلى الليث زار أن بعد وثمانين أربع سنة الحجة ذي ماستهل السبت ليلة في

الهأناسية             مان بالقرب أنشأهأا التي بتربته ودأفن الغد مان عليه وصلى الجمعة؛ عصر
مامن                يوازيه مان فيهم أظن ماا بل لطائفته بالنسبة به بأس ل وكان النصر، باب ظاهأر
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عليه           المحلي للجلل وكان وشكر ًا وقت وغيرهأما والبيمارستان المؤيدية خبر حمل
. عنه     وعفا الله رحمه إقبال

فخيرة -               -493 ابن يعقوب بن الغني عبد بن الكريم عبد الدين كريم بن الرزاق عبد
   . المماليك         كتاب أحد فصغروه الدين فخر يلقب كان الغني فعبد ماصغر بالمعجمة

    . الجمعة           يوم في ماات التي الغني عبد بن يحيى بن ماحمد الخير أبي عم وابن
. وسبعين      أربع سنة الول ربيع مانتصف

بن -                494 مانير ابن النور عبد بن الكريم عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد بن الرزاق عبد
الكريم                 عبد أبو الزين النور عبد بن الصمد عبد بن الحق عبد بن علي بن الكريم عبد

الصل            الحلبي المنبجي القطب الحافظ بن التقي بن التقي بن اللطيف وعبد
      . مان       والعشرين الرابع ليلة في ولد بالحلبي ويعرف وابناه أبوه التي الحنفي القاهأري

والعمدة           القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة الثمانين حدودأ مان رماضان
عبد            القطب عمه على وسمع جماعة على وعرض المختار مان والثلثين والملحة

سمع             وحدث وغيرهأما؛ ورقية التنوخي على سمع أنه أخبرني بل الجزاء بعض الحريم
ًا             صابر ًا قانع ًا ماتعفف وأهأله الحديث في ًا ماحب ًا خير وكان عليه قرأت الفضلء مانه

في              وتنزل اسكندرية ودأخل ًا مارار المقدس بيت زار وكذا وجاور مارة غير حج ًا، شاكر
القطب             الحافظ أبيه جد خال المنبجي نصر الشيخ بزاوية النظّر وولي السعداء سعيد

خاماس             الجمعة ليلة في ماات حتى بمنزله فانقطع الخمسين بعد وكف مانزله، جوار
ودأفن             الحاكم بجاماع الجمعة صلة بعد عليه وصلى وستين ثمان سنة الثاني ربيع

. وإيانا       الله رحمه نصر بالشيخ المعروفة بتربتهم
 

الوهأاب -              495 عبد بن الله عبد بن الوهأاب عبد أنبائه في شيخنا وسماه الرزاق عبد
كاتب             بابن ويعرف الكريم عبد الكريمي والد القبطي العلم بن الشمس بن التاج

         . غير     عند بذلك وخدم والمباشرة الكتابة في فتمهر نشأ روماية ولد أم وأماه المناخات
بن               التاج سميه عزل بعد نظّره ثم المفردأ استيفاء عمل ثم والماراء العيان مان واحد

عن             انفصاله قبل استرجع ثم وعشرين أربع سنة المحرم في ًا قريب الماضي الهيصم
ًا             عوض تمنعه مازيد ماع الوزر تشريف عليه وأفيض فخلعت بخلعته وهأو القصر دأهأليز

عن                 لعجزه عزل ثم تليها التي مان الحجة ذي إلى فأقام الله نصر بن حسن البدر عن
ًا            ماضاف العور النوروزي شاه أرغون عوضه فقرر يوماه مان واختفى بالكلف القيام

بطالًعلى              دأاره ولزم عنه، فعفا السلطان إلى وطلع ظهر أن يلبث ولم للستادأارية
سبع              سنة الولى جمادأى عشري حادأي الجمعة ليلة في ماات حتى به قام ماال

    : وزارته          في ًا هأين كان فقال العيني عليه أثنى بجاس، بتربة الغد مان ودأفن وعشرين
باشر              إنه شيخنا وقال يسمه؛ ولم وخوف شفقة عنده الشديد الظّلم في خائض غير
الخلق              ريض طوالً ًا ضخم وكان قال صودأر، صرف ولما الوزر ثم طويلة مادة المفردأ
لما             ولده أن ويقال باطن وسلماة ورياسة حشمة عنده غيره زادأ بالكتابة، ًا عارف
على                نيف ماعي كان وليت لما أنا له قال عليه ودأخل حياته في الوزارة في استقر
تسد             شيء أي فمن فقير رجل وأنت الديون وركبتني فأنفدتها دأينار ألف خمسين
.    . عنه           الله عفا وجهي مان اخرج وقال به فصاح المسلمين أضلع مان له فقال

496    . وله -         المعتقلين أحد كان الماوي بالمجاماع المجاور الله عبد بن الرزاق عبد
.     . إنبائه.          في شيخنا ذكره السبعين بلغ وقد عشر سنة الولى جمادأى في ماات أتباع

ثم -              497 العطار القاهأري هأرون بن ماحمد الدين فتح بن المؤمان عبد بن الرزاق عبد
بابن           أبوه ويعرف الصالحية ونزيل وغيرهأما والبيبرسية الشرفية صوفية أحد الناسخ
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          . في    علي قرأ بل قليلً وسمع الماشاطي ولزم ًا يسير اشتغل بالناسخ وهأو الدين فتح
كالخادأم            الكبار الكتب مان الكثير فكتب للسترزاق الكتابة على أقبل ثم البخاري

ترك              ثم شيخه قضاء أيام في شهد وربما صحيح، وخطه الصفدي وتذكرة الباري وفتح
لمساعدته            أجله مان الجيعان بن البقاء أبو البدري والتفت ًا كثير بالسنباطي وانتفع

غير            به وانتفع البيبرسية ونحوه جباتها ويستنهض الشرفية نفقة أمار يتولى وصار
ماواطأته              بزعم واماتحن حج وقد وتودأدأ؛ وهأمة ماروءة ولديه يقظّة وفيه ذلك، في واحد

ماع               دأينار ماائة لنحو وتكلف ًا أياما لذلك القلعة في عليه وضيق ونحوهأا جواهأر أخذ في
لزعمه               الشرفية في التكلم مان اماتناعه بلغني ثم يعرفه مان كل له ورثى تقلله مازيد

الخسارة.
498  . في -          ماات التاجر السكندري التركماني الدين جمال عثمان بن الرزاق عبد

.    . عزم    ابن أخره وأربعين تسع سنة رماضان
499.    . ثمان -        سنة ماات قطيا والي الفرج أبي بن الرزاق عبد

.    . الله       رزق في يونس بن الله فضل بن الرزاق عبد
القاهأري -             500 ثم العباسي العمادأ الوهأاب عبد بن أحمد بن ماحمد بن الرزاق عبد

الدين           وأماين الوهأاب عبد وشقيق السحاقي قجماس الشام نائب ماوقع الشافعي
      . وثمانمائة       وثلثين تسع سنة في ولد الدين بعمادأ ويعرف الصغر وهأو التيين ماحمد

الحديث           وألفية المقرىء لبن والرشادأ القرآن فحفظ أخيه ماع وقدم بالعباسية
الجودأ            وأبي البوتيجي عن الخذ في أخاه ورافق وغيرهأا الجواماع وجمع والنحو
على            ًا أيض وكتب يكثر لم ولكنه آخرين في والمناوي الحصني والتقي والبدي

ماماليك            وأقرأ مارة غير وحج الجهات بعض في وتنزل وغيرهأما، ويس الفرنوي
إليه               صار لما صار أن إلى خدماته في واستمر كيس ًا خازندار كان حين إليه المشار

مان              بالقرب حسنة ًا دأار وأنشأ به، اختصاصه ًا وتزايد ًا وحضر ًا سفر عنه مانفك غير وهأو
والفهم              والتودأدأ بالعقل وعرف العدم بعد وأثرى العيد، رحبة مان الدين مايعن ابن بيت

ضيق             مامن كان ثم وعشرته تودأدأه بحسن أخيه على رجح بحيث الحسنة والمشاركة
ألواح               إلى فنفي ذلك وماع لرضائهم نهض وماا وغيها دأاره وباع استاذه ماوت بعد عليه

بعض               أماره وانتظّم ماماليكه ماامايه عند فأقرأ وعادأ فيه شفع ثم مادة فدام نحوهأا أو
انتظّام.

 
الولى -            -  501 بمهملتين سحلول بن يوسف بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الرزاق عبد

بن            -   الزين ساكنة والثانية ضمها اللغة ماقتضى كان وإن مافتوحة اللسنة على هأو كما
  . في           ولد سحلول بابن ويعرف أبوه التي الجندي الحلبي الشمس بن الدين ناصر
الصحيح،             صديق ابن على وسمع بها ونشأ بحلب وسبعمائة وتسعين إحدى سنة حدودأ

أربعين             سنة قبل وماات وحدث وغيرهأما، العلى النسابة والبدر خلدون ابن له وأجاز
ماقتولً.

بابن -            502 ويعرف السمين الشافعي الخليلي الزين يوسف بن ماحمد بن الرزاق عبد
ولزم.            واشتغل بالخليل وثمانمائة وعشرين ثمان أو سبع سنة في ولد المصري

وغيرهأا             النخبة شرح شيخنا على قرأ بل وغيرهأما حسان وابن الكامالية اماام بالقاهأرة
قدوماه            وتكرر ترك؛ ثم ًا يسير وتميز وغيره الختم بالظّاهأري البخاري في وسمع

    . الثلثاء         يوم في ماات بالمخاصمات يصفه بلده أهأل مان واحد غير ورأيت للقاهأرة،
رحمه              السلم عليه الخليل بلد مان أبيه بتربة ودأفن تسعين، سنة شعبان عشر تاسع

. عنه   وعفا الله
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.    . حمزة     ابن في الطرابلسي ماحمد بن الرزاق عبد
.      . الله         شاء إن ماحمد في اليماني عجيل بن إبراهأيم بن ماوسى بن الرزاق عبد

503. الدين -             بتاج ويعرف الناسخ الحنفي المقسي الدين تاج يحيى بن الرزاق عبد
ماع             طائلها غير الكتابة سريع وكان بالجرة الكثير وكتب فيها وبرع بالشهادأة تكسب

       . وثمانين      ست سنة رماضان في بالقاهأرة ماات مارة غير وجاور وحج ولينه، سماحته
. عنه          وعفا الله رحمه الخمسين جاز وأظنه طويل توعك بعد

الشاذلي -           504 القاهأري الصل القبطي الرزاق عبد بن يوسف بن الرزاق عبد
        . فحفظ     ونشأ وثمانمائة ثلثين سنة المحرم في ولد أماه عجين بابن ويعرف الحنفي

جل             كان حتى الحنفي ماحمد الشيخ صاحب السرسي العباس أبا ولزم وغيره القرآن
ماا              القديمة الظّاهأرية في البخاري وسمع وغيره الهمام ابن عن أخذ وكذا به انتفاعه

أثبته             بمال يذكر ولكنه بالفضيلة واشتهر ذلك، غير سمع وكذا الولين المجلسين عدا
وكان              وغيرهأم المباشرين مان عليه أولً ويقبل إليه يتردأدأ مان عن انحرافه سرعة ماع

قاعتي            إحدى في ثانيهما أسكنه بحيث العتقادأ حسن فيه الماشاطي ثم للمناوي
ثابتة             أو مافتعلة أماا مااجرية فيها له واتفقت شيخها كان حين بالبرقوقية المشيخة
ماما              وتعفف وورع تنسك إظهار ماع ذلك كل بها، القاماة عن لعراضه ًا سبب كانت

وأدأب             وتاريخ للشعر المحفوظ كثير فضيلته ماع فهو وبالجملة وتزيد، لتزين فيه ينسب
عليه            والغالب بصحبته، وتشاؤم وتمشيخ تكثر عن ناشىء اشتغال ماع المجالسة مافيد

سنة             رماضان مان أستبعد ل بل ينظّم وأظنه الراحة، إلى والركون والتقنع النجماع
غيرهأما              ثم كرنباي ثم شاهأين عند بعضها في تمرض أشهر ضعف بعد وتسعين ست

. وإيانا     عنه وعفا الله رحمه
505.        . المنقار -      ابن انفصال عبد حلب استادأارية ولي الحلبي القوق بن الرزاق عبد

.   . الكنى         في الفرج أبي ابن إليه المنسوب الفرج أبو الرزاق عبد
وأحد -           506 سنة عشرين نحو وقطنها بحلب الرواحية نزيل الشرواني الرزاق عبد

به            وانتفع العقليات في وتقدم البخاري، العلء عن أخذ مامن الشافعية فضلئها
والمعاني             والصرف النحو عنه أخذ فإنه الحنفي حاج أماير بن الشمس ومانهم الفضلء

ابنته            على قنسرين بباب التي المدرسة باني الكريم عبد وصاهأر والمنطق والبيان
. ماات   حتى واستمر

.      . الله     عبد ابن في ماضى دأماشق بجاماع المجاور الرزاق عبد
ويأت -            507 الكراسي يركب بحيث حافظّة له مامن الذكياء الخفاء أحد الرزاق عبد

نبي              أنا كقوله عظّيم لمار يرتقي بما أتى وربما جنون عن تنشأ وماهملت بمضحكات
مانك                نسمع إنا لقوله ًا دأفع له فقيل قيل كما أو هأذا على ينكرون الزهأر جاماع وأهأل

في              أكل وربما ماجاز، وهأذا حقيقة ذاك فقال النبياء خاتم على صلوا الميعادأ في
. ماتقاربان       الفارسكوري حسين بن وماحمد وهأو رماضان،

ابن -                508 أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن الله عبد بن الرءوف عبد
.       . وثمانمائة     وأربعين ست سنة في ولد المكي القرشي ظهيرة بن عطية

509 . ماات -               اليمني ماحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم بن عمر بن علي بن الرءوف عبد
. وخمسين   سبع سنة

510 . كان -              أبوه والواعظ ماكة شهودأ مان أبوه التي قاسم بن ماحمد بن الرءوف عبد
. بها    علي سمع مامن

 
511  . قدم -            مامن بجده ويعرف الشافعي المدني العزيز عبد بن أحمد بن السلم عبد
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   . الستين         بعد ماات البقاعي قليلًوصحب واشتغل وغيره شيخنا على وسمع القاهأرة
. نحوهأا  أو

 
الخير -                  512 أبي بن عمر بن كيدوم بن ماحمد بن أحمد بن المنعم عبد بن أحمد بن السلم عبد

بفتح              -  الصل القيلوي الحسيني الشرف بن العباس أبي الشهاب بن ماحمد أبو المجد العز سعيد
القاهأري           -    ثم البغدادأي كنفطويه قيلويه لها يقال ببغدادأ لقرية نسبة ساكنية تحتانية ثم القاف

           . بالجانب   بست وأخرى بخمس مارة قال وسبعمائة السبعين بعد ًا تقريب ولد الحنفي ثم الحنبلي
ماا                 تعيين سيأتي كثيرة فنون في جمة ًا كتب وحفظ لعاصم القرآن فقرأ بها ونشأ بغدادأ مان الشرقي

ماذهأبي                في بحث أنه حتى والروم والعجم بغدادأ ماشايخ على العلوم غالب في وبحث مانها؛ تيسر
أركانه                أحد صار أن إلى العلم في الرحلة ولزم كتبهما يقرىء وصار فيهما وبرع وأحمد الشافعي

ماحمد              الضياء الحنفية فقه في شيوخه ومان زماانه، أوحد بقي بحيث والشغال الشتغال وأدأمان
الهداية               غالب وسمع أذربيجان عمل مان بالسلطانية ولزماه حفظّه أن بعد المجمع عنه أخذ الهروي

العلء       -     -   خال المعجمتين والغين والشين بالقاف القشلغي أو التشلقي الرحمن عبد على ًا بحث
فقه             وفي ًا بحث الحنفية أصول عليه وسمع بالحسن الموصوف الشرح البيضاوي وشارح البخاري

التصغير           -     ماع ماعجمتين بزايين عزيز بن الله وعبد البخاري عليه وسمع الحادأي بن ماحمد الحنابلة
المذهأب    -  -       بهذا اشتغاله وتزايد الكيلني، وماحمد بالتصغير بكريكر المعروف وماحمودأ والتثقيل

صاحب                  ابنه أولدأ مان إنه يقال بل البلدأ تلك حجة ماولنا الشافعية فقه وفي ًا حنبلي كان والده لكون
النحو              فيها عنه أخذ طويلة مادة ولزماه البهري بأيادأي المعروف ماحمد الدين وناصر الحاوي

وآدأاب                الدين أصول وأخذ قدر فما ذلك وقصد المالكية فقه في البحث له يتسير ولم والصرف،
المختصر              بحث وحضر ماحمد أخي الدواليبي أحمد عن الفقه وأصول الزنجاني السراج عن البحث

على              الكشاف مان ًا وكثير المعاني في التلخيص شروح مان ًا وكثير والعضد الحاجب لبن الصلي
على             والبيان والمعاني ًا أيض الكشاف بعض وبحث التفتازاني تلماذة أحد الصيراماي مايرك ماولنا

ماحمد              الشريف على حفظّها بعد الشاطبية وجميع الجندي أحمد أخت ابن الرحمن عبد ماولنا
الفرائض              في الشنيهية عليه وبحث الواسطي القادأر وعبد المقدادأ بن أحمد عن والنحو القمني

ًا               أيض والبيان والمعاني والطب ذلك غير في به وانتفع ببغدادأ النظّاماية المدرسة مان الغزالي بخلوة
حفظّه            بعد والمنطق الشافعي السلطاني المشيرقي ماحمد المجد عن للتلخيص حفظّه بعد

ًا              أيض الجدل علم عليه بحث كذا الشافعي الخراساني ماحمد الدين غياث القاضي عن الشمسية
حفظّه               بعد زادأه لمولنا الحكمة في الهداية شرح بحث وسمع الهمذاني الدين ماوفق عن والطب

باش               ماوسى ماولنا على وسمع الطب كتب مان ذلك وغير التوريزي ماحمد المجد على ماتنها
وهأي                بها جمعهم تمر لكون بالسلطانية إليه أشير مان لكثر لقيه وكان ًا بحث الموسيقى علم الروماي

وأصول               النحو التبريزي الضياء عن بها فأخذ تبريز إلى وارتحل العطية؛ عليهم وأجرى حريمه ماحل
وبعض            والبيان المعاني وحضر وأصولهم؛ الشافعية فقه القلندشي ماحمد الجلل وعن الفقه

يارغلي               عن التصوف علم فأخذ الروم بلدأ مان أرزنجان إلى ثم حيدر، ماولنا عند الكشاف
كانوا                 بحيث شدة وقاسى اللنك ماع وأسر الفاق جال أن بعد الروم بلدأ مان عادأ ثم السيواسي؛
كنبك              عليه ًا ماجردأ وثمانمائة عشر سنة في الشاماية البلدأ إلى إياهأا ويحملونه الرءوس يقطعون

القدس               في واجتمع الطيماني الجمال الشام في وناظر العلماء، مان الله شاء مان بحلب فلقي
في                 كله هأذا بعد القاهأرة وبعد السلم عليه الخليل ذاك إذ وزادأ ًا كثير فعظّمه الهائم بن بالشهاب

وآدأاب              والجدل والمنطق والبيان والمعاني والنحو الصرف في إليه أشير وقد مانها؛ رجب ماستهل
بالجمالية           فنزل وغيرهأا والتصوف والقراءات والتفسير والفقيه والعروض والطب والصلين البحث

وتدرب              ابنته المقصاتي ماصطفى الشيخ وزوجه عنه، فأخذوا عليه الناس وأقبل صوفيتها في وقرر
عمارة                تمت لما أنه حتى التاماة بالفضيلة اشتهاره ماع ًا وقت بها وتكسب المقصات عمل في به

جملة             مان كان الحنفي القصرائي البدر ومانهم مادرسيه عند السلطان وحضر المؤيدي الجاماع
ورام               الدرس تم لما وأشار السلطان عين في عظّم بحيث غيره ماعه يتكلم فلم الحاضرين

البدر              وأعلمه ففعل يفعل أن الترجمة لصاحب السلطان تعظّيم في مابالغة بنفسه الدعاء المدرس
بعمل              يتكسب عالم رجل بأنه السر كتابة يلي أن قبل وذلك مازهأر  بن

رام                 بل إبراهأيم ولده أقرأه وربما تيسر فما شيخا هأو يكون أجله مان مادرسة ببناء فوعد المقصات
عن                  يصدر ماما كثير الصاق مان ًا خوف العز وافق فما عليه للقراءة خلوة ماحل في به الجتماع المؤيد

أحد                مان للستفادأة مافتقر غير للشغال ًا مالزما العز واستمر عقله، وفور مان ذلك وعد به السلطان
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بعد                 العراقي الولي عن الصلح لبن ًا جميع الحديث علوم أخذ فإنه ورواية دأراية الحديث علم في إل
حتى               ولزماه ًا سردأ وباقيه والربعين الحادأي النوع أثناء إلى فيه البحث وكان ًا سماع وسائره قراءته

في               والمنظّوماة السانيد تقريب أبيه تصانيف مان عليه وسمع ًا بحث لوالده القتراح نظّهر عنه أخذ
وقرأ                الصلح ابن على النكت مان والكثير أزواجه ذكر إلى اللفية السيرة أول ومان القرآن غريب

وغيرهأا              الكبار الصول مان الكثير غيرهأا ومان الهني والموردأ رواية الحديثية اللفية جميع مانها
بالشيخ                ومارة به الله نفع الطالبين مافيد العامال العالم الماام بالشيخ بخطه بعضه إثبات في ووصفه

جميل              على وأجراه بفوائده الله أماتع الطالبين مافيد والفرائد الفوائد ذي المفنن الفاضل العالم
شيخنا                على قرأ وكذا وإفادأته الحديث علوم إقراء في له وأذن العالم، الماام بالشيخ ومارة عوائده،

وحضر              بالجمالية عنده العشرة الطلبة أحد وكان ًا؛ كثير به واختص له والنخبة البخاري صحيح
علقها               صورته ماا آخرهأا في قال برسمه كتبها النخبة بتصنيفه شيخنا بخط ورأيت وأمااليه، دأروسه

ثاني                الربعاء صبيحة في وتمت آماين به الله نفع السلم عبد الدين ماجد للعلماة تذكرة ماختصرهأا
      : ماجد          المفنن الوحد العلماة صاحبها رواية نصه ماا أولها في وقال عشرة، أربع سنة شوال عشر
أضعاف                فأفادأ وبيان وتقرير وإتقان بحث قراءة قرأهأا أنه عليها له وكتب البغدادأي السلم عبد الدين

يقرئها                  أن له وأذن قال ثم وأشادأ الصحيح لفكره المجد بيت وبنى أرادأ ماا ودأقق وحقق استفادأ ماا
يقول               وسمعته ًا، زمار الخيرات له ويجمع ًا وسفر ًا حضر يسلمه والله دأرى لمن ويرويها يرى لمن
وغيره                  الطب أخذ أنه عنه أخذت مان بعض لي ذكر قد لكن غيرهأما مان بالقاهأرة أستفد لم ًا مارار

عنده                ير لم فلعله كردأنكش له يقال كان الذي صوفيتها وأحد البيبرسية نزيل الروماي إسماعيل عن
واحد                 غير على وقرأ سمع فنه الرواية وأماا أعلم؛ والله فائدة لمعرفته بالنسبة يسميه أن يستحق ماا

أخذ              الذين شيوخه ومان فيها، المتميزين ورافق الناس وضبط الطباق وكتب فأكثر بنفسه وطلبها
بن                 والشرف بخطه لي كتبه كما حج حيث بمكة عليه سماعه وكان المراغي بكر أبو الزين عنهم

والزارتيتي           الحنبلي والشاماي البرمااوي المحمدون والشموس الحنبلي الله عبد والجمال الكويك
الدنديلي             والفخر الزبيري والتقي القرشي سعيد بن خليل والغرس البيطار وابن المصري وابن

مان            ل وأجاز الهداية، قاري والسراج والبياري الفوي والنوران والبطائحي الطريني والشهابان
ابن             ابنة ورقية الزرندي الرحمن وعبد والوانوغي الطبري والزين ظهيرة بن الجمال الحرماين

وفصل              بمدرسته ًا ماتصدر الباسط عبد الزيني وقرره فيهما، جماعة على سمع بل وآخرون مازروع
ماشيختها                 ولي قد وكان الدوادأارية التربة إلى مانها انتقل ثم ًا وقت الجمالية بعد وسكنها نفيسة ًا ثياب له

أعطه               بقوله لمااماه السلطان ودأفع ذلك في له السلطان أماام السويفي النور مانازعة بعد ونظّرهأا
عنه               الستيفاء يشد مان أعين وأنا المشيخة نعطيك ونحن ماعه كانت التي يعني الصحبة استيفاء
الحسينية                 إلى حينئذ وانتقل عنها رغب أن إلى بها ًا ماقيم واستمر ذلك، ابرام مان ًا خوف فسكت نيابة؛

المشار               المااكن كل في الناس به وانتفع الصارم حوض مان بالقرب القباعيين دأرب في فسكن
الحنفية               نواب أحد الصوفي للنور عنها رغب ثم للحنفية بالقربيين التي بالجانبكية أعادأ وكذا إليها

وبدرس              بالمنكوتمرية الفقه ًا أيض ودأرس كتب؛ ثم مادة له الماضاء في الناظر وتوقف الن
للعضدي             عنه هأو رغب ثم القصرائي، المحبي برغبة الماردأاني بجاماع عمله الذي صرغتمش

مان            ذلك غير إلى الباسطية، وتصدير المنكوتمرية في بعده الماشاطي واستقر الصيراماي،
مان                إليه أضيف فيما والده ماوت عقب الهداية قارىء السراج ولد عن وناب دأونها، التي الوظائف

القديمة              والشرفية الناصرية تدريس وهأي إنبائه مان السراج ترجمة في شيخنا ذكره كما جهاته
علم             القاضي فانتهز غائب والعز الولد وفاة واتفقت بطولون والعادأة الزهأر بجوار والقبغاوية

الفرصة       المتولي ذاك إذ وهأو  الدين
بن             للشهاب والعادأة لخر والقبغاوية والشرفية التفهني الزين لبن الناصرية وأعطى مانه لفضه

القاضي                 شكوى مان بد ل بأنه وصرح واستغاث صاح بذلك وعلم العز عادأ فلما الشقر بن المحب
له               فقال السلطان عند الحديث سماع لجل ًا صاعد ًا أيض القاضي فوجد القلعة وصعد السلطان إلى

إليه                  وأشار الحاوي كتاب هأذا أقول قال تقول ماا قال نعم له فقال شكواك تريد أنك بلغني القاضي
الستحقاق،                 ليظّهر مانه وأنت أنا ونقرر مانه شاء ماكان أي فتح السلطان مان أسأل كمه في وهأو

ولده               ترك في الشقر ابن وتوقف ففعل إليه بعودأهأا فأماره السلطان إلى ووقوفه اجتماعها وقدر
بن                للسيف عنها رغب أن إلى الثلثة التداريس وباشر قيل، فيما فيها ماعه فاشترك العادأة جميع
الزين              شيوخنا مان عليه قرأ ومامن والمنكوتمرية، بالباسطية التصدير سوى ماعه يبق ولم الخوندار

مان              الحصني والتقي الخشاب بن والشرف القاضي المنوفي والتقي سالم وابن خضر وابن رضوان
مان            وغيرهأما والبدي والقرافي الحنفية مان وغيرهأما الشمني والتقي الهمام وابن الشافعية
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أعلى               طبقة عليه قرأ بل الحنابلة مان وغيرهأم الرزاز وابن البغدادأي والبدر الكناني والعز المالكية
كالزين              ودأونها الشحنة بن اللطيف عبد الدين وأوحد الكلوتاتي والشهاب الشمني كالكمال هأذه مان

الولدأ                ألحق أنه حتى ًا أيض هأؤلء يلي مامن الله شاء ومان البلقينيين والولي والبدر الحنفي قاسم
والزهأد               والماانة والديانة الخير ماع ذلك كل تلماذته مان المصرية الديار فضلء غالب وصار بالباء

والشهاماة             الدنيا بني عن والنعزال وماأكله ومالبسه ماسكنه في والتقشف الخمول وحب والعفة
الزائدة            والرياضة النفس وكرم والطعام والفتوة الفقراء ماع والتواضع ماداهأنتهم وعدم عليهم

يزرعها             بزراعات والتقنع النهار طول لهم والتصدي الطلبة جفاء واحتمال الشتغال على والصبر
وتدبره               وجل عز الله كتاب ماعاني تأمال مان والكثار واتعابهم المزارعين أمار وماقاساة الرياف في

والمحاسن                وتدبر تأمال بدون قراءته يحب ل بكونه ذلك عن ويعتذر جميعه يستظّهر لم كونه ماع
ولقد                  ماثله الزماان هأذه في ماصر قدم نعلم لم قال أنه العصر علماء بعض عن سمعت بحيث الجمة

الفقراء               مان ونحوه لوحه لتصحيح الصغير جاءه ربما كان أنه وبلغني به؛ وأهألها هأي تجملت
تصحيح              ينتهي حتى قراءتهم بقطع فيأمارهأم الرؤساء مان يقرأ مان وعنده دأرسه لقراءة المبتدئين

في               اندرج وأن وترغيبهم القربة بذلك أرجو ويقول لدرسه الفقير ذاك قراءة أو الصغير ذاك
وظيفة                أعطى ول الدنيا أمار في الزماان رؤساء مان انصاف له يحصل ولم يعكس، ول الربانيين

ًا              جد النظّم سريع الحافظّة قوي العبارة طلق ًا مافوهأ اللسان فصيح وكان ماقاماه؛ لعلي ماناسبة
ماع                   وله أحد كبير يهاب ل مانه إكثاره ماع كليته يعطه لم وهأو ًا خصوص ماقاماه يناسب ماال فيه ولذلك
وكان                واحدة واقعة في فتياه تناقضت القاضي ان مانها مافاوضات تقدم ماا سوى الدين علم القاضي

يا               ماذهأبه لقاضي العز فقال السلطان ماجلس في بالقلعة اجتماعهما واتفق عليها كتب قد العز
فكانت                فتياه في عليه يحجر بقوله فأجابه الماجين المفتي في عندنا الحكم ماا القضاة قاضي ماولنا

غيره                 اماتدح وكذا ًا ذهأب أبياته بعددأ وقت في وأثابه الجواهأر في أثبته بما شيخنا واماتدح قاصمة؛ هأذه
بأربعمائة               له فأرسل مانزله بتهدم فيها عرض بقصيدة جقمق الظّاهأر اماتدح أن حتى العيان مان

 : أبياتها    جملة ومان  دأينار،
ًا خر والسقف مان تراب

ركاكتـه
إلى أعاليها ماال والجدر
 الطرق

القصيدة           وخمس شيخنا، له وقرضه لغز عن الشاعر العليف ابن وأجاب
 : أولها     التي الشافعي لماامانا المنسوبة

باشتعال نفسي نار خبت
مافارقي

أضاء إذ عيشي وأظلم
شبابهـا

يستعذب            مانهل المناهأل في ماا الكيلني القادأر عبد الشيخ قول خمس وكذا
في              جمعه في شرع أنه بلغني بل ماعجمي مان ترجمته في ذلك أثبت كما

التآليف            مان ذلك غير إلى قطعة، مانه وكتب المعجم حروف على دأيوان
والشمسية           ايساغوجي على ذلك ومان الطلبة على يمليها كان التي والتعاليق

بأنه           لها والتصدي التصانيف مان الكثار عدم عن واعتذر والتوضيح واللفية
في              الحاوي أقرأ وقد قال، كما أو فيه الخلص لعدم الموت عدة مان ليس
وبلغ           النوري ماخالفة ماع الرافعي بقول مارة وأفتى بالقاهأرة الشافعية فقه

فشاط،            بذلك علمه واتفق الناس بمذاهأب للناس ماا فقال المحلي الجلل ذلك
النوازل           في بالفتاوي ويقصد بقصائده ويترنم الفارض ابن تائية يقرىء وكان

إعطاء            عن المتمردأ المدافع غريمه الحق طالب حمل بأن وأفتى ودأونها الكبار
فاعله               على لوم ول جائز زمااننا في سيما ل الحماة الولة إلى عليه وجب ماا

عنه             أخذ باليسير حدث وقد الشرع، مان إل يطالبه ل بأنه عليه المحكوم
الطلبة          مان وغيرهأما والبقاعي القلقشندي التقي عليه قرأ ومامن أصحابنا

خطه             لي وكتب أشياء عنه وحملت وغيرهأا العربية في عنه أخذ مامن وكنت
ذلك           وبعد فلن، الشيخ المفيد المحدث الفاضل العالم الماام وماولنا بسيدنا

المتقن؛          الثقة الضابط الحافظ البارع المحدث العالم الماام وماولنا بسيدنا
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شوق             ماطرب يقظ حافظ ماعرب ضابط ماتقن قراءة قرأته ماا بعض في وقال
بعد               بخطه نسبه لي وكتب كان، حيث له الله كان الذان بها وشنف الذهأان بها

نسب             ثبوت ضمن المنوفي التقي تلميذه على وثلثين أربع سنة في ثبت أن
ليلة              في ماات حتى العلم لنشر ًا ماتصدي طريقته على يزل ولم لماه، أخيه ابن

الغد           مان عليه وصلى وخمسين، تسع سنة رماضان عشري خاماس الثنين
التنكزية،            تحت الوزير باب خارج بورى الماير بتربة ودأفن النصر، باب بمصلى

. وإيانا         الله رحمه ماثله ماجموعه في بعده يخلف ولم
ويعرف -           513 الماضي الرحمن عبد أخو الخالدي العز حسن بن السلم عبد

 .    . فهد.        ابن أرخه وأربعين ثلث سنة المحرم في بمكة ماات بالكذاب
بن -             514 السلم عبد الدين شهاب القاضي بن عثمان بن دأاودأ بن السلم عبد

 . ولد         القدسي بالعز ويعرف الشافعي المقدسي الصل السلطي العز عباس
عجلون            بين قرية الماء بكفر وسبعمائة وسبعين اثنتين أو إحدى سنة في

عبد            بن أحمد الشهاب والده عم وفهمه القرآن فقرأ بها ونشأ وحبراض،
هألل             بن علي بن ماحمودأ البدر قريبه به انتقل ثم ماسائل بعض السلم

القدس            إلى وثمانين سبع سنة حدودأ في الحلبي البرهأان شيوخ أحد العجلوني
مان              العجب يقضي كان بحيث فنون في كتب عدة وقت أسرع في به فحفظ
الفقه            في المذكور البدر على وبحث ونباهأته ويقظّته هأمته وعلو حافظّته قوة
في              القاهأرة إلى به ارتحل ثم ًا، سريع والتدريس الفتاء في له أذن أن إلى

وسافر           الملقن، وابن البلقيني السراجين دأروس بها فحضر تليها التي السنة
كسنباط           بينهما التي البلدأ مان وغيرهأما واسكندرية دأماياط إلى البدر صحبة

الجمال           حينئذ البدر على وقرأ الحوراني بكر أبي الفخر بقاضيها واجتمعا
إلى             ثم القاهأرة إلى رجعا ثم التي؛ العزيز عبد العز والد السنباطي يوسف

كامال              بن خلف بن علي بن علي العلء قاضيها على بغزة حينئذ وسمع القدس؛
ودأخل           لبلدأهأما، عادأا ثم الفرسان دأيوان صاحب الغزي الشمس أخي السعدي

فلما            البلدأ تلك في وجال وحسبان وعجلون والكرك السلط مادينة البدر صحبة
في             وجد وتسعين سبع سنة حدودأ في وذلك دأماشق إلى ارتحل البدر ماات

والعقل          النقل علوم مان وغيرهأا والعربية وأصله والفقه بالحديث الشتغال
ثمانمائة            سنة في وحج كثيرين، جماعة مان الحديث بها وسمع ماشايخها على

ماسهر            أبي نسخة السقا سليمان العلم على النبوية بالمدينة توجهه في فسمع
دأماشق             إلى رجع ثم صديق وابن سكر بن الشمس على وبمكة ماعها وماا

سمع            ومامن والشيوخ السماع مان وأكثر شيخنا ماع ًا خصوص الكثير بها فسمع
بن            وإبراهأيم الهادأي عبد بن أحمد العمادأ بن إبراهأيم الدماشقيين مان عليه

بن               بكر أبي العمادأ بن وأحمد اقبرص بن وأحمد عمر بن بكر أبي بن ماحمد
ماحمد              بن علي ابن أحمد والكمال القطان دأاودأ بن وأحمد الهادأي عبد بن أحمد

إبراهأيم              ابن بكر أبو والعمادأ الحسيني يحيى بن علي بن وأحمد الحق عبد بن
الكوري           بكر أبي ابنة وخديجة سلطان بن إبراهأيم ابنة وخديجة المقدسي

بكر              أبي ابنة وعائشة جعوان بن بكر أبي ابنة وزينب الصفدي علي ابنة ورقية
بن             الرحمن وعبد فاطمة وأختها الهادأي عبد بن ماحمد ابنة وعائشة قوام بن

بن             القادأر وعبد البيتليدي عمر بن الرحمن وعبد الحرستاني خليل بن الله عبد
بن             القادأر وعبد الذهأبي سبط علي بن ماحمد بن القادأر وعبد الرماوي إبراهأيم

وعلي               الله عبيد بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد والتقي القمني علي ابن ماحمد
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بن             وعمر البالسي سلمان بن أحمد بن ماحمد بن وعمر الكوري غازي بن
ابنة             وفاطمة الحورانية الله عبد ابنة وفاطمة الهادأي عبد بن أحمد بن ماحمد

الذهأبي             بن الرحمن وعبد هأريرة أبي بن وماحمد المنجا بن أحمد بن ماحمد
بن              أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن وماحمد البزاعي إبراهأيم بن علي بن وماحمد

ماحمد              بن وماحمد قوام بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد والبدر مانيع
عنه            وعنده العوفي عمر بن عثمان بن ويوسف السعلوسي بن ماحمودأ ابن
هأذا            وبعد الطبري، الرضى ماا بها انفردأ التي باجازته شاذان ابن ماسلسلت

فقطن            المصرية الديار إلى الفتنة بعد وثمانمائة ثلث سنة في انتقل كله
وكتب           الحديث في العراقي والزين وغيره الفقه في البلقيني ولزم القاهأرة

وكان            ماجالس عدة في بخطه اسمه المملى وأثبت وغيرهأا أمااليه مان عنه
التنوخي            على وبعده التاريخ هأذا قبل فيما سمع وكذا ويجيز يحضرهأا الهيثمي

له           وأجاز وآخرين والسويداوي والحلوي المجد أبي وابن الشيخة بن والزين
إسماعيل          بن ماحمد والشمس الذرعية وماريم الفرات بن الدين ناصر

يقرئها            كان التي العلوم مان جماعة بن العز عن وأخذ وطائفة، القلقشندي
الجلل            عن وناب ًا أيض المعقولت في الطبيب الحريري الشهاب عن أخذ وكذا
عتبه             السراج والده لكون ذلك عن أعرض ثم أربع سنة القضاء في البلقيني

حتى              واستمر تسع سنة في النيابة إلى عادأ ثم الشتغال، عن به لتعطله عليه
بن               الدين ناصر به نوه ثم السر كاتب الله فتح وصحب النواب أجلء مان صار

بقوة           المااثل الفحول ويناطح المحافل في الكابر يزاحم صار حتى البارزي
بالجمالية          الحديث تدريس في واستقر وفصاحته، علمه وغزارة وشهاماته بحثه

ولد             للتقي مانه شيء أخذ في ماعه شيخنا وتكلم الشمني الكمال  عقب
بالمؤيدية          الخطابة في وناب بمصر، بالخروبية الفقه تدريس وفي المتوفي

عبد              الزين به واستقر الكمال ولده عن ثم البارزي ابن عن فتحت ماا أول
ماشيخة           ولي بل فتحت ماا أول بالقاهأرة مادرسته ماشيخة في الباسط

البرمااوي           الشمس ماوت بعد مازهأر بن البدر بعناية المقدس ببيت الصلحية
بن            للمحب والخروبية سالم لبن الجمالية عن رغب أن بعد لمباشرتها وسافر

صرف           ثم الذرعي الدين شهاب الماام الباسطية في واستقر المحاسن أبي
بالشهاب            وثلثين ثمان سنة الحجة ذي عشري خاماس في الصلحية عن العز

إليه             وأضيف القضاء نيابة على بها فأقام القاهأرة إلى العز ورجع المحمرة بن
أن              إلى الباسط عبد له رتبه مارتب ماع قاسم ابن عن ًا عوض النحرارية قضاء

حدث            وقد ماات؛ حتى فيها واستمر الشهاب ماوت بعد الصلحية إلى أعيد
المالكية          قاضي عليه قرأ ومامن وغيرهأما، المقدس وبيت بالقاهأرة بأشياء

الماام            بشيخنا ووصفه المغربي الحكمي يحيى بن ماحمد الله عبد أبو بحماة
دأرس            وكذا ًا، صدق العلم فنون وحائز ًا حق المحققين علم السلم شيخ العلماة

علماة            ًا إمااما وكان النواحي، تلك أهأل سيما الفضلء به وانتفع وأفادأ وأفتى
ًا           مافوهأ ًا جد القراءة حسن وغيرهأما والخطابة التدريس في ًا فصيح ًا لسن دأاهأية
حسن            الذهأن جيد الملوك وأخبار التاريخ في حتى الحافظّة قوي العبارة طلق

جاماع           في هأناك وأقرأ والترجيح النقد ماتين والتنقيح النقل كثير القراء
ابن           على والنكار الحط شديد العقيدة صحيح ًا عجب ًا أمار فكان المختصرات

بأنهم           ًا ماصرح وتزييفها الردأيئة عقائدهأم ببيان ًا ماغرما نحوه نحا ومان عربي
نظّيره              جنسه أبناء في العيون ترى أن قل الغاية إلى ًا كريم ًا جوادأ الكفار؛ أكفر
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أجاز             ًا ضخم الشكالة حسن ًا لطيف ًا ماهاب الغاية إلى أكول كونه ماع الكرم في
بعد.            المقدس ببيت خمسين سنة رماضان خاماس الخميس يوم في وماات لي
 : نظّمه           ومان وإيانا الله رحمه ماامال بمقبرة ودأفن سنين بالبواسير تمرضه

 وبقل خل غير مانماـدت الموائد إذا
وعقـل فهم عديمكبـير كشيخ كانت

وقوله: 
 الراكا يؤم وافيرطيب قوام وذي

سواكا قلت تريدمااذا القلب نادأاني
 . المقطوعين        هأذين سوى ينظّم لم إنه يقال بل

يوسف -            515 بن علي بن ماحمد المحب بن الوهأاب عبد بن السلم عبد
   . جمادأى         في ولد أسن وهأذا التي الواحد عبد شقيق الحنفي المدني الزرندي
والمختار           كالشاطبية ًا كتب فحفظ بها ونشأ بالمدينة وثلثين خمس سنة الولى

الفتح           وأبي الكازروني الجمال على وسمع جماعة على وعرض النحو وألفية
الكازروني            العزيز عبد بن ماحمد الشمس على وكذا عليه وقرأ بل المراغي

وكتب            المراغي الفرج أبي على وبعدهأا البخاري في وأربعين سبع سنة في
ثمان             سنة في أولها مارة غير القاهأرة ودأخل أشياء، به ونسخ الجيد الخط

بن           المحب على بكماله وقرأه البخاري في شيخنا على فقرأ وأربعين
وكذا          وغيرهأما المحلي والجلل الديري بن السعدي عند وحضر القصرائي

وسبعين            إحدى سنة مان ماكة وقطن المعيشة، لطلب دأونها فما حلب دأخل
فاقته             شدة ماع بذاك وليس تصانيفي بعض كتب بل أشياء فيها ماني وسمع

مان             الواردأين مان سيما ذلك في والحاحه حاجته قوة عن الناشىء طلبه وتكرر
. بالطائل         وليس بنظّمه ذلك في استعان وربما المسالك سائر

دأاودأ -             516 بن ماحمد بن علي بن إسماعيل بن الفتح أبي بن السلم عبد
.         . وسبعين  خمس سنة الحجة ذي في بها ماات المكي الزمازماي

517. المدني -            الزرندي النصاري اللطيف عبد بن الفرج أبي بن السلم عبد
. المراغي    الزين على سمع

الكافي -            518 عبد أخو المدني النفطي الفضل أبي بن ماحمد بن السلم عبد
. بالمدينة     ماني سمع مامن التي،

علي -               519 بن الله عبد بن علي بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن السلم عبد
     . الولى        جمادأى في بها ولد المكي الكازروني الخير أبي أخو السلم عبد ابن

المؤذنين           رياسة في واستقر القرآن فحفظ بها ونشأ وأربعين، أربع سنة
   . ذي          في وماات له يولد فلم وخمسين سبع سنة أبيهما بعد الحرام بالمسجد

. أقرب        والول وستين ثمان أو خمس سنة الحجة
بن -              520 روزبة بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الول السلم عبد

بن              الفرج أبي الدين ناصر بن السرور أبو العز أحمد بن إبراهأيم بن ماحمودأ
وغيرهأم          وماحمد وعلي أحمد أخو الشافعي المدني الصل الكازروني الجمال

         . ثمان    سنة الول ربيع مان العشرين صبيحة في ولد ماحاله في ذكر مامن
وعرض          وغيره والمنهاج القرآن فحفظ بها ونشأ بالمدينة وثمانمائة وعشرين

سعيد           بن وأحمد الخجندي الجلل ابن إبراهأيم والبرهأان المطري المحب على
الجمال           جده على سمع بل وجماعة المراغي الفرج وأبي المغربي الجزيري

الصلي            المنهاج وأربعين تسع سنة في ظهيرة بن السعادأات أبي وعلى أشياء



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

.     . وخمسين    ثمان سنة ماات شيخنا له وأجاز ًا بحث
521      . اثنتين -       سنة المحرم عاشر في ولد قبله الذي أخو الثاني السلم عبد

المراغي           الفرج وأبي أبيه على فسمع بها ونشأ بالمدينة وثمانمائة وستين
المصطفى           عند ماجاورتي في ًا كثير ولزماني وآخرين؛ تقي بن الفتح وأبي

مانها              ًا شيئ أوردأت إجازة وعلى ماني سمعه بما له وكتبت وسلم عليه الله صلى
تصانيفي             مان فسمع وتسعين أربع سنة في ماكة وردأ ثم المدنيين، تاريخ في

. والصلح        بالخير ماذكور فهم ساكن وهأو أشياء على
الدين -             522 عز الماام يحيى بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن السلم عبد

         . للكلعي  الكتفاء في الزبير سبط المحلي النور على سمع المدني الخشبي
النصرة           تحقيق تصنيفه وكتب المراغي بكر أبي الزين وعلى عشرين سنة

عشرة           ست سنة الثانية جمادأى في وانتهى الهجرة دأار ماعالم بتلخيص
. بوقفه     ماؤلفه على وشهد وثمانمائة

523  . ًا -          خير كان بدماشق المجاهأدية سكان أحد الزرعي ماحمد بن السلم عبد
      . عشرة        أربع سنة أواخر في ماات حجي ابن بخط قرأته فيما به ًا ماوثوق ًا أماين

. إنبائه    في شيخنا قاله
الشيرازي -             524 المحب أو الزين أكبر بن بكر أبي بن ماوسى بن السلم عبد

يعرف            ولذا الزمازماي على الشيخ سبط التي العزيز عبد والد المكي العجمي
بها.            وسمع بمكة، وسبعمائة وثمانين خمس سنة الول ربيع في ولد بالزمازماي

والمجد            سكر بن و المراغي والزين السحولي الطيب وأبي صديق ابن مان
 . النشاوري           بعد فما وثمانين ثمان سنة في له وأجاز آخرين؛ في اللغوي

وحدث         وخلق، والدمايري والهيثمي والعراقي والصردأي حاتم وابن والمليجي
         . الحسن     الخط كتب أنه وقال وذيله ماعجمه في وذكره فهد ابن النجم عنه أخذ

ًا          مابارك ًا خير وكان وبالشهادأة، مادة الطفال بتأدأيب وتكسب بالجرة ونسخ
. الله             رحمه بالمعلة ودأفن بمكة وأربعين ست سنة الحجة ذي في ماات ًا ساكن

 
البهوتي -             525 الشرف بن الزين ماحمد بن الله عبد بن ماوسى بن السلم عبد

يوسف           الله عبد والجمال ماحمد والولوي علي النور والد الشافعي الدماياطي
     . وثمانمائة      وثلثين خمس سنة ولد ماحالهم في المذكورين الرحمن عبد وأخو

على             وغيره ًا تجويد به وتل أبيه عنه القرآن فحفظ بها ونشأ بدماياط ًا تقريب
هأو             كان بل الفران بن الدين علم الفقيه دأروس وحضر وجعفر الهيثمي الزينين

ابن            عن النحو وفي وغيره البيجوري الشهاب عن أخذ وكذا برهأة قارئه
وغيرهأما          والرشيدي شيخنا على وسمعه عنه فأخذ الفرياني ولقي سويدان

وقرأ           أبيه بعد البدري بالجاماع وأم بينهما لمصاهأرة الديمي بالفخر واختص
به           فانتفع مادة البناء وأدأب ونحوهأما والرقائق المواعظ في العاماة على
بالجرة             كتبه ماا سوى بنيه على جميعه حبس ًا كثير ًا شيئ بخطه وكتب جماعة
الخير            في طريقته على يزل ولم صحيح، جيد وخطه وغيرهأا ماصاحف مان

وتسعين            ست سنة صفر أواخر في ماات حتى فيه الناس واعتقادأ والبركة
بتربة           فاتح الشيخ بجوار ودأفن غسله البيجوري وتولى ًا شهيد بالسهال بدماياط

. وإيانا      الله رحمه عجلن بني الشرفاء
.         . ًا   قريب ماحمد بن الوهأاب عبد ابن في ماضى الزرندي السلم عبد

526   . أزبك -        عند خدم المكي القاهأري ثم البحيري الشرنوبي السلم عبد
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في            ولده ونزل للبحيرة ماعه وسافر لتمراز، فانتمى طردأه ثم ًا امااما اليوسفي
. غيرهأا    وفي الشيخونية قراء

527     . سابع -      الجمعة ليلة في ماات الغاسل الزهأري الفارسكوري السلم عبد
الموتى           يغسل ماديدة أقام ًا خير وكان وثمانين، ثمان سنة المحرم عشري

. الله      رحمه ًا احتساب وأكثره لذلك وقصد
528     . بن -       التقي أصحاب مان كان الحنبلي الدماشقي ماحمد بن الصادأق عبد

ابنة           وتزوج دأماشق قدم ثم سيرته وشكرت طرابلس قضاء ولي المنجا
   . المحرم        في وماات دأماشق قضاء في وسعى التقي ماخدوماه زوجة السلوي

   . في          شيخنا ذكره الردأم تحت فهلك بيته سقف عليه سقط ًا شهيد ست سنة
انبائه.

اليمني -            529 الخلي الدين عفيف عمر بن أحمد بن إسماعيل بن الصمد عبد
   . سنة.         في ولد اليمن جبال مان بالحجر قرية المعجمة بفتح وخلة الشافعي

وكسر        -    المهملة بفتح حميش أبو مانهم بجماعة وتفقه وثمانمائة وثلثين ثلث
النحو   -         في وشارك الفرائض في وقرأ عدن قاضي ماعجمة وآخره الميم

عدن              ثغر نظّر في طاهأر بن علي به استقر ًا خير ًا دأين ًا تقي وكان وغيره،
عن           ينفك ولم سيرته فحمدت تعلقاته جميع في الوكالة بحكم وأعمالها

عن          والبحث العلم لكتب والتحصيل الفضلء ماع والمذاكرة والنظّر المطالعة
أحسن             ذلك فباشر وغيرهأا تعز أوقاف في النظّر ًا أيض قلده ثم الفقهاء أحوال

        . وثمانين     اثنتين سنة صفر رابع في بعدن وماات مادته تطل لم ولكن ماباشرة
. فقده            على الخيرون وتأسف دأونه فما السلطان شهده حافل ماشهد له وكان

. هأذا       مان بأبسط أصحابنا بعض لي أفادأه
ابن -               530 بكر أبي بن أحمد بن إبراهأيم بن أحمد بن بكر أبي بن الصمد عبد

 . وقرأ         ًا ماحمد ويسمى أبوه التي الشافعي المكي المرشدي الوهأاب عبد
ودأخل            عزم ابن لولد ًا ماصاحب وكان وغيره، العلمي يحيى عند وحضر المنهاج

         . وترك    وثلثين بضع عن وثمانين خمس سنة في ماات وغيرهأا القاهأرة أبيه ماع
عبد              بن بكر أبي الفخر بن علي النور قريبها الولى فتزوج حبيبة وأم فاطمة

. المرشدي      إبراهأيم بن ماحمد بن الغني
 

بدل -              531 وقيل عيسى بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الصمد عبد
وصائن             الدين عز أتقن والول لي كتبه الذي وهأو مانصور بن ماحمد عيسى

وماريم            ماحمد أخو بها الزيات الصحراوي النجمي الشمس بن الزين ابن الدين
وآخره           بفتحات بالهرساني كسلفه ويعرف شيخنا عنه أخذ مامن وأبوهأم التيين
خارج.           تمر طفاي النجمية بالمدرسة وسبعمائة وتسعين احدى سنة ولد نون

أبيه             ماع وحضر الدمايري والشمس أبيه عند القرآن فقرأ بها ونشأ البرقية باب
السنن             مان الكثير الفصيح بن التاج على الثالثة في وهأو وأحضر البلقيني عند

والهيثمي         العراقي الحافظّين وعلى الحمر ابن رواية للنسائي الكبرى
جده            على سمع ثم فقط ختمها الحنبلي الله نصر الدين ناصر والقاضي

مان            الكثير المجد أبي ابن وعلي دأاودأ أبي سنن بعض والحافظّين الشمس
لكن           ًا أيض مانه والختم والتنوخي الحافظّين على فقط مانه والختم البخاري
سمع            وكذا الشيخة، وابن والغماري البناسي علي قبله الذي أول دأون أوله

المقدس           بيت وزار ًا مارار وحج الهيثمي؛ بحضرة أمااليه مان العراقي مان
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تسارع           ثم ًا قديم عليه سمعت وحدث والمحلة، ودأماياط دأماشق ودأخل والخليل
بن            النجم طلبه بل عنه وغيره وأخذوه بالنسائي لتفردأه بأخرة الطلبة إليه

ًا            خير وكان خلق، عليه فسمع للشاوي ًا رفيق البخاري بغالب عنه وحدث حجي
  . في        ماات ًا ضعيف ًا خط الستدعاءات على ويكتب بالصحراء بحانوت يتعيش
لتربة           ماجاور بحوش ودأفن بالصحراء عليه وصلى وسبعين تسع سنة شعبان

. الله          رحمه اينال تربة مان بالقرب الطويل تربة تجاه السويفي
ابن -             532 الدين سعد بن الدين روح ماسعودأ بن الرحمن عبد بن الصمد عبد

          . على  قرأ ففيها وثمانمائة وعشرين ثمان سنة في ًا حي كان الشيرازي الصدر
المسمع            أخي ابن ماعه وسمع الطاووسي القادأر عبد بن الرحمن عبد الظّهير
العالم            بالمحدث الترجمة صاحب ووصف القادأر عبد بن الله عبد ابن أحمد

. الله       كلم في باستاذنا وجده بالقارىء ووالده
بن -                533 أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن الله عبد بن الصمد عبد

.   . ًا     صغير دأرج المكي القرشي ظهيرة بن عطية
534.     . بمكة -         ماني سمع مامن الهندي الدكني إبراهأيم بن عمادأ بن الصمد عبد
اليماني -           535 المقراني أحمد بن الرحمن عبد بن عمر بن الصمد عبد

        . ولقيني    وغيره الفقه في أبيه على اشتغل فاضل نبيلة بأبي ويعرف الشافعي
على             وسمع النووي أربعي على فقرأ وتسعين ثلث سنة الول ربيع في بمكة
ثمان               سنة في وماات الهأدل؛ على قرأ ًا فقيه كان والده أن لي وذكر ذلك، غير

. سنة     وأربعين ست عن وثمانين
الخلي -            536 الدين عفيف القاضي إسماعيل بن عمر بن ماحمد بن الصمد عبد

    . الول-          العشر في ماات حجر بلدأ مان قرية خلة إلى نسبة المفتوحة بالمعجمة
مان            وكان وثمانمائة، وثلثين إحدى سنة ًا تقريب وماولده تسعين، سنة شوال مان

وله   -  -        كثير التفات إليه ولهم اليمن مان بالمهملة الطاهأرية الدولة رءوس
بالعلم           والشتغال الفقهاء إلى واللتفات والديانة الماانة مان كبير تمكن عندهأم

الدؤالي             ماوسى الجمال بذلك إلي كتب الله رحمه وصلح علم بيت مان وهأو
. الماضي     إسماعيل ابن قريب وكان

بن -               537 الخير أبو الزين بكر أبي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الصمد عبد
التي           الشافعي القاهأري الصل البغدادأي النجم بن الدين سعد بن الشمس

         . ربيع    مان خلون لست والده له ضبطه كما ولد بالزركشي كأبيه ويعرف أبوه
على           الرابعة في وأحضر بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة تسعين سنة الخر

ذلك           وغير زريق لبن العشرة القراءات في والخيرة البخاري ثلثيات التنوخي
مان            أولهما على سمعه وماما الكويك بن والشرف الحلوي على سمع ثم

له             وأجاز الشيخة، بن الفرج أبي على سمع وكذا شيخنا بقراءة أحمد ماسند
مانيع           وابن البالسي حفص وأبو الحسيني علي ابن أحمد الشهاب الشريف

وعبد              الذهأبي بن هأريرة أبي بن وماحمد الحق عبد بن علي بن أحمد والكمال
ابنة             وفاطمة سلطان ابن ابنة وخديجة الذهأبي سبط علي بن ماحمد بن القادأر

باليسير           وحدث وآخرون، عائشة وأختها الهادأي عبد ابن ابنة وفاطمة المنجا
وكان            ذلك؛ وغير المزني رواية للشافعي السنن عليه قرأت الفضلء مانه سمع
وقد             امااماها كان أظنه بل السعداء بسعيد ًا صوفي ًا نير الجانب لين ًا ساكن ًا خير

.           . وإيانا    الله رحمه وستين سبع سنة الخر ربيع في ماات قبله أبيه وظيفة كانت
. التازفي    الوادأي الصمد عبد
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الدماشقي -           538 الشهاب بن الدين سري الجوبان بن أحمد بن الظّاهأر عبد

   . النشاء         كتاب أحد الذهأبي وبابن الجوبان بابن ويعرف التي الكافي عبد أخو
اللبودأي              الشهاب مانه عنه كتب نظّم ذا وكان سرهأا، كتابة في ناب بل بدماشق

الغد              مان عليه وصلى وستين ست سنة شعبان عاشر في فجأة ماات إنه وقال
البدري          ورأيت الله، رحمه الشمالي بطرفها الفرادأيس باب بمقبرة ودأفن

 : قوله     ماجموعه في عنه كتب
أضحى بنشابي فتنت

ماحاربـي
قد الموت بها ألحاظ بأسهم

حل
قتلتي مان اللحظ سهم ينصل

به
قد دأماي مان فانظّروه أل

 تنصل
العزب -             539 لداودأ نسبة الداودأي التفهني الزين الظّاهأر عبد بن أحمد بن الظّاهأر عبد

        . أسد      ابن على بالروايات وتل القرآن وحفظ ولد، الردأادأي بن الفضل أبي سبط الشافعي
وماما              وغيره شيخنا على وسمع والعربية الفقه في ًا يسير واشتغل الجوق، في قرأ وربما
للقاهأرة             التردأدأ مان وأكثر الداودأي المقام ماشيخة وولي الظّاهأرية؛ في البخاري ختم سمعه

           . وتسعين   ثمان سنة الحجة ذي عشري ثالث السبت يوم في ماات فيها انجماعه ماع
. الله       رحمه بها فدفن لتفهنا وحمل بالقاهأرة

540.     . بمكة -        ماني سمع مامن الزواوي ماحمد بن أحمد بن العزيز عبد
541  . فحفظ -              نشأ المقرىء القاهأري ثم الغزي الدين عز بن أحمد بن أحمد بن العزيز عبد

وسمع             البيبرسية شباك وفي وغيرهأا الجمالية صفة في وقرأ المدارس في وتنزل القرآن
     . إحدى         سنة رجب في ماات ًا خير ًا ساكن وكان بالظّاهأرية، البخاري ختم سمعه وماما الكثير

. السبعين    قارب وأظنه وتسعين
القدسي -                542 العلء بن الشهاب بن العز ضوء بن ماحمد بن علي بن أحمد بن العزيز عبد

  . في             ولد صفد قلعة نقيب كان أبيه جد لكون النقيب بابن ويعرف أبوه الماضي الحنفي
العلء             على الصحيح وتسعين خمس سنة في وسمع وسبعمائة وثمانين ثلث سنة شوال
سمع              وكذا الحجار عن كلهأما العلئي بن والشهاب المفعلي إبراهأيم بن ماحمد بن علي
الديري               بن الشمس بقراءة المقدسي أحمد بن ماحمد بن بكر أبي التاج وعلى والده على

وقال                عذيبة أبي ابن عنه أخذ وحدث آخرين، في سعيد بن وماحمد نفسه الديري ابن وعلى
. الله            رحمه المقدس ببيت خمسين سنة المحرم ماستهل في فجأة ماات أنه

بن -                 543 زكريا ابن السعادأات أبي بن بكر أبي بن يحيى بن علي بن أحمد بن العزيز عبد
نسبة    -      -    الصل الفارقي والراء بالفاء الفرس لربيعة نسبة الربيعي أحمد بن يحيى

          . وله    أبوه به وسافر ًا تقريب وسبعمائة ثمانين سنة بعد ولد المصري بكر بديار لميافارقين
في               القاهأرة قدم أنه غير وعشرين ثلث سنة إلى فاستوطنها اليمن إلى سنين عشر نحو

الفضل             بن إسماعيل الشرف عند اليمن في وحظّى الشغال لبعض وثمانمائة سبع سنة
كان                 بل خدماته في أبوه كان وكذا وغيرهأا لتعز سكن ماا حيث ماعه ينتقل كان بحيث العباس

أو                باسكندرية أو بها إماا إقاماته كانت وعشرين ثلث سنة في القاهأرة قدم ولما وزيره؛ عمه
ثمان              سنة الولى جمادأى عشري سابع الجمعة يوم في ماات حتى نواحيها مان بغيرهأما

مان                 حمله كان مان أن عدن أهأل عادأة أن له وحكى بالقاهأرة لقيه أنه البقاعي وذكر وستين،
الشجاعي              عتيق يمن له يقال خصى وفيهم جماعة اجتماع فاتفق بوزنه بدىء أكثر التجار

وتقدم               عندهأم وجاهأة له مامن بعدن المقيمين التجار أحد الفوي الدين ونور أكثر حمله وكان
أو              العادأة على الجري وسألهم ذلك مان الخصى يمكنهم فلم تقدمايه فأرادأوا السن في

 : إليهم         فكتب فكاتبوه به يرسم ماا ويمتثل السلطان يكاتب
 يمن يمن يمن يمنبـمـن يمن يمن

إلى              فكتب الخصى وفهمه مارادأه المباشرين مان أحد يفهم فلم مانها ًا حرف ينقط ولم
مارادأه               أن السلطان ففهم ًا شيئ ًا أيض ينقط ولم بعينها الكلمات هأذه فيه وضع ًا كتاب السلطان

 ثمن ثمن يمن تمنبـمـن يمن يمن
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البقاعي            عنه كتب وكذا ًا، عتيق فوجده شراءه وأرادأ قدماوه أن إليهم فأرسل
 . الشرف      نظّم مان إياه أنشده ماا

عامار -               544 بن سعيد بن الله عبد بن ماحمد بن عيسى بن أحمد بن العزيز عبد
القاف         -   بضم القصوري المذحجي العمادأ بن الشهاب بن العز جابر بن

الحسن    -        وأبي ماحمد أخو الشافعي الطائفي ثم باليمن لبلدة نسبة والمهملة
   . سنة       -   بعد ولد أوله بفتح ماكينة بابن كسلفه ويعرف ذكرهأم التي والخير

وماهملة       -    ماشددأة بلم المليسا قرية في ًا تقريب وثمانمائة عشرة خمس
أبيه     -         على لنافع به وتل القرآن بها وحفظ الطائف وادأي مان مامدودأا ًا ماصغر
بجاماع             أبيه بعد وأم اخوته في سيذكر مان له وأجاز الفرعي، والمنهاج والعمدة

الشعر؛           ونظّم ًا مااشي للزيارة النبوية المدينة إلى وتردأدأ الحج ودأاوم المليسا،
له              أصلحها أنه قال ًا أبيات عنه فكتب وأربعين تسع سنة بلدأه في البقاعي لقيه

أبيه              مان كل في وقال الفاضل بالدأيب وصفه أن بعد هأذا وغيره اللحن مان
.   . في  ماات القاضي وجده

عبد -              545 بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن العزيز عبد
أبي             العز القضاة قاضي بن المفاخر أبي المحب بن القسم أبو الشرف العزيز

أبي            الكمال القضاة قاضي بن بكر أبي المحب الحرماين قاضي بن المفاخر
التي          ماحمد العز والد الشافعي المكي النويري العقيلي الهاشمي الفضل

         . سنة     القعدة ذي مان عشر الرابع ليلة في ولد أشهر بكنيته وهأو أبوه والماضي
قلوون            بن بلل بن ماحمد ابنة شبيبة وأماه بمكة وثمانمائة وأربعين ثمان

وغيرهأا          والمنهاج واللفية النووي وأربعي القرآن فحفظ بها ونشأ المكي،
الديري            وابن والعيني شيخنا بعدهأا فما خمسين سنة في له وأجاز وعرض؛

وسارة          والصفدي الفرات وابن والرشيدي والصالحي الذهأبي بن الدين وماجير
الوفاء            أم وأختها النويري علي ابنة كمالية لبيه وجدته جماعة ابن ابنة

الفتح            وأبو النويري الرحمن عبد ابنة وخديجة الفضل وأبو اليمن أبو والقاضي
والشهاب         فرحون وابن المطري والمحب الدين عفيف والسيد المراغي

جماعة           بن والجمال النصيبي بن والضياء العجمي بن جعفر وأبو المحلي
عبد            بن وأحمد زريق ابن ابنة القضاة وست القلقشندي بكر أبو والتقي

وعبد             زيد بن والشهاب الهادأي عبد بن عمر بن وأحمد سليمان بن الرحمن
مارة           غير القاهأرة وقدم وغيرهأم، جوارش وابن القابوني خليل بن الرحمن

والقاهأرة          بمكة ولزماني وآخرين المناوي والزكي الشواوي على بها وسمع
بعد             مارة الشام دأخل وكذا ذلك، غير في وكذا وشرحها الحديث ألفية في

في             جماعة على رحلته وفي الغرباء مان واحد غير على ببلده واشتغل أخرى
الجوجري           القاهأرة وفي خطاب الزين الشام في شيوخه ومان وتميز؛ فنون

النبوية            المدينة وزار آخرين، في المحسن وعبد والعلمي عطيف ابن ماكة وفي
. له           الله كان خير على وكان ًا، أشهر بها فدام ولده وماعه

ثم -             546 القاهأري الشهاب بن العز أحمد بن ماحمد بن أحمد بن العزيز عبد
     . وثمانمائة      وعشرين أربع سنة ولد المراحلي بابن ويعرف أبوه الماضي المكي

على           بالمدينة ماجاوراته بعض في وتله القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة
وقطن           فيها، وتميز للتجارة وترقي غيره على تله وكذا البشيطي الشهاب

وغيرهأا            واستولدهأا ماحمد بير الخواجا ابنة تزوج بحيث الكبار وزاحم ًا زمان ماكة
بك             خاص بن بالعلء واختص القاهأرة قدوماه وتكرر فيهم، سعد ماا أولدأ عدة
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ًا           دأور ومالك والحضور؛ الغيبة في وغيرهأم يحيى والرئيس عليبة ابنا واعتمده
وعرف           وسبيلً، لليتام ًا ماكتب القاهأرة مان بالسروجيين وجددأ بل وغيرهأا بمكة

التلوة           على المحافظّة ماع ماعيشته في التبسط وعدم لشأنه والضبط بالحزم
ونحوهأم        للمستحقين الزكاة وبذل الخير وماشاهأد والطواف والجماعات

وأحوالهم          كراماتهم ذكر مان والكثار الكامالية إماام كالكمال للصالحين والميل
جمادأى             في بيسير زوجته بعد ماات حتى طريقته على يزل ولم لهم، والتودأدأ

نائب             ماع بحمله كتب قد وكان بالمعلة ودأفن بمكة وثمانين تسع سنة الخرة
كان             لكونه أماكن فما وغيرهأا قيل فيما زوجته تركه بسبب القاهأرة إلى جدة

. عنه            وعفا الله رحمه وغيره بنيه لختلف تركته وتفرقت ماوته، ضعف في
 

يحيى -               547 بن إبراهأيم بن يحيى بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد بن العزيز عبد
الحفصي              الهنتاتي العباس أبي بن فارس أبو يحيى بن عمر بن الواحد عبد بن

     . قرأت       انبائه في شيخنا قال أشهر بكنيته وهأو تونس؛ وصاحب المغرب مالك
سيرته              مان كتب فيما التونسي الحق عبد بن ماحمد الله عبد أبي صاحبنا بخط
تزيد                 ل ساعات أربع بقدر حزر بل قليلً إل الليل مان ينام ل كان أنه بلغه أنه

كان              وأنه مالكه ماصالح في النظّر سوى شغل له ليس وأنه نقصت وربما قط
الخير            أهأل ويقرب الذكر مان ويكثر الجماعة في بالناس ويؤم بنفسه يؤذن

فيه            يباع ماكان وهأو كالعيالة بتونس والمفاسد التركات مان ًا كثير أبطل وأنه
رواتب            عليه الجيش ولكثر السنة في كثير شيء مانه يتحصل للفرنج الخمر

شكى             وأنه مانها شيء كلها ببلدأه يكن لم بحيث المكوس وكذا عنه وعوضهم
أريد             وقال عنده مان ًا قمح عليهم فعرض تجاره فدعا بالسوق القمح قلة إليه
مان            يشتري ل وأن السعر بذلك ببيعه فأمار فاسترخصوه ونصف بدينار بيعه

أنهم             فبلغه البيع حينئذ هأو فترك كذلك عندهأم ماا لبيع فاحتاجوا بأزيد غيره
القمح               وجد إن انه خازنه إلى وتقدم فقط بدينار عنده ماا ببيع فأمار قليلً زادأوا
فكانت              الحال ماشى أن إلى فاضطربوا بدينار باع وإل ًا شيئ يبيع ل السوق في

عمارة            على ًا ماحافظّ كان وإنه الناس، حال تمشية في الحيل أحسن مان
ماع            ماحاكمة حضر وإنه بلدأه بجميع أياماه في القوافل أمانت بحيث الطرقات

وإنه             الغريم وأنصف الحكم فقبل عليه فحكم القاضي إلى بستان في له مانازع
الحرير              يلبس ول يسلم السوق في مار وإذا والعشر الزكاة أخذ في يبالغ كان
صدقاته             وكانت المحاسن، مان ذلك غير إلى بالذهأب يتختم ول عليه يجلس ول
ماستمرة           وغيرهأا بالقاهأرة والصلحاء العلماء مان جماعة وإلى بل الحرماين إلى

الرحمن           عبد الزين بتحريك لشيخنا الباري فتح مان نسخة يستدعي فأرسل
تجهز             كان الواسطة وبهذه مانه الثلثين قدر وهأو كمل ماا له فجهز البرعكي
ماراتبهم            قدر على عليهم يفرق ًا ذهأب المالء ماجلس ولجماعة بل الشرح لكتبه

يديه               بين قدم إل أسفاره كثرة ماع قط سافر وماا هأناك، مان ماعين مانه والكثير
يدي           بين تقدماوا أن أأشفقتم لقوله اماتثالً وغيرهأا للزوايا وقرب صدقات

عرفة            ابن إليه كتب الشريفة الوصاف ولهذه عادأ إذا وكذلك صدقات نجواكم
والخرة                الدنيا بخيري لكم دأاع وأنا إل ليلة ول علي يمر ًا يوما أعلم ماا والله مارة

     . شيخنا      ولولدأه له استجاز وقد انتهى المسكين ونصرة الدين عمادأ فإنكم
بالجازة            عنهم ًا حديث أربعين له وخرج العيان مان ًا جمع وغيره رضوان الزين

     . ذي         عشري رابع في ماات إقباله مازيد في له ًا وترغيب أفضاله على له ماكافأة
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بفاس             له خطب أن بعد سنة وسبعين ست عن وثلثين سبع سنة الحجة
سنة           وثلث سنة وأربعين إحدى والقرى المدن مان والهأما وماا وتلمسان

وافضالً           ًا وجودأ ودأيانة صيانة زماانه مالوك خير وكان المقريزي قال فأزيد؛
عقودأه           في ًا جد ترجمته وأطال طريقة، وجميل سياسة وحسن ًا وحزما ًا وعزما
بموته           وأهأله السلم فجع ولقد شهيرة وفضائله كثيرة وماناقبه بقوله وختمها
ماحمد             الله عبد أبو المنتصر حفيده بعده مان وقام عنه؛ ويتجاوز يرحمه والله

. سيأتي              كما ًا دأهأر ًا أيض فدام فارس أبي ابن ماحمد الله عبد أبي الماين بن
 

العمادأ -              548 بن العز أسد بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن أحمد بن العزيز عبد
الشرف           وأخو النائب وماحمد الوكيل عمر أبو الشافعي القاهأري ثم الفيوماي

      . بالخير     ًا ماذكور بالفيوم ًا بزاز أبوه كان بالفيوماي ويعرف ذكرهأم التي ماحمد
ونشأ             ًا تقريب وثمانمائة عشرة اثنتي سنة في العز بها له فولد والصدق واللين

أربع             سنة في له عرضه ابتداء وكان المنهاج مانها ًا وكتب القرآن فحفظ بها
فأقام             القاهأرة إلى والده ماوت بعد الفيوم مان تحول وأنه قال؛ فيما وعشرين

يكثر           الزين وكان ماحافيظّه في السندبيسي بالزين وانتفع بالمؤيدية خلوة في
وغيرهأما          والقاياتي السبكي الشرف عن وأخذ بالشيطنة، ويصفه مانه الشكوى

أشياء؛           به ونسخ المنسوب الخط وكتب وغيره؛ شيخنا عند السماع ولزم
بن            الرحمن عبد بالزين اختص ثم واللل الخازندار الجوهأرين مان لكل وانتمى

وأنشأ           بل الكتب ونفائس والجهات المرتبات له وصارت أولدأه وأقرأ الكويز
المحب             ماع ماال وكذا وسبيل صهريج فيها ماخدوماه بيت مان بالقرب خسنة ًا دأار

ثم              فيه وأم بل الحاكم بجاماع عنهم وخطب بالخر مانهما كل وانتفع الشحنة بن
كونه             ماع كفته رجحان يرى مامن وغيرهأما ماكة خطيب وماع الخطابة عن صرف

إليه           أشير مامن وهأو مارة غير وجاور البركات، ماعلول الحركات ماخمول
فتارة           ًا حقير ويتصور ًا كثير يتطور العالم دأهأاة مان وكونه والفضل بالذكاء

المشتهر           ًا شريف أخاه يرجح الحنبلي العز كان حتى يتمكس وتارة يتصوف
قال             لكونه البلقيني العلم عزره وقد وكذا؛ فاسق اثنان هأما ويقول عليه أماره

توقف               فما وفلن ففلن له فقيل كل مان أكثر الكويز بن الرحمن عبد أحب أنا
البدر             ماع مارة وتنازع ذلك، في توقفه بعد ماخدوماه بواسطة باسلماه حكم ثم

المحب           له فشهد بالقلعة الحديث بسماع صرة في كتكوت الملقب الدمايري
مان            الكثير وقراءة الحديث بعلم للماماه مانه أولى البدر بأن الحنابلة قاضي

فيها             كتب حتى توسل النصر باب عند السلطان عمارة في شرعوا ولما كتبه
حتى            الخطابة قاعة مان قطعة أخذ على ووافق حاجته وعدم شيخوخته ماع

فعوجل           الخطابة في ينوب لكونه بها انتفاعه بذلك ورام مايضأة عملت
      . عشري       خاماس السبت يوم في ماات هأذا وراء المار بعدو وكادأ مانه بانتزاعهما

. عنه       الله عفا وتسعين ثمان سنة صفر
549. بالفار -             ويلقب الوكيل الوفائي الدين عز يوسف بن أحمد بن العزيز عبد

وفي             فيها وبرع للوكالة ترقى ثم وغيره شيخنا باب في الرسلية عمل مامن
الدور            ومالك ذلك مان وتحول القضاة في النقص فشو حين سيما الخصوماات

زال            ول وغيرهأا، الحسبة في هأناك وتكلم وجاور مارة غير وحج وغيرهأا،
شهري،            بتقرير العظّمة ابن عن ًا عوض الوقاف نظّر في استقر حتى يسترسل

الكثير            التزماه ماما عليه فتجمد ذلك وماع الظّلم، في وتوسع البغلة وركب
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إلى              وعادأ خلص ثم مادة عليه ورسم أمالكه بعض لبيع سده في تكلف بحيث
في              ماات حتى تناقص في يزل ولم بكثير، الولى دأون حالة في ولكن الوكالة

. عنه           الله عفا ماثله بعده يخلف ولم وتسعين ست سنة شوال
550 . ولي -           سليم بابن ويعرف الشافعي المحلي العز أحمد بن العزيز عبد

بها               فجاور ماكة إلى توجه ثم وغيره البقاء أبي بن البدر عن سنين المحلة قضاء
فضيلة           ماع بالقرض للناس وإحسان حسنة طريقة على سنتين مان أزيد

ودأفن             صفر عشر رابع الثنين يوم في بها وماات بلغني، فيما بالوراقة وماعرفة
       . في      شيخنا وتبعه ماكة في الفاسي ذكره أحسب فيما الستين بلغ وقد بالمعلة

. سليم           ابن فقال لجده ونسبه بالوثائق ًا عالم كان بأنه وجزم أنبائه
551     . الثانية -        جمادأى في بها ماات بمكة الفراش بن إسحاق بن العزيز عبد

.    . فهد   ابن أرخه وستين ست سنة
. العزيز              عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد بن البركات أبي بن العزيز عبد

 
بن -             552 العز أبو الدين عز المنصور الملك أنس بن برقوق بن العزيز عبد

  . بعد         ولد التي فرج والناصر الماضي إبراهأيم أخو الصل الجاركسي الظّاهأر
تسمى            تركية ولد أم وأماه بها ونشأ الجبل بقلعة بسنيات وسبعمائة التسعين

عشاء.              في وذلك حياته في فملكوه أخيه بعد مان العهد ولي أبوه جعله قنقباي
بالمنصور           ولقب وثمانمائة ثمان سنة الول ربيع عشري سادأس الثنين ليلة

فخلع               أخوه وظهر شهر وثلث شهرين غير يلبث لم بل السم سوى له كان وماا
وأحسن             روعه سكن بل يهيجه فلم الثانية جمادأى رابع الجمعة ليلة في وذلك

ماعتادأه             عليه وأجرى أولً عليه كان ماا على بالقلعة بالسكنى له ورسم إليه
إلى            إبراهأيم الصغر وأخوه هأو جهزه ونصف أشهر ثمانية بعد ثم بأزيد،

شهر           نحو فأقاماا حطب واينال الكركي قطلوبغا وهأما ماقدماين ماع اسكندرية
سنة             الثاني ربيع سابع الثنين ليلة في كلهأما إبراهأيم ثم هأذا وماات ونصف،

وصدق          ماسموماين بكونهما الناس وتحدث باسكندرية الغد مان ودأفنا تسع؛
الشهر             تم وماا بيسير اسكندرية مان ماريض وهأو قدوماه بعد قطلوبغا ماوت ذلك

القلعة             تحت عليهما صلى أن بعد أبيهما بتربة ودأفنا القاهأرة إلى نقل حتى
اليام             مان عد بحيث عليم به الله ماا المسبيات والجواري النساء مان وماعهما

. عقودأه         في المقريزي وذكره الجنة؛ الله عوضهما ًا جد المهولة
.         . ماظّفر       بن بكر أبي بن العزيز عبد هأو رسلن بن بكر أبي بن العزيز عبد

. نصير        بن ماظّفر بن ماحمد ابن في وسيأتي
القرشي -             553 ماحمد البركات أبي بن علي بن بكر أبي الفخر بن العزيز عبد

ًا           فائز ويلقب ظهيرة بابن كسلفه ويعرف البرهأان القاضي أخي ابن المكي
          . وسبعين   اثنتين سنة الولى جمادأى ثالث السبت ليلة في ولد أشهر بلقبه وهأو

لبيه             فتاة غزال اسمها حبشية وأماه أبويه كنف في بها ونشأ بمكة وثمانمائة
لبن           والرشادأ الناس سيد لبن العيون ونور النووي وأربعي القرآن فحفظ

العربية           في الزبيري بالشهاب وتدرب والحاجبية الحج إلى المنهاج مان المقري
والصول            الفقه في عمه ابن ثم وعمه والده دأروس بعض وحضر وغيرهأا

أبي             بن إسماعيل الشيخ على قرأ بل البخاري في عليه وقرأ وغيرهأا والتفسير
وقطعة           البخارية صحيح الرابعة ماجاورتي في وعلي وغيره الرشادأ في يزيد

أشياء؛             قبلها التي وفي فيها علي وسمع ذلك وغير العراقي للفية شرحي مان
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عمه            ابنة وتزوج الرشادأ في الدماشقي حمزة بن الكمال السيد دأروس وحضر
في            وقرر تحته؛ ومااتت واستولدهأا بطيبة وأنا شعبان في المهم وكان البرهأاني

ماتميز             عاقل وهأو مارة، غير المدينة وزار ماوته، بعد لخوته ًا شريك أبيه جهات
. كله       ذلك في وترقى والدأب والعقل بالفهم

.         . نصير       بن ماظّفر بن ماحمد ابن في يأتي ماظّفر بن بكر أبي بن العزيز عبد
الصبهاني -            554 عثمان بن علي بن العزيز عبد بن دأانيال بن العزيز عبد

        . وغيرهأا    الهدة بوادأي أمالك له ًا خير ًا شاب كان بالعجمي ويعرف المكي الصل
.         . عشرة     إحدى سنة القعدة ذي في بمكة ماات قرائبه مان وراثة ذلك وغالب

. الفاسي  ذكره
.      . ًا       قريب أحمد ابن في ماضى المحلي الدين عز سليم بن العزيز عبد

الفقيه -            555 النمراوي الدين عز الله عبد بن الجليل عبد بن العزيز عبد
     . إنبائه.        في شيخنا ذكره هأكذا عشر سنة القعدة ذي تاسع في ماات الشافعي

فسبحان            فيها هأو ترجمه وقد الثامانة المائة مان فهو وسبعمائة أنه والصواب
. يسهو   ل مان

 
العزيز -              556 عبد بن عمر بن ماحمد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد بن العزيز عبد

الجمال               بن الدين عضد بن البركات أبو العز الله هأبة بن أحمد بن ماحمد بن
بابن -  -          كسلفه ويعرف التي عمر الكمال والد الحنفي الحلبي بالضم العقيلي

     . سنة -     -    الربيعين أحد في ولد جرادأة أبي وبابن ثانيه وكسر أوله بفتح العديم
وألفية          والعمدة القرآن فقرأ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة إحدى

على         وعرض الصول في والخسيكتي والمنظّوماة والمختار والنحو الحديث
مان           مانهم آخرين في البرمااوي والشمس العراقي الولي له وأجاز جماعة،

الشمسين           على سمع بل الخراط بن والزين البشتكي البدر الدأب أئمة
وببيت         وغيرهأم، والواسطي والمتبولي شيخنا والشهب الجزري وابن الشاماي

الحلبي،          البرهأان على الكثير وبحلب المصري بن الشمس على المقدس
قاسم           والزين الديري بن والسعد الهداية قارىء على الفقه في واشتغل

وفي          وغيرهأم والراعي الروماي والشمس الشمني على العربية وفي وجماعة
وثلثين           أربع سنة مان حلب واستوطن النواجي؛ على والعروض البديع فن

وزار              وحج بها، القاماة ولزم ذلك عن أعرض ثم القاهأرة إلى مانها يتردأدأ وكان
بالقاهأرة          كالشيخونية هأناك إنها ويقال الحلوية تدريس وباشر المقدس بيت
ماشيختها،          ماع الصوفية المقدماية والخانقاه الشاذبختية ونظّر نظّرهأا نصف ماع

على              ماعي وسمع بحلب لقيته وقد ذلك، عن أقلع ثم سرماين قضاء في وناب
كريم          العشرة لطيف ًا ماتواضع ًا حسن ًا إنسان وكان باليسير، وحدث جماعة

الدأب           لفن ولكنه الجملة في وفضيلة وأصالة وحشمة رياسة ماع النفس
 : قوله     ينشده سمعته وماما أقرب،

ابن يا السريا كاتب يا
ومان الكرماين

العرب في ماناقبه شاعت
والعجـم

وولي            فصبر، إليه المشار ولده وأثكل البقاعي نظّمه مان عنه كتب ومامن
هأذا             ماال ببذل لشغوره هأناك السلطان كان حين وفاته سنة في بلده قضاء
سنة              الحجة ذي عشري في ماات أن يلبث فلم فابى ًا قديم عليه عرضه بعد

. الجنة       وعوضه وإيانا الله رحمه وثمانين اثنتين
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الحنفي -            557 القاهأري الدين عز بكر أبي بن الرحمن عبد بن العزيز عبد
      . قاسم     الزين عن وأخذ اشتغل مامن بحرفته ويعرف الجملون تجاه الحياك

فمقته          المكيني والصلح البلقيني السعادأات لبي وانتهى غيره وقراءة بقراءته
أن.             بعد وسبعين أربع سنة رماضان مان الخير العشر أوائل في ماات المناوي

. عنه         الله عفا الخمسين على زادأ وأظنه مادة تعلل
عمر -            558 والد المدني الزرندي الفرج أبي بن السلم عبد بن العزيز عبد

. وستين.       ثلث سنة صفر في ماات التي
بن -              559 إبراهأيم بن ماحمودأ بن روزبة بن ماحمد بن السلم عبد بن العزيز عبد

   . جمادأى         في ولد الشافعي المدني الكازروني العز بن ماحمد أبو العز أحمد
والعمدة           القرآن فحفظ بها ونشأ بالمدينة وسبعمائة وستين اثنتين سنة الولى

يوسف           بن علي بن وماحمد الحنفي الخجندي جلل على وعرض والتنبيه،
عبد           أبي والشمس الخشاب بن إبراهأيم البدر على وسمع وغيرهأما، الزرندي

القسنطيني           ماوسى بن ويحيى الششتري عثمان بن أحمد بن ماحمد الله
القصى           بالمسجد ولقي آخرين؛ في لللفية شرحه عنه أخذه وماما والعراقي

بعض           عليه سمعه وماما الهروي الشمس وثمانمائة عشرة سبع سنة في
وأبو         العالم بالفقيه الكازروني الجمال ووصفه والمشارق لمسلم شرحه

. الوحد      العلماة العالم بالماام المراغي الفرج
العز -             560 أكبر بن بكر أبي بن ماوسى بن السلم عبد بن العزيز عبد

ويعرف          ماوسى أخوه والتي أبوه الماضي الشافعي المكي الصل الشيرازي
أخي           إسماعيل والد على سبط والده لكون زمازم لبئر نسبة بالزمازماي

        . وهأو    قيل فيما وثمانمائة عشرة ثلث سنة ولد عائشة أماه الزمازماي إبراهأيم
  . بمكة           ماات ًا صيت وكان المديح في ونظّم والمدينة بمكة ماني سمع قديم شيخ
والد            وهأو الله رحمه وتسعين اثنتين سنة المحرم مانتصف الخميس ليلة في

. ماحالهم         في المذكورين وعثمان وعلي وماحمد بكر وأبي عمر
السنبسي -             561 زائد بن الله جار بن أحمد بن اللطيف عبد بن العزيز عبد

   . سنة         في ولد التية الحسين وأم الماضي أحمد شقيق جده الماضي المكي
الهند            إلى للتجارة أبيه ماع وسافر القرآن وحفظ بمكة وثمانمائة وثلثين سبع

إلى           ماعه وترافقنا المدينة وزار وغيرهأا، وسواكن اليمن وكذا وكاليكوت كنباية
الطبري             ابنة الحسين أم أماه قبل مان جدته رباط على التحدث وبيده الطائف

 . بهدماه     التعدي حصل الذي وسبيلهما
القاهأري -           562 الصل الماردأيني العز إبراهأيم بن الله عبد بن العزيز عبد

. الزبيري  -          الدين تقي للقاضي نسبة مافتوحتين قاف ثم بمثناة بالتقوى ويعرف
ًا            مااوردأي وتكسب به أخبرني فيما وثمانمائة عشرة ثلث سنة رجب في ولد

وغيرهأم         والشرابيشي والفاقوسي المصري وابن شيخنا على الحديث وسمع
بيان             شيخنا قرر التي التغلبية رقية على الكلوتاتي بقراءة سمع أنه أخبرني بل

جلل             القاضي سيما الماانة ابن ببني واختص واحد غير له وأجاز فيها، الغلط
بل              له ينتدب لم ولكنه القضاء في ناب بل ًا وقت بالشهادأة عنده وتكسب الدين

اختص            وكذا الصالحية مان الحنفية ماطلع عند خلوته في أوقاته غالب أقام
وهأو            الجهات بعض في تنزل الشيبة حسن ًا عشير وكان البقري؛ بن بالشرف

       . فجأة       وتسعين أربع سنة شعبان في ماات قبله حالً مانه أحسن عمه آخر في
. الله      رحمه بيته في ببئر سقط
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الصل -             563 الصبهاني عثمان بن علي بن ماحمد بن الله عبد بن العزيز عبد
وعائشة           كمالية شقيقتاه والتي دأانيال بن العزيز عبد قريبه الماضي المكي

        . نسيم    الحسن أم وأماه عشرة إحدى سنة ولد العجمي بابن الشهير وأبوهأم
ابنة              زينب هأو وتزوج الطبري الرضى بن أحمد بن ماحمد اليمن أبي الماام ابنة

وماات           وغيره، وأربعين إحدى سنة الثانية جمادأى في ًا علي وأولدهأا البزوري
مان            بالقرب والده بقبر ودأفن وأربعين؛ ست سنة صفر في الترجمة صاحب

.       . أولدأه     خال وهأو فهد ابن أرخه المعلة مان عياض بن الفضيل
564  . سمع -            مامن ًا سكن الحسيني الدين عز ماحمد بن الله عبد بن العزيز عبد

. بالقاهأرة  ماني
التكروري -              565 التاج بن العز ماحمد بن الله عبد بن الواحد عبد بن العزيز عبد

ويعرف         ًا أيض ًا ماحمد ويسمى الرفاعي الشافعي السمنودأي المناوي الصل
بها.           ونشأ الشرقية مان سمنودأ بمنية وسبعمائة التسعين قبيل ولد بالمناوي

أحمد            بن الكريم عبد بن ماحمد الشمس مانهم جماعة عند القرآن فقرأ
وعرض          ماالك؛ ابن وألفية الصلي والمنهاج والتنبيه العمدة وحفظ المناوي

سنة             النحر يوم في وذلك الدمايري الكمال مانهم أجاز مامن فكان جماعة على
السمنودأي -   -        عيسى بن عمر بالفقيه وتفقه وثمانمائة، السين بتقديم سبع

في            قرأ وعليه الغراقي بالشمس وكذا انتفع وبه والفرائض الميقات أخذ وعنه
وقرأ         البرمااوي والشمس البيجوري دأروس وحضر الدأماي، وبالنور الفرائض

واللفية          الهيئة ماسائل يستحضر صار وبرع الشطنوفي، على العربية في
ماع           ذلك كل الناحية، تلك ماحاريب يعمل بحيث والميقات الفرائض ويجيد

به          انتفع حتى والفتاء للقراء والتصدي والتقشف الباطن وسلماة الديانة
عشرة             ثمان سنة في حج وقد كثير، اعتقادأ فيه النواحي تلك ولهأل كثيرون

في            للسعي القاهأرة دأخل وربما بها فأقام بلده إلى ورجع المدينة وزار
تغير             السن في تقدم ولما أبصر ثم كف قد وكان غيره، وضرورات ضروراته
عليه            فقرأت نابت بمنية لقيته وكذا والبقاعي فهد ابن لقيه وقد استحضاره؛
بزاوية.            ودأفن سمنودأ بمنية وسبعين اثنتين سنة شوال أوائل في وماات ًا جزء

. ببركاته      ونفعنا الله رحمه بها سلفه
تاج -               566 بن العز بكر أبي بن إبراهأيم بن ماحمد بن الوهأاب عبد بن العزيز عبد

قريب           وهأو ماعهم بها التوقيت لكون الموقت بابن ويعرف الشافعي الخليلي
 . حفظ            إبراهأيم في ماعه يلتقي إبراهأيم بن عمر بن أحمد بن ماحمد الشمس
المنهاج            وحفظ روايات عدة ماع الردأبيلي قاسم بن العلء على وجودأه القرآن

أبي           وابن وزكريا والجوجري والبكري العبادأي على وعرض ماالك ابن وألفية
بالقاهأرة           وقرأ بلده شيوخ مان وغيره النصاري البرهأان على واشتغل الشرف

ماع            المجموعة الماردأاني البدر وعلى النحو للفية شرحه في قاسم ابن على
لبن            والنزهأة التحفة سماهأا الحساب في له وماقدماة الميقات في له رسالتين

وآخرين           والنعماني الديمي على وكذا ًا يسير على وقرأ آخرين في الهائم
. تسعين          سنة رجب قبيل بلدأه إلى ورجع الخرقة مانا ولبس

صاحب -             567 ابن الفوارس أبو فارس أبي بن ماحمد بن عثمان بن العزيز عبد
     . قبل       حي وهأو بجاية ولي أصغرهأما وهأذا التيين ماحمد المسعودأ وأخو تونس

الثمانين.
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الرحمن -              568 عبد بن القاسم بن العزيز عبد بن أحمد بن علي بن العزيز عبد
الهاشمي             النور بن المعالي أبو العز الله عبد بن القاسم بن الناطق الشهيد

     . ثمان       سنة رجب في ولد أبوه والمالكي هأو الشافعي المكي النويري العقيلي
وغيره           والتنبيه به وصلى القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة وسبعمائة وسبعين

صديق            وابن أبيه على وبعنايته النشاوري العفيف على صغره في بمكة وسمع
ارتحل            ثم المرجاني، النجم عن النحو وأخذ ظهيرة بن بالجمال وتفقه وآخرين

في              له وأذن البناسي عن ًا أيض الفقه ثمانمائة سنة في بها فأخذ القاهأرة إلى
وولده          البلقيني عن وغيره والفقه أصحابه بعض بسفارة والتدريس الفتاء

ًا           ظن وأجازوه الطنبذي والبدر ًا كثير ولزماه البلقيني الفتح أبي والبهاء الجلل
اثنتين            سنة في دأاودأ لبي السنن البلقيني على قرأه وماما والتدريس بالفتاء

الحديث           ودأرس وبعده ظهيرة ابن شيخه حياة في للفتيا وتصدى وثمانمائة؛
وفيها            وتسعين تسع سنة مانها مارة غير اليمن ودأخل بالمنصورية، والده بعد
سنة              في ثم كلتيهما في الحج فاته وماا وثمانمائة ثمان سنة وفي أبوه ماات

المظّفرية            وتدريس ًا مارار تعز قضاء وولي سنين؛ عشر بها وأقام عشرة ثلث
زيادأ             بن البدر أمارائه كبير أن ماع اليمن صاحب مانه وخيلوا وغيرهأما والسيفية

إليه،           والحسان عليه القبال كثير كان وعشرين تسع سنة المتوفي الكامالي
ليلة              في ماات حتى سنة نصف نحو بالباسور ماتعللً بها فأقام ماكة إلى ورجع

بكرتها           في ودأفن وعشرين خمس سنة الحجة ذي عشرين حادأي الحد
غيره.            في ًا ماشارك بالفقه ًا عارف كان وقال ماكة في الفاسي ذكره بالمعلى

          . إنبائه   في شيخنا وذكره فهد بن التقي عنه أخذ ومامن انتهى المذاكرة حسن
والطنبذي،            البناسي له وأذن شيوخه عن وأخذ مادة بالقاهأرة أقام انه وقال
وذكره             له، اذنه بعدم الفاسي صرح بل له أذن فيمن البلقيني يذكر ولم

وكنت              قال تاماة رياسة تعز وليته مادة في له قامات انه وقال الناشري العفيف
. تعز             طلوعه أوائل في بكر أبي بن علي الموفق لعمي ماجيئه يتكرر أراه

الدين -             569 عز الخواجا الكافي عبد بن العزيز عبد بن علي بن العزيز عبد
   . في        بالقاهأرة ماات أسن وهأذا التي ماحمد الجمال أخو المكي الدقوقي

. والقبول           الشهرة في أخوه أخذ ثم ومان وثلثين ثلث سنة طاعون
 

العز -              570 المحمودأ عبد بن العزيز عبد بن العز أبي بن علي بن العزيز عبد
بالعز          ويعرف القاضي الحنبلي القدسي ثم البغدادأي القرشي التيمي البكري

        . فحفظ  ونشأ ببغدادأ وسبعمائة سبعين سنة قبيل ولد البغدادأي القدسي
العمادأ            مان تسعين سنة في وسمع شيوخها على وتفقه بالروايات وتله القرآن

بعد            ثم العراق شيخ السهروردأي المحمودأ عبد بن الرحمن عبد بن ماحمد
عمل            وتعانى القزويني؛ السراج عن يروى مان وكلهأما أحمد ولده مان سنين

بيت           سكن وكذا وسكنها وتسعين خمس سنة في دأماشق وقدم المواعيد،
وهأو             الباعوني الشهاب على ذاك إذ وقام به الحنابلة قضاء وولي ًا زمان المقدس

عشرة            اثنتي سنة في الشام قضاء الباعوني ولي فلما القصى خطيب حينئذ
كان              فيما قضاءهأا وولي حج ماا بعد العراقي الركب صحبة بغدادأ إلى العز فر

بيت              إلى ثم دأماشق إلى فعادأ صرف ثم سنين ثلث دأون فيه ودأام يزعم
إلى            بأهأله العز فتحول شيء بينهما وقع الهروي دأخله فلما ًا أيض المقدس

قام            مامن وكان كمل؛ حين بجاماعه الحنابلة تدريس في المؤيد وقرره القاهأرة
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عند             عليه المولبين أكبر مان القمني والزين هأو بل عزل حتى الهروي على
ثم             الترجمة، صاحب دأهأاء مان تستنكر ل حكايات ذلك في عنهما وبلغتنا العاماة

ماوت              بعد القاهأرة إلى رجع ثم مادة فباشره الشام قضاء إلى العز إلى نقل
لكون            البغدادأي الله نصر ابن المحب صرف بعد قضائها في فاستقر المؤيد

ماا            مانه ويرون دأماشق مان يعرفونه كانوا دأولته أعيان مان وغيره السلطان
صرف            ثم ونحوه؛ الفرن إلى الخبز طبق كحمل الزائد التقشف مان يظّهره
دأبره            الذي المار العز على انعكس حيث بالمحب وثلثين إحدى سنة في

ثم              الشام لقضاء أعيد بل تم فما عودأه في وسعى يده في وسقط لستمراره
فخرج             بها القاماة مان تمكن فما القاهأرة وقدم مافلح؛ بن بالنظّام عنه صرف

لدماشق             العودأ في وسعى القاهأرة إلى رجع ثم الشام إلى ثم القدس إلى
قال              ولكنه الصر رفع في شيخنا قاله كما ماات أن إلى فيه واستمر فأجيب

ًا             ماتقشف ًا فقيه وكان غيره؛ جزم وبه القضاء؛ عن مانفصلً بها ماات إنبائه في
ويتعاطى            بغلته على ماعه عبده يردأف بحيث وماركبه مالبسه في للتكلف ًا طارح

كثير            حكاية في توسع ماضحكة أشياء عنه وتنقل ًا مااشي بنفسه حوائجه شراء
للتدريس           كذلك وحضوره قرطاس في وهأو كمه في السمك كحمله مانها

دأهأائه              لكثرة ذلك كل فيه ماا فانتثر بكمه القطة ضرب بحيث ذلك عن وغفلته
فيه               صنيعه علم ذلك مان أكثر لما ولكنه آدأم بني في ًا عجب وكونه وحيله وماكره

ماجلدات            أربع في قداماة لبن المغني اختصر وقد بسببه، العين على وهأان
وشرح           الخلصة سماه وغيره تيمية لبن المنتقي مان ماسائل إليه وضم

الناسك           عمدة وعمل الصول في الطوفي اختصر وكذا ماجلدين في الخرقي
وبديع          العشرة القراءات ماعرفة في البررة وماسلك المناسك ماعرفة في

المتوكلين          وجنة البرار السائرين وجنة والمعاني البيان علم في المغاني
في            المنير والقمر ماجلد في والتوكل الصبر آيات تفسير على تشتمل الخيار
طويل            يكن ولم العيني قال ذلك؛ وغير الجرجانية وشرح النذير البشير أحادأيث
وربما             مانه الناس يضحك بحيث والتقشف الخفة شديد كان بل العلم في الباع

في              عنه ويحكى بالمحمودأ يكن لم إنه غيره وقال لسانه، مان الناس يسلم لم
خفي            كبيرة بيضاء لحية ذا القاماة ماعتدل ًا رقيق وكان العجائب الرشوة أكل
العتمادأ             لكون يلتئم ل ماا ترجمته وفي كلماه، في والتأمال التأني كثير الصوت

    : علي          بن العزيز عبد فقال العلى لجده إنبائه في شيخنا نسبه وقد عليه، فيها
المحمودأ؛             عبد بن العزيز عبد العز جده سمى القضاة وفي المحمودأ، عبد بن

عبد              بن العزيز عبد بن علي ابن قال عقودأه في ولكنه المقريزي نسبه وكذا
أنه.            ترجمته في المقريزي وحكى العز، أبا جده جعل مان ومانهم المحمودأ

أبي             بن اللطيف عبد والسراج هأذا وفيهم عشر سنة بالبطح ماكة أعيان اجتمع
 : العز        ًا ماخاطب السراج فأنشد حنبليان وهأما الفاسي الفتح

حنبـلـي ماحشر فحشرتالـهـوى في خنتك كنت إن
مانتوف الذقن حليق ألحي

مان
ماـكـحـل السبـال توف

 : ارتجال      فأجابه كذلك يومائذ العز وكان
وبالقـياس بالدليل يطالبفاس أرض مان طالب أتانا
ًء يفسو فسىولكن فاس إلى يعزى وماا فاس فهو فسا
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بن -              571 علي الدين نور العلماة بن ماحمودأ بن ماحمد بن علي بن العزيز عبد
وحرفة          حرفته وهأي بالمجلد ويعرف المالكي المدني اليعمري العز فرحون

. بالمدينة.     ماني سمع مامن أبيه
الزين -              572 بن حسن بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن العزيز عبد

 .           . ذكره  وأربعين ست سنة في سنين ثلث نحو وله بها ماات المكي القسطلني
. فهد  ابن

بن -             573 ماحمد السعودأ أبي بن ماحمد البركات أبي بن علي بن العزيز عبد
شقيق             المكي القرشي العز ظهيرة بن عطية بن أحمد بن علي ابن حسين
   . سبع        سنة ماات ظهيرة بابن كسلفه ويعرف وأخوته الحجاز عالم البرهأان

. قبلها     التي في وماولده وعشرين
 

أبو -              574 العز ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد بن عمر بن العزيز عبد
الشافعي           المكي الهاشمي القسم أبي النجم صاحبنا ابن الخير وأبو فارس

علي              بن ماحمد بن الله عبد العفيف ابنة عائشة وأماه فهد، بابن كسلفه ويعرف
          . شوال  عشري سادأس السبت ليلة مان الخير الثلث في ولد الصل العجمي

ثم             الخير أبا ًا علي وسمى بالقاهأرة والده غيبة في بمكة وثمانمائة خمسين سنة
أبا               العزيز عبد فسمه ذكر جاءك له يقول قائلً ماناماه في رأى أبيه لكون غير

لبن          الحاوي ماختصر والرشادأ النووي وأربعي القرآن فحفظ ونشأ فارس؛
النحو          في كلهأما والجزوماية والوردأية النحو وألفية لشيخنا والنخبة المقرىء

النخبة             عدا ماا العادأة على عرض وكذا وجده أبيه على بتماماها وعرضها ًا أيض
وابن           كالباماي إليها القادأماين ومان بلده أهأل مان جماعة على والخيرين

ًا            وجانب الحديث ألفية غالب ًا أيض حفظ ثم ًا نظّم إجازته وكتب المالكي القصبي
وأحضره            شيخنا مانهم ًا خلق له فاستجاز والده به واعتنى الصلي؛ المنهاج مان

المايوطي          والزين المراغي الفتح كأبي المكيين مان كثيرين على وأسمعه
قرأ            ترعرع ولما ماعي؛ ذلك وجل كمنى مانها وبأمااكن بها وغيرهأم والزمازماي

وارتحل            جماعة، مان بطيبة فيها وسمع النبوية للزيارة مارة غير وتوجه بنفسه؛
وماما            والسماع القراءة مان المصرية بالديار فأكثر البحر مان سبعين سنة في

في             البقاعي وعن للنخبة أبيه لنظّم شرحه بعض البحث في الشمني عن أخذه
الهأرام            وعلو والجيزة بمصر وسمع إيساغوجي، ماتن به حاذى شيء ماع ماتنها

السنة              أول في سافر أربه انتهى ولما ماجيئه في بجدة وكذا أمااكنها مان وغيرهأا
وزار           السرياقوسية بالخانقاه توجهه في فسمع الشاماية البلدأ إلى تليها التي

وبعلبك         وصالحيتها ودأماشق ونابلس وبغزة بالقدس وسمع والخليل القدس
الطلب            في وتميز ذلك كل في واجتهد جماعة، مان وغيرهأا وحلب وحماة

سنة                في ًا أيض البحر مان رجع ثم الركب ماع بلده إلى فيها عادأ ثم ماني واستمد
تصانيفي            مان غيرهأا ماع الحديث ألفية بحث في علي وقرأ وسبعين خمس
السنباطي            الحق عبد الشرف على وقرأ بل وغيره المالء في عندي وحضر

في             القراء أحد وكان ماجاورته، في اليسير إل عليه سمعه ثم الرشادأ كتابه
الشمس            على وقرأ اكماله يتهيأ لم ولكن العبادأي السراج على المنهاج تقسيم

زكريا            الزيني وعلى بخطه وكتبه الرشادأ على شرحه أول مان قطعة الجوجري
سافر              ثم بلده إلى ورجع الدراية القدماة هأذه مان قصده جل وكان المتن في
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في             المدينة وزار تليها التي السنة ماوسم في الشام إلى ًا أيض للدراية مانها
على             وكذا الرشادأ أول مان قطعة خطاب الزين على دأماشق في وقرأ توجهه
قليل             ماع أولهما دأروس وحضر ًا أيض بمكة عنه أخذ قد وكان البصروي المحب
لمصر             ورجع حلب إلى مانها ووصل هأناك؛ عجلون قاضي بن التقي دأروس مان

أربع              سنة في الركب ماع ًا أيض القاهأرة دأخل ثم الركب ماع لبلده ثم ًا أيض
مان            كبيرة قطعة على قرأه ماما وكان والقراءة السماع في فلزماني وثمانين

ماجالس           مان ًا كثير وحضر النخبة شرح وجميع الحديث للفية شرحي أول
للرشادأ           الجوجري شرح مان الول الربع وأكمل بعضها واستملى بل المالء

سوى             ماالك ابن ألفية جميع وتقسيم ًا يسير إل التنبيه تقسيم عنده وحضر عليه
شرح              عليه سمع حتى بمكة ماجاورته حين لزماه مامن هأو بل ثلثة أو ماجلسين
وقرأ             وغيره الفقه في الكامالية إماام لزم وكذا البهجة ماتن وغالب له الشذور
في             الرابعة القدماة في العبادأي عن أخذه وماما النحو في الوردأية غالب عليه

للشتغال            ًا مالزما فأقام بلده إلى فيها الحاج ماع ورجع الخادأم، أو الروضة
مان            أكثر تليها والتي وثمانين ست سنة جاورت ولما شأنه، على والقبال

كثير              شيء وهأو تصانيفي مان والده كتب في كان ماا على قرأ بحيث مالزماتي
مانه             كثير تكرر ماع لللفية شرحي سماع وأكمل قرأهأا أشياء ًا أيض هأو وحصل
عالم              والتفسير الفقه في ببلده لزم ومامن ذلك غير وماني علي سمع وكذا له

والنور            أخوه والفخر أصوله ماع فقط الفقه وفي ظهيرة بن البرهأان الحجاز
الول             الربع عليه وقرأ تقسيمه في القراء أحد وكان المنهاج عنه أخذ الفاكهي

المالكي             العلمي يحيى على وقرأ وغيره النحو في عنده حضر بل الرشادأ مان
عنده           وحضر هأشام لبن وتوضيحها ماالك ابن وألفية مارتين الصلي المنهاج
على           اليسير إل مارتين واللفية التوضيح جميع وسمع للخونجي الجمل في

ثم            المرشدي الوقت أبي عن النحو في أخذ ذلك وقبل المالكي المحيوي
الشريف    عن  بأخرة

وبرع           النحو، ألفية أول مان وقطعة للنووي المناسك في اليضاح السمهودأي
الكتب            مان جملة بخطه كتب بل الطباق وكتب ًا وضبط ًا طلب الحديث في

والفادأة          التدريس في له وأذنت والتاريخ، والكشف بالتخريج وتولع والجزاء
والمحيوي           والفادأة والنحو الفقه تدريس في الجوجري له أذن وكذا والتحديث

في             يدانيه مان الحجاز ببلدأ أبيه بعد وليس اللفية إقراء في جماعة ضمن
وعلى           الهيئة وجميل والفهم الخط وجودأة الفضائل في المشاركة ماع الحديث

واظهار         باليسير والتقنع الجميلة بالوصاف والتخلق والمروءة والحياء الهمة
    . أبي        بن العزيز عبد بلده حسنات مان حسنة وهأو التشكي وعدم التجمل

. الوهأاب.       عبد بن ماحمد ابن في القسم
السنبسي -             575 العز زائد بن الله جار بن أحمد بن ماحمد بن العزيز عبد

الفاسي.           الحسني علي بن أحمد الشهاب على فعرضها العمدة حفظ المكي
العراقي             بعدهأا فما خمس سنة في له أجاز بل وأجازه عشر سنة في
الهادأي          عبد ابن ابنة وعائشة المراغي والزين صديق وابن والهيثمي

      . سبع    سنة شعبان في بمكة ماات وخلق الجوهأري والشهاب والفرسيسي
.      . الطبري    عياش بن العزيز عبد فهد ابن أرخه وثلثين،

البدر -              576 بن البقا أبو العز العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد بن العزيز عبد
وأحمد          الرحمن وعبد ماحمد أخو الشافعي القاهأري الصل البياري النصاري
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     . انه       إنبائه في شيخنا قال الماانة بابن كسلفه ويعرف أمااكنهم في المذكورين
ًا           عفيف ًا صالح ًا شاب وكان الزهأر بالجاماع المواعيد وعمل ودأرس ًا كثير اشتغل

      . الولى       جمادأى عشري تسع في ماات فهد ابن باستدعاء جماعة له أجاز فاضلً
. وثلثين   سبع سنة

بن -              577 العز ماقدم بن نعيم بن عثمان بن أحمد بن ماحمد بن العزيز عبد
الدين           خير ووالد الغني عبد أخو المالكي القاهأري الصل البساطي الشمس

سيأتي،           مامن وغيرهأم البناسي الرحيم عبد الزين وزوجة ماحمد الخير أبي
       . وحفظ   بالقاهأرة وسبعمائة وتسعين ست سنة ولد البساطي بابن ويعرف

وأخذ          جماعة على وعرض وغيرهأا؛ النحو والفية الفرعي والمختصر القرآن
قد               ولكنه ماات أن إلى بعده مان عن ثم عنه وناب القفاصي والجمال أبيه عن

والعربية            الفقه في الصنهاجي الشهاب على قرأ وكذا بأخرة ًا جد مانه تقلل
وغيرهأا         والصالح والناصرية بالصالحية العادأة وولي بالقمحية ودأرس وغيرهأما

ًا            ذاكر العربية مان طرف في ًا ماشارك ماذهأبه فروع مان لكثير ًا ماستحضر وكان
والحتشام          التكلف وطرحه حرصه مازيد ماع والنوادأر الوقائع مان لجملة

دأوره           جباية وتعاطى كلها وشئونه وماأكله مالبسه في التأنق عن واعراضه
  . في         ماات ًا كثير يمشي بحيث بحواسه والتمتع بنفسه اصلحها وتولى وأمااكنه

ماتوسط             ماشهد في الغد مان عليه وصلى وثمانين إحدى سنة الحجة ذي رابع
. وإيانا            الله رحمه إليهم المشار وخلف هأناك بتربة الروضة بجانب دأفن ثم

بن -               578 العز صالح بن ماحمد بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن العزيز عبد
نور            الحافظ أخي وابن الله عبد أخو الشافعي القاهأري الصل الهيثمي الجمال

         . بها   ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وستين ثلث سنة ًا تقريب ولد التيين على الدين
البياني             الله عبد أبي على وستين خمس سنة شوال في الثانية في وأحضر

عمه            على وسمع ًا أيض ًا حضور الفخر به أخبرنا الصقلي فوائد مان الول
النشاوري          له وأجاز وآخرين، والبناسي الشيخة وابن حاتم وابن والعراقي
جماعة           بن العز له أجاز بل وغيرهأم المناوي والصدر العاقولي والغياث

الفضلء           مانه سمع وحدث وستين؛ خمس سنة في المعينة ماروياته فهرست
أجاز            وانه ماعجمه في شيخنا وذكره البي، الموفق وماعه الحافظ ماوسى كابن

       . وثلثين     ثمان سنة صفر ماستهل في ماات البيبرسية صوفية أحد وكان لولده،
. الله  رحمه

 
579    . بها -         وماات للقاهأرة تردأدأ المكي الكيلني دأاودأ بن ماحمد بن العزيز عبد

.    . فهد      ابن أرخه وسبعين ثلث سنة شوال في ًا ماطعون
أبوه -           580 التي القاهأري الصل النمراوي صالح بن ماحمد بن العزيز عبد

        . ماني    سمع مامن وانجماع وسكون لظّرف يميل شاب صالح بابن كهو ويعرف
    . سنة         شوال في ماات وغيره أبيه عن له مانتقلة جهات بعض وباسمه بالقاهأرة

. بالزهأر        الجمعة صلة بعد عليه وصلى وتسعين إحدى
العز -              581 أحمد بن علي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن العزيز عبد

    . وثمانمائة        الثلثين قريب ولد قاسم وعمه أبوه التي الكويك بن الشمس بن
أسد            ابن ماكتب في ًا يسير ورافقني وغيره القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة

. الشعر             يقول وربما جملتهم مان وصار التوقيع ثم ًا وقت ًا ظن الحيك تعانى ثم
العز -             582 الواحد عبد بن العزيز عبد الزين بن ماحمد الجمال بن العزيز عبد
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بابن             ويعرف الماضي الواحد عبد بن عمر بن حسن عم ابن المدني النصاري
.     . بالمدينة  ماني سمع مامن الدين زين

عز -              583 نصير بن ماظّفر بن ماحمد بن العزيز عبد بن ماحمد بن العزيز عبد
وجده            أبوه التي الشافعي القاهأري الصل البلقيني العز بن البهاء ابن الدين

     . وعشرين       أربع سنة في ولد شفطر وبابن الدين عز بابن كأبيه ويعرف
النحو          وألفية الجواماع وجمع والمنهاج القرآن فحفظ ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة

الفقه             في وأخذ ًا يسير واشتغل يعرض، لم إنه قيل بل جماعة على وعرض
وفي          المجدي وابن السبكي والشرف البلقيني والعلم القلقشندي العلء عن

والزين             شيخنا على وسمع الجودأ أبي عن الفرائض وفي حسان ابن عن غيره
وآخرين؛           هأانىء وأم الصاحبة ناظر وابن بردأس وابن الطحان وابن الزركشي

جاماع            بخط بحانوت وجلس وأربعين ست سنة آخر في شيخنا واستنابه وفضل
مان             سودأون بمدرسة والده بعد دأرس بل إليه نسب لشيء صرفه ثم طولون

عن            هأشام بن المحب عشيره استنزل بل طولون بجاماع العادأة وولي زادأة
لم             ثم ًا واحد ًا دأرس فيه وعمل بتكلف إل الناظر أماضاه وماا المنصورية تدريس

عليه             وصلى وثمانين ثمان سنة المحرم ثالث الجمعة ليلة في ماات أن يلبث
وكان            السعداء، سعيد بمقبرة جده عند ودأفن النصر باب بمصلى العصر قريب

وحرص            حركة وسرعة صفاء ماع الطلبة أقرأ وربما التصور فاضلًحسن ًا ذكي
بالميل            تحدثه حين سيما للمزحة ذلك جر وربما الشطرنج لعب على ًا حريص

الطلبة            بعض على وسع وربما أوجله الخادأم بخطه كتب وقد الكبر للقضاء
. عنه     وعفا الله رحمه بالقرض

584.     . بمكة -         ماني سمع مامن الدمايري الكريم عبد بن ماحمد بن العزيز عبد
بن -              585 ماحمد أبو البدر العزيز عبد بن الله عبد بن ماحمد بن العزيز عبد

النصاري             ماحمد أبي العز بن ماحمد أبي الرشيد بن الله عبد أبي الشمس
. العزيز           عبد بابن كسلفه ويعرف أحمد ابنه الماضي المباشر المالكي القاهأري

القرآن           فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة ًا تقريب وسبعمائة ثمانين سنة قبل ولد
ربيع           في وعرضها والرسالة تسعين سنة صفر ماستهل في وعرضها والعمدة

الملقن            وابن والبلقيني البناسي عليه عرض مامن وكان بعدهأا التي مان الول
وفي              يجز لم مامن آخرين في أسلفه على وأثنوا له وأجازوا مانهما كل وولد

أحمد              ابن الكريم عبد الدين كريم القاضي جد هأو العلى العزيز عبد أن ظني
علي                ابن سيدهأم بن الله عبد بن طالب أبي بن الكريم عبد بن العزيز عبد بن

كان             عما رغب الجيش نظّر في استقر لما الدين كريم بأن ويتأيد اللخمي
قريبه            بأنه ووصفه الترجمة صاحب والد باسم الجيش وظائف مان قبل باسمه

القرابة             أن المذكور الكريم عبد ابنة أنس شيختنا سبط الجمال لي حكى لكن
ل              الدين كريم جد غير العلى العزيز فعبد وحينئذ النساء جهة مان هأي إنما

ًا            أنصاري نسبته وكذا واحد غير خط في المحدث بالعالم وصفه ووجدت سيما
الحسن              ولده نسبة ظهيرة ابن ماعجم في وقع وإن فهو الدين كريم جد وأماا

والله            اللخمي صوابه هأناك ترجمته بهاماش شيخنا كتب ولذا غلط فهو ًا أنصاري
وباشر            البطاقة جزء الكويك بن الشرف على الترجمة صاحب سمع وقد أعلم،

في          ًا بارع وكان ًا، دأهأر والناصرية العتيقة والشرفية طولون جاماع أوقاف
ماباشرتهما           في السفطي ثم القاياتي تعب ًا صبور الجأش ثابت ًا جلد المباشرة

ثمان             سنة شعبان في وماات لي أجاز لكنه يحدث ولم ًا كثير بتسببه القضاء
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. عنه     وعفا الله رحمه وخمسين
 

التاج -             586 بن القسم أبي بن العز الوهأاب عبد بن ماحمد بن العزيز عبد
 . سمع          المكي ثم الطهطاوي المراغي الفتح أبي شيخه بخط كما العثماني

بدار            ًا بزاز وكان وبعدهأا، وخمسين خمس سنة في المراغي الفتح أبي على
     . بعد       بالمسجد فجأة بمكة ماات بها وحصل العجم دأخل مامن ًا مابارك الماارة
.    . فهد         ابن أرخه الله ساماحه وستين سبع سنة صفر في المغرب صلته

العزيز -             587 عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد البركات أبي بن العزيز عبد
          . ابنة   الخير أم وأماه وثلثين إحدى سنة في بها ولد المكي النويري الهاشمي
وأجاز             الشافعي؛ ابنة زينب مان وسمع ونشأ سالم، بن اللطيف عبد ابنة علي

. جماعة       وبعدهأا وثلثين ست سنة في له
بن -              588 الدين ناصر بن الدين تاج قطلبك بن علي بن ماحمد بن العزيز عبد

     . سنة       الخرة جمادأى في ولد بالتصغير بالصغير ويعرف أبوه التي الدين علء
فحفظ          لجماله الصورة ماقبول بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة ست

وعرض          النحو، في والحاجبية الصول في والمنار والقدوري والعمدة القرآن
المحاضرة،           حسن صار حتى بالدأب وتولع الحسن الخط وكتب جماعة على

ثم            ثالث أمايرآخور ثم ًا خاصكي عمل ماا فأول السلطانية الخدم في وتنقل
الحسبة           ثم جقمق الظّاهأر أيام السلطانية السطبلت وكالة ثم ثالث حاجب

أربابه            مان يقاسي ثم أكثره يستدين الذي بالبذل ذلك كل الجيش ونقابة
في             القلعة مان بالبرج الظّاهأر حبسه بل عليم، به الله ماا ونحوهأا بالشكوى

بعد               لمنادأماته ماال إنه ويقال ذلك له وتكرر وأبوه هأو بنفيه أمار ثم دأولته أوائل
نفاه            ثم الهلك على أشرف بحيث المؤلم بالضرب اينال الشرف أهأانه وكذا

كتب            الطلبة بعض ورأيت وخمسين، تسع سنة حوادأث في دأكر بسبب لدماياط
عنه: 

فخانته الرقيب خانني
ضمـائره

بـوادأره فانهلت الدماع وغيض

البين يوم السر وكاتم
مانـهـتـك

تخفى ل الدماع وصاحب
 سرائره

. في  ماات
الدين -              589 عز أحمد بن علي بن ماحمد بن عي بن ماحمد بن العزيز عبد

ويعرف           التي أحمد بن ماحمد الجلل عم ابن الشافعي السمنودأي المحلي
   . والمنهاج -       القرآن حفظ تحتانية بينهما مانقوطتين وزايين المهملة بفتح بعزيز

. وعملها           سمنودأ قضاء كأبيه وولي عمه ابن على واشتغل غالبه أو
ناصر -             590 بن الدين شمس بن الدين نجيب عمر بن ماحمد بن العزيز عبد

        . بن     الله عبيد السيد أتباع مان خير رجل ماكة نزيل الشافعي الشيرازي الدين
التواضع،             كثير الخط حسن بنيه بعض ماؤدأب هأو بل الدين عفيف بن العلء

مان             أشياء في ولزماني النووي أربعي بمكة وأنا علي وقرأ ًا يسير اشتغل مامن
وزار           الكبير؛ التاريخ في بعضها أوردأت إجازة له وكتبت وغيرهأا تصانيفي

في              بكرماان وتوفي رجع؛ ثم لمكة عادأ ثم إليه المشار أهأل ماع النبوية المدينة
. ًا   تقريب تسعين سنة

بن -              591 المحب بن العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد
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 . أحضر           أعماماه مان وغيره سميه والماضي وجده أبوه التي الماانة بن البدر
ولم           بالشهادأة وتكسب حج كبر ولما القديمة، الظّاهأرية في البخاري في

. بالبرقوقية            عندي حضر إنه حتى الوظائف دأروس حضر وربما تثبت ول يتصون
الدين -              592 ناصر بن العز ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد

. التيين           وماحمد علي أخو الشافعي المدني الكازروني الجمال ابن الفرج أبي
. بالمدينة    عني أخذ مامن

عطية -              593 بن أحمد بن علي بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد
حبشية              وأماه المكي القرشي السعودأ أبي بن الخير أبي بن البقا أبو ظهيرة بن
            . الكويك  ابن مانهم جماعة له وأجاز وثمانمائة تسع سنة رجب في ولد أبيه فتاة

 . الشيرازي       والمجد الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة
القاضي -             594 بن العز إبراهأيم بن الخضر بن ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد

     . وسمع     وسبعمائة ثلثين سنة ولد بالتشديد بالطيبي ويعرف المصري الشرف
وأحمد               طي بن بكر أبي بن وأحمد ماختار بن وصالح الله فضل بن يحيى على

المعين           به أخبرنا الشافعي ماسند عليه سمعه وماما الجوهأري مانصور بن
القطيعيات          غالب عليهما سمع الخباز بن إسماعيل ابنة وزينب الدماشقي

ابنة             وزهأرة حيان أبو له وأجاز آخرين، في الفارقي والبدر غالي بن وماحمد
ًا           جزء شيخنا له وخرج وجماعة، السديد وابن والمشتولي الصناج وابن الختني

ووقع             ماعجمه في شيخنا قال الفضلء؛ مانه وسمع عليه غيره ماع قرأه ًا لطيف
ولي              ثم السبكي البقاء أبو البهاء فيه رتبه مان أول وكان ًا زماان القضاة على
         . سنة،   وسبعون بضع وله ثلث سنة المحرم في ماات واماتحن الوقاف نظّر
ابن             يد على سجن وإنه عقودأه في المقريزي وكذا ًا أيض النباء في وذكره

. الثمانين        نحو عن خموله في وماات فحمل خلدون
عمر -               595 بن الله عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد

الصل             الحراني البدر بن العز وأبو الفضل أبو العز قيس بن حياة بن
       . العبادأة     كثير كان إنبائه في شيخنا قال ًا أيض ًا ماحمد ويدعى نزيل الدماشقي
عنه           وتذكر ونثر، ونظّم وتصانيف اشتغال وله الليلة؛ في للصلة ًا مالزما

        . تسع    سنة الولى جمادأى عشر ثالث في ماات الرقائق في وكلم كراماات
بكر               أبي بن حياة بن بكر بأبي نصبه اتصال في وينظّر وإيانا، الله رحمه وثلثين

. تيمية         ابن عليه سمع مان أحد الحراني قيس بن
أحمد -              596 بن علي بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد

المكي             القرشي حاماد أبي الرضى بن الغيث أبو الكمال ظهيرة ابن عطية بن
     . سنة        الخر ربيع في ولد ظهيرة بن المحب ابنة الصغرى الحسين أم وأماه

الزين            له وأجاز المراغي الفتح أبي مان بها وسمع بمكة وثمانمائة أربعين
تسع            سنة الول ربيع في صغير وهأو وماات وجماعة، الفرات وابن الزركشي

. الجنة    الله عوضه وأربعين
لمنية -            -  597 نسبة العبسي بن العز ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد

     . عشرة  -      تسع سنة في ولد الحباس دأيوان ماالك القاهأري ثم بالغربية العبسي
ماسلم            عند ًا شاهأد ابنه فنشأ الماراء بيوت في يتصرف أبوه وكان وثمانمائة
ناصر            لعمه ًا رفيق الحباس دأيوان في استقر ثم فيها به فتدرب السيوطي

كان          حين البيدفي والبدر القلقشندي والنجم الزهأري والشمس ماحمد الدين
تقلقل             عند سيما له لتيقظّه فيه أماره وراج الديوان، ناظر اقبرص بن العلء
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مازيد            ماع ماعيشته في وتوسع وترقى بشأنه انفردأ بحيث ًا واحد ًا واحد أهأله
الدوادأارية          في الفقيه يشبك استقر ولما والنعام، بالحتشام والتظّاهأر التنعم

تنازع              أن بعد ماهدي مان يشبك الكبير الدوادأار عليه وثب ثم يحيى ولده ناكده
فيه              خير ل ماا وكان وجاهأته ونقص إهأانته في وزيد بسببه وعزر الجوجري ماع

أنه            عليه انتقده ماا جملة ومان والصحبة، العشرة بعد سيما الجهتين مان
النزاع           وأدأى ماسجد بعلو الختصاص ورام الصالح جاماع بجوار ًا بيت اشترى

اختصاصه           مازيد ماع ذلك في السيوطي الطيب أبي وماشى دأماه لحقن
ماع             وخمول نقص في واستمر الطيب أبي على بعد فخرج ذلك وماع بالجوجري

ينعم             له كالتبع هأو بل كلمة ماعه المنعم للناظر وليس بالديوان المستبد كونه
يرحمهم             ل جهته مان كرب في والفقراء العبادأي السراج حتى يشاء بما عليه

وتمنع              تصنع ماع واحدة جهة في جماعة مان أخذه تعددأ وربما تكلفهم يقبل ول
وابنه             عطلً وصار بالفالج تعطل أن إلى أماره وآل حج وقد وإبهام، وإيهام
. وإيانا            عنه الله عفا وتسعين ثمان سنة ماات أن إلى بالديوان القائم

 
القاهأري -            598 الفوائد وأبو الفضل أبو العز ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد

 . ولد         القباعي بابن ًا قديم ويعرف المؤيدية نزيل الميقاتي الوفائي الشافعي
القرآن            فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة إحدى سنة صفر ثاني في

القمني         والزين العراقي والولي البيجوري على وعرض والتنبيه والعمدة
له           أجاز مامن وآخرين سعادأ وبانت البردأة شارح البساطي يوسف والجمال

فيه             وبرع تدرب وبه النقاش الدين ونور المجدي ابن عن الميقات فنون وأخذ
مانها           المقنطرات في رسائل وعمل الغفير الجم عنه فأخذ لفادأته وتصدى

الكواكب           وجل الجيب في وكذا المقنطرات بربع العمل في الزهأرات قطف
وباشر            فوائده مان بكثير ًا ضنين كان لكنه الوضعيات في مابتكرات وله وغيرهأا
كثير          ًا ساكن ًا دأين وكان وغيرهأا والزهأر والمؤيدية الماردأاني بجاماع الرياسة

    . القعدة         ذي في ماات فوائده مان وسمعت ًا مارار رأيته بالعربية إلمام له التخيل
. عنه       وعفا الله رحمه وسبعين ست سنة

599   . عليه -         عرض مامن الشافعي الجوجري ماحمد بن ماحمد بن العزيز عبد
. وثمانمائة       الخمسين بعد القصبي ابن الدين خير

البلقيني -            600 العز صالح بن نصير بن ماظّفر بن ماحمد بن العزيز عبد
السراج            حفيد وابن العزيز عبد العز أبي ماحمد البهاء والد الشافعي القاهأري

نسبه             إيرادأ في شيخنا وسها ماحالهم في المذكورين نصير ابن رسلن بن عمر
           : بن    يعقوب بن ماحمد بكر أبي بن ماظّفر بن العزيز عبد قال حيث النباء في

كنية              بكر أبا فلعل ماظّفر بن بكر أبي ابن العزيز عبد غيره وقال رسلن،
ًا            كثير الحديث سماع في ورافقنا السراج على اشتغل النباء في قال ماحمد؛

إحدى            سنة مان يعني الحكم في وناب زادأه مان سودأون بمدرسة ودأرس
الفنون          بعض في يشارك بالفقه المذاكرة حسن وكان وسبعمائة، وتسعين
الغالب             في حله غير مان للمال جماعة القضاء في السيرة سيء كان لكنه

قال             المغلي بن العلء أن وبلغني الغاية إلى نفسه على ًا ماقتر الملبس مازري
        . اثنتين      سنة الولى جمادأى عشري ثالث في ماات عليه قرأ انه وفاته يوم في

في           بالبراعة المقريزي وترجمه ولده، فحازه ًا جد ًا كثير ماالً وخلف وعشرين
بن             بكر أبي بن العزيز عبد وسماه بالحكام دأربة ماع والعربية وأصوله الفقه
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. عنه       وعفا الله رحمه نصير بن رسلن
ابن              الشرف بن البدر بن العز إبراهأيم بن ماوسى بن ماحمد بن العزيز عبد

.    . البيمارستان     بوقف شاهأد البرهأان بابن كسلفه ويعرف البرهأان
التي             القادأري الشريف علي بن ماحمد بن ماوسى بن ماحمد بن العزيز عبد

زوج.             أخو وهأو وتسعين سبع سنة في بالطاعون وماات علي سمع مامن أبوه
. الستادأار   بردأى تغري

الشافعي            القاهأري الصل الحراني البدر بن العز بن ماحمد بن العزيز عبد
القادأر            عبد ووالد الزهأوماة باب في به اشتهرت التي الزاوية شيخ القادأري

بوظائف           ًا قائم ًا ماعتقد مابجلً ًا شيخ كان القادأري، المحب وربيبه التيين وماحمد
له            وصارت مانهم، المناوي الشرف إن يقال جماعة به تسلك والورادأ العبادأات

 . ماات             عنهم فأخذ القادأر عبد الشيخ ذرية مان واحد غير فيهم ًا خلق لقي وجاهأة،
بالزاوية            ودأفن سنة وستين ثلث عن وثلثين تسع سنة الثانية جمادأى في
المقدس             بيت وزار مارة غير وجاور وحج ًا، دأهأر بها أقام وكان اليها المشار

. الله         رحمه العراقي الولي أخصاء مان كان إنه ويقال
 . نشأ             الوزير المغربي لبابة أبي ولد مان اللبابي ماحمد أبو ماحمد بن العزيز عبد

أبو            السلطان انهزم فلما الكتابة وعانى الثمانمائة بعد فاس قدم ثم بمراكش
في             العزيز عبد بن ماحمد السعيد مان المريني العباس أبي بن عثمان سعيد

وآل            له فكتب بهذا استدعى السعيد وانتصر عشرة ثماني سنة الحجة ذي
وأخر،            وقدم وحذر ودأبر بمقاليدهأا الماور إليه وصارت استوزره أن إلى أماره
مافضالً              ًا كريم وكان وعشرين، أربع سنة الخر ربيع في قتل أن إلى أماره وآل

ًا           شجاع ًا ماقداما البلغة في ًا ماتوسط ماترسلً ًا كاتب النظّم حسن ًا شاعر ًا أدأيب
أسباب              أحد وهأو كتابة بيت مان الدهأاء كثير التدبير جيد الدمااء سفك على ًا جريئ
له            وأنشد ترجمته عقودأه في المقريزي طول بفاس؛ مارين بني دأولة تلف

 : للقتل   قدم حين
هأو مان فكيف القريب خان
نائي

رجـائي اللـه في إل يبق لم

عـنـاء بغير ماقاصدهأا بلغتبـربـهـا النفوس تعلقت وإذا
ثمان             سنة المحرم في ماات العيني أحمد بن ماحمودأ البدر بن العزيز عبد

 . أبوه   أرخه عشرة
الشافعي             الهروي ثم الطوسي الدين فخر بن ماحمد بن ماحمودأ بن العزيز عبد
           . القرآن  فقرأ بها ونشأ بطوس وثلثين ست سنة رماضان في ولد ماكة نزيل

عنه              وأخذ لهراة أبيه ماع مانها تحول ثم ماحمد بن الله عبد صالحها عند
ماحمد           بن أحمد القطب ولزم بينهم المرعى الترتيب على العلوم ماختصرات
ماع           الكشاف في الشافعي يستنيب حنفي وهأو بها القضاة أقضى المااماي
ماحمد           زادأه وماولنا الحنفية فقه الهداية في دأروسه وحضر التفتازاني حاشية

المتوجه           الشافعي الهروي الصل البهري الدين سيف بن العزيز عبد بن
عنه           أخذ بل والهداية للقونوي الحاوي شرح في والحنفي ماذهأبه لقراء

ماع             جقمق الظّاهأر علي قدوماه حين شيخنا عن أخذ مامن أنه وأفادأ المصابيح
وأحد            هأراة نزيل الشافعي الجاجرماي أحمد بن ماحمد وماولنا رخ شاه قضاة
علي            وماولنا التوضيح ماع الحنفية أصول في التلويح عنه أخذ حتى المعمرين

الجرجاني          السيد تلماذة وأحد ًا أيض نزيلها الحنفي السمرقندي ماحمد بن
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المطالع          شرح وحاشية المفتاح شرح في تصانيفه جل عليه المستوفين
الدين           جلل بن الدين أصيل والسيد المشكاة وكذا السيد لشيخه كلهأما

في           ووعظ صنف مامن النواحي تلك ماحدث الشافعي الهروي ثم الشيرازي
خراسان      -    - مان بلدة البرجندي والشهاب والشمائل المصابيح وجميع البخاري

لما              قراءته بعد آخرهأا إلى البيضاوي مان هأودأ سورة مان عليه قرأ حتى الحنفي
الشافعي            الهروي ثم الطوسي سياوش بن ماحمد وماولنا غيره على يقرأه لم

الفقه            في المحرر عليه قرأ بل وغيرهأا المطالع وحاشية والتلويح المطول في
طريقة            على فقطنها وسبعين سبع سنة في ماكة وقدم وتميز غيرهأم، إلى

وحلب            والشام ماصر إلى مانها وسافر والسكون لفنون الطلبة اقراء مان حسنة
قاوان            بصهر واختص الهند دأخل وكذا وطيبه بل والخليل المقدس بيت وزار

ولم             أعزب، كونه ماع دأنيا وبيده عليه نفسه وقصر المحرر في حتى وأقرأه
ماني              سمع ثم بي اجتماعه تكرر وقد نقية بيضاء ولحيته الخير ال عنه يذكر

. تيسر     فما القراءة ورام المسلسل
العز               ماحمد بن السلم عبد بن العزيز عبد بن ماحمد بن ماسددأ بن العزيز عبد

      . المنهاجين     فحفظ بها ونشأ بطيبة ولد الشافعي المدني الكازروني الفضل أبو
الفرج            أبي على وستين ثمان سنة في وعرض النحو، وألفية والصلي الفرعي

عن            الفقه في وأخذ وآخرين تقي بن الفتح وأبي البشيطي والشهاب المراغي
الله            سلم عن الصول وفي بالروضة والشفا الصحيحين عليه قرأ بل آخرهأم

الحديث           وسمع المغربي يونس بن أحمد الشهاب عن العربية وفي الكرمااني
ماقبلًعلى            الدنيا في ًا دأرب وكان والمراغي، الكازروني الفرج أبوي على ًا أيض

اثنتين            سنة رجب في بدماشق وماات دأينار، ألف بنحو نخلً اشترى تحصيلها
. الله   رحمه وثمانين

أبو    -  -           العز سلماة بن غراز بن خضر بن دأال بن كمحمد ماسلم بن العزيز عبد
السكندري  -      -    ثم المغربي المغرب قبائل مان لقبيلة نسبة المستناني الفضل

الشيخ            عن أخذ مامن بالولية ماذكور صالح رجل التي ماحمد والد المالكي
ساعة.             وجد بعزم يذكر شرع على بصره وقع ماا فأول باسكندرية لقيته سالم

الخبز             مان بشيء وأرسل أظن فيما الوجد شدة مان مانزله دأخل ثم طويلة
بأس               ل له فقلت بكلمة يتكلم ولم ماعنا فأكل يسير بعد جاء ثم والماء والسعتر

لم             بيتين تمام وذكر سواكم الوجودأ في ماا فقال نظّمكم مان شيء بانشادأ
فما              ًا ثاني به الجتماع وقصدت دأعا، أن بعد مانزله إلى ودأخل قام ثم أحفظّهما

 : وهأي            نظّمه مان وأظنها بها إلي وأرسل ًا أبيات بخطه كتب لكنه أماكن
آصـالـي عيدان علىغنـى قد الحي خطيب

البـالـي فهمك وتلقيتسـمـع كنت إن تفنن
الحال في الرؤف برقمحواشـيهـا لك يظّهر
حـال ماعقدي في فكمقـوافـيهـا لك وتعقد
أطـلل بـين بصدحماعاجمـهـا تقرأ فهل

عـال مانـزل في تكنماعلـمـهـا حال وتعلم
الـذال الجـانـب بكللمعت الدجى في مانارى

لماثالـي تصفي فهلظهـرت قد النور ونار
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رأيته             وإذا زائد اعتقادأ فيه الثغر ولهأل وهأيبة وسكون خفر عليه انسان وهأو
         . بتربته    ودأفن بالثغر وسبعين أربع سنة رجب في ماات الله يخشى إنه علمت

. به         ونفعنا الله رحمه الشارع مان الشرقي الجانب في
 .       . ماضي       نصير بن ماحمد ابن صوابه بكر أبي بن ماظّفر بن العزيز عبد

  . عمر          لقيه المغربي العبدوسي القاسم أبو ماحمد بن ماوسى بن العزيز عبد
الفتاء           في له وأذن وعشرين احدى سنة في البسلقوني يوسف ابن

.   . الكنى     وينظّر ترجمته في سيجئ كما والتدريس
جاماع            خطيب الفاسي علي الوريا ماحمد أبو الخطيب ماوسى بن العزيز عبد

  . لي.          أفادأه عشرة ثلث سنة وماولده ثمانين سنة رماضان في ماات القرويين
. المغاربة   أصحابنا بعض

حسين               بن أحمد بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن يعقوب بن العزيز عبد
الهاشمي             الله على المتوكل بن الشرفي بن العز أبو العز الله على المتوكل

   . ربيع        في ولد المذكورين يعقوب ووالد وبيرم وإسماعيل ماحمد أخو العباسي
أحمد           الشهاب على القرآن فقرأ ونشأ وثمانمائة عشرة تسع سنة الول

في            له وأجاز الونائي، ماحمد الشمس الشهير الماام أخوي بكر أبي والزين
بتاسع             ماؤرخ باستدعاء بكر أبي بن ماحمد بن دأاودأ المعتضد إخوة بني جملة
فأولدهأا           بابنته المستكفي عمه وزوجه خلق وثلثين ست سنة رجب عشري

ماحبة           في حسنة طريقة وسلك هأاشميين مان هأاشمي فهو إليه المشار
أحبه          حتى يقصده لمن والموافاة ماعهم والتأدأب وزيارتهم والعلماء الفقراء

وسمع          أحد، لكل وبشاشته سمته وحسن تواضعه لمزيد والعام الخاص
سيف           ولدهأا على وقرأ الهورينية هأاني وأم كالشاوي جماعة على الحديث

والمحيوي           المالكي يعيش الشيخ عن أخذ وكذا ولزماه العربية في الدين
البرهأان          على الخط وجودأ السيوطي الكمال عن الفقه وفي الكافياجي

وبويع              حج التي العباس بن يحيى نعم أسلفه كجل الحج له تهيأ وماا الفرنوي،
في            المتوكل بن يوسف المظّفر أبي بالله المستنجد عمه ماوت بعد بالخلفة

إلى             القلعة مان ركب ثم وثمانين أربع سنة المحرم عشري سادأس الثنين يوم
آخر           عادأ ثم والعيان والمباشرون القضاة وماعه النفيسي المشهد بجوار بيته
كلمة             وكان مانها، عمه به كان الذي بالمكان فسكن القلعة إلى المذكور اليوم

أهأل            تقريب في طريقته ولزم ماكانته وارتفاع جللته في يختلف لم اتفاق
عنده           يجتمع فكان وغيره رماضان في الحديث عنده وقرئ والفضل الصلح

بعضهم             إليه تردأدأ بل بعضهم واسى وربما وغيرهأم أصحابه مان الله شاء مان
ماصنفي            ماجلسه في علي وسمع ذلك وغير الدين وأصول العربية في للقراء

على            ًا جري ماعي التأدأب في وبالغ العباس ماناقب في الناس عمدة المسمى
رزقة           في عورض جللته وماع المؤمانين؛ أماير بشيخنا لقبني حيث عوائده

سليمان           العلم عليه اختلق بل المبشر لسيباي حمية نظّره تحت جارية
مان              الن ول المملكة عن التخلي اظهار حين له للقول ًا سبب كان ماا الخليفتي

فحجر               ذلك وماع فيه صدقه في شك ل ماما التنصل في وبالغ ذلك ونحو شئت
زادأ              ماا يوم كل في له رتب لمن النفيسي المشهد حتى جهاته وأضيفت عليه

عورض            أن بعد هأذا ًا فريد ًا وحيد بمنزله وصار عليه بالقتصار عليه التضييق
يكن             ولم الحوادأث في أوردأته حسبما ونحوه الهند مالوك مان إليه جهز فيما

. كرامااته         مان ذلك وعددأت إليه المشار قصم مان بأسرع
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 . كان           ماكة نزيل السلطاني الخواجا العزيز عبد بن يوسف بن العزيز عبد
تعلوه            التي الدار عليه حبس السويقة مان الشيبيين بحارة سبيل له ًا مابارك

.    .         . فهد  ابن أرخه وأربعين أربع سنة الخرة جمادأى في بمكة وماات بجانبها ًا ودأار
 

بن               ماحمد بن الوهأاب عبد بن وجيه بن الغفار عبد بن يوسف بن العزيز عبد
ثم            السنباطي الصل التونسي الجمال بن العز النور عبد بن الصمد عبد

ثم           بالمنهاجي أولً ويعرف أبوه والتي أحمد ابنه الماضي الشافعي القاهأري
بها.           ونشأ بسنباط ًا تقريب وسبعمائة وتسعين تسع سنة في ولد بالسنباطي

وعرض           ماالك ابن وألفية والصلي الفرعي والمنهاج أبيه على القرآن فقرأ
والشمس          المناوي والبهاء عيسى الشرف عمه وابن القفهسي الجمال على
سبع           سنة القعدة ذي ماستهل في عليه للمنهاج عرضه ورأيت البوصيري

   . القاهأرة        قدوماه وكان آخرين في العلماة الماام بالشيخ والده ووصف عشرة
في             بها واشتغل عشرة سبع سنة مان لها واستيطانه عشرة خمس سنة في

البناسي           حجاج بن والبرهأان الشطنوفي الشمس على الفقه في فقرأ العلوم
وغيرهأم          البرمااوي والشمس العراقي والولي البيجوري عن فيه أخذ وكذا

في            أخذ الهمام وابن البغدادأي السلم عبد العز ماع والبناسي البوصيري وعن
البساطي            عن الدين أصول وفي البرمااوي المجد عن الجواماع جمع وفي النحو

البخاري            والعلء كالقاياتي غيرهأا وفي الفنون هأذه في آخرين في الهمام وابن
الشيخ           وصحب مادين الشيخ مان وبعدهأما والتكاوي الخوافي مان الذكر وتلقن

يوسف           الجمال أصحاب خاتمة طاقية أبي بأحمد واجتمع بل الغمري ماحمد
ومان           القدسي السلم عبد بالعز وكذا شيوخه بجل اختصاصه وعظّم العجمي،

التميمي            اسحاق التاج على وسمع الغرابيلي ابن التاج ومانهم كثرة أحصيه ل
العراقي        والولي الجزري وابن البدراني والجمال والبوصيري بسنباط

والشاماي         المصري وابن الحبتي والشموس حجي بن والنجم والواسطي
في        البلقيني والجلل الحنفي والصفدي والشطنوفي والبرمااوي الحنبلي
الفوي          وعلى الكلوتاتي بقراءة البخاري البوصيري علي سمعه وماما آخرين،

حجي             وابن الجزري ابن مان كل وعلى ماسلم صحيح وعشرين ثمان سنة في
ماسند            البلقيني الجلل وعلى مااجه ابن المصري ابن وعلى والترماذي دأاودأ أبو
نسخ            أربع ذلك ومان الكثير وكتب فتحت ماا أول بالباسطية وتنزل الشافعي،
كتب            إنه حتى العرب ولسان البارزية الكامالية النسخة أجلها الباري فتح مان

بكت            وقد سيما ًا كثير به واغتبط نسختين تصنيفي البديع القول مان بخفة
حلبة             ثم الخمور وصف في والسرور الحبور أولً سماه الذي كتباه في النواجي

به            وناهأيك القدسي الغز قال بحيث الترتيب بديعة ًا فتي عليه واستفتى الكميت،
الذي              ماا النواجي له وقال ذلك في وخاصمه ًا ماصنف تكون تكادأ انها ماثله مان

على               للناس حث هأو أليس لكن أعلم ل له فقال الخمر أحللت هأل فيه وقعت
ماآثرهأا             وأثرت شربها إلى يدعو ماا أوصافها في وذكرت حسنتها قد لنك شربها

لم                اعتذار كل لك ونسلم ذنب كل لك نغفر أن بعد نقول ثم ماناقبها عن ونقبت
وسلم             عليه الله صلى النبي على الصلة فضل في المذكور المصنف تجعل لم
ماما              نحوهأما أو الحمدلة أو الصلة عن ًا عوض البسملة بعد كتب إنه يقال بل

قد             ولغيري لي قوله وتكرر ًا طهور ًا شراب ربهم وسقاهأم ًا غالب به العادأة جرت
صغر            ماع وتصنيفك وأنت إليه المشار كتابه سنه ماع وتصنيفه النواجي تأمالت
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وسلم              عليه الله صلى النبي على الصلة على حث هأو الذي البديع القول سنك
وسمع            واسكندرية للزيارة دأماياط ودأخل يشاء مان يؤتيه الله فضل ذلك وقلت

وهأو           والجللة بالوجاهأة إليه وأشير وتقدم الدماامايني، الجمال قاضيها على بها
شيخنا            ورأيت وغيرهأا الماالي في لزماه مامن شيخنا أصحاب مان القدمااء أحد

العالم           الماام بالشيخ الطباق بعض في البقاعي ووصفه بالعلماة، بخطه وصفه
والثبت             بالثقة ومارة بالثقة ًا كثير ووصفه التراجم في عنه النقل مان أكثر بل

عليه             سخط حين نقضه ماما ذلك غير إلى المفوه البليغ الشيخ بصاحبنا ومارة
وحدثني             نظّمه مان وكذا ًا كثير فوائده مان وكتبت به اجتماعي كثر وقد كعادأته،

أنا            بقوله البرمااوي المجد وعن البناسي ترجمة في أسلفته بما البوصيري عن
مان           ورأيت والتدريس بالفتاء الزركشي للبدر الذن في البلقيني سألت الذي
مان              عنده وكان الخمر؛ شربة على الجمر القاء سماه كتاب في شرع إنه قال

نسيم                الشيخ لي ذكر قد مارة غير لي وقال صفه أن أنهض ل ماا لي المحبة
عادأة             لن شيخنا عمر طول يترجى أنه وثلثين اثنتين سنة في المرشدي الدين
لم              ونحن عنها يذب بمن ماحفوظة النبوية السنة هأذه تكون أن خلقه في الله

ماا                أنه أقول وأنا قال فيه يخلفه بحيث الشأن هأذا في برع مان الن إلى نشاهأد
هأذه       حين وكنت خلفك حتى  ماات

وبرز               آخر، ماوضع في كتبته ماما ذلك غير إلى لهذا تتمات في المهد في المقالة
بعضهم            عن يعرض وصار عارض مامن ًا كثير وشاقق الكامالية كائنة في ماعي

الكثير              ضابط الهمة عالي ًا شهم ثقة ًا خير وكان حينها مان الله في يبغضه بأنه
ماناقب            مان وكثير بل بذلك المذاكرة ماتين أدأركها التي والوقائع الوفيات مان

السحر           وقت في سيما ل والتوجه والورادأ بالذكر ًا لهج ونحوهأم الصالحين
الصلة            كثير شهودأهأا في رغبته لمزيد الجماعات مان يفوته ماا على ًا ماتأسف

وقدمااء            لمشايخه الترحم عن غافل غير وسلم عليه الله صلى النبي على
قل          والرجوع والبادأرة الدماعة سريع صحيفتهم في والهأداء وماعارفه أصحابه

عن               ًا مانجمع يرتضيه ل بما يشافه ربما بل فيه يداري أو الحق في يداهأن أن
والصلحاء             العلماء مان الخير مانه يعرف لمن ًا ماتودأدأ الناس أكثر وعن الدنيا بني

فقير               يسأله أن قل أنه بحيث التقلل ماع التصدق في ورغبة فتوة ذا فيه ًا ماحب
بالطعام           ونحوهأم اليتام قصد وربما ويجيبه إل عنده ًا ماوجودأ يكون فيما

كلما            وكان بهنسية سجادأة العبادأة على اقباله علم مامن ًا شخص مارة وأعطى
فيها             شروعه عند وينوي بشيء ماؤلفه عن يتصدق الباري فتح مان نسخة ختم

عمره              أواخر في وهأو جمة وماحاسنه له، يتهيأ فلم ذلك وماع مانها يحج أن
المفرط             بالسهال أيام عشرة نحو توعك إليه، أشرت ماا كل في مانه أحسن

البعيدة           للمااكن يمشي بحيث بحواسه مامتع وهأو وماات كبده تفتت بحيث
تسع             سنة الحجة ذي عشري ثاني الجمعة ليلة في ًا شهيد الدقيق الخط ويكتب

في             النصر باب ماصلى تجاه الجمعة صلة قبل الغد مان عليه وصلى وسبعين
الغرابيلي           التاج بجوار السعداء سعيد صوفية بحوش ودأفن ًا جد حافل ماشهد

. وإيانا        الله رحمهم الحنبلي البغدادأي والبدر البرمااوي والمجد
   . القضاء         في ناب الحسبة نائب الشافعي النبابي العز يوسف بن العزيز عبد
ببولق           ًا دأور وابتنى أوقافه في وباشر ببولق الخطيري بجاماع وخطب ًا أيض
    . سادأس       الجمعة يوم ماات ونياباته ماباشراته في بالمرضي يكن ولم وغيرهأا

. وإيانا           عنه الله عفا الغد مان ودأفن وسبعين اثنتين سنة شوال
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.      . العزيز      عبد جده فيمن ماضى السلطاني الخواجا يوسف بن العزيز عبد
بيت             وبين بينه لقرابة بالصيلي ويعرف الكامالية نزيل الدين عز بن العزيز عبد

        . بخطه     وكتب الهمام ابن عند قليلًوحضر اشتغل النساء جهة مان أصيل ابن
كثير             في يراجعني وكان للغزالي الحياء مان نسخة غير إتقانه في وبالغ الكثير

وغيرهأا،           السعداء سعيد في وتنزل وغيره، القاماوس كتب وكذا اللفاظ مان
ماعي            جلس والماساك التحصيل إلى توجه له بذاته ًا طور النجماع كثير وكان

. وتسعين        ثلث سنة الحجة ذي في وماات ًا كثير
 

.           . يحيى    بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد ابن هأو فارس أبو العزيز عبد
.        . بكر   أبي بن الرحمن عبد ابن في الحباك العزيز عبد

مان            بالقرب التي المدرسة صاحب المصري النفياني الدين عز بن العزيز عبد
وأحد             شهر كل مان عشر السابع ليلة في القراء فيها المجتمع القرافة باب

         . مان   سمعت وربما كثير بمال ويذكر مارة غير جاور الزماام لخشقدم المنتمين
قوته              نقص ماع لكن صوته لحسن الجوق في وقراءته ظاهأر تودأدأ ماع عليه يثني

        . عفا      وتسعين ثلث أو اثنتين سنة في ماات الحتاتي بن أحمد ابنة تزوج وقد
. عنه  الله

       . تركته     تبلغ بحيث كثير شيء له وجد السلخوري ًا سكن المصري العزيز عبد
استأدأى            انه يقال ماخصوصة غير وجدت لمساطير بالنظّر دأينار ألف ثلثين نحو

.     . ماحمد.      ابن في ماضى الوزير المغربي اللبابي العزيز عبد غالبها
      . أربع     سنة في شيخنا على سمع المالكي المغربي الشريف العزيز عبد
ماعه         والسماع الفتحي ووصفه الجمعة وجزء المكفرة الخصال وأربعين

بالعالم.
      . وكان       ماني سمع مامن بها كان أبوه الخطيب البلقيني أحمد بن العظّيم عبد

يوم           قرأ وربما ًا، احتساب الغمري بجاماع ويؤذن بالحرير القاهأرة في يتكسب
. الكهف   سورة الجمعة

     . بحيث       الكتبية في يعد مامن السلمي القبطي التاج صدقة بن العظّيم عبد
يترافعان              صار ماا إلى صار الذي يحيى والزين هأو وكان المفردأ دأيوان نظّر ولي

ولي           لما لقيزطوغان الخر انتمى أن إلى يغلب ًا غالب وهأذا ويتخاصمان
ودأناسته           وتزايدت هأذا تأخر يومائذ ثمن المفردأ نظّر في واستقر الستادأارية

سنة             في المناخات كاتب لبن ثم لقيز وسلم اليمان نور عن لبعده وظلمته
. ماات        ماخمولًحتى ودأام ماال على وأربعين أربع

الخانكي            الصل الكرستي العظّيم عبد بن أحمد بن يحيى بن العظّيم عبد
     . وثمانمائة     وخمسين ثمان سنة ولد العظّيم عبد بابن ويعرف الشافعي

الشمس           على وقرأ واللفية المنهاج وبعض القرآن فحفظ بها ونشأ بالخانكاه
وعلى             ذلك في ولزماهما التاجر بن الخير أبي على وكذا والعربية الفقه الونائي

كالشرف          وغيرهأم والديمي وزكريا الباماي عن بالقاهأرة وأخذ ببلده غيرهأما
وغيرهأا           ودأماياط الشام ودأخل المقدس بيت وزار وحج السنباطي الحق عبد

ثلثيات            ثم الشفا بعض على وقرأ وغيره خطاب الزين على بدماشق وقرأ
الناصرية           صوفية في واستقر ماحمد ولده ماعه خاصة الثلثيات وسمع البخاري

اليعقوبي           علي بن حافظ بعد بالخانكاه الدوادأارية تدريس وفي وجده كأبيه
. وتسعين   ست سنة
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622.      . الدواليب -      مان المتمولين القباط مان ونصف دأرهأم بن العظّيم عبد
. أخرى.             بعد مارة إهأانته بعد وسبعين تسع سنة الول ربيع في ماات ونحوهأا

. العاصب       وجودأ ماع وأمااكنه حواصله على واحتيط
أبي -               623 بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن الحسن بن العليم عبد

    . الشتغال        على أقبل مامن أبوه الماضي اليماني الناشري الله عبد ابن بكر
    . الثلثين          نحو عن وماات ترك ثم السبع القراءات في وتميز وذكاء فهم ماع ًا وقت

. بتعز       وأربعين ثلث سنة المحرم أول في
الحسن -              624 بن بكر أبي بن الحسن بن علي بن الله عبد بن العليم عبد

. اليماني         النصاري الخزرجي الدين جمال المجودأ المحقق المقرىء الفقيه
في         الضجاعي ماوسى الكمال ولزم والشاطبيتين والحاوي القرآن حفظ

أحمد            والشهاب ماحمد بن علي الموفق على ًا وجمع ًا إفرادأ للسبع وتل صغره
دأرى            لفظّة إغفال على ونبهه الجزري ابن علي وللعشر الشرعيين ماحمد بن

حمزة              قراءة عن يخرج لم ًا خلف إن النشر في قال حيث النور سورة في
والثاني            أهألكناهأا قرية على وحرام وهأما ماوضعين في إل بكر وأبي والكسائي

صاحب           فاستدرك القلنسي العز أبو ذكر ماا على السورتين بين السكت
عليه           ووقف المذكورين الثلثة في خالف ًا خلف فإن دأرى لفظّة الترجمة

.      . وفاته    يؤرخ ولم العفيف ذكره واستحسنه به فأمار المؤلف
ماحمد -            625 الشيخين أخو الكيلني أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الغفار عبد

      . بعيد     ماكة وقدم وفضل اشتغل مامن قاوان ابن بني وإبراهأيم وحسين
. بلدأه          إلى عادأ ثم سنة فأقام الحلبي الركب ماع التسعين

 
ثم -             626 النطوبسي الزين الله عبد بن ماحمد بن بكر أبي بن الغفار عبد

بموحدة         -  بيته بابن بلده في ويعرف الضرير الشافعي الزهأري القاهأري
  . بنطوبس          ولد سكت هأاء بعدهأا مافتوحة فوقانية ثم ساكنة تحتانية ثم مافتوحة

الشهاب             عن فيها فأخذ البرلس إلى أولً وتحول القرآن وقرأ ًا تقريب ستين سنة
وهأي             فنون في ًا كتب وحفظ الزهأر فقطن القاهأر قدم ثم ًا يسير القيطع بن

والتلخيص         الجواماع وجمع والمنهاج والنحو الحديث وألفية والرائية الشاطبية
سنيه           آخر العبادأي السراج عن وأخذ والمقابلة؛ الجبر في والمقنع والخزرجية

أبي            بن الكمال عن وأخذ تقاسيم عدة في الجوجري ولزم الباماي والشمس
لجمع            المحلى شرح على كتبه ماما وقطعة المصنف ابن شرح غالب شريف

للرشادأ           شرحه مان ًا ودأروس البيضاوي تفسير مان ًا وشيئ الصل ماع الجواماع
وكذا             مااجه لبن السنن عليه وسمع العراقي ألفية ماتن مان كالكثير ذلك وغير

المصنف             ابن شرح أوائل ومان الجواماع جمع ماتن مان جملة زكريا عن أخذ
والحديث           النحو وألفية تقاسيم عدة عنده حضر السنباطي الحق عبد والشرف

وحضر            ًا جمع للسبع علي تل حتى ولزماه للمحلى الجواماع جمع شرح ومان
ولزماه           الماردأاني والبدر الفخرية خطيب بن والبدر الحصني العلء عند ًا دأروس

ترتيبه          عند جعله وماما والمقابلة والجبر والحساب والفرائض الفقه في
كلهأما          والوسيلة اللمع تصانيفه غير ومان وللمقنع للفصول وشرحه للمجموع

مانها             ًا وشيئ شعبان بن القادأر عبد الزين عن بكمالها الوسيلة وأخذ الهائم لبن
المختصر           مان ًا دأروس الغرس بن البدر وعن الزهأري السجيني الشهاب عن

ألفية              في إلي وتردأدأ عليه؛ حاشيته ذلك أثناء في يقرر وكان العقائد شرح ومان
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دأاودأ          وأبي الموطأ مان والكثير ماعظّمه وسمع كالبخاري وغيرهأا الحديث
السنباطي           وعلى وغيره ماسلم في الديمي على سمع وكذا والذكار والترغيب
النسائي           في الغراقي السعودأ وأبي الترماذي أول مان وقطعة ماسلم صحيح

حضر         وربما الخيضري بحضرة الصحيحين في والشاوي وماسلم الكبير
وشارك.            برع بل وتميز وغيرهأا؛ البردأة في شيخنا سبط على وسمع المشهدي
إلى             ماعه وسافر بفقهه واغتبط لزماه عجلون قاضي بن التقي قدم لما ثم

والنور           الصلف بن الشهاب على هأناك وسمع للشتغال ًا ماديم فقطنها دأماشق
التليلي           عثمان الفخر وعلى البخاري في الناجي والبرهأان عراق وابن الخليلي

الكمال            السيد صحبة وتسعين ست سنة في مانها وحج الصغير، النسائي في
في             القاضي ماجلس لزم وكذا الرشادأ مان عليه المقروء في فلزماه حمزة بن

جملتها            مان وأشياء بكمالها اللفية عني وحمل ذلك وغير النسائي وفي الفقه
وابن           هأشام ابن وسيرتي لشيخنا كلهأما المرام وبلوغ الشافعي ماناقب غالب

العشاري           زهأير ولحديث تصانيفي مان لمااكن جملة لفظّي ومان الناس سيد
له             وكتبت مانه عليه يقف لعله فيما ويراجعني لللفية شرحي له يطالع وكان

خلوته            على وعدى وغيرهأم الغرباء مان الطلبة وأقرأ كراسة؛ في حافلة إجازة
إليه             المشار للسيد ًا مافارق ورجع إليها يصل أن وكادأ ماعه كانت دأريهمات في
أعانه             سلماة وجاءني هأناك تزوج أنه وبلغني القاهأرة إلى سبع سنة ماوسم في

. تعالى  الله
الواحد -              627 عبد بن الملك عبد بن أحمد بن يوسف بن سليمان بن الغفار عبد

على            سمع مامن الني علي أخو الزهأري القاهأري التلواني ماعالي الشيخ ابن
في           وتنزل قليًل؛ الدروس وحضر ذلك وغير بالظّاهأرية البخاري وفي شيخنا

. مارة        غير وحج بالقلعة الفقهاء نقيب وعمل الجهات
التاج -              628 يوسف بن عمر بن بكر أبي الزكي بن الرحيم عبد بن الغفار عبد

  . في          ناب الماضي أحمد الشهاب أخي ابن المصري الصل الميدوماي الخير أبو
. لزكريا         ثم للسيوطي الحكم أماين فيها وعمل بمصر القضاء

629 . ذكره -           ًا غفير ويدعى القاهأري ثم الطنتدائي المؤمان عبد بن الغفار عبد
        : مان    سمعت الهزل في نظّم وله النوادأر صاحب فقال ماعجمه في شيخنا

آخر              بزجل هأجاه كان ًا شخص به أجاب زجلً لفظّه مان سمعت بل ًا كثير نوادأره
وأوله: 

 بخير نسى مان فجيزماـن أسمج رأيت ماا
 : فيه  يقول
وفـتــير زيد تقـولأشـبـار عشرة كان لو

الزبير حب ماذهأبه ولكنسـنـى فـيه ويقـول

كان               فقال ذكره عليه أنكر مان على ًا ردأ آخر ماكن في وترجمه سنة في ماات
. أشياء           ويستحضر يفهم وكان مادارس في الفقهاء بين وتنزل اشتغال له

بالصاحب         اختص النوادأر صاحب بالمضحك عقودأه في المقريزي وذكره
في            سيما الهزل في ينظّم وكان العيان ونادأم فاشتهر المقسي الدين شمس

حتى             ماات ماا ولكنه النادأرة سرعة على اقتدار وله هأزله في ًا مافحش الزجال
. لوفاته      وبيض نفاقها، بعد سوقه كسدت

أخو -             630 الحمصي ماحمد بن الملك عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الغفار عبد
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          . ماع   وقدم وثمانمائة وسبعين سبع سنة الولى جمادأى في ولد التي الملك عبد
. المسلسل     ماني فسمع القاهأرة أبيه

البلبيسي -            631 العمادأ بن علي بن ماحمد بن ماحمد الشمس بن الغفار عبد
     . الشاوي      على البخاري أبوه أحضره وأبوهأما ماحمد أخوه التي القاهأري الصل

الله             عوضهم عليه أبويه مان كل وتأسف طفل وهأو وماات علي أحضره وكذا
الجنة.

ثم -           632 السمديسي الزين ماسعودأ بن ماوسى بن ماحمد بن الغفار عبد
       . دأمانهور   مان بالقرب البحيرة مان بسمدسية ولد المالكي الزهأري القاهأري

السكندري           الشهاب على للسبع القاهأرة في به وتل القرآن فحفظ ونشأ
سنة            في وبمكة خاصة عليه يكمل لم ولكنه المالكي وطاهأر رضوان والزينين

وناب            وطاهأر، عبادأة الزينين عن وأخذ عياش بن الزين على وأربعين اثنتين
له            وصارت بعده فمن ًا ظن التنسي وابن السنباطي الولوي عن القضاء في

نظّره             تحت التي الوقاف نظّر في عنه وناب الزماام فيروز عند وأقرأ وجاهأة
أحمد            سيدي عثمان ابن ابنة مان ولده لقراء جقمق الظّاهأر عينه وبسفارته

جهاته            مان كثير في عنه ناب فإنه النصاري الشرفي ترقى حين سيما
المشار          السنة في وجاور وحج دأائرته؛ واتسعت وترقى وغيره، كالبيمارستان

وبشره            وتواضعه وحشمته وسكيته عقله وفور ماع ذلك كل الخيول وركب إليها
يوم            صبيحة في الخمسين جاز بحيث الكهولة أواخر في وهأو ماات وتودأدأه،
بعد            وسبعين إحدى سنة الثانية جمادأى عشري ثالث ليلتها في أو الجمعة

سيأتي            كما ماوسى الشرف أسنهم أولدأ وأنجب وإيانا الله رحمه طويل مارض
. ماحله    في مانهم كل

أسن -           633 وذاك الماضي إبراهأيم أخو الكلبشاوي ماحمد التاج بن الغفار عبد
كأبيهما           وخطابتها بلده قضاء في أخاه وخلف قليلً واشتغل الحاوي حفظ

وجدهأما.
نزيل -           634 الشافعي العمري الجزري العمادأ أحمد بن ماوسى بن الغني عبد

       . مان    فنون في وتميز الشرواني لزم مامن الكردأي بعمادأ ويعرف القاهأرة
الجهات           مان وغيرهأا الشيخونية في وتنزل الكوراني الله عبد وصحب العقليات

في             الكامالية إماام ولزم الحاوي وجل المنهاج عليه قرأ بل الباماي عند وحضر
والمنطق           العربية هأناك وأقرأ وثمانين ثلث سنة في وجاور وغيره الفقه

الرزق           بسبب ويفجر ويهجر وينوح ويصيح ويضارب يعاتب زال ول وغيرهأما
يتمقته             ربما بل يصل فل ذلك وماع عياله وزادأت ولده زوج وقد ًا خصوص

حج            أنه ثم الصفاء، عليه والغالب السخرية غالب في غيره ويخرجه السلطان
المزهأرية           السحابة وعلى امارأة عن ًا أجير وتسعين خمس سنة ماوسم في

سعيد            ماشيخة صفر مان يوم أول في السلطان فأعطاه الركب ماع ورجع
وعشرين             خمس سنة شوال في ماولده أن لي فذكر بأيام بعد ولقيني السعداء

في               ذر وأبي الكردأي يوسف عن بها أخذ أن بعد حلب مان القاهأرة قدوماه وأن
عند           وحضر وبالكامالية بالبيبرسية شيخنا عن فأخذ وأربعين سبع سنة المحرم

ولم           وآخرين البلقيني العلم وعند طاهأر الزين بقراءة الكشاف في القاياتي
. بها            ول القاهأرة قدم كان لكونه بدماشق ل الونائي لقى له يتهيأ

635. الدسوقي -            البراهأيمي المقام نقباء مان ماعمر شيخ نفيس بن الغفار عبد
. الصغرى           القرافة مان بتربة ودأفن وخمسين خمس سنة المحرم في ماات
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. المنير   ابن أرخه
حفيد -              636 الشحنة بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن البر عبد بن الغفور عبد

        . سنة    القعدة ذي في ًا ماطعون طفولته في ماات أبوه والماضي القاضي المحب
. الجنة       الله عوضه بتربتهم ودأفن وثمانين إحدى

 
الدين -             637 نجم الشيخ بن اللطيف عبد بن أحمد بن إبراهأيم بن الغني عبد

وربما             البركات أبو الدين رضى لقب وربما الدين تقي المعطي عبد بن نجم
 . ولد           التي عثمان الفخر أخو الشافعي القاهأري ثم البرمااوي الفتوح أبا كنى

أبوه            به واعتنى بالقاهأرة بعدهأا التي أو وسبعمائة وثمانين تسع سنة ًا تقريب
العراقي          على وأسمعه أشياء الشيخة وابن الكوماي السراج على فأحضره

ماع          سمع وكذا آخرين في الذرعية وماريم والسويداوي والهيثمي والتنوخي
وأبو              الذهأبي بن هأريرة وأبو العز بن العباس أبو له وأجاز شيخنا على أخيه

باليسير            وحدث وغيره، أخيه على صغره في واشتغل وخلق؛ العلئي بن الخير
النفرادأ            في ًا راغب الناس عن ًا مانجمع ًا خير فاضلً وكان أشياء، عليه قرأت

    . صفر        أول في ماات والمسائل الحديث مان أشياء يستحضر التلوة على ماقبلً
. وإيانا      الله رحمه وخمسين ست سنة

عبد -           638 أخو المصري القبطي الهيصم بن المجد إبراهأيم بن الغني عبد
       . عدة     في كتب بحيث الكتابة في برع الماضيين إبراهأيم الماين ووالد الرزاق

الخاص              نظّر في فرج الناصر به استقر ثم المفردأ استيفاء ولي أن إلى جهات
عشرة            اثنتي سنة الولى جمادأى في الستادأار البيري الجمال على القبض بعد
تليها             التي مان شعبان عشري الربعاء ليلة في وماات سنة، مان أزيد فباشرهأا

وكان            قال سابوري حرير في وكفن المطرية بخندق العيني قال كما ودأفن
الناس             مان الماوال وجمع والطرز الخلع لتجهز الناصر عند مان الشام ماع قدم

الظّلم            أبواب مان فتح وقد خمسة أو أيام بأربعة قدوماه بعد فمات
أنه           المقريزي وقال بسببه؛ عوجل ماا اليسيرة المدة هأذه في والمصادأرات

.      . ًا     أيض ولده في ذكر وله انتهى القباط ظلمة مان كان
بن -               639 أحمد بن الله عبد بن الجمال بن الغني عبد بن أحمد بن الغني عبد

لمنى           ًا شريك بطيبة الرئيس الحنفي المدني الكناني الله عبد بن إبراهأيم
في.             واعتمادأ وسكون وخير دأيانة ماع يشتغل مامن وهأو أبيه عن تلقاهأا الخطيب

لكونه            عليه غيره تقديم بعضهم ورام ًا غالب ًا ونهار ليلً المنكاب على الوقت
حين           القصرائي المايني بحضرة ازبك التابك رأى فاقتضى صيت غير كأبيه

مانه             أحسن يسمع فلم المسجد وسط في الذان بألفاظ صوته يرفع أن حجا
وسلم             عليه الله صلى النبي كراماة في ذلك وعد ترجيحه اقتضى بحيث يومائذ

. الذان     بشعار القائمين سيما لخداماه
640   . ماني -           سمع مامن النحريري الماام بن الله عبد بن أحمد بن الغني عبد

بالقاهأرة.
نسبة -            641 الشرفي الحنفي القاهأري ثم المحلي عمر بن أحمد بن الغني عبد

يختصر            وقد الطياري بن ماحمد وبصحبة شدادأ بابن ويعرف قاسم بن للشرف
       . بالمحلة     وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة في ولد الطياري بن صبي عبد فيقال

قريبه             بيت مان بالقرب بمسجد القرآن فقرأ أماه ماع صغير وهأو مانها وتحول
وتحول            والكنز القرآن في الزهأري الدين سعد ابن عند قرأ وكذا بالكعكيين
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قرأ              بن حجي بن النجم عند وحضر عليه وقرأ دأروسه فحضر قاسم الزين إلى
ودأخل           الكابر وخالط عقيل، ابن في وغيره المرحي للشمس ًا رفيق عليه

وتزوج          وقائع في والنظّم والظّرف والمجون بالتدنيب وعرف وغيرهأا دأماشق
سنة             ماوسم في مانها مارة غير وحج له، ًا زوج كانت امارأة النصاري الشرف

الكابر،           بعض وماخالطة الطواف يكثر وكان تليها التي وجاور وتسعين ثمان
 : له          جارية في قوله ينشد وسمعته مارة غير بالزيارة وقصدني

كالبردأ ثغرهأا أضحى سودأاء
المـفـلـج

لؤلؤ أو الدجى جنح في برق أو
 سبج في

 : فقال        ًا سريع عافيته فقدرت ًا ماريض زرت حين واماتدحني
ًة يا صفا قد علم وبحر للساماعينوبـهـجًة للطالبـين عمد
ًا زرت ماا ًا يوما ماسلم

ًا ماتمرض
الشـفـا بك الونال ورقيته

 والوفا الولية أهأل به عرفتالـذي اللهـي السر هأو هأذا
 : الله      وأستغفر ًا أيض ينشد سمعته وماما

فـيه وأن سفله إلى شكا
دأماـل

قال بلى قلت يأكله ماا وفيه
 بلى

 : الظّاهأر     ابن ماوت عقب وقوله
الكريم مان رحمة عليه دأامات

الغافـر
ًا يا ًا حسن مان حسن وطاهأر

طاهأر مان

بن -              642 الفضل أبو التقي علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الغني عبد
التي          القادأر عبد المحيوي أخو المالكي المصري الصل الدمايري الشهاب

        . القرآن    وحفظ وثمانمائة ثلثين سنة المحرم في ولد تقي بابن كأبيه ويعرف
عبادأة           والزين الله نصر بن والمحب شيخنا على وعرض واللفية والرسالة

آخرين          في له وأجازوا السيرجي والشهاب القصرائي والماين البلقيني والعلم
وباكير            الديري وابن والقاياتي التنس وابن العيني بن كالبدر يجز لم مامن

قرأ            بل وأربعين ثلث سنة في ذلك كل الزركشي؛ والزين والقرافي وطاهأر
الشاطبية            قرأ وكذا فيه الزركشي الزين على وسمع الشفا في شيخنا على

وخمسين          أربع سنة في المقرىء القلقيلي السكندري الشهاب على بتماماها
ماع          المحمودأية وخازن اللجيهية شيخ الجلل الشمس على بتماماه والبخاري

النسائي            في وسمع استفادأ ماما أكثر أفادأ إنه وقال للكرمااني شرحه ماراعاة
وغيرهأم          التنكزي والشمس الزهأري نافع وأبي النسابة السيد على الكبير

في           وأخذ الشرواني ودأروس دأروسه وحضر الشمني التقي على ًا ايض وقرأ
والزين           النويري القسم أبي عن قبله ومان السنهوري عن والعربية الفقه

والعربية           والبيان المعاني في الحصني التقي وعن غيره وقراءة بقراءته طاهأر
آخر            في السنباطي الولوي عن الحكم في وناب آخرين؛ في وغيرهأا والمنطق

عند            وقرأ بل باللجيهية الميعادأ قرأ وكذا بالحجازية ودأرس بعده، فمن عمره
عاقل             وهأو القرى، لبعض وسافر وحج وأفتى، كتب عدة رماضان في حريز ابن
إليه            نسب حكم في الفكاهأين بجاماع ماجلسه شهودأ وجماعة هأو تكلف ماتودأدأ
ربيع             أوائل في التشريف ولبس صفر أواخر في أخيه بعد بالقضاء استقل ثم

الخطيب           إن ويقال بالشيخونية بعده استقر وكذا وتسعين ست سنة الول
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. فيه    ماعه اشترك الوزيري
الشافعي -           643 القاهأري ثم السكندري الزين ماحمد بن أحمد بن الغني عبد

غيره           عن وأخذ شيخنا على وسمع ًا وقت المنكوتمرية نزل عاماي الماشاطي
بعمل             الناس عن واستغناء تدين إظهار ماع بها يرافع صار بمسائل ألم حتى

الكردأي          كالسيد الوجاهأات ذوي مان أناس في مارافعته وتكرر الماشاط؛
لم           مامن للوظائف بالمباشرين السلطان اغراء رام بل الجيعان بن والعلمي

بذلك          الفساق بعض وأفتاه المال لبيت واسترجاهأا الواقفين بشروط يتصف
المقصد؛             هأذا لغير كان وإن السلطان ضربه بحيث الله كفه بل عنه فكففته
وثمانين             اثنتين سنة الثانية جمادأى رابع الجمعة يوم في ماات أن يلبث ولم

. عنهما       الله عفا الكردأي السيد توفي صبيحة
بمجلس -          644 العدول أحد القاهأري ثم التروجي إسماعيل بن الغني عبد

    . وتكسب       وجاور حج مامن لماي جدي ورفيق الشعرية باب دأاخل المالكية
البطائن            في اتجر وربما الينبوع قاضي زبالة ابن وصاهأره بالشهادأة ًا أيض هأناك
وماا           وقفها، الخروبي قنطرة مان بالقرب ًا دأار وأنشأ أثرى، بحيث ونحوهأا

. وإيانا           الله رحمه السبعين قريب إلى تأخر وأظنه ًا بأس به علمت
أبو -              645 الدين نسيم الواحد عبد بن الغني عبد بن بكر أبي بن الغني عبد

أبوه            التي الحنفي المكي المرشدي الجلل بن النسيم بن الفخر بن اللطف
       . للنووي     الربعون هأي ًا وكتب القرآن فحفظ نشأ علي وأخوه أبيه وجد وجده
وعقيدة         للبيضاوي والطوالع أصولهم في والتنقيح والمجمع الحديث وألفية
العزى،         وتصريف ماالك ابن وألفية والتلخيص للنسفي والعمدة الطحاوي

أبي            وأخيه البرهأاني ماكة قاضي على وبعدهأا وسبعين ست سنة في وعرض
بكر           أبي وقريبهم الحنبلي والقاضي العلمي ويحيى القادأر عبد والقاضي بكر

ًا           نظّم الحنبلي له وكتب وأجازوه الشافعي المرشدي إبراهأيم بن أحمد بن
رواية            الثالثة المجاورة في علي سمع مامن وكان الدروس، بعض وحضر ًا، ونثر

اقاماته            حين للجروماية شرحه القدسي العزم أبي على النحو في وقرأ ودأراية
أبي             بن الجمال ماكة قاضي على الفقه وفي المكودأي مان قطعة ماع عندهأم

ثم            النبوية للزيارة ماكة حنبلي ماع وتوجه المصريين، بعض على ثم البقاء
إلى            للرجوع فبادأر الطاعون طرقها أن يلبث ولم وتسعين سبع سنة القاهأرة

صاروا              الذين على اشتغل أنه قيل أن بعد رجبها في فوصلها البحر في بلده
ًا. شيوخ

 
أبي -             646 الشرف الحافظ بن القادأر عبد بن ماحمد بن الحسن بن الغني عبد

بن              أحمد الحسن أبي بن ماحمد الله عبد أبي التقي الفقيه بن علي الحسين
البعلي           اليونيني الحسيني الهاشمي الشرف بن التقي بن الزين الله عبد

      . ببعلبك     وسبعمائة وثمانين ثلث سنة ولد ماعجمي في نسبه وباقي الحنبلي
القطب            عند وغيرهأما والملحة والمقنع طلحة الفقيه عند القرآن فقرأ بها ونشأ

ولزوجك            قوله إلى النكاح مان خل بكماله الصحيح وسمع تفقه وبه اليونيني
بن              وماحمد اليونيني أحمد بن علي بن ماحمد على تسعين سنة في حق عليك

الجردأي            أحمد بن ماحمد بن وماحمد الحسيني ماظّفر بن إبراهأيم بن ماحمد
ماحمد             بن الرحمن عبد الزين على وتسعين خمس سنة في ذلك بعد وبكماله

ًا            ذهأاب ببعلبك ولقيته الفضلء، مانه سمع وحدث الزعبوب، بن الرحمن عبد بن
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ًا            ساكن ًا خير وكان الصحيح؛ مان ًا وشيئ للقراب الرماى فضل عليه فقرأت ًا وإياب
مادارسها            بعض تدريس بلده في باشر ورياسة علم بيت مان ًا بهي ًا وقور

. الستين     مان ًا قريب وماات وإمااماتها
الوهأاب -              647 عبد بن مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن شاكر بن الغني عبد

القاهأري            الصل الدماياطي العلم بن الفخر بن العلم بن الفخر يعقوب ابن
ويعرف           اللطيف عبد التاج ووالد الصغر وهأو الباسط وعبد يحيى شقيق

         . بها   ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة ثمان سنة في ولد الجيعان بابن كسلفه
وذكر           والباسطية كالخزانة جهات في وباشر وأقربائه بأبيه الكتابة في فتخرج

النهماك             ماع بذبك بيته أهأل غالب على انفردأ بحيث العطاء وسعة الكرم بمزيد
وفيه              ًا مارار حج وقد له، شرف بن الوهأاب عبد ماخالطة كثرت ولذا لذاته في

ولده              أثكل أن بعد ًا خصوص إليه أشرت ماا كل في حاله وتناقص ونخوة ماروءة
. ذكر          لولدأه ول له يبق ولم وغيره اللطيف عبد التاجي

العلم -              648 بن الفخر يعقوب بن الوهأاب عبد بن مااجد بن شاكر بن الغني عبد
     . في        وباشر الكتابة في تميز واخوته شاكر ووالد قبله الذي جد الجيعان بن

.         . ثمان   سنة الولى جمادأى عشري خاماس في وماات الجيش ككتابة جهات
 

الوزير -              649 بن الدين فخر نقول بن الفرج أبي بن الرزاق عبد بن الغني عبد
نقيب             ماحمد الدين ناصر وأخو القادأر عبد الزين والد الصل الرماني الدين تاج

أبي           بابن ويعرف ماحالهم في المذكورين الستادأار يحيى الزين وقريب الجيش
نقول.             ابن يصحب الرمان نصارى مان جده كان أنبائه في شيخنا قال الفرج

جده              اسم وهأو نقول بن الفرج أبو له يقال كان فلهذا إليه فنسب الكاتب
عبد             ولده ونشأ آبائه مان أسلم مان أول الفرج فأبو الجملة وفي، حقيقة

قدم             ثم النصرانية إلى رجع أنه ويقال الفرنج بلدأ دأخل ثم ًا ماسلم الرزاق
ولي             بحيث الحوال به تنقلت ثم إمارتها ثم نظّرهأا وولي بقطيا ًا صيرفي واستقر

فتعلم           وسبعمائة وثمانين أربع سنة في هأذا ابنه وولد والستادأارية الوزارة
الولى            جمادأى مان يوم أول القرن رأس في قطيا وولي والحساب الكتابة

في              ذلك بعد إليها وأعيد بصرفه صرف ثم ًا وزير أبوه كان حين إحدى سنة
سنة           الشرقية كشف الستادأار جمال وله ثم ًا؛ مارار فرج الناصرية اليام

وأخذ           الدمااء سفك في وأسرف العرب في السيف فوضع عشرة إحدى
عوضه           الستادأارية في الهيصم ابن واستقر ماخدوماه على قبض فلما الماوال

ماكانه             عشرة أرع سنة الخر ربيع في واستقر دأينار ألف أربعين الفخر بذل
كثرة               مان عجيبة سيرة سار أن بعد مانها الحجة ذي في صرف أن يلبث ولم
بغير           الناس حواصل على والستيلء أصلً شبهة بغير الماوال وأخذ الظّلم

وأعيد             أطلق ثم أعداؤه له رق حتى فتجلد وعوقب بعزله الناس ففرح تأويل
في               ثم البحري الوجه كشف في به استقر المؤيد ولي لما ثم قطيا ولية إلى

وصلحت          أحواله فجادأت الستادأارية في عشرة ست سنة الولى جمادأى
أسرف              ذلك وماع الناصر هأو إنما السيرة تلك على له الحامال أن وأظهر سيرته

الخيول             مان وماعه فعادأ الصعيد كشف وولي القرى أهأل مان الماوال أخذ في
البحري            الوجه إلى توجه ثم كثرة يدهأش ماا والماوال والغنم والبقر والبل

مادة               في ذلك مان له اجتمع بحيث ضيافة ماالًسماه وقرية بلد كل على ففرض
أن              فبلغه نيروز وقعة مان رجع لما المؤيد لملقاة توجه ثم جزيلً ماالً يسيرة
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وأقام             بغدادأ إلى ففر عليه القبض على عزم وأنه سيرته بسوء سمع المؤيد
المؤيد             خواص على وتراماى فعادأ البلدأ له تطب فلم قليلً يوسف قرا عند

إلى            عشرة تسع سنة في ثم البحري الوجه كشف إلى وأعادأه فأمانه
بدر             قبله الستادأار له وسلم دأينار ألف ماائة السنة تلك في فحمل الستادأارية

شوالها              في وتوجه يده مان فأخذ عنه فكف بعقوبته وأمار الدين ماحب بن الدين
برقة              حد إلى فوصل أماره تحت مان كانوا أماراء عدة وماعه البحيرة أهأل لحرب

إليه              أضيفت شاكر أبي ابن الدين تقي ماات لما ثم ًا، جد كثير بنهب ورجع
الناس           رواتب وقطع بعنف فباشرهأا وعشرين إحدى سنة صفر في الوزارة
واحرازه            المال تحصيل في وبالغ والعمال الكتاب يصادأر قليل كل في وصار

غيبته              في ويشكره عينه في فيجل ماال للمؤيد ذلك مان يحمل قليل كل فكان
سماه             ماا لخذ البحري للوجه توجه ثم لهم وتودأدأه للناس جانبه لين ماع

ثم            عظّيمة بأماوال الشام مان رجع لما السلطان ولقى العادأة على الضيافة
عن            استعفى ثم ًا، جد كثيرة بأماوال ورجع الشمونين بأهأل وأوقع للصعيد توجه

فعادأه            مارض ثم شاه؛ أرغون فيها فاستقر عشرين سنة شوال في الوزارة
توجه            ثم الشراف نظّر إليه فأضاف دأينار آلف خمسة له فقدم السلطان

رماضان             في الوعك أصابه ثم ًا جد ًا كثير ماالً وجمع بالعرب فأوقع القبلي للوجه
وثلثين            سبع عن وعشرين إحدى سنة شوال نصف في ماات حتى واستمر

أسف           واشتد القاهأرة ظاهأر السورين بين أنشأهأا التي بمدرسته ودأفن سنة
بجمع           ًا عارف وكان ماثقال، ألف بمائتي تركته عن وصولح عليه السلطان

وجادأ            عمره آخر في سادأ الجنان قوي الجأش ثابت ًا شجاع ًا شهم الماوال
يجمعه              ماال سنين ثلث في مانها جمع بحيث الماوال نهب مان اعتادأه ماا سوى

         . ًا    بعيد ًا عبوس ًا جلد ًا شديد ًا قاسي ًا جبار كان المقريزي قال سنة ثلثين في غيره
وأفقر              بكماله ماصر اقليم وخرب يحصى ل مان الله عبادأ مان قتل السلم عن
وبيلً،            ًا أخذ الله فأخذه سلطانه ليرضى الرض في ًا وفسادأ ًا وعتو ًا ظلم أهأله

مان               لنه يفعله كان ماا عليه يستكثر ل أنه غيره زادأ عقودأه؛ في ترجمته وطول
القباط          وشيطنة النصارى ودأهأاء الرمان جبروت وعنده وعسف ظلم بيت

ماع             ونشأ بالقباط وتدرب اليهودأ ماع وربى الرمان مان أصله لن المكسة وظلم
غيره          في تفرق ماا فيه اجتمع ولذا بقطيا  المكسة

في            يصيح وغيرهأم البيبرسية صوفية مان جماعة سمعه دأفن لما أنه واستفيض
الذي            الرباط عمارة بتكملة أمار لكونه ماكة تاريخ في الفاسي وذكره قبرهأن

وهأو              التي يعني شاكر أبي بن الوهأاب عبد الدين تقي قبله الوزير بإنشائه أمار
ولم           الوادأي؛ ماسيل بينهما الحرام المسجد ماقابل الصغير جيادأ زقاق برأس

  . إنما            قلت باختصار وترجمه القبطي الفرج أبي بن الغني عبد قال بل أباه يسم
الوهأاب             عبد التقي ولد مان البتياع بمقتضى إليه مالكه انتقال بعد الفخر أكمله

عنها            وباع ماحجورته وهأي الخماسية شقيقته أخته وفي فيه أبيه إرث المنحصر
الشافعي           المحمرة بن الشهاب عن الثابت عشرين سنة صفر في وذلك

بن             الحسن ابن ماحمد البدر بن ماحمد الصلح بن ماحمد الشمس له والمنفذ
ابن             فمن شاكر أبي ابن اشتراهأا خربة كانت ًا رباط كونها وقبل الحنفي البرقي

ماوسى             بن الفرج أبي بن الله عبد الماين ومان لربعها غراب بن السعدي
الشواهأد           على وقفت حسبما عشرة خمس سنة في لباقيها بجده الشهير

ثمان              سنة صفر في الفخر بن أحمد الشهابي بن ماحمد البدري ماع كله بذلك
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وتسعين.
الشافعي -           650 المحلي التقي الرحمن عبد بن القادأر عبد بن الغني عبد

ماكسورة   -         ماشددأة تحتانية ثم المعجمة وفتح الراء بضم الرشيد بابن ويعرف
.     . بالقاهأرة  ماني سمع مامن ماهملة وآخره

ابن -                651 أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن الله عبد بن الغني عبد
    . وعشرين       ست سنة ولد الشافعي المكي الزبيدي القرشي ظهيرة بن عطية

الخمسين             بعد مان قطنها ثم لمكة مانها وتردأدأ أهألها مان وأماه بزبيد وثمانمائة
وثلثين             ست سنة في له وأجاز التنبيه، مان ًا ويسير القرآن حفظ قد وكان

الزركشي        والزين والواسطي والمقريزي والعيني الحلبي والبدر شيخنا
عليه           وظهر الفيون بشجر تولع لكنه ًا ساكن وكان وآخرون، والتدماري والقبابي
قبيل              بها وجاور النبوية المدينة وزار لمصر وتردأدأ ًا ذكي كان له بولد وفجع ًا، كثير

ست             سنة رماضان في بها الكائن الحريق في ًا شهيد بها وفاته فقدرت ماوته
الله            رحمه بالبقيع دأفن ثم به عليه وصلى النبوي المسجد بوسط وثمانين

وإيانا.
النجم -            652 قريب القاهأري المايوطي التاج ماحمد بن الله عبد بن الغني عبد

       . إحدى      سنة الول ربيع سلخ في ماات العمى بابن ويعرف الموقع النبيه بن
الفتوح           باب حانوت في بالشهادأة يتكسب وكان المائة زاحم وقد وثمانين؛

. الله           رحمه الخير إل فيها عنه يذكر ولم ماات حتى ًا دأهأر
بابن -             653 ويعرف القبطي الدين سعد بن الدين فخر الله عبد بن الغني عبد

الشرف             أخيه ماوت بعد فيه تكلم قد وكان الجيش دأيوان صاحب الملكي بنت
واستمر           وإبراهأيم يوسف أخيه لولدي ًا ماشارك وأربعين إحدى سنة في يحيى

المذكورين           باسم الوظيفة فاستقرت وأربعين ثمان سنة رجب في ماات حتى
الله             فضل بن الوهأاب عبد الشرف الخاص لناظر مانسوب وأخيه هأذا مان وكل

. جدهأما        فالنشو وسبعمائة أربعين سنة والمتوفي بالنشور الملقب
 

عبد -              654 بن بكر أبي بن أحمد بن إبراهأيم بن الواحد عبد بن الغني عبد
المكي            الصل الفوي الجلل وابن ماحمد أبو الدين وتقي الدين نسيم الوهأاب

بابن           ويعرف سلمة أم أماهما إبراهأيم وشقيق الدمايري الكمال سبط الحنفي
ًا.            وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة وثمانمائة أربع سنة في ولد المرشدي

بنفسه           وطلب الحديث على وأقبل وغيرهأما والفقه النحو في وتبصر واشتغل
ماوسى            بن والجمال الفاسي بالتقي فيه وتدرب الكثير بلده شيوخ على فسمع

بلدأ            ذلك قبل ودأخل ودأماشق والخليل والقدس القاهأرة إلى رحل ثم وغيرهأما
البحر            ظهر على الصغير الطبراني ماعجم عليه وقرأ الجزري ابن صحبة اليمن

الخر              ربيع في آخرهأا ماجالس تسعة في زبيد إلى جدة مان المسير حال في
المحدث          العلماة بالشيخ الوصف له وكتب وثمانمائة وعشرين ثمان سنة

أصحاب             مان ًا نفس عشر خمسة عن بالجازة له ورواه الدين تقي ولقبه المفيد
الفضل            أبي الكمالي المسند الخطيب على بمكة ذلك قبل قرأه وكان الفخر

الول             ربيع عشر سادأس آخرهأا ماجالس ثلثة في ظهيرة ابن قاضيها بن ماحمد
الفارقي           الدين وناصر القلنسي الحرم أبي مان بإجازته وعشرين خمس سنة
أطراف           وعمل ماشايخه لبعض وخرج وجمع وغيره اللغوي المجد عن وروى

وعشرين             أربع سنة في شيخنا على وقرأ ضخم ماجلد في حبان ابن صحيح
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الدين           جمال البارع الفاضل الماام بالشيخ ووصفه تخريجه مان ًا جزء بمكة
وتزايد            جملة وغيرهأا تصانيفه مان عليه وقرأ بالقاهأرة عنه أكثر ثم والمحدثين

المحدث           الماهأر الباهأر الصيل البارع بالفاضل وصفه بحيث عنه بأخذه تميزه
في            السنة تلك لزماه وأنه الحفاظ؛ مافخر المهرة رأس الطلبة جمال المفيد
في           هأو ماا البخاري شرح وتحرير المالء وماجالس ودأروسه الحديث ماجالس

فضائله           الجماعة بهرت بحيث يشكل ماا ويستشكل فيجيد يفيد ذلك كل
حسنة            قراءة أنها قراءته عن وقال دألئله الفن في الجادأة بحق وشهدت

في            ويتبين الستحضار بحسن له يشهد ماا غضونها في يظّهر ماتينة فصيحة
الحديث               علوم إفادأة في له وأذن الكبار مازيد الفن هأذا في له يثبت ماا أثنائها

       : صغير     وهأو وماهر ًا كثير اشتغل الدين نسيم إنبائه في وقال واقرائها، كلها
الشيخ           مان فسمع اليمن ودأخل وذاكر وحفظ الكثير فسمع الحديث وأحب

الثانية            جمادأى أول في ًا ماطعون بالقاهأرة وماات الكثير، عني وكتب الدين ماجد
بتربة             الدمايري الكمال لماه جده عند ودأفن أبويه حياة يعني وثلثين ثلث سنة

ببلدأ              ًا خلف يكون أن أرجو كنت ماوته بعد قال شيخنا أن وبلغني السعداء سعيد
به            واجتمع القبابي على قرأ القدس دأخل ولما الفاسي، التقي عن الحجاز

العز             صاحبنا عظّمه وكذا عليه الثناء في فزادأ القدس حافظ الغرابيلي بن التاج
ماع           البلقيني بالعلم الجتماع مان بالقاهأرة إقاماته مادة واماتنع وغيره السنباطي

إل              لمصر ماكة مان أهأاجر لم أنا وقال الحرماين أوقاف في نظّره تحت ماالهم
الناشري              العفيف وقال قال، كما أو يعادأيه بمن أجتمع فل حجر ابن عن للخذ

سنه              صغر ماع حفظّه وظهر الرجال بحفظ واعتنى الدأب علم في برع قد كان
عبد            الحافظ اسم اسمه واطأ وقدر مافرطة حدة وفيه التحديث ماجالس في
        . وأظنه    قال المقدسي الغني عبد وكذا صفته وصفته المصري سعيد بن الغني

له             تعليمه جحد ثم الفاسي بالتقي انتفع إنه وقل نقطة ابن كتاب اختصر
الكمال            يعني عمته ابن فإن بمكة المالكية قضاء بسبب ضغائن بينهما وحصل

 : وأنشد         عوض فيه واستقر التقي على سعى الزين بن
النصاف قلة تزل ولم

قاطـعة
ذوي كانوا ولو الرجال بين

 رحم
يستفيده.            فيما اعترافه وعدم جحده يعرف فهد بن التقي كان وكذا انتهى

وذلك             فيها توفي التي المرة غير القاهأرة دأخل وقد بالعفيف، ولده لقبه وربما
وحذق            وافر حفظ ذا فكان وبالجملة بسنتين، بعدهأا والثانية ثلثين سنة في

هأذا            أهأل فجيعة وعظّمت الجنان وجرى اللسان طلقة ماع مافرط وذكاء زائد
 . الجنة            وعوضه وإيانا الله رحمه بسببه أركانه في التضعضع وحصل به الفن

تربة -            655 اماام الصحراوي القاهأري ثم النبراوي حسن بن علي بن الغني عبد
   . شيخنا       على سمع الطبناوي الدين ناصر أصحاب وأحد برسباي الشرف

عن           واشتغل بخطه وكتبه الطبناوي الدين نور بقراءة اليسير إل البخاري
له             تيسر وماا رجع ثم الطور إلى فوصل الحج على وعزم البرمااوي، المجد

للقرآن            ًا تالي ًا نير ًا خير وكان به، فتآنست شيء عن للسؤال مارة وقصدني
مان           لكثير ًا ذاكر للفقراء الميل كثير إمااماته ماباشرة على ًا ماحتملًحريص

  . وقد          ماات الكويس بمحمد اختصاص مازيد له كان بل الطبناوي سيما كرامااتهم
. وإيانا             الله رحمه المااماة في بعده يحيى ابنه واستقر الثمانين بعد الثمانين بلغ

ظهيرة -              656 بن القادأر عبد بن عثمان بن الحميد عبد بن علي بن الغني عبد
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القاهأري  -         ثم المنوفي الصل المغربي ماحمد أبو التقي والتكبير بالمعجمة
     . أو        سبعين سنة ًا تقريب ولد الدين بهاء حارة لسكناه البهائي له ويقال الشافعي

القاهأرة             إلى أماه ماع تحول ثم والتنبيه القرآن بها وحفظ بمنوف بقليل بعدهأا
والعمدة؛         والنحو الحديث وألفية الصلي المنهاج فحفظ بالعلم للشتغال

والبناسي           الملقن وابن البلقيني عن الفقه وأخذ العصر شيوخ على وعرض
بن              الدين نور عن والصول التدريس؛ في له أذن بحيث به انتفاعه جل وكان

عن         والنحو القيلوبي والشمس البكري القيلوبي والشمس البكري قبيلة
في           جماعة بن العز ولزم وغيرهأما؛ هأشام بن والمحب الدجوي البرهأان
السلم              عبد العز شيخنا عن أخذ بل قنبر عن فيها أخذ وكذا وغيرهأا العقليات

ًا           قديم له بالنتساب وعرف به واختص وشيخنا العراقي الولي ولزم البغدادأي
وكتب           وغيرهأا امالئه ماجالس ولزم وغيرهأا تصانيفه مان الكثير عليه وسمع

الفاضل           الماام بالشيخ ووصفه تصانيفه مان وغيره الباري فتح أكثر بخطه
وسمع           وثمانمائة إحدى سنة في وحج الله، حفظّه الطالبين مافيد الوحد

الدجوي          والتقي والهيثمي العراقي والزين الصيح بن التاج على الحديث
آخرين           في الكويك بن والشرف والبرشنسي الحنبلي الله نصر الدين وناصر

الكازروني         والجمال البرمااوي والشمس البياري كالنور وبعدهأا طبقتهم مان
وبرع         ًا وقت بالشهادأة وتكسب الهداية، قاري والسراج البطائحي والشهاب

بالشهادأة        وتكسب الهداية، قاري والسراج البطائحي والشهاب الكازروني
كان             بل اللسان طلق يكن لم ولكنه ونحوهأا الشروط ماعرفة في وبرع ًا وقت

وبالشرفية           الحاكم بجاماع تصدر وقد الجملة في وماشاركة فضيلة ماع ًا جاماد
في            وغيره الدين نور الفاضل لماه أخيه ابن به وانتفع وغيرهأما القديمة

فلم            عليه نفسه وقصر شيخنا عن ًا دأهأر القضاء في وناب وغيرهأا، الشروط
ثم              فتيا في عليه لنتقادأه البلقيني العلم مان وأوذي القضاة، مان غيره عن ينب

عليه،            قرأت باليسير حدث وقد لبسها، على شيخنا ولماه بيضاء جندة ألبسه
سنة             الول ربيع عشري تاسع الجمعة ليلة في ماات حتى وأقعد مادة وتعلل

ماجاورة            بتربة النصر باب خارج ودأفن الغد مان عليه وصلى وخمسين ثمان
. وإيانا     الله رحمه زينب للست

657  . أخذ -         مامن الشافعي المقرىء المدابغي الفارقي علي بن الغني عبد
بسوق            ثم بالمدابغ وتكسب العفصي الشمس ثم تمرية بن التاج عن القراءات
    . سنة        رجب في ماات وأقرأ عصفور بسويقة حانوت في بالشهادأة ثم الحاجب

الهيثمي             الغني عبد الزين على شهد رأيته بل ًا كثير رأيته وقد وتسعين إحدى
. عليه          قراءته احتمال ماع ًا أدأب فكأنه بشيخنا ووصفه إجازة في

658.     . وخمسين -       سبع سنة ماات عمر بن عمار بن الغني عبد
.         . الفرج     أبي بن الرزاق عبد ابن في ماضى الفرج أبي بن الغني عبد

أحمد -            659 بن إبراهأيم بن ماحمد بن ماحمد الفضل أبي بن الغني عبد
       . الحجة     عشري سادأس الحد ليلة في ولد وجده أبوه التي المكي المرشدي

في            وهأو عياش ابن على وسمع وعرض المختار وحفظ وثلثين خمس سنة
. حي    وتسعين سبع سنة

 
القمني -             660 الزين العزيز عبد بن أحمد العباس أبي بن ماحمد بن الغني عبد

        . وسبعمائة   وثمانين اثنتين سنة صفر ثاني في ولد الشافعي القاهأري ثم
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وتسعين           ست سنة في وعرض النحو، وألفية والتنبيه والعمدة القرآن وحفظ
القمني          والزين الدمايري والكمال الملقن وابن البناسي على بعدهأا فما

عن           وأخذ ًا يسير واشتغل واللفية، بالعمدة سنده الدمايري له وكتب وأجازوه،
في          شيخنا ولزم آخرين؛ في العراقي والولي والبرمااوي القمني الزين

شيخنا           وصاهأر ًا؛ دأهأر بالشهادأة وتكسب الباري، فتح عنه وكتب وغيرهأا الماالي
. لي            وأجاز شيخنا على بقراءتي سمع ًا خير وكان آمانة؛ ابنته على الرشيدي

. وإيانا       الله رحمه وستين سبع سنة ماات
ماحمد -              661 بن ماقدم بن نعيم بن عثمان بن أحمد بن ماحمد بن الغني عبد

عبد            العز أخو المالكي القاهأري الصل البساطي الشمس بن ماحمد أبو الزين
          . كنف  في بها ونشأ بالقاهأرة، وثمانمائة ست سنة ًا تقريب ولد الماضي العزيز

نصف          ونحو الفرعي الحاجب ابن ونصف والرسالة القرآن فحفظ أبيه
ًا            بحث عنه وأخذ أبيه على وعرض النحو ألفية وجميع خليل للشيخ المختصر

مان            جمع بقراءة وغيرهأا العقليات في دأروسه مان ًا كثير وحضر الرسالة جميع
الشرف          عن فقط الفقه وأخذ الحديث عليه وسمع كالبناسي الساطين

القسم           كأبي وغيرهأما المغربيين الله عبد وأبي التجاني ماحمد ابن عيسى
بن             والبدر النحو ألفية في وكذا الفرعي الحاجب ابن في عليه قرأ النويري

الجمال         على وسمع المتأخرين؛ مان وغيرهأم السنباطي والولوي التنسي
القانبيهية          في دأروسه وحضر العراقي والولي الكويك بن والشرف الحنبلي

وكان              عنه بالرغبة به أماره ماات فلما بها الطلبة أحد كان لكونه بها وأمااليه
الولي             وكذا ًا قاضي البلقيني الجلل كان حين القلعة ماجالس في أبيه ماع يحضر

مان          دأون يعني والسيوطي والمناوي والسفطي القاياتي ثم والعلمي وشيخنا
توالي           مان والنصف الحلية بعض بالقاهأرة شيخنا على سمعه وماما عداهأم،
في           أبيه وعلى فيهما أماله ماا وحلب وبدماشق الشافعي بمقام التأنيس

ثمانيات          الحنبلي الجمال وعلى الديسطي والشرف اللبان ابن بقراءة البخاري
ابن              استدعاء في ماعها أجاز ومان الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له وأجاز النجيب؛

شرح             بعض نفسه رضوان مان سمع بل بخطه رضوان الزين أثبته كما ماوسى
حلب           إلى السلطاني الركاب في والده ماع وسافر للطحاوي؛ الثار ماعاني

الشرف             ماع والثانية ًا نظّاما ططر كان حين المؤيد بن المظّفر ماع الولى مارتي
سنة             في وحج وغيره، مااجه ابن في الحلبي البرهأان على فيها وسمع برسباي

ماشيخة            في بعده واستقر ماعه فرجع فيها ًا ماجاور أبوه وكان وثلثين أربع
جهاته            مان غيرهأا وفي بها والسماع الظّاهأر بن فرج الناصرية بالتربة الصوفية

فمن             وثلثين ثلث سنة أبيه عن القضاء في وناب القمحية، تدريس مان كالربع
استقر             فلما بمنزله النجماع ماع حريز بن السراج عن يكثر لم ولكنه بعده

ذلك           في وحظّه بالقسم الركراكي زاوية تجاه ًا ماجلس وابتكر باشر اللقاني
وعدم             ولده وقبح تخيله لشدة ًا وتواضع وأصلً فضلً دأونه هأو مان عن ماتأخر

الطلبة            بعض عنه أخذ وحدث وغيرهأا، للجرة الدور بعض أنشأ وقد دأربته؛
في            وأيدته ماسائل عدة في كلماه وسمعت الثمانيات بعض ًا قديم عليه وقرأت

ثم              ذاك ماوت بعد له صغير لولد استجازني بل إلي التردأدأ مان وأكثر بعضها
. يرقبونه            فالمراقبون له ولد ل وصار وتسعين سبع سنة طاعون في أثكله

قريب -           662 الخانكي ثم الجوجري الزين أحمد بن ماحمد بن الغني عبد
أنشأهأا         التي المدرسة وصاحب ابنته وزوج الشهير الجوجري الشمس
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قبلها.             التي في حجه بعد وتسعين أربع سنة في مانها ًا مارار جاور بالخانكاه
وماما             فيسمع ماعي يجلس وكان أربع، سنة دأخول قبل فمات أخوه ماعه وكان

زوجته           ومااتت خمس سنة وتخلف يحيى ولده بقراءة الحكام عمدة سمعه
عن              الناشئة ثروته ماع بمكان الماساك في وهأو مانها، له ابنة ماع إليها المشار

إلى             أبيه ماع عودأه بعد الولد ماات ثم ذلك وغير وتجارته الدواليب إدأارته
. حرصه    يمت ولم الخانقاه

 
النصاري -            663 الزين سليمان بن ماحمودأ بن حاماد بن ماحمد بن الغني عبد

    . عشرة      خمس سنة ولد القصاص بابن ويعرف الشافعي المقرىء القاهأري
القرآن          فحفظ ونشأ الخرق باب مان المرادأنيين بحدرة ًا تقريب وثمانمائة

عبد          الزين على ًا وجمع ًا إفرادأ بالسبع فتل بالقراءات واعتنى والشاطبيتين
على            الزاوي للشهاب ًا رفيق ثم جعفر وأبي ويعقوب لخلف وكذا الهيثمي الغني

مانه            ًا جانب تل وكذا بالعشر القرآن آخر إلى الفيل سورة السكندري الشهاب
عياش              بن الزين على بمكة عمران آل آخر إلى قرأ بل رضوان الزين على

الله            أحيا له وقال طاهأر الزين على فقط لقمان لسورة والبتداء وبالوقف
نزول              عند إل ونحوه الجوق قراء تمطيط يزول ل والله السنة أحييت كما قلبك

حسن           البدر على حل المنهاج وقرأ الكركي البرهأان على واليسير عيسى،
وحضر          وغيرهأم والجوجري الزبيري قاسم على والعربية الفقه وفي العرج

الختوم             في رياسة قرأ بل واحد غير عند السباع لقراءة وطاف ماجالس عندي
بجاماعه             اليتام تعليم في الجيعان بن العلم به واستقر مارة؛ غير وحج ونحوهأا،

. ًا            كثير ًا شيئ له فأتلف ولد له نشأ لكن وتمول به والمااماة بالبركة
الماضي -           664 العقادأ الحريري القاهأري الرحمن عبد بن ماحمد بن الغني عبد

         . في   يتكسب ًا حنبلي وكان والعمدة القرآن حفظ مابارك شيخ الرحمن عبد ابنه
بمنزلي           وهأو مانه سمعت وغيره، المناوي الشرف على وسمع الحرير، صناعة
وثمانين             سبع سنة القعدة ذي في وماات العوام؛ طريقة على نظّمه مان أشياء

. الثمانين    دأون عن وثمانمائة
القاهأري -             665 ثم الشليمي الزين الله عبد بن عمر بن ماحمد بن الغني عبد

         . وقرأ  الغربية مان باشليم وثمانمائة عشرين سنة ًا تقريب ولد الشافعي الزهأري
الفقيه             عند بها فأكمله القاهأرة إلى أخيه ماع وانتقل واشتغل القرآن بعض بها

المنهاج           حفظ ثم بالمنصورية ًا تاما به وصلى الشافعي ماقام إماام حمزة
على           الفقه في واشتغل جماعة على وعرض النحو، وألفية والصل الفرعي
وفي          الشمني على النحو وفي وجماعة والونائي والقاياتي السبكي الشرف

ولزماهما          البشيطي الشهاب على العروض وفي المجدي ابن على الفرائض
تكمل             لم حياتهما في الفرائض في أرجوزة وعمل مانهما، كل له أذن حتى

سعيد          صوفية في وتنزل وطائفة؛ وشيخنا الزركشي الزين على وسمع
ماما            ًا قديم عنه كتبت ماتعفف قانع فقير خير فاضل وهأو وغيرهأا؛ السعداء

 : قوله          بالمنكوتمرية جلوسه بمحل ولصقا ماحنته أيام شيخنا به خاطب
بمكرهأم إليك يصلوا ولن كلمارادأهأـم فيك العداء يبلغ لن

ّلهعلـيهـم بالولء البشارة فلك في كيدهأم يجعل فال
 نحرهأم
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. به           اماتدحني ماما ذلك وبعض الكثير نظّمه مان وغيره ماعجمه وفي
القليوبي -             666 ماحمد أبو الزين الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الغني عبد

بن           الشهاب خال بالقباني ويعرف ماكة نزيل التاجر الشافعي القاهأري الصل
        . ونشأ    بالقاهأرة وثمانمائة ثلث أو اثنتين سنة ولد فاطمة أماه الماضي، خبطة

ابنه            فاشتغل الفضلء مان الطويل بابن ويعرف والده وكان القرآن، فحفظ بها
وغاب             العجم بلدأ فدخل هأرماز بلدأ إلى وسافر عشرين سنة في وحج ًا، يسير

دأخل             وفيها وعشرين خمس سنة في ماكة إلى عادأ ثم سنين خمس هأناك
القاهأرة              إلى رجع ثم وعشرين سبع سنة أواخر في ماكة إلى عادأ ثم القاهأرة

مانها               يخرج ولم فقطنها ثلثين سنة أواخر في ماكة إلى عادأ ثم تليها التي في
في              بمنى أنشأ بل ًا دأور بمكة وابتنى تجارته في له وبورك النبوية، المدينة إلى

    . بدون         لورثته صار ثم كرسون ابن وبين بينه سبيلًشركة وأربعين سبع سنة
للعلماء           ًا ماتودأدأ وأهأله الخير في ًا ماحب ًا ماتواضع ًا ساكن ًا خير وكان شريك،

    . ضحى         في فجأة ماات التلوة كثير الله لكتاب ًا حافظّ لهم البر كثير والصالحين
صلة            بعد عليه وصلى بمكة وستين تسع سنة شعبان سادأس الربعاء يوم

كثرت            وقد ًا وأولدأ عريضة تركة وخلف بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند العصر
 . وإيانا           الله رحمه كان الرجل ونعم الولى المجاورة في له ماخالطتي

عبد -              667 أبو والتقي الزين علي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الغني عبد
عم          الشافعي القرافي القاهأري الصل السمنودأي الخزرجي ماحمد وأبو القادأر

في              شهر وربما تمرية بابن ويعرف التي بكر أبي بن ماحمد التاج القراء شيخ
    . سنة        أواخر في ولد اقاماته ماحل التربة صاحب باسم القباعي بابن القرافة

القراءات          وأخذ القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين تسع
المشيب            بن خليل والغرس الماام البلبيسي الفخر عمر التاج أخيه لبن ًا رفيق

أخيه           صحبة وحج وغيره، المنهاج في واشتغل وآخرين الناصح بن والنور
الختم          وحضر البخاري صحيح النشاوري العفيف على بمكة وسمعا ًا ماجاور

التنوخي           على القاهأرة بعد وسمع وأجاز المايوطي؛ إبراهأيم إسحق أبو الجمال
بعض            عنه أخذ بل عليه سمعت الفضلء مانه سمع وحدث وغيره، المنهاج

  . في           ماات الناس عن مانعزلً ًا خير وكان للفن؛ ًا تارك كونه ماع القراءات القراء
. وإيانا       الله رحمه وخمسين سبع سنة صفر

       . الغني       عبد وكأنه عزم ابن بخط كذا البساطي يوسف بن ماحمد بن الغني عبد
.     .     . إبراهأيم      ابن في ماضى الهيصم بن الغني عبد عثمان بن أحمد بن ماحمد ابن

668     . عبد -        ووالد المماليك كتاب أحد الشرف بن الفخر يعقوب بن الغني عبد
بابن          والمعروفين ماحالهم في المذكورين وحمزة الله ونصر ويحيى الكريم

. أبيهم    لقب تصغير فخيرة
القاهأري -           669 الهيثمي الزين مارتضى بن أحمد بن يوسف بن الغني عبد

          . ونشأ  بالقاهأرة قبلها التي أو وثمانمائة ثلث سنة في ولد المقرىء الشافعي
يقرأ               لم فإنه نافع عدا ماا للسبع الزراتيتي ابن على به وتل القرآن فحفظ بها

حفظّه             مان للشاطبيتين عليه سردأه ماع هأداهأم عليك ليس قوله إلى إل مانها
ماع          القلقشندي والعلء العفصي الشمس بقراءة عشرة للربع عليه وسماعه

القلنسي          العز لبي والرشادأ النحوي الطاهأري لبي والعنوان للتيسير سماعه
وغيرهأا           القاصح لبن والمصطلح الجندي بن أيدغدي بن بكر لبي والبستان

للسبع             عليه تل شيخ أول الزراتيتي ابن أعنى وكان تمرية، ابن التاج بقراءة
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المسلسلت           بعض عليه وسمع البقرة آخر على للعشر الجزري ابن وعلى
بتماماها          للسبع الكركي والبرهأان الحريري البوصيري آدأم ابن وعلى وغيرهأا

ًا             أيض وحفظ فقط، المفلحون إلى لكن حج حين عياش ابن الزين على وكذا
فيما          وسمع ًا يسير والعربية الفقه في واشتغل والملحة والتنبيه الشاطبية
الصحابة            ناظر وابن الطحان ابن على سمع وكذا الشاماي الشمس عن بلغني
عنه           فأخذ ًا قديم للقراء وتصدى البغدادأي البدر بحضرة بردأس بن والعلء

والشمس         القسطلني والشهاب المؤيدية إماام حسن البدر مانهم جماعة
البتداء           في عليه قرأ مامن وكنت الخميمي الدين وناصر المصري الحجاري

ًا            خصوص غيره تنقيص مان اكثاره ماع لكن الفن بهذا واشتهر الروايات؛ بعض
أن                ماع هأذا غيره على يقرأ أنه يعلمه مان يقرىء ل أنه بحيث فنه أبناء مان

المقرئين            بهجة وله أشهر الفضلء بين وكونه أكثر ينتقصه مان ببعض النتفاع
  . في          ماات التجويد في ًا ماتقدما وكان والتنوين الساكنة النون أحكام ماعرفة في

جمع             في الغد مان عليه وصلى وثمانين ست سنة شعبان ثامان السبت يوم
. وإيانا      عنه وعفا الله رحمه ماتوسط

سمع -            670 مامن الخياط ًا سكن الحسيني اللطيف عبد بن يوسف بن الغني عبد
. بالقاهأرة  ماني

671 . مامن -            بجده ويعرف المنزلي الدين زين يس بن يوسف بن الغني عبد
   .     . تاج        الغني عبد الرزاق عبد ابن في الفرج أبي بن الغني عبد ًا أيض ماني سمع

.        . مااجد      بن شاكر بن اللطيف عبد هأو الملك عبد والد الجيعان ابن الدين
.     . إبراهأيم    أبيه اسم فيمن الهيصم بن الغني عبد

في -            672 ورغبة خير فيه كان ومامن ماكة نزيل المصري الحريري الغني عبد
. وتسعين.        اثنتين سنة المحرم في بها ماات الزيارة

قرب -    -        673 بالساحل بلدة مايم ثم والجيم اللم بفتح اللجمي الغني عبد
الله -           وعبد الزعبي ويعقوب الغبريني عيسى عن أخذ مامن التونسي سفاقس

التاماة           الخبرة ماع المذهأب في وتقدم آخرين في الشماع وأحمد الباجي
 . أفادأنيه          نظّرائه عن الدنيا في وتأخره تقلله ومازيد الصولية القرافي بتصانيف

.     . عنه         أخذ مامن وهأو الستين بعد ًا تقريب ماات انه وقال الركب قاضي صاحبنا
 

مان -          -    674 بالقرب للماية نسبة اللماي القسم أبي بن الله عبد بن الفتاح عبد
السلم -           عبد بن ماحمد القاضي عند اشتغل مامن الشافعي الناشري زبيد

وأثنى             له وكتبت المسلسل ماني وسمع وتسعين سبع سنة في فحج ماكة وقدم
. عارف            فاضل نبيه صالح رجل الطلبة أفضل مان فقيه بأنه حمزة عليه

الشهير -           675 الكبير القدوة الشيخ بن إبراهأيم القدوة الشيخ بن القادأر عبد
  . كما           ولد الشافعي الدماشقي الصل الموصلي بكر أبي بن ماحمد بن بكر أبي

وثلثيات          الصحيح وسمع وسبعمائة وثمانين ثمان سنة في بخطه قرأته
ثمان             سنة في النبوية بالمدينة ولقي الهادأي عبد ابن ابنة عائشة على الدارماي

وكان            والده؛ وخلف وحدث عليه فسمع المغربي ماحمد الله عبد أبا وثمانمائة
رحمه             وستين اثنتين سنة المحرم مانتصف في وماات لي أجاز الناس خيار مان

. وإيانا  الله
البرهأان -           676 بن المحيوي إبراهأيم بن حسن بن إبراهأيم بن القادأر عبد

حسن         البدر شقيقه الماضي التاجر الشافعي القاهأري الصل المناوي
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     . الفقيه       عند القرآن فقرأ نشأ علبة تصغير عليبة بابن كهما ويعرف ووالدهأما
وتعانى           آخرون؛ باستدعاء له وأجاز جماعة على وسمع وغيره الغمري حسن

وافتك          فاكرماوه الفرنج وأسره وغيرهأا لمكة وسافر فيها، فسعد التجارة
اسكندرية            تاجر السلطان به استقر حتى يترقى زال ول وعادأ فأطلقوه نفسه

الهدايا             لهم وجلبه يده لطول دأونهم فمن الكبار به وثق الفتراض في وتوسع
تحته            ومااتت ًا؛ جد ذلك في وتوسعه الفقراء مان لغيرهأم الحسان ماع والتجف

تسعين             سنة شوال عشري سابع في وماات طائلة؛ دأنيا مانهن ناله نساء عدة
. قاربها            أو الخمسين جاز وأظنه الله رحمهما أماه قبر بجوار ودأفن باسكندرية

المحلي -           677 الفتوح أبو الدين ماحيي سليمان بن إبراهأيم بن القادأر عبد
      . بالمحلة،    وثمانمائة وثلثين خمس سنة ولد السفيه بابن ويعرف الشافعي

لي            وقال ذلك وغير النحو وألفية الجواماع وجمع والبهجة القرآن فحفظ ونشأ
في            كتيلة بن الشمس ولزم أعلم، فالله الفرعي المنهاج حفظ أنه مارة

بل            الفقه في البلقيني العلم عن فأخذ القاهأرة وقدم وأصوله، والفقه العربية
زكريا            والزين البلقيني السعدات أبي البدر قريبه وعن الشفا في عليه قرأ

للحريري         الغواص ودأرة الشذور ونظّم العربية في وتميز والجوجري،
والولوي           وزكريا السعادأات أبو له وقرضه سعادأ بانت شرح وكذا وشرحهما

ولزماني          ًا يسير للبقاعي وتردأدأ وغيره الصول في وشارك وكاتبه السيوطي
سوى           له وكتبت الدروس مان ًا كثير وحضر وغيرهأا؛ السيرة قراءة في

وقرأ           الطريني بالجاماع بلده في وخطب حسنة، اجازة إليه المشار التقريض
وكذا             بعده فمن كميل بن الصلح عن القضاء في وناب العاماة، على البخاري
        . ماع   ذلك كل ودأماياط، اسكندرية ودأخل ًا مارار وحج المكيني الصلح استنابه

ووسائل           وفضائل عيال وكثرة فاقة ومازيد وانطراح عشرة ولطافة روح خفة
 : بها            انقطاعه طال بشقيقة مارض وقد قوله مانه عنه كتبت حسن نظّم

مان يا الضعفاء راحم يا
فضـلـه

بالمواهأب الخلئق عم
والـكـرم

قد لديك به استجار ومانماـحـمـد بالنـبـي سألتك إني
اعتصـم

اعتراني ماا تكشف أدأعوكوبـقـربـه وبـجـاهأـه فبحقه
 ألم مان

سلماك ماع صلتك واجعل
ًا دأائمـ

في الشريفة حضرته لجناب
النعم

 : بقوله   اماتدحني بل
الشعـراء مادحة مايدان هأولطيف ماعنى فيه النفس كرم
ًا تكن إن ًا تكن أوهأـذا فدونك ماادأح السخاء فغير هأاجي

. ًا             كثير وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه وأخبرني الخطب بعض أنشأ وكذا
678. دأماشق -            نزيل الصباغ المصري الوهأاب عبد بن إبراهأيم بن القادأر عبد

. بمكة    ماني سمع مامن
القاهأري -           679 البرهأان بن الدين ماحيي علي بن إبراهأيم بن القادأر عبد

   . بالفقه        اشتغل مامن الفوال بابن كهو ويعرف أبوه الماضي المقرىء المالكي
إقراء             في شاركه بل الجوق في أبيه ماع وقرأ ونسخ وفهم قليلً والعربية

أخذ            بل المسندين بعض على قرأ وربما التصوفات بعض في وتنزل البناء،
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. به     بأس ول ًا يسير  عني
بن -             680 الله عبد بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم بن الباني القادأر عبد

الشهاب          سبط الصالحي الدماشقي الصل الرماوي الزكي بن الصلح يوسف
     . وثلثين         خمس سنة في ولد عمر أبي بن أحمد بن ماحمد السيف بن أحمد

والبرزالي          والمزي الكمال ابنة وزينب لماه جده على وأحضر وسبعمائة
بن               يوسف بن وماحمد الرضى بن ماحمد بن بكر وأبي تمام بن أحمد بن وماحمد

عبد              بن أحمد بن بكر أبي بن وماحمد الغسولي الزهأر أبي بن وماحمد دأوالة
ابن             ابنة زينب مانهم آخرين في المقدسي حازم بن ماحمد بن وأحمد الدائم

المز            ابنة وحبيبة المقدسية على البدر بن أحمد ابنة العرب وست الخباز
وماما              العز ابنة فاطمة أختها على وأسمع عمر أبي بن الله عبد بن إبراهأيم
وماما            عمار بن لهشام والمبعث أيوب وجزء ماسهر أبي نسخة عليها سمعه

وابن             الرضى ابن إل ذكر مان جميع وعلى ماوافقاتها الكمال أبيه على حضره
وحدث            عرفة، ابن وجزء ًا شيخ وعشرين أربعة تتمة ماع العرب وست حازم

البي           الموفق رفيقه وسمع المراكشي ماوسى وابن شيخنا عليه قرأ بالكثير
        . مان     وكان وعشرين أربع سنة شوال في ماات وتفردأ وعمر زيد بن والشهاب

. وإيانا          الله رحمه عقودأه في المقريزي وذكره وصلح، خير بيت
681    . مامن -        الشافعية فضلء مان الماام بابن ويعرف إبراهأيم بن القادأر عبد

بن              السعد على قرأ بل ولزماه الباماي عن ثم ونحوه البلقيني ابن عن أخذ
. المقاماات          ويستحضر قاعات بالسبع يسكن فاضلً وكان الحديث، في الديري

. وتسعين       ثلث سنة رجب في بالبيمارستان ماات
682. أبوه -             الماضي الدماشقي الله عبد بن إسماعيل بن أحمد بن القادأر عبد

. بمكة    ماني سمع مامن
الباسطية -          683 نزيل الشافعي الدماشقي إسماعيل بن أحمد بن القادأر عبد

ًا            ماؤذن كان لماه جده لكون بالمؤذن بلده في ويعرف وإمااماها القاهأرة مان
       . في       به وتل القرآن فحفظ ونشأ ولد إليه بعد صارت ثم أماية بني بجاماع

عند            فيه وحضر المنهاج وغالب القدسي بن وإبراهأيم الخدر ابن على القراءات
قاضي            بن والبدر خطاب الزين وشيخهما التقي وأخيه عجلون قاضي بن النجم

السميساطية،           نزيل الصفدي القادأر بعبد الفقه في انتفاعه جل وكان شهبة
النحو          في واشتغل البصروي المحب على والرشادأ المنهاج فرائض وقرأ

ابن             شيوخه مان بل حاجي مال الصرف في عنه أخذ ومامن وغيرهأما والصرف
تركه             بعد القاهأرة ماعه وقدم الحنفي، عبد وابن الماام بن الفضل وأبو المعتمد

فلزم            بالذان وظيفه عن ونزوله البرانية بالشاماية التصوف مان ماعه كان ماا
الفرائض           أخذ وكذا ًا وسماع قراءة وغيرهأا والحديث وأصوله الفقه في الباماي

البدر          عن ونحوهأما والميقات والحساب شعبان بن الزين عن والحساب
الوقت          لفضلء وتردأدأ العرج حسن عن الفقه ماع والفرائض الماردأاني

الخير           وأبي والكوراني قاسم وابن شريف أبي بن والكمال والبكري كالبناسي
والمنطق           والعربية والصلين الفقه وفي السيوطي وابن الوقادأ وخلد الفرا بن

ثم          والصحيح العراقي ألفية الديمي على وقرأ والتصوف والبيان والمعاني
ًا          تصوف المزهأرية في وتنزل وغيرهأما، والبخاري اللفية شرح في لزماني

عبد             ابن ثم الشحنة ابن بني وأقرأ الباسطية إمااماة في وناب سبع وقراءة
الباسط.
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الزين -             684 علي بن أحمد بن بكر أبي بن أحمد الشهاب بن القادأر عبد
ويعرف           ماحمد المحب وأخوه أحمد ابنه والتي أبوه الماضي الحلبي الحموي

         . وصاهأر   وجواليها، جيشها ونظّر بحلب السر كتابة ولي مامن الرسام بابن كهو
ول            الكثيرة الديون يتحمل حركاته في ماخمولً وكان ابنته، على البلقيني العلم

.        . أخيه     بعد وستين بضع سنة بحماة ماات طائل على ولياته في يحصل
الرمالي -             685 رسلن بن علي بن حسن بن حسين بن أحمد بن القادأر عبد

      . ربيع      عاشر الخميس ليلة في ولد رسلن بابن ويعرف أبوه الماضي الشافعي
باستدعاء            العلئي بن الخير أبو له وأجاز وسبعمائة وتسعين خمس سنة الول

كراسة            وأعطاه شيخنا بمجلس بسنين والده ماوت بعد رأيته ًا خير وكان أبيه،
ليلحق             وتصنيفه دأاودأ أبي بشرح تتعلق أشياء عن فيها يسأل أرسل والده كان

     . ست        سنة أوائل في ماات لمااكنها اهأتدى إن فعل أظنه وماا بأمااكنه ذلك
. وإيانا     الله رحمه ًا ظن وخمسين

 
نزيل -            686 الصعيدي الذروي العلوي إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد بن القادأر عبد

  . قرأ          مامن نشوان بابن بلده في ويعرف الزهأر جاماع مان الجبرت رواق
صغار          عليه وقرأ قليلً، واشتغل الديمي على وغيرهأما وماسلم البخاري

ومامن             له شيخ ل يقال فيما كونه ماع والعربية والفرائض الفقه في المبتدئين
الصحاح            يلتبس فيما يراجع وكان الخلق ماكارم ماعه قابل أنه لي قال

رأيته             وقد اعتقادأ؛ فيه ولجماعة يتأهأل لم ًا جد فقير وهأو الله، فتح للجوهأري
. حي            وهأو بعدهأا التي ماصرفي وفارقت وتسعين خمس سنة في عليه عرض

الشهاب -             687 بن المحيوي علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن القادأر عبد
ويعرف          وأبوهأما الماضي الغني عبد أخو المالكي المصري الصل الدمايري

         . بالقاهأرة   وثمانمائة وعشرين أربع سنة الثانية جمادأى في ولد تقي بابن كأبيه
. العربية            في وكتابه بل والصلي الفرعي الحاجب وابن القرآن فحفظ بها ونشأ

له            وأذن النويري القسم وأبي وطاهأر عبادأة الزينين على الفقه في واشتغل
فيها           وتميز العقلية العلوم مان وغيرهأا والعربية الصلين في الكافياجي ولزم

عن            القضاء في وناب الحنفي، الخوندار بن بالسيف ذلك في انتفع وكذا
بيت            وزار ًا أشهر ثانيتهما في جاور مارتين وحج بعده، فمن السنباطي الولوي

في           استقر بل الفتيا على وكتب والبراعة بالفضيلة إليه وأشير المقدس
مان            ثم مان وتقلل حريز بن الحسام ماوت بعد بالشيخونية المالكية تدريس

وغيره             تدريس مان أبيهما عن لخيه شركة تلقاه ماا ماباشرة ماع الحكام تعاطى
زكريا            الزيني بتعيين اللقاني البرهأان صرف بعد الكبر القضاء ولي أن إلى

الدولة              أرباب ماع النخفاض في وزادأ النيابة في حاله م أحسن فيه حاله وكان
والسنهوري            عمار بن سهل أبو ماات أياماه وفي ماعهم الشهاماة وطرح ونحوهأم

تدريس            في ثانيهما ولد وعن الصالح تدريس في أولهما ولد عن فناب
الناس            وتحدث النيابة ماعلوم في وشاحح بها استقلله رام كان بل البرقوقية

بينهما             الفرق ولكن ًا ماجان المؤيدية في المخلطة ابن عن ناب اللقاني كون في
ويصدر             ويبرز يهذي بسببه صار عارض له عرض وكذا ظاهأر الفقه في ًا خصوص

بعض             الشافعي وعين الولية عن يتزحزع أن كادأ بحيث ماثله ينقص ماا مانه
مارة            مانه العارض تكرر ماع لذلك السلطان يلتفت فلم للقضاء المالكية نواب

تعاطى             مامن العراض ذلك سبب أن لظّنه إليه احسانه ترادأف بل أخرى بعد
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            .. الحجة  ذي عشر ثامان في بالسهال ًا يوما عشر بضعة تعلل بعد ماات يلئمه ماا
وعفا             الله رحمه سكنها بمحل أبيه عند الغد مان ودأفن وتسعين خمس سنة

عنه.
ويعرف -            688 أبوه الماضي المدني حمزة بن ماحمد بن أحمد بن القادأر عبد

. بالمدينة.     ماني سمع مامن بالحجار
الدين -             689 ماحيي الله عبد بن ماحمد الفضل أبي بن أحمد بن القادأر عبد

     . الجمعة       ليلة في بها ماات ماحمد الجمال أخوه التي المكي الصل الحرازي
باب             عند الصبح بعد عليه وصلى وثمانين خمس سنة الحجة ذي عشري ثالث

       . الفقراء     عامال ربما ًا فقير ًا ماتقشف ًا مابارك وكان بالمعلة أهأله عند ودأفن الكعبة
. مانهم         البيوت أهأل بعض يتفقد كان وإن يبس ماع

.       . إبراهأيم        بن ماحمد جده فيمن ماضى نشوان بن ماحمد بن أحمد بن القادأر عبد
690. الشراف -            لنقيب والده البردأدأار الجرماكي ماحمد بن أحمد بن القادأر عبد

. بالقاهأرة    ماني سمع مامن
الزهأري -           691 القاهأري الصل الصندلي ماحمد بن أحمد الشيخ بن القادأر عبد

          . شعبان  عشر سادأس الجمعة يوم في الربعين جاز وقد ماات أبوه الماضي
فانهار            الصحراء مان رمال لحضار تراب ماع توجه فإنه فجأة ثمانين سنة

تعب              في كان أنه ماع ًا كثير أبوه وتألم بالزهأر الغد مان عليهما وصلى عليهما،
. الجنة          الله عوضهما الديون مان يتحمله كان ماا كثرة بسبب

692.     . بالقاهأرة -        ماني سمع مامن المدابغي ماحمد بن أحمد بن القادأر عبد
بن -             693 البركات أبو الدين ماحيي الولد الدين عز بن أحمد بن القادأر عبد

       . سنة    الثاني ربيع في المنهاج على عرض والده الخياط المناوي الشهابي
تسعين.

الزين -              694 أحمد بن المنعم عبد بن أحمد بن يعقوب بن أحمد بن القادأر عبد
المحب          وشقيق العراقي الزين سبط القاهأري الصل الطفيحي الشهاب ابن

      . وحج       أبويه، كنف في نشأ مامن يعقوب بابن كأبيه ويعرف الرحيم وعبد ماحمد
وتأخر            الجهات في وتنزل جماعة؛ له وأجاز وغيره شيخنا عن الحديث وسمع

ماا            لتعاطيه ينسب وربما وحده ًا طور لكونه والمرتبة الوجودأ في أخويه عن
. ذلك  اقتضى

 
695     . ببعض -       ويلم الطلبة يزاحم مامن الغزولي البقا أبي بن القادأر عبد

في            سيما بي الجتماع مان وأكثر وغيرهأا الصرغتمشية في وتنزل بل المسائل
التراك           مان ًا كثير يخالط بل ذلك على يقتصر ولم والدروس المجاورة

في            وسافر الفريقين، مان طائل على يحصل ولم الجمالي وتنبك قرا كبرسباي
. فيها           المحمل أماير ثانيهما حمل على ًا ماتكلم وتسعين سبع سنة البحر

696   . ماني -          سمع مامن المكي الطنبداوي أحمد بن بكر أبي بن القادأر عبد
بمكة.

القاهأري -           697 ثم الدمااصي المحيوي خضر بن بكر أبي بن القادأر عبد
    . وأربعين      اثنتين سنة ولد بالدمااصي ويعرف كان المؤيدية بواب الشافعي

فيه           وتخرج النظّم وتعانى العربية في وقرأ ًا يسير واشتغل ًا تقريب وثمانمائة
تسع             سنة القعدة ذي في وسمعته الحجاري له أذن ثم ماباركشاه بن بالشهاب

 : نظّمه    مان ينشد وستين
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ذا الطفال ماكتب في نادأيت
هأيف

بالسقام فؤادأي أضنى
والـبـين

فقال الماضي لي حبيبي جردأ
وقد

ّله باسم التبسم أبدى مان ال
عينـي

عليه            أقبل وقد فأطال البدري ماجموع وقرض المنصوري كالشهاب جماعة ماع وتطارح
بخاطره             فلئق اقترحه ماخا وعمل العفريت ابن له الملحن علمه أعجبه حين السلطان

 : ذلك         ومان تربته في ونزله وكسوة بدراهأم إليه وأحسن
نخاف ماما أمانااللطاف خفي يا

بكر -                698 أبي بن الملك عبد بن بكر أبي بن علي بن بكر أبي بن القادأر عبد
بن            علي عم وابن خديجة أخو الحنبلي الصالحي المقدسي الحق عبد ابن

   . ثلث    -     سنة ولد ماهملة وراء الكاف بضم بالكوري ويعرف التيين غازي
فكتب           البخاري صحيح الصامات المحب مان سمع أنه وذكر وسبعمائة وستين

. ًا       ظن الخمسين قبل وماات أصحابنا بعض عنه
أخيه -           -    699 في نسبه وباقي بكر أبي بن علي بن بكر أبي بن القادأر عبد

سعد -          والد الحنبلي القاهأري المحلي الصل البلبيسي البكري الزين ماحمد
         . وسبعمائة   وتسعين ست سنة القعدة ذي سلخ في ولد التي ماحمد الدين

المجد            أبي وابن والهيثمي العراقي على الثانية في فأحضره أبوه به واعتنى
السيوطي           قاسم بن وماحمد الكويك بن الشرف على بنفسه وسمع والتنوخي،

كتابة           ولي أخته زوج صهره ماات فلما بالمباشرة واشتغل كشيخنا، وغيرهأما
حادأي             في بيوماين إليه المشار أخيه عقب ماات حتى فيها فأقام عوضه العليق
بهاء             حارة برأس الذي المسجد جددأ أن بعد وأربعين ست سنة شعبان عشر

بجاماع            وآخره النهار أول ًا سبع ورتب بجواره حسنة ًا دأار له وابتنى الدين
. عنه        وعفا الله رحمه مارة غير رأيته الحاكم

.      . جبريل    بن ماحمد ابن في جبريل بن القادأر عبد
الشرب -           700 في التاجر القاهأري القليوبي أحمد بن حسن بن القادأر عبد

المناوي          الشرف على وسمع بمكة والمجاورة للفقهاء المخالطة يكثر مامن
مان              سمع أنه يذكر وكان الجماعة خيار مان وهأو بمكة ماني سمع بل وغيره

          . عن   يقصر ول وتسعين إحدى سنة الثانية جمادأى في ماات ببعيد وليس شيخنا
السبعين.

الزهأري -           701 الصاني الجمال ماحمد بن عبيد بن حسن بن القادأر عبد
تذكر            أماه وكانت عقيل بابن كسلفه بلده في ويعرف ًا عبيد ويدعى الشافعي

  . القرآن          حفظ الصاني بعبيد وبالقاهأرة طالب، أبي بن لعقيل نسبة أنها له
بهما          وتميز زكريا والزيني الضرير الطنبداوي ماحمد الشيخ ولزم والمنهاج

الشهاب            ماع مار بل السيوطي الولوي عند حضر وكذا بالفضيلة إليه وأشير
غير             وحج العرج، حسن البدر عن أخذ ذلك وقبل كثيرة كتب على البشيهي

أباه               أقرأ أبيه لكون البرقي ابن سبط بقر بن بيبرس بن قاسم ولد وأقرأ مارة
ماا            ماعه يستصحب وكان وغيره الصر في لمكة الظّاهأري الجمال ماع وسافر

بل             الحكم أماين عمله القضاء في الزيني التسقر فلما ًا وإياب ًا ذهأاب فيه يتجر
طويلة           مادة بالترسيم واماتحن والضبط المعول وعليه والربط الحل إليه صار

حسبما           والوقاف والفقهاء الطلبة جهات على وزعه بما نفسه افتك ولكن
في              يشبك به استقر البرقي بن اليمن أبو ماات ولما آخر ماحل في بسطته
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بمكان           الظّاهأر التخلص على والقدرة الفضيلة في وهأو جهاته؛ في التكلم
العزيز               عبد وابن يعقوب ابن مان كل لموت قبله مان إليه يصل لم لما ووصل

وتزايد            ماكتوبة كانت بأشياء العلم فحاز عزه أيام في البلقيني السعادأات وأبي
كتمها. 

بابن -            702 ويعرف البخانقي القاهأري ثم الغمري علي بن حسن بن القادأر عبد
وشهاب.             أم مان وهأما ماحمد العابدين وزين ماحمد الدين جلل بنون له فقوسة

شافعي             الول أم مان والثلثة علي الحسن وأبو ماحمد الفتح وأبو أحمد الدين
في           يقرأ حنفي والرابع ًا حنبلي يكون عزماه والثاني الثالث وكذا المذهأب

. ًا      ماالكي كونه على عزم والخر القدوري
الشافعي -           703 القاهأري المحيوي عمر بن علي بن حسين بن القادأر عبد

       . وثمانمائة    وستين خمس سنة رجب في ولد ماغيزل بابن ويعرف الشاذلي
وعلى           المصنف ابن في السنهوري على وقرأ فاشتغل ونشأ السباغين بسويقة

البناسي          الزين وعلى ولزماه هأشم لبن التوضيح الماام الكركي البرهأاني
والديمي          والخيضري قاسم ابن وعلى الذكر ولقنه للغزالي الهداية بداية

الشمس            دأروس حضر بل الجوجري دأاودأ أبي ابن على طولون جاماع وخطيب
عنه           المناضلة في وبالغ السيوطي ابن الدين بجلل واختص وغيره الجوجري

تحصيل              في بها ينتفع كان التي كتبه وأذهأب ًا زمان عليه نفسه وقصر به والتنويه
أنه             يطمعه وصار البصائر أولي غير على شأنها يخفى التي تصانيفه مان جملة

لسوء               وتشاققا تنافرا ثم المرجع هأو يكون بل وكذا كذا له يفرر ًا قاضي عمل إذا
بعد           للتقريب شرحي قراءة في ولزماني كذبه؛ ماقدماات وظهور ذك عشرة
عيد          لتجفة وعلى للمنذري عاشوراء وجزء بشرطه للمسلسل ماني سماعه

الغراقي            السعودأ وأبي الشحنة بن المحب على وسمع ذلك وغير لزاهأر الفطر
بن           الغني عبد والزين للنسائي الكبرى السنن بعض عليه سمعه وماما

والعقبي         ًا كثير إليه وتردأدأ السنباطي والشمسين المشهدي والبهاء البساطي
القمصي         أحمد بن ماحمد والشمس البيجوري والشهاب السيوطي والولوي

مازهأر             بن والزين آخره إلى الترماذي جاماع في المدينة فضل مان عليه سمع
ماحمد             الله عبد أبي عن التائية وشرح التصوف وأخذ اللبيب، بشرى عليه سمع

شرح             في بالكتابة وتولع ذلك في به واغتبط القاهأرية نزيل المغربي عمر بن
به             ونوه ولزماه الفوي خلف الشيخ بن النجا بأبي اغتبط وكذا وغيره الملحة
وماع           الماام الكركي بالبرهأان اختصاصه وعظّم السيوطي ابن علي ماعه وكان

. به        الله لطف صابر فقير فهو كله ذلك
الماضي -           704 أحمد أخو الطائفي العراقي علي بن حسين بن القادأر عبد

. بالقاهأرة    ماني سمع مامن
705     . زهأرة -       ابن عن أخذ مامن الدماشقي الطرابلسي حمزة بن القادأر عبد

المااماة             عن أعرض ثم حلب نائب كونه حين لقانصوه أم شهبة، قاضي وابن
عند           يحضر ولفقره الترك بني بشعار الفضيلة تام وهأو الشام وقطن

المهملين.
706 . كان -            والده والخباز الجوق قراء أحد الحريري الزين خليل بن القادأر عبد

        . اثنتين     سنة الول ربيع في ببولق ًا غريق ماات الشعرية باب أهأل مان ًا كيس
البحر             في ماكة إلى للسفر تجهز أنه الغريب ومان أبويه حياة في وخمسين

غرق              أن يلبث فلم الغرق مان ًا خوف فرجع رؤيته هأالته الطور إلى وصل فلما
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    .     . بن      ماحمد ابن في الدهأانة بن القادأر عبد ورحمه عنه الله عفا النيل ببحر
راشد.

707. ماكة -          مان السلم بباب العطار سكيكر بن القادأر عبد
أحمد -           708 بن ماحمد الشمس سبط الذهأبي الجمالي شاهأين بن القادأر عبد

    . في         ًا راغب ًا خير كان لخيه ًا جمالي وانتسب التي البيري أحمد ابن ماحمد بن
ماع           ًا تبرع والقراءة والتقنع التكسب ماع الخير ماجالس وشهودأ الصالحين زيارة

ماات            وغيرهأا؛ الماالي في عندي الحضور أكثر مامن وهأو المشاهأد في القراءة
. الله          رحمه لذلك دأل رآه مانام بعد وثمانين بضع سنة

 
أحمد -            709 شقيق الشافعي الغزي شعبان بن علي بن شعبان بن القادأر عبد

      . وسبعين      إحدى سنة في ًا تقريب ولد شعبان بابن ويعرف الثلثة وأصغر وماحمد
والنحو           الحديث وألفية الجواماع وجمع الحاوي فحفظ بها ونشأ بغزة وثمانمائة

كالبرهأان           والقاهأرة المقدس وبيت ودأماشق بلده أهأل مان جماعة على وعرض
والحصنيين         والبكري والجوجري العبادأي عن وأخذ وكاتبه والبقاعي النصاري

وأخذ           والصلين العربية في بأخيه وانتفع وغيره الفقه في وغيرهأم والكافياجي
بعد           الرمالة قضاء وولي وغيره العروض في البصروي المحب عن بالشام

واستقر            مادة الشام بفيروز وأم قليلً فدام النابلسي يونس ابن الشهاب صرف
ثمان           سنة في وحج بغزة؛ قايتباي الشرف بمدرسة ماصحف قراءة في

ظهيرة             بن الفضل أبي بن الله عبد بالعفيف واختص تليها التي وجاور وتسعين
علي             قرأ كان بل الجماعة ماع وحضوره بي اجتماعه وكثر الباسط عبد والزيني

ومادح            الشعر نظّم وتعانى التقريب في ًا دأروس بالقاهأرة وثمانين تسع سنة في
 : النبوية         بالمدينة الكائن الحريق في ومانه واحد غير به

النبي حرم يحترق لم
لفاحـش

العـار دأهأاه ول عليه يخشى

الروافض أيدي لكنما
صافحت

النـار فطهرته الجدار ذاك

.      . شعبان     بن علي ابن في الفرضي شعبان بن القادأر عبد
القاهأري -          710 الصل المحرقي ماحمد الشرف بن صدقة بن القادأر عبد

الحاجة            ابنة الفضل أم وزوج الماضيين عباس وخادأم الرحيم عبد أخو الزهأري
         . شيخه   بعد وسلك ًا تقريب وثمانين خمس سنة في ولد الوالدة قريبة ماهجا
لزائري             نحوه أو ًا عدس أماا سبت كل في ويطبخ يدروز وصار الزوار طريق

بأدأنى            والتقنع نفسه على اليثار ماع بذلك فاشتهر المنوفي الله عبد الشيخ
البخاري             ختم ًا قديم سمع مامن وهأو وشبهه، هأذا مان تناقص في والحال جزء

وتسعين             ست سنة الول ربيع في ماات ثم مادة وتعلل القديمة، الظّاهأرية في
الطاعون            في مااتا ثم وأنثى ًا ذكر وخلف بخير وذكروه بالزهأر عليه وصلى

. وإيانا   الله رحمه
بن -               711 ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن القيوم الحي عبد بن القادأر عبد

أبي             والد الزبيدي القرشي المفاخر أبو الدين ماحيي ظهيرة بن عطية بن أحمد
         . إلى     وكتب وثمانمائة وعشرين ست سنة في بها ولد أهألها مان وأماه التي بكر

والتنبيه            القرآن حفظ وأنه أعلم فالله وعشرين إحدى سنة في أنه ابنه
الحصن           عدة باليمن الجزري ابن على وسمع الحديث وألفية الصلي والمنهاج
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النبوية            المدينة وزار ماوته؛ قبيل مانها ًا كثير لمكة وتردأدأ تأليفه مان الحصين
بن            السعادأات أبي وعلى الشفا الشوائطي على ماكة قدمااته بعض في وقرأ

بقراءة           الروضة ماختصر الروض في عنده حضر بل للمنذري الترغيب ظهيرة
على            التكلم وولي بعضه أو اليضاح كتابه الناشري الطيب على وبزبيد ولده

وابن            البرهأاني عن بمكة مادارسهم على هأو ماما باليمن رسول بني أوقاف
تاسع            في بها وماات عظّيمة، ًا دأار بزبيد فابتنى فتوسع قاضيها المحب عمه

بتربة            بكر أبي جده على ودأفن وثمانين ست سنة الثاني ربيع عشري
. وإيانا         الله رحمه سهام طب تربة مان الجبرتي إسماعيل

أحمد -               712 بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن القادأر عبد
    . الول          ربيع في ولد قبله الذي عم ابن المكي القرشي ظهيرة بن عطية ابن
  . ًا          صغير ماات ظهيرة بن المحب ابنة علما وأماه وثمانمائة وأربعين خمس سنة

. الجنة          الله عوضه المراغي الفتح أبي عند أحضر أن بعد
عبد -              713 بن مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن الرحمن عبد بن القادأر عبد

ويعرف           اخوته أكبر الشافعي القاهأري المجد بن الزين يعقوب بن الوهأاب
         . بها   ونش بالقاهأرة وثمانمائة وثلثين إحدى سنة في ولد الجيعان بابن كسلفه

وغيره           شيخنا على وسمع وغيره، والتنبيه القرآن فحفظ السعادأة حجر في
الخزانة            نظّر في واستقر مارة غير وحج وجماعة، الدمااطي المحيوي عن وأخذ

الستقلل            مان شاكر عمه يمكنه لم ولكن إبراهأيم الدين سعد عمه بعد
البيبرسية            في باشر وكذا بها استقل ثم ماشيه يحمد لم لكونه بمباشرتها

    . الخر         ربيع في ماات يلئمه مان ماع العشرة حسن ًا شهم ًا ذكي وكان وغيرهأا،
تجاه             بتربتهم دأفن ثم ًا جد حافل ماشهد في عليه وصلى وسبعين ثمان سنة

 . عنه     الله عفا برسباي الشرفية
بن -              714 الوارث عبد بن ماحمد بن الوارث عبد بن الرحمن عبد بن القادأر عبد

ثم            المصري البكري النجم بن البركات أبو المحيوي يحيى بن المنعم عبد
بابن           كهو ويعرف أبوه والماضي ماحمد البدر والد المالكي قاضيها الدماشقي

وعشرين            أربع سنة شعبان عشري ثامان الخميس يوم في ولد الوارث، عبد
الحديث           في بشير ابن وماختصر القرآن فحفظ بها ونشأ بمصر وثمانمائة

وعرض          وغيرهأا، والملحة الصلي والمنهاج ًا أيض الفرعي الحاجب وابن والفقه
وفاء              بن الفتح وأبي عمار وابن البساطي على بعدهأا فما وثلثين سبع سنة في

والسفطي         والونائي السبكي والشرف وشيخنا ماذهأبه أئمة مان وغيرهأم
الهمام          وابن الديري وابن والعيني الشافعية، مان الفاقوسي الدين وناصر

الزينين            عن الفقه وأخذ له، وأجازوا آخرين في الحنفية مان القصرائي وابني
ماع            العربية أخذ وكذا والعربية الفرائض أخذ وعنه الجودأ وأبي وطاهأر عبادأة
ولزم            الهمام؛ ابن عن الفنون مان وغيره ًا أيض والصول الشمني عن الصول
مان            والكثير تأليفه مان المرام وبلوغ والموطأ البخاري عليه قرأ حتى شيخنا

في            الديري ابن لزم وكذا الماالي في عني وكتب وغيرهأا اللفية شرح
واحد            غير له وأذن وغيرهأا، والعربية وأصوله الفقه في وبرع وغيره التفسير

بالفتاوي          وقصد الطلبة واقراء والتدريس الفتاء في السنباطي الولوي مانهم
بن             البدر عن الحكم في ناب الشهاماة، زائد الحافظّة قوي العبارة فخم وكان

ماشيخة           وولي وجاهأته، وتزايدت ًا وقت الصالح بجاماع وجلس بعده فمن التنسي
وحمدت          بدماشق المالكية قضاء ثم بمصر الناصري الجديد بالجاماع الصوفية
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أربع             سنة الثانية جمادأى في ماات حتى مادة وليته على هأناك واستمر سيرته،
الماوي          بالجاماع عليه وصلى سكنه ماحل الصمصاماية المدرسة بقاعة وسبعين

. وإيانا           الله رحمه بلل السيد ضريح جوار الصغير الباب بمقبرة ودأفن
شقيق -             715 عثمان بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن القادأر عبد

البدر          والد المقري الغزولي الشافعي القاهأري الصل السخاوي الدين ماحيي
          . مان  بالقرب بمنزلنا وثمانمائة وثلثين ثمان سنة أوائل في ولد التي ماحمد
ووالده            أسد بن الشهاب عند القرآن فحفظ أبويه كنف في ونشأ المنكوتمرية

ثم             مارة غير بتماماه القرآن أبي على وجودأ ذلك وغير التنبيه وبعض والشاطبية
الزين            على ًا وجمع ًا افرادأ بالسبع تله بل بعضه بمكة الديروطي النور على

الجلل          على وكذا الفتحي، حسين الجمال على وبعضه السنهوري جعفر
وماواعيده           واحد غير دأروس والعربية الفقه في وحضر آخرين، في القمصي

صار           بحيث وغيره كثير ابن لتفسير المطالعة مان وأكثر البلقيني، كالعلم
وغيرهأا           تصانيفي مان عني حمل حتى وغيرهأا بمكة ولزماني جملة يستحضر
خلق            له وأجاز المسندين، مان وغيره شيخنا على الكثير أسمعته بل جملة

صدق           مان جميلة طريقة على وتكسب وجاور مارة غير وحج باستدعاآتي
بالمحبة          يعرفه مان عليه وأقبل راج بحيث والمساماحة واللطف اللهجة

التلوة           على والمداوماة الفهم وجودأة العقل مازيد ماع ذلك كل والتبجيل،
وتوالى          سنة كل رماضان في المنكوتمرية بالمدرسة والقيام قراءته وطراوة

زهأد             بحيث حرفته أرباب في الحكام مان واحد غير لطمع أكدار بأخرة عليه
له             الحكام وماراعاة بوجاهأته انتفاعهم ماع أربابها مان كثير خسة ماع سيما فيها

باليمن               له بيده كان ماا جل مامن يعاماله كان مان بعض وماات بل مال حتى
سافر              ثم أطرافه ولم عنها بكليته أعرض أن إلى أماره وآل ذلك أكثر فضاع

ثم            فحججنا لمكة وتسعين اثنتين سنة ماوسم في وعيالهما وولده هأو ماعي
بين                فيما هأو ولزم عياله مان عدة ثم ولده أم زوجته مااتت أن يلبث فلم جاورنا

نزل            وربما للتلوة ماديم ماحتسب صابر وهأو آلم عله وتوالت الفراش ذلك
حج              حتى فاستمر عادأ ثم ماتعللً بها فدام لجدة سافر هأذا غضون وفي المسجد

اسهال            له فتجددأ وتسعين ثلث سنة ركب صحبة لبلده ًا راجع سافر ثم
فتزايد           الثالث أخينا بوفاة فسمع العقبة إلى به واستمر الشريفة بالمدينة

ماات             أن إلى لذلك وهأو وصفر المحرم بقية بها فدام القاهأرة ودأخل انحطاطه
استغفر             ولمن بل له ًا ماغفور ًا شهيد وتسعين أربع سنة الول ربيع ماستهل في
  . حافل            بمشهد يوماه مان ودأفن ونحوهأا، بقرب أوصى أن بعد الله شاء إن له

صلة             بمكة عليه وصلى البيبرسية بتربة أهألنا مان وغيره الوالد قبر مان بالقرب
. الجنة         وعوضه الله رحمه بالبلدين عليه الثناء وكثر الغائب

 
بن -              716 الله عبد بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن القادأر عبد

.        . وثمانين     اثنتين سنة صفر في بها ماات المكي المولد الهندي اليافعي أسعد
. فهد   ابن أرخه

الشيباني -            717 إسماعيل بن يعقوب بن ماحمد بن الرحمن عبد بن القادأر عبد
     . الثلثين        بعيد قال فيما ولد زبرق بابن ويعرف جده والتي أبوه الماضي المكي

مارة            غير القاهأرة وقدم ينجب ولم قليلً واشتغل القرآن فقر ونشأ بمكة
صلح           السلطان حبسه الذي قليشان وقف بسبب آخرهأا في عليه ورسم
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لما             أجدادأه أحد يحيى المعالي أبي العز القاضي على أيوب بن يوسف الدين
فيها              وتزوج فيه؛ خير ل ماا لكان القصرائي المايني ولول ذريته وعلى عليه وفد

الليث             أبي الغياثي زوجة والد وهأو ذلً ماطلقها مان وقاسى البحلق ابن بأخت
جهل             ماع وجرأة وقاحة بالمرضى يكن ولم واخوته، علي ولده أم الضياء بن
يحمد.              لم بما أوصى أن بعد وتسعين سبع سنة شوال في فجأة ماات وشكل

. عنه    الله عفا فيه
بن -             718 ماحمد بن ماحمد الناصري بن أحمد بن الرحيم عبد بن القادأر عبد

أماهما            فاطمة وشقيق ويوسف ماحمد أخو البارزي بن النجمي بن الزين عثمان
         . وألفية  والمنهاج والعمدة القرآن وحفظ بالقاهأرة ماني سمع مامن لبيه تركية

عجلون            قاضي بن التقي عند وحضر قليلً واشتغل جماعة على وعرض النحو
. يتصون   ولم التقسيم

الرزاق -              719 عبد بن الحليم عبد بن القادأر عبد بن الرزاق عبد بن القادأر عبد
   . في        بها ولد بها الشيوخ وشيخ قاضيها المالكي السكندري النصاري الشرف

     . حادأي       الجمعة يوم في ماات البقاعي عنه وأخذ وسبعمائة ستين سنة شوال
. وأربعين     أربع سنة رجب عشري

بن -              720 الشيخ عز الشيخ بن الدين ماحيي ماحمد بن العزيز عبد بن القادأر عبد
والماضي          التي ماحمد الجلل أخو القباني القاهأري الصل الحراني البدر

على           وعرض والمنهاج والعمدة القرآن وحفظ وثمانمائة تسع سنة ولد أبوهأما
نصر          بن والمحب والبساطي الهداية وقارىء والتفهني الديري بن الشمس

غيبة            حين عنده وأقام العراقي الولوي وعلى بل عليه وسمع وشيخنا الله
وتولع           جماعة له وأجاز وآخرين؛ الزركشي والزين حجاته بعض في والده

عليه،            اقتصر ثم السعداء سعيد في وبالمخبز الضرب بدار يزن فكان بالقبان
. المقدس       بيت وزار وجاور مارة غير وحج

الصل -             721 الرماني الفرج أبي بن الرزاق عبد بن الغني عبد بن القادأر عبد
     . ًا       تقريب القرن أوائل في ولد الفرج أبي بابن ويعرف أبوه الماضي الملكي

ولي             حتى جهات عدة أبيه بعد وباشر وغيره بأبيه فتدرب بها ونشأ بالقاهأرة
في          برسباي الشرف بن ماحمد الناصري المقام واستادأارية الخاص شدة
البدر           عن ًا عوض الكبرى الستادأارية ثم وعشرين ثمان سنة الولى جمادأى
والهوان             الذل مان وقاسى سنين فباشرهأا مانها شعبان في الله نصر بن حسن
وتكامال              افتقر أن إلى يجاب ل وهأو مانها استعفاؤه وتكرر يوصف ل ماا والعجز

الجمالي            بأقبغا وثلثين ثلث سنة الخر ربيع في وذلك حينئذ فصرف عجزه
أن             يلبث فلم بالحساب وطولب عليه ورسم كثيرة ًا بلدأ خرب أن بعد الكاشف

جميلًخفيف            ًا شاب وكان مانها، الخرة جمادأى عشري سابع في بالطاعون ماات
مان            أصلح وهأو والخوف والقهر النكد في عمره ماضى ًا ماتواضع ًا جسيم اللحية
في              يسعد لم أنه غير والعسف الظّلم بطرق ماعرفته مازيد ماع بكثير وجده أبيه
وأنه              القرآن يتلو يزل لم أنه العيني قال ولكن والخرة الدنيا خسر بل ماباشرته

. وإيانا         الله ساماحه لبيه بالنسبة وكأنه به؛ بأس ل
بن -             722 المكي الصل القليوبي ماحمد بن ماحمد بن الغني عبد بن القادأر عبد

          . على   سمع وكذا الكثير بمكة علي سمع ماتأن غير شاب أبوه الماضي القباني
سنة             في القاهأرة وقدم الغلة؛ القسم لبي ابنة وزوجوه وغيره فهد ابن النجم

رجع             ثم وأماه زوجته ماوت خبر بها وهأو وجاءه رشده ليثبت وتسعين خمس
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إلى              عادأ ثم سفهه، في التوقف لعدم الله يراقب لم مان بشاهأده ثبت وقد
وتسعين             سبع سنة الثانية جمادأى في ماات حتى مازرية هأيئة إلى وصار القاهأرة

. ًا        خير وعوضهما عنه الله عفا ابنتين وترك ًا ماطعون
 

أبي -              723 بن أحمد بن ماحمد الفتح أبي بن الصغر اللطيف عبد بن القادأر عبد
السراج              بن صالح أبو الدين ماحيي الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد الله عبد

لبيه            ولد أم وأماه وولده؛ أبوه التي الحنبلي المكي الصل الفاسي الحسني
       . عشر    سادأس الثلثاء ليلة ماغرب في ولد الحنبلي الحرماين قاضي حبشية

عشرة            إحدى ابن وهأو أبوه وماات بمكة وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة رماضان
بها                ونشأ السنة، تلك في به للحج ًا شيئ يجدوا لم بحيث ًا شيئ له يخلف ولم سنة

ذكر             بل الهادأي عبد لبن المحرر مان ًا وجانب التراويح به وصلى القرآن فحفظ
والتلخيص         الصلي وماختصره الحاجب لبن والكافية الشاطبية حفظ أنه
الشهاب          وعلى وغيره البخاري صحيح المراغي الفتح أبي على وسمع

وغيرهأا           أيوب وجزء آخره في بفوت الجهم أبي وجزء المسلسل الزفتاوي
فما              وأربعين ثلث سنة في له وأجاز عبد؛ ماسند ختم فهد بن التقي وعلى

رضوان           الزين وماستمليه وشيخنا اليافعي ابنة وزينب أبوه مانهم خلق بعدهأا
بن           ماحمد والمحب جماعة ابن ابنة وسارة الفرات وابن الزركشي والزين

بن            جعفر وأبو الصاحبة ناظر بن والشهاب بردأس بن والعلء الحنبلي يحيى
والسيد          الديري وابن والعيني العليف بن والبدر المطري والمحب العجمي

وابن            الصالحي علي بن ماحمد المعالي وأبو الدين عفيف وأخوه الدين صفي
والبيان         والمعاني والعربية والصلين والفقه بالقراءات واشتغل التائب، أبي

الدين             شرف بن ماحمد الشمس على كثير وابن ونافع عمرو لبي فتل وغيرهأا
نزيل          النجار الحموي عمر المقرىء على للسبعة ًا وجمع المدني الششتري

واشتدت           المردأاوي والعلء بالقاهأرة الكناني العز عن الفقه في وأخذ ماكة؛
بمكة            ماجاورتهما في الجراعي والتقي تصنيف غير عليه قرأ حتى له مالزماته

الماين          عن والصول وجماعة الشمني عن والعربية وسبعين خمس سنة
قرأ          الحصني العلء عن الدين وأصول وغيرهأما الحصني والتقي القصرائي

فنون           في الشيرازي ًا ماظّفر ولزم وغيره للتفتازاني العقائد شرح في عليه
دأخل           ماا وأول وغيرهأما الحصني والتقي القصرائي له وأذن العقليات مان
ماقام            إمااماة بها فولي وخمسين ثمان سنة أوائل في الحاج صحبة القاهأرة
خاماس           السبت يوم في وباشرهأا والده عن ًا عوض الحرام بالمسجد الحنبلي

أن              إلى بها وأقام وستين اثنتين سنة في ًا أيض دأخلها ثم مانها الولى جمادأى
الماين            بعناية تليها التي مان شوال مانتصف في بمكة الحنابلة قضاء ولي

في           الخلعة لبس وهأو المصري الحج أماير صحبة ماكة ودأخل القصرائي
أضيف            ثم توقيعه وقرىء مانها القعدة ذي عشري تاسع الخميس يوم صبيحة

ماصاهأرة            بعد حاله وماشى النبوية المدينة قضاء وستين خمس سنة في إليه
 : أبيات         مان قيل بحيث بأخته وتزوجه ظهيرة بن البرهأاني

الجمـيع سيدة وافتك فقدبوجه مانهم القلى تخش ول

الفقه          في الفضلء عنه وأخذ خيربك، كتدريس وغيرهأا بالبنجالية ودأرس
وفتوته         عشرته وحسن وتودأدأه ذكائه لمزيد والبيان والمعاني والعربية
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  : الله          راش إجازة في مانه الذي ونثره نظّمه وتوسط خطه وجودأة وتواضعه
السعودأ،            أبي الجمالي في سيأتي ماا نظّمه ومان حباحه بالمحو وأطاش جناحه

وربما           فيه كثيرون يحمده لم بحيث والتواضع القراء في استرواحه وكثر
ًا            ماتمسك الخلع عمل مان واماتنع العتذار في الغرباء عنه فبالغ ذلك استشعر

بأخرة              وأقبل ذلك، مانه ماذهأبه فضلء يحمد ولم تجوز ل وهأي حيلة ًا غالب بأنه
حتى          المنعش الشجي بصوته الجيدة والتلوة والورادأ بالذكر الشتغال على

المدينة              إلى سنة كل في يتوجه وهأو سيما الخير في شريفة غاية إلى ارتقى
بين              جمع بل كامالة سنة بها أقام وربما سنة نصف بها ًا غالب ويقيم النبوية

إلى              ماكة مان وثمانين ست سنة في توجه فإنه واحد عام في الثلثة المساجد
ًا               ماختفي ثلثة أو يوماين بها فأقام القاهأرة إلى البر في ثم الينبع إلى ثم المدينة

أولى             اختصاص وكثر بلده، إلى رجع ثم فزار المقدس بيت إلى توجه ثم
في            توجه حسن ماع إليهم الحسان في يزيد وهأو ونحوهأم اللينة الصوات

الزيارة           عند وخشوع والورادأ الذكار في السهر على وجلد والنشادأ التلوة
إلى           والبروز التنزة وإلى ونحوهأم الوفائية إلى ومايل العبارة في وخضوع

يذهأب           خرج وإذا حمزة وماشهد قباء ماسجد سيما بالحرماين والحدائق الفضاء
دأيونه            كثرت غيره ولذا ونحوهأا والطرف المآكل مان الوقت يناسب بما ماعه

وأسند             ًا بيت الحرماين مان بكل وأنشأ دأينار آلف ثلثة تقارب انها أخبرني بحيث
مانتقد              مان كل في يسلم ولم آخرين في وصيته إليه قاوان بن حسين الخواجا

يجلس             ل حتى القضاة رفاقه جل ماع الجتماع عن ًا غالب يتعالى وهأو ًا خصوص
سبع               سنة في المدينة إلى ماكة مان التوجه في رافقته وقد يرضاه ل ماحل في

ًا          جميع وزرنا الموضعين في اجتماعنا وكثر وافضاله مارافقته فحمدت وثمانين
كتبت            بل ماني وسمع والعوالي حمزة والسيد كقبا المدينة ماشاهأد مان ًا كثير

والوصف             البالغ بالثناء علي تردأ وكتبه عدة تصانيفي مان وعنده نظّمه مان عنه
لم           الشافعي للقاضي الرابعة ماجاورتي في بحضرتي قال بل السلم بشيخ
إل            وكذا وكذا الحرماين أهأل ماع طريقته في القصرائي الماين شيخنا يخلف

مان               تزايد ثم غيرهأا إلى أهأله نفع به حل زماان بكل غيث هأو ومارة فلن؛
حين           الزيارة في اقتفائي التماس في الحرماين بأماير حتى والثناء الفضال

رابع              الخميس يوم ضحى في وذلك ماات أن إلى وفاته سنة قافلته في توجهي
بالسهال            ًا شهيد شهر نصف نحو تعلل بعد وتسعين ثمان سنة شعبان عشر

الجمعة            ليلة مان العصر بعد بالبقيع ودأفن بالروضة، عصره بعد عليه وصلى
الله             عوضه فقده على وتأسفنا وأخيه أماه قبر عند شعبان نصف ليلة الموافقة

 :    . إلى  كتبه وماما ورحمه الجنة
ماشـوق مان عليكم سلم

ماـتـيم
بـمـكة حـين كـل لقاكم يودأ

كل في العرش رب ويسأل
لحظّة

بيت عند اجتماع قريب
وكعـبة

ًا سـوء كل عنا ويكشفالـهـنـا قضـاه فيما بنا ولطف
وكـربة

صـدق أهأـل مان ويجعلنا
ودأادأه

وفـتـنة ضيق كل عن ويحجبنا

وأكرم أصحاب خير إلىزائد فشوقي وبعد



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

جـيرةوتعـطـشـي
ومانها: 

وقرب المولى فحياهأم
وصلـهـم

كل في بالروح وأتحفهم
لـحـظّة

ّلـه فهـو دأعائي وأماا والـ
وافـر

وهأـمة وصـدق باخلص مازيد

كل في بالذكر أنسكم ولم
ماوقـف

ركوعي في بل به وقفت
 وسجدتي

بالصخار وقوفي وعند
ًا ماـعـرفـ

الرسول قبر يدي وبين
بحـجـرة

دأعانـا فاقبل ربنا فيا
وعـافـنـا

وثـبـت وأصلـح بنواصينا وخذ

ومانها: 
لـديكـم ماـن أتتنـي ولما

رسـالة
وحرك شوقي بها فهاج

لـوعـتـي
ًا وذكرني كـنـت وماا عهد
ًا نـاسـي

فـراق يسلي الذي ذا ومان
الحـبة

للسطور ماروري وعند
تـنـاثـرت

دأماوعي مان خدي صحن على
 عبرتي

وصـرت عندي وأثبتها
ًا ماـشـاهأـد

بـخـلـوتـي كـأنـي حتى لذاتكم

الـبـرية إلـه يا ماـنـانـا أنلـنـاوآلـه بـالـنـبـي الـهـي وقلت
ّله سادأتي فيا ل بال

تهـمـلـونـنـي
ًا تتركوني ول بـلـيتـي فـي غارق

ومانها:
تذكـرونـي أن وأسألكم
بـدعـوة

ّله يقضي أن بها لعل ال
حاجـتـي

الصدق إخوة يا بيدي خذوا
واسعفوا

علتني قد هأموم مان فكم
بقتلـتـي

لي التوجه في بعزم وهأموا
عسى

تفرج أو بي ماا يخفف
كربـتـي

مانكم الرحمن أوحش فل
وخصكم

وبـصـحة سـادأتـي يا بعافـية

ومانها: 
ربـى الـعـرش اله وصلى
ًا دأائمـ

خير المختار المصطفى على
 الخليقة

عـتـرة ثـم آلـه ماـع وأشياعـهوحـزبـهـم والتابـعـين وأصحابه
724    . جمادأى -            في بها ماات الخيار أحد المكي العرابي عمر بن الله عبد بن القادأر عبد

.    . فهد   ابن أرخه سبعين سنة الولى
عبد -                   725 بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن القادأر عبد
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    . الول           ربيع في ولد القاضي اليماني الناشري ماحمد أبو الدين ماحيي الله عبد بن الرحمن
المجد               عن وروى الطيب عمه وابن الله عبد أبي بجده وتفقه وسبعمائة وتسعين ثمان سنة

والنحو            والحساب والفرائض بالفقه ًا عارف وكان جماعة، له وأجاز الجزري، وابن اللغوي
البدر               على قرأ مامن الخط وحسن والبلغة الفصاحة في ًا رأس والذكاء الفهم في آية وغيرهأا

مان             كبيرة قرية سهام ساحل الحديدة قرية في الشرعية بالحكام وقام الدماامايني بن
عمه             ابن عن ًا عوض بالمهجم وليها وكذا طويلة مادة المسافرون ينزلها اليمن سواحل
السردأدأية،              العمال وولي الرضى أعيد ثم سعي بدون الناشري عثمان بن بكر أبي الرضى

أدأب                ولديه وجمعها الكتب تحصيل في نهمة ذا كان أنه غيره وقال وفاته، العفيف يؤرخ ولم
.      . اليمانيين.      أصحابنا بعض لي أفادأ وخمسين خمس سنة في ماات وفضائل

الفضلء -              726 أحد المكي ثم المدني الزهأري المحيوي ماحمد بن الهادأي عبد بن القادأر عبد
            : المالكي  قاضيها القادأر عبد المحيوي على وستين خمس سنة في بمكة قرأ أبوه والتي

 . وماات            المراغي الفرج أبي على النبوية وبالمدينة وبرع وغيرهأا العربية في ولزماه البخاري
. وسبعين      ثمان سنة رجب في بمكة

ماحمد -                727 بن الرحمن عبد بن العزيز عبد بن المؤمان عبد بن الوهأاب عبد بن القادأر عبد
ويعرف            أبوه التي الشافعي القاهأري الصل الماردأاني القرشي المحيوي الرحيم عبد بن

مان.              بالقرب وثمانمائة وثلثين ست سنة الحجة ذي عشر حادأي ليلة في ولد بالقرشي
وعرض            ماالك، ابن وألفية الجواماع وجمع والمنهاج القرآن فحفظ ونشأ الماردأاني، جاماع

الشهاب            عن وغيره الفقه في وأخذ وغيرهأم والعيني والمحلي والقاياتي شيخنا على
وطلب             جمعة له وأجاز الشيوخ، مان واحد غير على وسمع الوروري والسراج الخواص

عرف            بحيث الحجازي بالشهاب واختص بالدأب وتولع غيره وقراءة بقراءته ًا يسير بنفسه
وقرأ                جملة تصانيفي مان وكتب ًا؛ زمان لزماني وكذا تدوينه فاته ماا ونثره نظّمه مان وجمع به،
بمكة                وأقام وحج غيرهأا؛ مان الكثير بخطه كتب بل بها واغتبط ورواية دأراية مانها أشياء على
وسمع               فهد، بن النجم على قرأ وكذا الصحيح المرجاني الكمال على فيها وقرأ سنين خمس

وقرأ               والخليل المقدس بيت وزار العظّيم، البيت دأاخل حبيب ابن رواية مان ًا جزء لفظّه مان
لشيخه              ًا رفيق مارة غير اسكندرية ودأخل مااجه، ابن في شريف أبي بن الكمال على

سنة            في واستقر وغيرهأم؛ السدي والزين المنصوري الشهاب وماع ماعه وتطارح الحجازي
يتصد               لم ولكنه البلقيني العلمي أيام في عدالته ثبوت بعد الدرج ماوقعي أحد وستين ثمان
طارح         -    -   والفضيلة يألفه مان ماع العشرة حسن النفس شريف قانع مانجمع هأو بل لكليهما

تصوف              نصف سوى له علمت وماا بالناس عارف صحته ماع والخط النظّم سريع التكلف
في              كتبتها بقصيدة اماتدحني وقد اليسير؛ إل مانها يصل ل رزيقات باسمه نعم بالشرفية

 : واحد           بيت في العشرة في قوله ًا أيض عنه وكتبت آخر ماوضع
بشر الخلق خير الخلد بجنة
ماـن

حوى نظّمي أسمائهم بذكر
 شرفا

عوف وابن زبير سعيد سعد
أبـو

الخلـفـا والربع طلحة عبيدة

 : قال  وكذا
مان المصطفى بشر قد

برضا صحبه
ًا العبادأ رب فضلهـم أناس

غـابـر
عوف بن عثمان فاروق عتيق
علي

طلـحة زبير سعيد سعد
عـاماـر

 : مارة             سوى السنين بعض في يفتح لم الشريف البيت أن بلغه وقد وقوله
حططت فناك في الهي

رحلي
ودأارك لـي بابك فتح فهيىء

 وبارك الناماي عطائك ببابمانيخ ذا أنا فها رزقي وزدأ
وقوله: 
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عندماا صدت المليحة إن
لحـظّـت

كافورة انظّري فقلت شيبي
 الحسن

وهأي وصالي عن فأعرضت
قائلة

والكافور للعرس المسك
للكـفـن

 : واليقظّان       النائم بين وهأو عمله ماما وقوله
ًا حوىمالك دأست ماصرنا مان خبيثـه أماور
شغـيثـه ذاك وبعدوجـلـودأ عظّمة مان

 : بالوعد          الوفاء في السعد التماس ماصنفي يطلب لي ًا ماخاطب وقوله
حبر يا الدين شمس ماولي
الورى

وردأي ماـنـه طاب جودأ وبحر

التماس في أسعي أتيتأبـوابـكـم إلـى تـردأدأت لقد
السعـد

الشيخ               بن الوهأاب عبد بن كمال بن أيوب بن أحمد بن علي بن القادأر عبد
أحد -     -       الحنبلي القاهأري ثم النبراوي المحيوي نسبه على أمالى هأكذا ماجاهأد

لبن.           والتسهيل القرآن فحفظ ونشأ ًا ظن وثلثين أربع سنة ولد النواب
الرزاز            عن أخذ وكذا الكناني العز عن ًا وتفهم ًا تصحيح وأخذه البعلي اسباسلر

فقط            النحو في وأخذ والنحو الصرف في الحصني التقي ولزم هأشام وابن
استنابه           ثم ًا وقت بالشهادأة وتكسب وحج النويري، القسم وأبي البدي عن

. وتميز    واستمر العز شيخه
.     . بمكة        ماني سمع مامن الصايغ اليمني أحمد بن علي بن القادأر عبد

.     . بالقاهأرة        ماني سمع مامن المنصوري الطيبي أحمد بن علي بن القادأر عبد
 . مامن             بعبيد ويشهر المكي السنبسي زايد بن الله جار بن علي بن القادأر عبد
 .         . أرخه    وسبعين أربع سنة الثاني ربيع في بمكة ماات التجارة في لعدن سافر

. التيين         سعد وأبي اللطيف عبد والد وهأو فهد ابن
  . ضربه          مامن الصيادأ بابن ويعرف المهندس حسن بن علي بن القادأر عبد

.        . وتسعين    احدى سنة الثاني ربيع في وماات وقت في الكبير الدوادأار
القاهأري            الطوخي الدين ماحيي علي بن رماضان بن علي بن القادأر عبد
    . بالقاهأرة       ماني سمع مامن ماهني أخت بابن ويعرف أبوه التي الشافعي

عند          بالشهادأة وتكسب ًا وقت عجلون قاضي ابن وصحب ًا يسير واشتغل
. الفليحي  الشهاب

ويعرف            أبوه الزيات الشافعي القاهأري الزين شعبان بن علي بن القادأر عبد
          . القرآن  فحفظ ونشأ الغنم بسوق وثمانمائة عشرين سنة في ولد شعبان بابن

وجاور          الخواص، وأحمد المجدي ابن عن والحساب الفرائض وأخذ والتنبيه
للمنهاج            شرحه المراغي الفتح أبي عن فأخذ وخمسين إحدى سنة في بمكة

آخرين             في الماشاطي الجمال عن ًا أيض الفقه في أخذ وكذا أشياء عليه وسمع
الصلين           في المغربي الفضل وأبو ًا يسير وأصوله الفقه في القاياتي مانهم

عن            التحرير وفي الشمني عن المطول وفي حسان ابن عن والبيان والمعاني
وعظّم            ظهيرة بن للبرهأاني أكثره في ًا رفيق ذلك وغير الهمام ابن ماؤلفه

وأم             بالخر مانهما كل وانتفع دأونه فمن الملك عند به واشتهر به اختصاصه
وشارك          والحساب، الفرائض في وتميز هأناك بالشهادأة وتكسب أصلم بجاماع

على            وكذا ًا شرح الحساب في الهائم لبن الحاوي علي وكتب الفضائل في
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المجدي          ابن شرح واختصر كراستين دأون في ماختصر وهأو الياسمينية
وعرف            شيخنا؛ عن أخذ مامن وأظنه ًا كثير إلي وتردأدأ الطلبة وأقرأ للجعبرية

   . ليلة          في وماات ًا يسير ال بعده يلبث ولم صاحبه ماع سيما والمروءة بالهمة
. وإيانا          الله رحمه وتسعين اثنتين سنة الثاني ربيع عاشر الخميس

       . ويعرف      كان، التابك واماام الجوق قراء أحد صدقة بن علي بن القادأر عبد
. الحيلوك  بابن

. أبوه             والخياط بها البناء ماعلم المنوفي الرحمن عبد بن علي بن القادأر عبد
الول            الباب على فقرأ وتسعين اثنتين سنة الثانية جمادأى في بمنوف لقيني

. خيره             على يثني مان رأيت اجازة، له وكتبت حسنة قراءة الحكام عمدة مان
باب            على الحريري الشافعي الزهأري الدنجيهي عمر بن علي بن القادأر عبد

البدر.          عن وأخذ والحساب، والفرائض الميقات في تميز مامن الجاماع
 . الطلبة    وأفادأ وغيره الماردأاني

بن               الكحل ماحمد بن علي بن القادأر عبد بن ماحمد بن علي بن القادأر عبد
الضياء              صالح أبي بن القادأر عبد الشيخ بن العزيز عبد بن ماحمد بن شرشيق
   . خمسين        سنة ولد القادأري الحنبلي القاهأري الصل البغدادأي الجيلي صالح أبو

الحنفي           قاسم بالزين وتدرب أماه فكفلته صغير وهأو أبوه وماات وثمانمائة
ماما             ًا كثير ولدي ماع وسمع الصطلح قليلًفي لزماني ثم زوجها كان لكونه

ترتيب           على للديلمي الفردأوس ماسند ونسخ ًا يسير واشتغل بأخرة له قرأته
الوظائف          على الوثوب في وزاحم الجهات في وتنزل لشيخنا اختصاره

تغري           سيما ونحوهأم والمباشرين التراك مان كثير عند أماره وراج والتحصيل
فيها           كراسة عمل حتى المذكور الزين وأعانه ًا كتب وحصل القادأري بردأي
ماتأهألً             يكن ولم ذلك غير وفي القادأر عبد الشيخ لجده الغيث فتوح تخريج

تعلل             أن يلبث فلم الركب ماع ورجع ماوته قبيل الثانية مارتين وحج لشيء؛
حياة            في وماات المفرط، السهال ماع قوته وسقطت انتحل أن إلى واستمر

تسع              سنة القعدة ذي عشري سادأس السبت يوم ضحى في بها ًا بار وكان أماه
ًا            جد حافل ماشهد في المؤمانين بسبيل عليه فصلى الغد إلى وأخر وسبعين
الله             عوضه القرافة مان عمه بني سكن ماحل ماسافر بن عدي بزاوية ودأفن

. الجنة  وأماه
اليماني             الرضائي الخولني الله عبد بن ماحمد بن علي الشمس بن القادأر عبد

        . وتسعين.    سبع سنة الحجة ذي سادأس في لقيني صلح بيت مان الشافعي
وأجزت            المسلسل ماني سمع أن بعد والشفا الصحيحين بعض على فقرأ بمكة

. ولخيه  له
هأو              المالكي المكي النويري ماحمد بن اليمن أبي ماحمد بن علي بن القادأر عبد

عبد           وشقيق الحجبة شيخ الشيبي عمر السراج سبط جده والشافعي وأبوه
    . سنة         صفر في ولد اليمن أبي بابن كأبيه ويعرف أكبر وهأذا الماضي الحق

الفرعي          الحاجب وابن القرآن فحفظ ونشأ بمكة وثمانمائة وستين ثمان
عليه           وقرأ المالكي العلمي ويحيى ظهيرة ابن البرهأاني وعلى علي وعرضه

الكبير             التاريخ في حكيت اجازة له وكتبت أشياء له سماع في لزماني وكذا
الطبري          المحب على ًا أيض وعرض والرسالة العمدة حفظ وكذا بعضها

المعطي          وعبد القدسي العزم وأبي السعادأات أبي بن والمحب والعميري
على           للشكوى وتسعين ثلث سنة ماوسم في وسافر السنباطي الحق وعبد
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ماوسم           إلى بالقاهأرة واستمر وغيره، الناجي مان وسمع الشام ودأخل خاله
أبي              بن بكر أبي الخطيب ابنة قريبته تزوج أن يلبث ولم فرجع؛ خمس سنة

. واستولدهأا   النويري الفضل
. بالقاهأرة            ماني سمع مامن الفقيه، بن ماحمد بن علي بن القادأر عبد
الجابي            ثم الحماماي القاهأري ثم السنباطي ماحمد بن علي بن القادأر عبد

          . ابنه  فنشأ القرآن أهأل خيار مان بلغني فيما أبوه كان بالسنباطي ويعرف
بن            الرحمن لعبد انتمى ثم ًا وقت الحماماات في بالخدماة وتكسب القرآن فحفظ

مانه             فرأى أتباعه ببعض ذلك في وتدرب جهاته مان شيء لجباية فوجهه الكويز
في            ماعه له فتكلم الزماام أوقاف جباة بعض وفاة وقدرت ونهضة ًا حذق

دأينار             ماائتي نحو غيره مان أعطى أن بعد ًا ماجان بذلك فأكرماه عوضه استقراره
على              السخط بعد الجيعان بن العلمي قدماه أن إلى كذلك زال ول قيل فيما
سائر             في تكلم حتى بخدماته يترقى يزل لم ثم البيبرسية لصرف جبينة ابن

الخليلي         خان وماسجد والمؤيدية والشيخونية الصرغتمشية وفي الزماام جهات
يدخل           ل وماا الظّاهأرية الن لها ويقال القديمة والفخرية اليوسفية والجمالية
تمول           حتى الهمة وبذل الدأب وسلوك والمراعاة المداراة ماع الحصر تحت

ضعفاء           ذلك بعد ير فلم لخدماته السلطان وبلغت دأائرته واتسعت ًا جد
ربما            بل به يعامالهم كان ماا غائلتهم يخاف ل مامن ونحوهأم المستحقين

مانه            يؤخذ ماا كثرة مان الجهات وضعف الحاجة مازيد ويظّهر المكروه أسمعهم
تسعين             سنة الول ربيع خاماس الثلثاء ليلة في ماات أن إلى والرهأبة بالرغبة

وتأسف             الدريس سوق مان بالقرب بتربة الغد مان ودأفن ًا أياما بالفالج تعلله بعد
بمراتب            ًا عارف كان فقد بمثله الوقت يسمح أظن وماا فقده على كثيرون

القرآن            أهأل مان وكونه واحتشام تجمل ماع مانازلهم الجملة في وينزلهم الناس
. عنه         وعفا وإيانا الله رحمه الستين جاز وأظنه والوجاهأة

 
الحموي            ثم السلماني ماحمودأ بن علي العلء بن ًا ماحمد المدعو القادأر عبد

       . وحفظ     نبغ إنه أنبائه في شيخنا قال المغلي بابن كأبيه ويعرف الحنبلي
ست             سنة القعدة ذي نصف في وماات حسنة طريقة على ونشأ وغيره المحرر

بعض              ورأيت غيره ولد له يكن ولم ًا جد أبوه عليه وأسف راهأق وقد وعشرين
بن             علي بن ماحمد بن القادأر عبد فصار أبيه اسم ًا ماحمد جعل المخبطين

. ماحض    غلط وهأو ماحمودأ،
بابن             أولً ويعرف الشافعي القاهأري الدين ماحيي ماصلح بن علي بن القادأر عبد

      . بعدهأا        أو وأربعين أربع سنة ولد ًا نقيب كان والده لكون النقيب بابن ثم ماصلح
الجواماع          وجمع الفرعي والمنهاج شجاع أبي وماختصر القرآن وحفظ ًا تقريب

الكامالية           واماام الملقن بن كالجلل جماعة على وعرض ماالك؛ ابن وألفية
المناوي            عن الفقه في وأخذ ًا فقير ونشأ الحنبلي والعز الديري بن والسعد

زكريا          والزين والمقسي والبكري تقاسيمه بعض في وقرأ والعبادأي والمحلي
ابتدائه              في وقرأ البلقيني عند حضر بل بعض مان أكثر عنه الخذ في وبعضهم

في          وزكريا والشمني الحصنيين والعلء التقي ولزم الشنشي الشمس على
وكذا         وغيرهأا والحديث والمنطق والبيان والمعاني والصرف والعربية الصلين

وأبي           الهمام كابن آخرين في والشرواني والقصرائي الكافياجي عن قليلً أخذ
البرهأان           مان وسمع الشام ودأخل القضاء في عنه وناب البلقيني السعادأات
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وكذا             له وأذن شهبة قاضي بن البدر عن ًا يسير وأخذ نظّمه مان الباعوني
مان          بالنتقال وأهأين والسرعة بالذكاء وعرف والتدريس الفتاء في البكري
تلطف            ولول الشرفاء لبعض تعرض لكونه ونحوهأما التعزير ماع آخر إلى حبس

حريز            بن للحسام أرسل حتى العيني ابن الشهابي بأماورآخور القطان بن البدر
غيره              ماع أهأانه وكذا أنفق، ماا على لزادأ إليه أماره ردأ في المالكية قاضي

وسمع            بأخرة وحج ًا، ظلم الكنيسة كائنة في ماهدي مان يشبك الكبير الدوادأار
ماالً             وورث الفضلء في وعد وغيره المالء في عندي حضر بل ًا يسير بالقاهأرة

نه             له النزول في ويرغبه ونحوه تدريس باسمه مان ًا غالب يفاتح وصار ًا جم
وبالمنصورية          له قاسم ابن برغبة بالجمالية الحديث تدريس استقر بحيث

كونها            ماع الكمال ابن برغبة الكامالية الحديث دأار وفي شيخنا سبط برغبة
الفقه         وفي المكيني الصلح برغبة بالمحمودأية السماع وفي وظيفتي

طولون            جاماع وفي المرخم ابن الشمس ابن برغبة فيها الشهادأة ماع باللجيهية
ابن            برغبة الصالح وفي الولوي أخيه عن له المنتقل السيوطي المحب برغبة

بالبيبرسية          الرباط ماشيخة وفي العبادأي ابن برغبة البرقوقية وفي المكيني
عن           يتحول ولم والمالك، الوظائف مان غيرهأا إلى التلواني إبراهأيم برغبة
لكونه            الشون شادأ إلى شكاه ًا يهودأي أن بحيث والتقتير التهافت في طريقته

حاجب               إلى آخر واشتكاه فيه خير ل ماا وكان نقده بأجرة له ماطالبته عند لطمه
كادأ            بل الحاجب وألزماه البينة فأقيمت وحلف فأنكر لشيء قرا تنبك الحجاب

الرحمن               عبد ابن ماات لما أنه حتى دأهأاء ذا اللسان حلو ولكنه به؛ يوقع أن
كدون           بابن المعروفة القاعة بسبب الصابوني ابن عند عليه رسم الصيرفي

للسلطان           مانه لتؤخذ وغيره بالميراث إليه صارت التي برجوان حارة في
كتب              إنه لي وقال الغرائب، في وعد لي حكاه بما مانه فتخلص بذلك وشافهه

العقائد          وشرح التوضيح على وحاشية هأشام ابن لقواعد ًا ماختصر ًا شرح
لبن           العزيز عبد وابن الخطاب ابن العمرين سيرة واختصر العزى وتصريف

. أظهر            فيه والمار يؤثر ًا شيئ دأروسه عن يحكي ًا أحد رأيت وماا الجوزي
ويعرف -           745 عدن نزيل البوتيجي الزفتاوي يوسف بن علي بن القادأر عبد

     . وقرأ       بزفتا الثلثين بعيد ولد الماضي علي بن إسماعيل وعم بالصعيدي فيها
التجارة            تعانى ثم ًا ماالكي واشتغل ًا وقت الزهأر مان اليمنة رواق وقطن القرآن

ًا             كثير وغيره للحج مانها يتردأدأ سنة أربعين نحو مان فقطنها عدن إلى وسافر
على             وحرص ماعاماة وحسن للفقراء وبر وتودأدأ خير ماع له وبورك الولدأ ورزق

وتسعين              ست سنة في بي اجتمع وقد واحد غير مان عليه الثناء سمعت الدين
. بعدهأا   التي أو

الحرام -           746 المسجد ماؤذني وأحد ماكة نزيل الحباك علي بن القادأر عبد
بالمجاماع          القراء ماشيخة في استقر بل السلطانية بالمدرسة الصفة وقراء

في            باشره شيء وأول المحتسب بن ماحمد عقب القبور عند سيما والمحافل
. أخي    قبرزوجة على ذلك

 
بن -              747 سعيد بن شرف بن علي بن حسين بن عمر الشيخ بن القادأر عبد

أخو          الحدب الشافعي المقسي القاهأري الصل الزفتاوي الدين ماحيي خطاب
     . فحفظ      بها ونشأ بالقاهأرة ولد بأبيه ويعرف وأبوهأما المذكورين وأحمد علي

وأصوله          الفقه في واشتغل وغيره شيخنا على وعرضها والعمدة القرآن
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وربما          بفضائل وألم والفرائض والحساب الميقات في وبرع وغيرهأا والحديث
في            واجتهد ًا وقت الحديث وطلب آخر؛ ماوضع في عنه كتبته حسبما نظّم
والمدينة           بمكة سمع وكذا غيري وقراءة بقراءتي الشيوخ بقايا على السماع

المالء           ماجالس حضور ولزم جماعة له وأجاز وغيرهأا، والخليل المقدس وبيت
رواية            بنفسه قرأ بل أشياء وغيرهأا تصانيفي مان وعلي ماني وسمع عندي

صوفية           في وتنزل والبقاعي الديمي على النخبة شرح قرأ وكذا ودأراية
      . وثمانين      ثلثين سنة شوال في وماات ًا جد حاله تضعضع ثم وغيرهأا المؤيدية

رحمه             كان الرجل ونعم النصر باب مان بالقرب بالروضة ودأفن مادة تعلله بعد
. وإيانا  الله

بن -             748 المحيوي عيسى بن بكر أبي بن عيسى بن عمر بن القادأر عبد
التي          ماحمد البدر أخو الشافعي الزهأري القاهأري الصل الوروري السراج

       . مان    بالقرب وثمانمائة وثلثين ثلث سنة ولد الوروري بابن ويعرف وأبوهأما
على            بروايتين وتله الزهأر في به وصلى القرآن فحفظ ونشأ الزهأر جاماع

على          وعرض والنحو الحديث وألفيتي المنهاج حفظ وكذا السكندري الشهاب
بتماماه            الثاني على المنهاج قرأ بل آخرين في الهمام وابن والقاياتي شيخنا
الفقه          في والمناوي والحساب والفرائض والعربية الفقه في والده ولزم

على          وقرأ والبيان والمعاني التفسير في والشمني الصلين في والشرواني
الزين             على والده ماع سمع وكذا أشياء عليه وسمع الحديث ألفية في شيخنا
وتميز          المحلي للجلل وتردأدأ القديمة الظّاهأرية في البخاري وفي الزركشي

في              واستقر بعده ثم والده ماع وحج القراء، في واحد غير له وأذن وبرع
وانجمع           للقراء وتصدى والده؛ جهات مان وغيرهأا النيدي بدرب بكتمر ماشيخة
عاقلً            ًا مافنن فاضلً وكان السلطان، تربة في استقراره بعد سيما الناس عن
         . الرجل   ونعم وتسعين خمس سنة الولى جمادأى في ماات ًا ماتقللًصابر ًا دأين

. وإيانا    الله رحمه كان
بن -               749 عمر بن إبراهأيم بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن عمر بن القادأر عبد

       . القعدة     ذي مان الخير العشر في ولد أبوه التي الخليلي الجعبري إبراهأيم
في           وأحضر القرآن فحفظ بها ونشأ بالخليل وثمانمائة وعشرين ثمان سنة

الزين           على وكذا وعظّيمات والتدماري الجزري ابن على والده ماع الولى
كليب            ابن ماشيخة مان المنتقي التدماري على سمع ثم الشفا ختم البرشكي
الشام            ودأخل وحج وشيخنا، القبابي له وأجاز السلم، عبد لبن السول ومانية

. باليسير       وثمانين تسع سنة فيها وحدث والقاهأرة
نزيل -          750 الجوهأري القاهأري الصل الدماشقي الماردأيني عمر بن القادأر عبد

.     . ًا     ظن الثمانين قريب ماات البقاعي وغريم صوفيتها وأحد البرقوقية
        . بن      ماحمد بن ماحمد بن ماحمد ابن في الحجازي الفتح أبي بن القادأر عبد

أحمد.
           . عبد     بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد ابن في الفتح أبي بن القادأر عبد

الرحمن.
بن -             751 الدين ماحيي الهول أبي بن ماوسى بن الفضل أبي بن القادأر عبد

ولي             بل كأبيه الشراف دأيوان عمالة في استقر ماحمد وأخوه أبوه التي المجد
البقري            بن بيحيى انفصل ثم العليق كاتب الدين سعد عوض السطبل نظّر

. ذلك     وغير الذخيرة استيفاء وماعه
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عبد -             752 بن ماحمد بن أحمد العباس أبي بن القسم أبي بن القادأر عبد

بن              الشرف بن المحيوي طرادأ بن ماكي بن المعطي عبد بن أحمد بن المعطي
أحمد         والد المالكي المكي العبادأي السعدي الخزرجي النصاري الشهاب

         . وثمانمائة   عشرة أربع سنة الخر ربيع ثاني في ولد باسمه ويعرف الماضي
وابن            النووي وأربعي الخياط على الفقيه عند القرآن فقرأ بها ونشأ بمكة

القرآن           وتل جماعة على وعرض والتلخيص، ماالك ابن وألفية الفرعي الحاجب
ابن             تلميذ الكيلني يزيد أبي بن ماحمد على كثير لبن ونصفه عمرو لبي

وشيخ             ماكة نزيل الوانوعي عائد بن ماوسى بن ماحمد عن الفقه وأخذ الجزري
التركي          وإبراهأيم الفاسي اللجائي أحمد العباس وأبي بها الموفق رباط

البساطي         مانهم وجماعة طرابلس قاضي المغربي أحمد والشهاب التونسي
والفتاء؛            البساطي زادأ الفقه، في التدريس في له وأذنوا وبالولين به وانتفع

له            وينتخب ًا كثير له يطالع وكان وغيرهأا الفقهية الفاسي التقي دأروس وحضر
وأذنوا           بعده والذين اللجائي عن العربية وأخذ بعبارته وتهذيب بمجالسته وانتفع

التريكي             وعن وعنه والبساطي الضياء ابني حاماد وأبي البقا أبي وعن فيها له
قطعة             وأخذ وغيره القصرائي الماين عن أخذه وكذا له وأذنا الفقه أصول أخذ

اللجائي            عن الحساب في البناء ابن تلخيص ومان البساطي عن التلخيص مان
عن          بالفرائض والعمل العلم في الرائض بذخيرة المسمى القصيد ومان
ألفية             مان قطعة ماع المصري ماسعودأ بن الرحمن عبد بن الله عبد ناظمها

الحديث           وعلم وغيره المدنية الباسطية شيخ العلء السيد عن والمنطق النحو
وشرحها            العراقي ألفية عليه بحث بمكة جاور حين الحنبلي شعر أبي عن

تهذيب          زوائد بارشادأه وأفردأ وشمائله بخصائله وانتفع عليه بركته وعادأت
على            والقبال عنه والخذ إليه التوجه على وحضه لشيخنا أصله عن التهذيب

وأربعين             اثنتين سنة في لمصر لذلك ًا قصد فارتحل أهأله قل الذي الحديث فن
مانه             ظفر فما ماقصده شيخنا يفهم ولم وغيره المسلسل عنه وأخذ به فاجتمع

جاور             مارة غير المدينة وزار بلده إلى ورجع سنة بعض بالقاهأرة فأقام بمرادأه
بن             وماحمد والفاسي سلماة وابن الجزري ابن على سمع قد وكان بعضها في

مان            الول بمكة المقريزي التقي على وقرأ اليمن أبي والد النويري علي
وألفية           والشفا والموطأ الستة الكتب المراغي الفتح أبي وعلى له الماتاع

ابن            ابنة عائشة مانهم خلق له وأجاز وجملة للعراقي كلهأما والسيرة الحديث
بن           والشهاب الرماوي القادأر وعبد طولوبغا بن الرحمن وعبد الهادأي عبد

بن          هأريرة وأبو الكويك ابن والشرف العراقي والولي والحسباني حجي
ابنة            ورقية التنسي بن والتاج الدماامايني بن والبدر خير بن والكمال النقاش

المنسوب            الخط وكتب ماشيخة فهد بن النجم صاحبنا له خرج مازروع، ابن
ذلك،              عن أعرض ثم ماكة قضاة على قليلً ووقع أماره أول في الوثائق وعانى

ابن             بدرس دأرس وكذا الفاسي شيخه حياة في أبيه عن نيابة بالبنجالية ودأرس
بعناية            النويري الله عبد أبي ماوت عقب بمكة المالكية قضاء وولي سلم
ثلث           سنة الول ربيع في به لختصاصه الحرم ناظر المحمدي سودأون

ولشدة           واحد بغير مارة غير عنه وصرف ونزاهأة بعفة فباشره وأربعين
بعضهم           فكان بمكة عظّيمة ًا دأار ابتنى إليه المشار الحرم بناظر اختصاصه
كلم            وهأو المسجد بآلت زعم فيما لكونها فيها العتكاف يصح أنه يقول



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

فصبر،             الماضي ولده أثكل وكذا فأبصر له قدح ثم عينيه في وأصيب ساقط؛
بلده             أهأل مان الفضلء به انتفع حتى والتدريس للفادأة مانتصب وهأو ذلك كل

في           بلده شيخ وصار وتفهيمه؛ وتقريره وتعليمه إرشادأه لحسن إليها والقادأماين
وابن            التوضيح مان كل على حاشية وكتب فيهما؛ مادفوع غير والعربية ماذهأبه

وكذا            ًا كلي ًا اشتهار الفن بهذا واشتهر يكمل لم التسهيل على ًا وشرح المصنف
أوردأت               ونثر نظّم مان ذلك غير إلى فيه، بلده أهأل أستاذ العباس أبو جده كان
وأخذت             الثانية ثم الولى المجاورة في بمكة لقيته وقد ماعجمي؛ في مانه ًا شيئ

ماحل              في أثبته بما تعظّيمي في وبالغ الثانية في به الجتماع مان وأكثرت عنه
ًا            وأدأب وحشمة ًا وتواضع ًء وبها ًا ووقار وفصاحة ًا علم الوقت نوادأر مان وهأو آخر؛
لجملة           حافظ الفوائد ماتين المجالسة مامتع وتلوة ًا وقياما ًا وصياما ًا وتعبد ودأيانة

المحبة           ماع والوقائع النوادأر مان لكثير ضابط والفضائل والتاريخ المتون مان
الدنيا           بني عن والنجماع ماجالستهم في والرغبة العلم وأهأل الفضلء في

والفضال    الغزيرة  والمروءة
ولم          البقاغي قال بالحكام، الخبرة وتمام القضاء بأحوال والدراية لصحابه

باب             أجل الطاقة بحسب فن كل طريق إلى ويفتح الشباب خيل يركض يزل
الخط            وكتب العجاب بالعجب الصواب القول مان وأتى باللباب ظفر أن إلى

رائق            ذهأن وله والرياقة؛ الوصف مالحة في الباهأر الرشاقة في الفائق الجيد
وكريم          المجالسة وحسن الوافر والعقل الحسن السمت ماع بديع وتصور

بلده           وأهأل الناس به وانتفع وأفتى بالحرم ودأرس القضاء ولي المحاضرة،
وذهأنه            المسائل بعض في ماعي وبحث دأروسه سمعت وقد ًا، خير عليه يثنون

بمجالسة            التحنيك زيادأة إلى يحتاج أنه إل ماتين وكلماه وقادأة وقريحته جيد
الجهادأية           أسئلتي عن أجاب وقد الدروس في للطلبة المزاحمة وشدة العلماء

ماعه              تكلم ول ماقاله له يسلم لم لكونه قال كذا الحال ماتوسط غالبها بأجوبة
 . ماات            بالنيات والعمال والصالة الماانة أهأل مان عنده أنه على به استدل بما

تعلله             بعد ثمانين سنة شعبان ماستهل الخميس يوم ظهر في القضاء على وهأو
قبل              انفجر وأنه الدير مان بالقرب طلوع له طلع أنه ويقال ًا يوما عشرين نحو

العصر             صلة بعد عليه وصلى ماات حتى العصير واعتراه ثلثة أو بيوماين ماوته
مان             عياض بن الفضيل قبر مان بالقرب والدته بقبر ودأفن الكعبة باب عند

. وإيانا    الله رحمه المعلة
الناشري                بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن القسم أبي بن القادأر عبد

.    . الكنى    في يأتي الخير أبا يكنى اليماني
ماحيي -              753 حسن بن بكر أبي بن علي بن أحمد بن ماحمد بن القادأر عبد

القديمة          الظّاهأرية نزيل القاهأري ثم الصل النحريري الشمس ابن الدين
      . غالب     ونسخ الخط وجودأ القرآن قرأ النحريري بابن ويعرف أبوه والتي

وأكثر           وسكون بعقل الناس وخالق وغيره الشرب في التجارة وتعانى البخاري
الحرماين            صرر مان ًا كثير ماعه يحمل وكان لمكة سيما فيها السفر مان

ست.            سنة المحرم في بالقسطل رجوعه في الثلثين جاز وقد ماات فيحمدونه
. الجنة       الله عوضهم أبويه حياة في وثمانين

بن -              754 المحيوي ماكي بن ماحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
ويعرف          جده الماضي الحنفي البولقي الصل الدمااصي الشهاب ابن البدر

         . وسمع   الخوندار بن الدين وسيف الديري ابن لزم مامن قرقماس ابن كأبيه
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وعرف            وتميز الصرغتمشية؛ دأروس في عندي تكرر بل وغيرهأا أماه على ماعنا
مارة            غير وعزل يتصون لم ولكنه وجده كأبيه القضاء في وناب بالفضيلة

. عيناه  وأصيبت
 

ًا -            755 سكن الحسيني الدين ماحيي علي بن أحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
      . ثلث       سنة شوال عاشر في ولد علي لقب وهأو ماظّفر بابن ويعرف الشافعي

والتبريزي         والشاطبية والعهدة القرآن فقرأ ونشأ بالحسينية وثمانمائة وثلثين
والعربية          وأصوله الفقه في واشتغل ًا وقت المتبولي إبراهأيم وصحب وغيرهأا

عبد          والعز البلقيني والعلم النسابة الشريف عند وغيرهأا والتصوف والحديث
بن          بالكمال فيها وتدرب بالشهادأة وتكسب آخرين؛ في البغدادأي السلم

واختص           بعد فمن البلقيني العلمي عن وناب وبرع ًا جيد وكتب سيرين
الصناعة           في براعته وتزايدت ًا جد وتمول بالخر مانهما كل وانتفع بالسيوطي
لئقات،             غير كلمات في وبالغ وتسعين ثمان سنة في زكريا الزيني صرفه ثم

مان            عدة لي وأحضر وغيرهأما شجاع أبي وماختصر النخبة فنظّم بالنظّم وتولع
روى           على والمنظّوم له وكلهأما التنقيح نظّم في التوضيح مانها تصانيفه

كتبتها            نظّمه مان أبيات ثلثة الجوجري عليه كتب وكذا له وقرظته الشاطبية
للتبريزي            تصحيحه له قرض ومامن وغيره ذلك آخرون له وقرض تقريظّي ماع

له           كتب وماما وعظّماه البغدادأي السلم عبد والعز والعبادأي البلقيني العلم
 : وخمسين     سبع سنة في العز

القسم على ربي يا الحمد لك
الزل في

والقول والتوفيق الفضل مان
والعمـل

آل ماـن المختار على وصل
هأـاشـم

وأتباعـهـم وأصحاب وآل
جـمـل

حـكـمة عينـاي نظّرت لقد
آصـف

بمختـصـر لقمان وحكمة
فـضـل

بحر علم في ماثله على
عـلـوماـنـا

أخا يا المرتضى الشافعي هأو
العجل

ومانها: 
فيه وانظّرن تدبر تأمال

ًا مانصـفـ
جانب ودأع حيف بل بعدل

 الكسل
ًا تصفحته وكلمـا حرف
وجـمـلة

ّله الفاضل الجاماع دأر فل
البطـل

ومانها: 
ًا الـدين ماحيي الحب هأو أتـى دأر
بـه

عنه سل الوقت لقطب سمى
 وصل مان

ّلـه علينا أعادأ والـزور الفحشـاء وجنبنابـركـاتـكـم ماـن ال
والـزلـل

الـسـلم عبد وناظمها
ماـحـبـكـم

بـل وقت كل في لكم ودأاعي
ماـلـل

بـهـا     نـشـا الـسـلم دأار القول ذو النعمان وماذهأبهفمولـده
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والعـمـل
ًا             أيض له كتب بل الفهاماة النحرير العلماة الفاضل بالماام له وصفه بعد وذلك

       : الكتب      بتدريس يجاز أن ماصنفها استحق ولقد نصه بما تليها التي السنة في
وأفادأ             وأجادأ جادأ لقد لعمري اشفاق ول توقف غير مان الفن في المشهورة
قريحته             ورسوخ ذهأنه صفاء ماع هأذا لحاق، وراءه يبق فلم استفادأ ماا أضعاف
وكان              وتسعين اثنتين سنة في مانها مارة غير وحج كلماه، آخر إلى فنه في

ابن             عن وأخذ وأربعين ثمان سنة الشام دأخل بل فيها المحمل على ًا قاضي
. جهات     لعدة وسافر شهبة قاضي

بن -             756 ماحمد الفضل أبي بن أحمد بن ماحمد الفضل أبي بن القادأر عبد
العقيلي            الهاشمي القرشي الرحمن عبد بن القسم بن العزيز عبد بن أحمد
 .        . النويريين    في فهد ابن صاحبنا له بيض أبوه التي المكي النويري

الرحمن -             757 عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
الحسني              الله عبد أبي بن المكارم أبي بن الفتح أبي الشهاب ابن الدين ماحيي

    . سنة        في بمكة ولد التي اللطيف عبد السراج شقيق الحنبلي المكي الفاسي
له             ظفر أنه فهد ابن صاحبنا وقال الفاسي قاله فيما وسبعمائة وتسعين إحدى

بلوغه            بعد وأكثر القرآن وحفظ وثمانين ثمان سنة الخر بربيع ماؤرخ باستدعاء
بتماماها            قداماة بن للموفق الفقه في العمدة حفظ وكذا وقراءته، تجويده مان

وقائع             في وأفتى وغيره الفقه في فتنبه وغيره المذهأب كتب في ونظّر ًا، ظن
عن            صرفه وربما ًا دأهأر الحكم وفي البنجالية بالمدرسة أخيه عن وناب كثيرة

الغائب            أو الميت الشاهأد خط على بالشهادأة الحكم يثبت كان لكونه الحكم
عند              وجدت إذا الميت وصية نفوذ مان أحمد للماام وقع بما ذلك في ًا ماتمسك
على             يوافقه ولم الحكام مان الوصية غير إلى ذلك في ًا ماتوسع بخطه رأسه
وحدته              نفسه قوة ماع ضعيف هأو ماما ذلك بغير تمسك وكذا عصره علماء ذلك
        . وصلى    بمكة وعشرين سبع سنة شعبان في ماات واحترماوه الناس هأابه ولذا

أهأله            عند ودأفن مانه بوصية الحنابلة ماقام خلف العصر صلة عقب عليه
          . عمتي   ابن وهأو قال ماكة تاريخ في الفاسي التقي ترجمه الله ساماحه بالمعلة

أنه               ماعجمه في أوردأه حين فهد بن عمر النجم وزادأ الله؛ رحمهم أبي عم وابن
وعلي           ذلك وغير البانياسي وجزء البخاري صحيح صديق ابن على سمع

والصردأي          النشاوري له وأجاز آخرين في الفاسي الرحمن عبد الشريف
. وغيرهأم        الذرعية وماريم والتنوخي عرفة وابن والعاقولي والمليجي

النويري -             758 ماحمد بن ماحمد بن أحمد العباس أبي بن ماحمد بن القادأر عبد
.     . بالقاهأرة       عني أخذ مامن الماضي بها المالكية قاضي حفيد الغزي الصل

759  . اشتغل -          مامن المؤذن الوراق أحمد بن ماحمد الشمس بن القادأر عبد
.         . الطريقة   سيء أنه غير وفهم ذكاء مازيد وله عندي وحضر ًا يسير

760 . مامن -            بالقاهأرة الغمري جاماع نزيل النابتي أحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
. أشياء         على وسمع البناء بعض به وأدأب القرآن قرأ

كتب -          761 شيخ الكفربطناوي الدماشقي إسماعيل بن ماحمد بن القادأر عبد
أبي             خدماة في كان أنه وقيل خمسين بسنة ماؤرخ استدعاء في بالجازة إلي
جزء             عليه سمعه ماما وإن الكثير على وسمع ابنته فزوجه الذهأبي بن هأريرة

هأريرة             أبي بن ماحمد على شيخنا بقراءة سماعه أنا ورأيت أعلم فالله حنبل
رماضان            في الموصلي يعلى أبي أماالي مان ماجالس ثلثة فيه لجزء المذكور
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.     . وخمسين      بضع سنة ماات حدث علمته وماا وثمانمائة اثنتين سنة
      . ماحمد       بن إبراهأيم جده فيمن ماضى المقريزي تميم بن ماحمد بن القادأر عبد

. تميم  بن
الغزي -          762 الصل العجلوني المحيوي جبريل بن ماحمد بن القادأر عبد

       . بن    الشمس بلديه ولزم وغيره الحاوي حفظ جبريل بابن ويعرف الشافعي
وأخذ              الشام دأخل ثم به وانتفع ًا حنفي كان أن بعد شفعه الذي وهأو الحمصي

شيخه             عن بلده قضاء في وناب الفضيلة في وتميز وغيره، خطاب الزين عن
ولم            بزوجته وتزوج وسبعين ثلث سنة في بالقضاء واستقل عليه وثب ثم

وأودأع               السباب ببعض اماتحن أن يلبث ولم أمار، له يرج لم بل كليهما في يحمد
فناب            القاهأرة وقدم انفصل ثم القدس قضاء وولي خلص ثم مادة المقشرة

إلى             فرجع بطائل يظّفر لم ولكنه الجمالية حانوت في وجلس زكريا الزين عن
. بطالً  بلده

763. الكماخي -             بابن ويعرف القاهأري علي بن حسن بن ماحمد بن القادأر عبد
الحادأيث            بعض في إلي فتردأدأ ًا فقير ونشأ وثمانمائة وأربعين إحدى سنة ولد

وخطب.
 

الشافعي -           764 المقدسي الصل النووي الزين حسن بن ماحمد بن القادأر عبد
          . فقرأ  به ونشأ المقدس ببيت ًا تقريب القرن أول في ولد بالنووي ويعرف

خليل،           الغرس أخي السخاوي ماحمد الدين وناصر الحوراني سالم عند القرآن
والمنهاج          والشاطبية العيد دأقيق لبن الحكام أحادأيث في اللمام وحفظ

الول            عدا ماا وعرض ماالك ابن وألفية الصلي الحاجب ابن وماختصر الفرعي
عذراء          خطيب والبرهأان حجي وابن الزهأري وابن البرمااوي الشمس على

العمادأ           عن العربية وأخذ حاماد بن بالشهاب وتفقه وجماعة والبرشكي والغزي
وابن           القادأري ماحمد بالشيخ واجتمع وغيره المغربي خليفة وصحب شرف بن

علي            وسمع آخرين في صحبه مان أول وهأو المجاذيب أحد وابجد رسلن
أبي            بن ماحمد على الترماذي بعض سمع وكذا الجزري وابن والتدماري القبابي

الطلبة           لقراء وتصدى للصلحية مانفقهة في وتنزل العطار كريم بن بكر
ذلك             فكان وانتفع إل أحد عليه قرأ وماا وتفهيمه بهديه وتأدأبوا بتعليمه فانتفعوا

وماجالسته          بدعواته وانتفعت المقدس ببيت لقيته وقد صلحه، عنوان مان
ًا           زاهأد ًا ماتقشف ًا فاضلًصالح وكان الحلية، مان ًا شيئ عليه وقرأت وأضافني

العبادأة           على ماقبلً الناس عن ًا مانجمع والخوف المراقبة كثير ًا قانع ًا ورع
وإذا             شيء مانها عنه يشذ ل بحيث ماحفوظاته على ًا قائم ًا ماتودأدأ الخير وأفعال

وماحاسنه           راجعوه؛ المنهاج ًا خصوص ألفاظها مان شيء في بلده أهأل اختلف
      . وسبعين        إحدى سنة شعبان في ماات ماثله ماعناه في العين ترى أن قل جمة

. به       ونفعنا وإيانا الله رحمه المقدس ببيت
.     . جده      يسم لم فيمن راشد بن ماحمد بن القادأر عبد

الشافعي -           765 ًا سكن الحسيني الدين ماحيي سعيد بن ماحمد بن القادأر عبد
     . ًا      تقريب وثمانمائة ثلثين سنة ولد أبيه حرفة وهأي الفاخوري بابن ويعرف

وألفية          الجواماع وجمع والتنبيه والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالحسينية،
النسابة          السيد على واشتغل جماعة على وعرض والتلخيص والحديث النحو

وماما          والحصني الشمني والتقيين البغدادأي السلم عبد والعز البوتيجي والزين
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كأبي           وغيرهأما والمناوي البلقيني ولزم البقاء أبي وإعراب العضد عليه قرأه
الخط           وكتب وماعنى ًا حفظّ كتبه وأتقن فنون في وبرع البلقيني السعادأات

الجهات          بعض في وتنزل الجوق قراءة في وأجادأ والشروط الحسن
عنده           وازدأحمت البلقيني ابن عن القضاء في ناب بل والبيبرسية كالصلحية

الطلبة          بعض وأقرأ المايوطي، حسن البدر بيت واشترى وتمول الشغال
وشافهه             جاره السلم عبد بن العز وناكد ًا ماتصون يكن لم ولكنه ماحاسن وجمع

إلى              يتزايد زال ول بالجذام ابتلى أن يلبث فلم عليه دأعا أنه فيقال بالمكروه
ماا              كثرة ماع الطباء أحد بطيخ بن الشهاب ماوت بعد سيما مانه استحكم أن

للعز            التخضع في بالغ أنه وبلغني والتهتك والزدأراء التهكم مان يلزماه كان
الشتغال            ابتلئه بعد يترك ولم قدرت، فما العافية رجاء العفو مانه والتمس

ماوادأعته              عند لي قال حين سيما له أتألم وكنت المشايخ إلى التردأدأ ول بالعلم
تحت             أستعطي ًا جالس وأكون شيء كل ماني يذهأب أن تمنيت لمكة ماتوجه وأنا

زمازم            مااء شربت لمكة وصلت لما بحيث العارض هأذا عني ويذهأب دأكان
عشري             حادأي في وأنه بموته الخبر جاء أن يلبث فلم وعافيته شفائه بقصد

. ًا         خير وعوضه عنه الله عفا وسبعين إحدى سنة رجب
بن -       -   -  766 المحيوي كرغيف بالمهملة طريف بن ماحمد بن القادأر عبد

. أحمد  -  -        ووالد الوهأاب عبد أخو الحنفي القاهأري بالمعجمة الشاوي الشمس
المشتبه            في شيخنا وقال له؛ وأذن الكلئي عن والحساب الفرائض أخذ مامن

       . أن      وبلغني خمس سنة مان ًا قريب ماات بصاحبنا ووصفه ًا؛ خيار وكان ماعنا سمع
. ًا      ماعتقد كان لكونه بشاوة ضريح لطريف

الكريم -             767 عبد بن أحمد بن الكريم عبد بن سمنطح ماحمد بن القادأر عبد
وثلثين             ست سنة في له أجاز أهألها، مان وأماه الزبيدي القرشي ظهيرة ابن

جماعة.
أحمد -            768 الشهاب بن الله عبد الجمال بن ماحمد الشمس بن القادأر عبد

    . البخاري       في سمع مامن الخص ابن سبط الشافعي القاهأري الصل الفرياني
وجلس           وخطب له، نسخ بل للبقاعي وكذا ًا يسير إلي وتردأدأ بالظّاهأرية

. الصوفية        في وتنزل ًا شاهأد المقس مان التوتة بمجلس
769 . لقيه -           الحنبلي الدماشقي الضميري الله عبد بن ماحمد بن القادأر عبد

 : أولها          نظّمه مان نبوية قصيدة عن فكتب فهد ابن العز
مارقال بك سعى إنالسـعـد لك سعد يا

والقرطبية            المضية الدرر وسماه النووي أربعي مان كل شرح إنه وقال وأجاز
السلم،            عليه النبي مادح في الكام في الزهأر سماهأا بقصيدة البردأة وعارض

. ذلك    وغير سعادأ وبانت
الصل -            770 القويسني بدر الشيخ بن الله عبد بن ماحمد بن القادأر عبد

بالتصغير         -  - سعيدة بابن ويعرف الجوق قراء أحد الشافعي القاهأري المقسي
      . وحفظ        ًا تقريب وثلثين ست سنة ولد سعيدة لها يقال كان جدته لكون سعدة أو
فقيهه             على جودأه أن بعد السنهوري جعفر الزين على عمرو لبي وتله القرآن

الزين            عند ًا يسير واشتغل ماني سمع مامن وكان الزاهأد؛ اماام الفيوماي حسن
في            وتنزل الزيات بن الشهاب ماع وقرأ وحج قاسم؛ بن والشمس البناسي

ًا           شاهأد آثم تاجر الحوانيت بعض في وتكسب والمولد والدهأيشة القصر قراء
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. به        بأس ول مانهما واحد في يرج ولم
الدمايري -            771 الشمس بن الدين ماحيي الملك عبد بن ماحمد بن القادأر عبد

   . المختصر        حفظ مامن ماحمد البدر وولده أبوه التي المالكي القاهأري الصل
   . ليلة           في ماات به بأس ل ًا ساكن وكان الشهودأ ماع وجلس وحج قليلً، واشتغل

. الستين         جاز وقد وتسعين إحدى سنة المحرم عشر ثامان
الشمس -            772 بن المحيوي علي بن عثمان الفخر بن ماحمد بن القادأر عبد

حرفته           وهأي البار بابن ويعرف أبوه التي الشافعي الحلبي الصل الماردأيني
فحفظ.             بها ونشأ بحلب وثمانمائة وأربعين ثلث سنة الخر ربيع في ولد كأبيه

عن          وأخذ والتلخيص الصلي المنهاج وغالب والملحة والكافية والحاوي القرآن
اللطف          وأبي الحيسوبي السعردأي يوسف وعن وغيرهأما والحديث الفقه أبيه

الشرف          وعن العربية دأرويش قل علي وعن والحساب الفرائض الحصكفي
الفقه             في برع أن إلى المنطق في الردأبيلي ماحمد وعن الهيئة في العجمي

بالفضيلة         إليه وأشير الفضائل في وشارك والحساب والفرائض والعربية
سنة            في وحج الحديث، لقراءة الكبير الجاماع في وتصدر وأفتى الطلبة وأقرأ
سنة             الول ربيع في القاهأرة قدم وكذا مارة غير الشام ودأخل وسبعين إحدى

عنده           وحضر للرشادأ شرحه في الجوجري عن بقراءته فأخذ وثمانين تسع
شرحي             غالب على قرأ وكذا عجلته حمد ول أماره يعجبه ولم التقاسيم بعض

ذلك            غير وغيرهأا تصانيفي مان علي وسمع نسخة به وحصل العراقي للفية
الشفا            في الغراقي السعودأ أبي على وسمع كله بذلك واغتبط ورواية دأراية

شرحه            مان ًا دأروس شريف أبي ابن على وقرأ المقدس بيت ودأخل وغيره
ماتين           العشرة لطيف ماتواضع ماشارك فقيه انسان وهأو غالبه، وكتب للرشادأ

الذكاء           وافر والمذاكرة الفائدة في ماحب التكلف طارح التحري زائد الديانة
وعقد            الطلبة بها وأقرأ وتسعين ثمان سنة بمكة جاور وقد المحاسن، كثير

. به            النفع دأام بلده إلى ورجع أعيانها مان لحد يتردأدأ ولم الميعادأ
الكمال               بن الدين ماحيي العزيز عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد بن القادأر عبد

. التي           ماحمد البركات أبي والد الحنفي المكي النويري العقيلي البركات أبي
على             وسمع بها ونشأ بمكة وثمانمائة وعشرين تسع سنة الثاني ربيع في ولد
وأجاز            أشياء، فهد بن التقي وعلى بأفوات الربعة السنن المراغي الفتح أبي

بها             ولقيني ًا مارار القاهأرة وقدم جماعة؛ بعدهأا فما وثلثين ست سنة في له
أبي            ابن عقب بمكة المالكية قضاء في للسعي وتحرك علي فسمع وبمكة

به                صار انه ماع خفته جنب في ذلك يستنكر ولم ًا حنفي أظن فيما كونه ماع اليمن
ببعض            ًا ظن الشافعية قضاء في يسعى رجل جاء بهذا ماسبوق وهأو ضحكة

الحنفية             قضاء ولكن لفلن به كتب قد الخاص ناظر الجمالي له فقال المااكن
ماا             كل في أخالفكم ل تصرفكم في اني فقال أعطيته اخترت فإن شاغر
مان            وفيهم النويريين أسن الن فهو وبالجملة قال؛ كما أو إليه وجهتموني

. وغيرهأما     والجهل الحمق في شاركه
الشمس               بن الدين ماحيي أحمد بن الله عبد بن علي بن ماحمد بن القادأر عبد

    . علي      قرأ فهم شاب أبوه التي العطائي الشافعي الدماياطي الشارماساحي
خير             ماع واحد غير على واشتغل أشياء ماني وسمع دأراية النخبة شرح في

. له    أجزت وقد واستقاماة
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الدماشقي               الله عبد بن الله نصر بن عمر بن علي بن ماحمد بن القادأر عبد
 . ولد            عمر أبيه جد لقب وهأو القمر بابن ويعرف الذهأبي الحافظ سبط الفراء

لماه           جده على الكثير وسمع وسبعمائة وعشرين تسع سنة رماضان في
الجزري              علي بن وأحمد عنتر بن ماحمد بن بكر وأبي التائب أبي وابن الحافظ

عليها            سمعه وماما الكمال ابنة وزينب كامايار بن إبراهأيم بن الرحيم وعبد
عليه           فقرأ شيخنا ولقيه الذهأبي؛ تخريج وعواليها الصغرى شاذان ابن ماشيخة

عبد             والعز الذهأبي بن الكافي عبد وسمع الفاسي عليه قرأ وكذا أشياء بحانوته
إن             أشك وماا الحديث في ًا ماحب ًا خير كان شيخنا قال وطائفة، القدسي السلم

  . في            ماات المقريزي عقودأ في وهأو ذلك، على أقف لم لكن له أجاز الحجار
. الله        رحمه ثلث سنة رجب في دأماشق كائنة

     . وأن          علي ابن في ماضى المغلي بن ماحمودأ بن علي بن ماحمد بن القادأر عبد
. زيادأة  ًا ماحمد

بابن           ويعرف الشافعي الزهأري الدقدوسي علي بن ماحمد بن القادأر عبد
     .     . سنة  الخر ربيع في ماات بالقاهأرة ماني سمع مامن وبالمنهاجي المصري

. وتسعين  احدى
ابن               الدين ناصر بن الدين زين الخواجا عثمان بن عمر بن ماحمد بن القادأر عبد

          . البوتيجي  عن وأخذ وغيره المالء في شيخنا على سمع مامن المصري الجندي
   . في          بها ماات والجبرت ماعتقيه على وقفهما وصهريج دأار بجدة وله لمكة وتردأدأ

. بمعلتها             فدفن ماكة إلى وحمل وستين أربع سنة الخرة جمادأى في أبيه حياة
. فهد   ابن أرخه

. جده               التي النبتيتي علي بن غنيم بن علي بن عمر بن ماحمد بن القادأر عبد
العظّيم                عبد بن الله عبد بن يوسف بن ماحمد بن عمر بن ماحمد بن القادأر عبد

الدماشقي             صالح وأبو البركات أبو الدين وزين الدين ماحيي نعيم بن خلد بن
عليا   -         جدة وله بل العلى لجده نسبة بالضم النعيمي الشافعي السعردأي
          . خمس   سنة شوال عشر حادأي الجمعة صلة أذان في ولد ًا أيض نعيمة اسمها

جوار           القديم الجاماع قبلي الذهأبية التربة بحكر وثمانمائة وأربعين ست أو
باب          خارج المنجكي الجاماع جوار الحصى مايدان بسويقة الرفاعية الزاوية

القرآن            وقرأ التنكزي الدين ناصر ربيبة وأماه دأماشق مان القبيبات قرب الجابية
المنجكي          الجاماع امااماا إبراهأيم وابنه المقدسي الشهاب مانهم جماعة عند

الزين          علي والصول العربية أفى وقد وغيرهأما البرمااوي وألفية والمنهاج
الشاوي.

   . يتردأدأ          كان مامن المكي الرهأاوي عوض بن ماحمد الدين ناصر بن القادأر عبد
     . وثمانين        أربع سنة في ماات ذلك في الناس ويأتمنه وغيرهأا لبجيلة التجارة في

.    . فهد    ابن أرخه بها ودأفن بجيلة ببلدأ
علي              بن إبراهأيم بن خليل بن ماحمد الشمس بن ماحمد التقي بن القادأر عبد

  . سمع         مامن المنمنم بابن ويعرف وجده أبوه التي القاهأري الصل الحراني
. بالظّاهأرية   البخاري في

العزيز                عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد الله عبد أبي بن ماحمد بن القادأر عبد
   . ذي           في ولد الكيلني علي بن دأاودأ الخواجا ابنة زينب وأماه النويري، الفرج أبو

.     . فهد     ابن له بيض بمكة وثمانمائة خمسين سنة الحجة
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البقاء               أبو المحيوي سالم بن شرف بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
  . في         ولد بالطوخي وهأو رضى بابن أبوه ويعرف الشافعي القاهأري الطوخي
ونشأ            بالقاهأرة وثمانمائة عشرة اثنتي سنة الخر ربيع عشر ثاني الجمعة يوم

والنحو           الحديث وألفية العمدة وحفظ الطلياوي الشهاب عند القرآن فقرأ بها
والولي          البلقيني الجلل مانهم جماعة على وعرض والصلي؛ الفرعي والمنهاج
ًا          تجويد بالقرآن وتل الهداية وقارئ الديري وابن البوصيري والشمس العراقي

الشمس            عن الفقه وأخذ القزاز إبراهأيم على كثير وابن عمرو ولبي بل
مان      -       شاهأده ماما عنه لنا وحكي لولو بن على والنور البرمااويين والمجد

القارئين -       -    أحد وهأو والونائي كالقاياتي آخرين في السبكي والشرف كرامااته
بن    -        والشهاب البارنباري الدين ناصر عن والنحو الروضة تقسيم في عليه

والصول         ولزماه الشطنوفي والشمس البناسي حجاج بن والبرهأان هأشام
بل          السيد أصحاب أحد الكريمي والشمس الحلواني والجلل البساطي عن

المواقف           شرح في الصيراماي النظّام عند وحضر التفتازاني عند حضر ومامن
بابن           عرف الهروي الشمس عن والمنطق هأشام بن الشهاب شيخه بقراءة

والبارنباري         المجدي ابن عن وغيرهأما والميقات والفرائض والحلواني الحلج
مان            عنه وكتب شيخنا عن كلهأما الحديث ألفية شرح وغالب النخبة وشرح

سنة              في بخطه ووصفه آخره إلى الباري فتح مان الدأب ومان بل جملة أمااليه
مان           العراقي الولي عن كتب وكذا المفنن، العلماة بالماام وأربعين اثنتين
ابن         والشموس والواسطي الكلوتاتي الشهابين وعلى عليه وسمع أمااليه

والنور         الحنبلي والشاماي الديري وابن المصري وابن والبرمااوي الجزري
ست            سنة في قرأ بل التغلبية ورقية القمني والزين الدنديلي والفخر الفوي
السعد           على الكثير ذلك وبعد المتبولي الشهاب علي البخاري صحيح وعشرين

خير            بن الكمال له وأجاز الفاقوسي الدين ناصر على واليسير الديري بن
التوقيع           وباشر الصائغ بن الرحمن عبد الزين على المنسوب وكتب وجماعة

حين            الشام إلى ماعه الونائي واستصحبه فيه فبرع الدين سعد القاضي بباب
فقيهها           دأروس حينئذ وحضر المهمات بغالب القائم هأو فكان قضاءه ولي

هأناك             الونائي عن وناب والتدريس الفتاء في له وأذن شهبة قاضي بن التقي
والنواب             شيخنا عن المصرية بالديار وثلثين تسع سنة شعبان في قبل ناب بل

لكنه               بعده مان عن ينوب وصار وفاته بعد الماانة بن البدر عوض عشرة ذاك إذ
أبا             وخالط ًا شيئ بعده فمن المكيني الصلح عن يباشر لم لي حكاه حسبما

الليث            زيارة مان بينهما ماعرفة لسابق ضخاماته أيام في النحاس بن الخير
يدي              على عزه زوال بعد ماعه فاماتحن الماور مان كثير في عنه وتكلم ونحوهأا

يليق            بما المناوي يعاماله ولم صنعه فضلًعن ذكره يستبشع بما المناوي
الجمال               ماجلس في به شافهه ماا عليه فقد بل الرضاع مان بينهما ماا ماع بأماثاله

وأخذ              ذلك؛ وغير شيخنا حق في جنايته عن عقوبة ذلك أن وأظن الخاص ناظر
أغلب             النعزال كان بحيث ًا فشيئ ًا شيئ الناس ماخالطة مان التقلل في ذلك بعد

فهمه            وجودأة الفضائل في تقدماه ماع كله هأذا ًا، كثير تعتريه والسقام أحواله
وأفتى             دأرس وقد لله؛ والكمال غيره في تجتمع أن قل التي الجمة وماحاسنه
البدر              عليه قرأ ومامن به الناس لنتفع لذلك ماوته قبيل تصدى ولو قليلً لكن

مان         وغيرهأم المحرقي والبهاء السنباطي الحق عبد والشرف الماردأاني
ماع            طائلة غير بأشياء فيعتذر لذلك التصدي عدم على ألوماه وكنت الفضلء؛
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مانه            واستفدت ًا قديم صحبته وقد مازهأر، ابن بمجلس وغيره الشفا قرأ كونه
وحج           الروضة، تقسيم في الونائي على وقراءته بل خطابته وسمعت أشياء

ولي              وكذا ًا أيض اثنتين في الركب قضاء وولي مانها اثنتين في جاور مارار سبع
ًا           عوض العدل دأار وافتاء السندبيسي وفاة عقب الحاكم بجاماع الحديث تدريس

أبو            فيه عليه فوثب بالمنصورية التفسير لتدريس عين كان بل شيخنا عن
البغدادأي         البدر عوض الرحمة بجاماع التصوف وماشيخة المغربي الفضل

عنها             وأعرض قبله فيها استقر قد كان بل الفالتي ابن عوض بالحسنية والفقه
في           ًا غائب كان كونه ماع القلقشندي التقي عن ًا عوض وبالمنكوتمرية ًا اختيار

جاماع            امااماة ماع الصالح اماام التاج عوض الزهأر بجاماع الخطابة وربع الحج
بوقف            الشهادأة ماعه كان وكذا طولون جاماع أوقاف في وتكلم ًا أيض الصالح

المشايخ          ماع وجنده المدني بالحرم وفراشه أخضر حمص وبطشتمر السفطي
جل           انجماعه في بخطه وكتب ذلك غير إلى بالقلعة ًا  قديم

مان.             العشرين الحد يوم في وغيره الجنب بذات مادة توعكه بعد ماات الخادأم
بباب             الحاجبية تجاه ثم الزهأر بجاماع الغد مان عليه وصلى ثمانين سنة رجب
في             زينب الست تربة مان بالقرب ودأفن كليهما، في حافل جمع في النصر

. وإيانا     الله رحمه الصحراء أول
الفتح               أبي بن الدين ماحيي أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن القادأر عبد

الشام           ثم القطبية دأرب نزيل القاهأري الصل الحجازي النصاري الشمس ابن
     . في        الجمعة صلة بعد ولد الحجازي بابن ويعرف وأبوه هأو التي أبوه والمكتب

القرآن           فحفظ وثمانمائة وثلثين تسع سنة القعدة ذي مان الخير العشر
وغيره          شيخنا على وعرض النحو وألفية والصلي الفرعي والمنهاجين والعمدة
ونثر             ونظّم الدأب وتعاني آخرين، عن الفقه وفي البدي عن النحو في وأخذ

ماشاركة           ماع المشتهي الدأب في المنتهى سماه ًا بديع ًا ماجموع وعمل وطارح
كتب           مامن ًا وتواضع ًا وأدأب ًا ولطف عشرة الحسنة بالخلق والتخلق الفضائل في
مان              هأذا لكن كأبيه أحمد بالمؤيد أم أنه بلغني بل التوقيع وباشر الحسن الخط

        . غير    وحج البرقوقية، تكتيب في بعده استقر وكذا إمارته في وذاك سلطنته
البدري           التقي لمجموع تقريظ على له ووقفت فقطنها الشام وسافر مارة

 : فيه      نظّمه مان وكان فيه أجادأ
ماضى قد مان ذكروا لئن

بفضـائل
ماـن آخر الدين تقي فأنت
بـقـي

ًا الدأاب ذوي وقيت جمع
عيوبـهـم

يا الفضل أهأل زلت وماا
 تقي سيدي

 : نظّمه     مان البدر عنه وكتب
الحسن ماليء على حبي
له قلت

يا الوصل أرجي فقير إني
 أمالي

يا فيك رجائي استغاث الألـم ول حـجـر نالني ماا تالله
لعلي

ثلث               سنة الول ربيع عشر ثاني في القلعي خليل الشيخ زاوية مان بخلوته بدماشق ماات
ولذا                 أنصاف دأماشق أهأل مان له يحصل ولم يوماين أو يوم بعد ال بموته يعلم ولم وتسعين

 : لماه        لخيه هأناك مان به كتب فيما قال
ًا حالي بها غدا دأماشق  قماشي ماع ماالي ضاع وفيهاعسـير
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ماـاش والبطن واقف فحاليماسـتـمـر ببطني واسهال
 : ًا  أيض وقال

 الجنان بها تسقي أعينهالنها نزهأة دأماشق قالوا
إنسـان بها ليس لكنهاكثـيرة عيونها نعم قلت

 : ًا  أيض وقال
الجراره أنهارهأا مان يسمعخريرهأا يزل لم دأماشق قالوا

 الخراره أنهارهأا لكم تحكيخلجانـهـا بعد ماصر فقلت
 : نظّمه  ومان
خمس السفار في قيل إذا

فوائد
بها تقاس ل وخمس أقول
 بلوى

وحمل أماوال فتضييع
ماـشـقة

أهأـوى مان وفرقة وأنكادأ وهأم

الشرف              بن الصدر القادأر عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
 . ولد           الماضي الحسن بن الغني عبد قريب الحنبلي البعلي اليونيني المعين ابن

القرآن            فقرأ بها ونشأ ببعلبك وثمانمائة وعشرين إحدى سنة شعبان نصف في
البحلق           بن البرهأان على وعرضه المقنع وحفظ الشحرور بن الشمس عند

العلء             عن وبدماشق أبيه عن ببلده القضاء في وناب الفقه، في اشتغل وعليه
وكان              ماات، أن إلى وخمسين ثلث سنة في بلده بقضاء استقل ثم مافلح بن

آخرين،            في القاضي اليونيني والقطب بردأس بن والتاج والده على سمع قد
ًا           ماذكور وكان ببعلبك، لقيته وغيرهأا، ماصر ودأخل المقدس بيت وزار وحج

     . أربع       سنة شوال في ماات العلم في البضاعة مازجي لكنه السيرة بحسن
. الله          رحمه دأاودأ ابن زاوية بحوش ودأفن دأماشق بصالحية وستين

الدين              ماحيي الولد السعودأ أبي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
        . رماضان      عشر تاسع الجمعة يوم عصر بعد ولد أبوه التي ظهيرة بن النجم ابن

فحفظ            أبيه كنف في بها ونشأ بمكة ونحن وثمانمائة وسبعين احدى سنة
وهأو            وغيره، أبيه ماع أشياء الثالثة ماجاورتي في علي وسمع والمنهاج القرآن

لكثيرين             ذلك في ًا ماراغم ابنته السعودأ أبو الجمال وزوجه انحل، ثم فطن ذكي
وعدم             هأوان في العز ذلك بعد وصار وطردأته أماها ماقتته أن إلى واستولدهأا

 . للنعم   مازيل التوفيق
بن        -  -    ماحمد بن بمهملت صحصاح الملقب ماحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
مان        -     الرماان لبشيه نسبة البشيهي الدين ماحيي عثمان بن عمر ابن علي

أخي -         ابن الكاتب الشافعي الزهأري الخانكي الصل الفيوماي الفيوم
    . ست      سنة ًا تقريب ولد حرقوش وبابن وبالفيوماي بالزهأري ويعرف الماضي،
على          الكتابة وجودأ بالسبع وتله القرآن وحفظ بالخانقاه وثمانمائة وأربعين

قدم              حين يونس بن أحمد على العربية في وقرأ ويس الدين سعد بن الشمس
والفرائض           العربية في وبرع والحصني الشمني التقيين عن أخذ بل القاهأرة

الكثير؛           وكتب الرفيع بالخط وقته في انفردأ بل والكتابة والعروض والحساب
ذلك               كل تفاتنا، ثم جدة ناظر الفتح أبي لبن ًا رفيق وتسعين ست سنة في وحج

ًء             ذكا النوادأر مان وهأو عني وأخذ علي اجتمع وقد فقره ومازيد كسله ماع
. البلدأر       حب تعاطى إنه وبلغني وتخيلً ًا وانحراف

ويعرف            الواعظ القاهأري القاياتي ماحمد بن ماحمد ذاكر أبي بن القادأر عبد
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       . ًا      ماؤذن ابنه فنشأ ًا رجلًصالح أبوه كان الشهير البيت وفا لبني نسبة بالوفائي
فاغتبط             الشام إلى وسافر وسمعة ًا وصيت ًا عز فيه ورأى الوعظ في تقدم ثم
ًا             ماادأح كان بل السعداء سعيد صوفية في وتنزل طائلة دأنيا وحصل أهألها به

ماع             أولهأما مارتين وحج فيه، يزاحمه مان بأخرة يكن لم بحيث بالبيت وانفردأ
لعمل           فتصدر مارة وتحاماق ًا أيض هأناك وقال المناخات كاتب بن الكريمي
ينشد            صار لكنه عادأته إلى رجع ثم زعم البلقيني بالولوي ًا تشبيه الميعادأ
لسماعها            ذوق له ومان الفضلء فيتكلف نظّمه مان إنها ويزعم ركيكة ًا أشعار

بني              بيت عن انحرف قد وكان أشياء؛ مانه سمعت ذلك، مان بعضهم مانعه وربما
له            فحسن إليه المشار بالولوي ماعارضتهم ورام اليهم انتمائه بعد وهأجرهأم وفا

يبدل             الجفائي يسميه مادين الشيخ كان ولذا ًا أيض جفاه أن يلبث ولم الميعادأ
في              وفاته وكانت أماره وخف ذكره خمد حتى ماات وماا ًا؛ جيم نسبته مان الواو

مان             شبيبته في كان بردأى تغري ابن قال وسبعين، ثلث سنة القعدة ذي
صوته           بحسن يضرب بحيث النغمة وطيب الصوت حسن في الله عجائب

بأن              عليه فتح حين بعد ثم بالكلية انقطع فلما ًا وغرب ًا شرق ذكره وشاع المثل،
عصبه             في الصول حسن ماع هأذا فيه الطرب وجودأ ماع دأاخلً ًا قطيع صار

لجاجة             بعض صوته في بقي قد كان أنه على لحركة السريعة الداخلة والطباع
في              طاب إذا وكان الغاية في كان أدأائه وحسن طباعه وقوة دأخوله أن غير

ليس              نظّم وله القول؛ ماع يتحرك فيه عضو كل يصير نفسه في وطرب العلم
تصوف،            إذا سيما ماجالسته في ثقل ماع تهتك بعيض يخالطه وتنسك بذاك

. وإيانا              عنه الله عفا ماثله بعده يخلف ولم عصره نادأرة فكان حال كل وعلى
بمهملتين -          - 788 الصل الطناحي ماحمد بن ماحمد الشرف بن القادأر عبد

  . قرأ    -       مامن الشرب بسوق وأبوه هأو التاجر القاهأري نون بعدهأا مافتوحة الولى
.       . أبيه    مان أشبه وهأو وجاور وحج بالقاهأرة ماني وسمع القرآن

الجلل -            789 بن الشمس بن الدين ماحيي ماحمد بن ماحمد بن القادأر عبد
خدماة             في كان الطبيب الدين علم وهأو لماه أبيه جد لكون الصل المرصفي

كان           بالقبابي جده ويعرف زويلة حارة برأس التي المدرسة صاحب القطبية
ونشأ            الطب في البدر ابنته ابن العلم فدرب الستادأار الجمالي خدماة في

. ودأربة         بعقل للناس وماضى تميز حتى كذلك الترجمة صاحب
السطائي            الصل الطحطوطي ماحمد النجا أبي بن ماحمد البدر بن القادأر عبد

      . يسم       لم فيمن يأتي شهير ماعتقد بالحجازي أبوه ويرف الفيوم مان لبلد نسبة
أبوه.
المحيوي -           790 إبراهأيم بن ماوسى بن ماحمد الفتح أبي بن القادأر عبد

   . أنصاري       أنه زعم الجوجري جماعة أحد العنبري الشافعي القاهأري الصالحي
انتصر             مامن السلم عبد بن العز سبط وأنه العوام بن للزبير ًا أيض وينتمي
عنه            غنية في الرجل كان بما السيوطي ابن على وردأ الجوجري لشيخه

ذلك،            يعجبه لم شيخه أن سمعت وكذا فاماتنعت عليه لكتب إلي وأحضره
ًا            تقسيم البهجة أخذ وأنه الجواماع وجمع النحو وألفية البهجة حفظ أنه بلغني

يروي             إنه وقال بالجوجري وعرف قاسم ابن عن أخذ وكذا الفالتي ابن عن
ماع            بالعنبريين التكسب في والده طريقة ولزم عليه عرض فكأنه القمصي عن

. الفضلء      في وعده الطلبة وإقراء التدريس
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المصري -       -   -   791 الدين ماحيي والتشديد بالفتح هأمام بن ماحمد بن القادأر عبد
    . عشرة      خمس سنة ولد هأمام بابن ويعرف الصوفي الحنفي الشاذلي

صاحبه           عن وأخذ الحنفي ماحمد الشيخ وصحب القرآن فحفظ ونشأ وثمانمائة
شيخنا            على فيه وقرأ البخاري بخطه وكتب قليلً ونبه السرسي العباس أبي

إماام             بالكمال واختص المسندين مان واحد غير على وسمع علي أكثره قرأ بل
عليه           سمع ومامن هأناك وسمع والخليل المقدس بيت وزار وحج الكامالية،
بعض            أقرأ وربما للتصوف والميل الخير عليه والغالب فهد بن التقي بمكة
بردأى           تغري جددأه الذي بالمسجد وانقطع كف أنه وبلغني والتراك الخدام

. العيد      رحبة حبس مان ًا قريب القادأري
وعم -            792 التي الوهأاب عبد أخو المدني يعقوب بن ماحمد بن القادأر عبد

       . الزرندي     المحب بن عمر بن ماحمد صاهأر ماحمد النجم بمكة الماليكة قاضي
       . بسبب     والشام ماصر دأخل أن بعد وسافر والحتشام بالكرم ورأس أخته على

العجم            إلى الحرماين أوقاف سلم ولم الروم إلى المدينة أوقاف في التوكل
. وسبعين       بضع سنة ًا ماسموما يقال بها فمات

الدهأانة -          793 بابن ويعرف الحنفي القاهأري المحيوي ماحمد بن القادأر عبد
وأن              الموالي مان كان وأنه واحد غير به أخبرني حسبما راشد جده اسم ويقال

بالنار           العظّام مان الدهأن تستخرج كانت لكونها بذلك واشتهرت جدته الدهأانة
تدهأن            كانت كونها مان قيل ماا خلف وهأو بالعظّاماية بعضهم لقبها بحيث

وكان             ابنه فنشأ ًا طارتي ًا مااطي أبوه كان نعم كله بذلك أعلم والله الطارات
الماين          ولزم والمنار والكنز القرآن فحفظ وأربعين أربع سنة ماولده

الدين          وسيف الشمني والتقي الديري بن الدين سعد والقاضي القصرائي
العلء           على ًا أيض وقرأ وغيرهأا والعربية وأصوله الفقه في ًا وسماع قراءة

في              وتميز المحلي، الفضل أبي على أماره ابتداء في قرأ أنه يقال بل الحصني
ثم             الشحنة بن المحب عن القضاء في وناب سبعين سنة في وحج الفضيلة،
عقب             المؤيدية ماشيخة في استقر بل المفتين أحد وصار ذلك عن بأخرة ترفع

لشيخي             نترجاهأا وكنا وغيره أبيه قبل مان الزائدة لملءته بمال الديري بن التاج
       . بعد      مارة بها الشادأ بل الصوفية وناكد باشرهأا وقد سيما الديري بن البدري

وقبل           أعيانهم ببعض اليقاع وكادأ ببعضهم أوقع بحيث السلطان ونصره أخرى
الزهأر            بجاماع وتصدر الناصرية تدريس عن الصفا أبي بن الكمال استنزل ذلك
بقادأح               صح إن تقدم ماما يذكر ماا وليس قيل فيما نظّم وله للقضاء ذكر وربما

. نسبه         به يسرع لم عمله أبطأه فمن فضيلته في
794  . في -           ماات ماحمد وولده أبوه التي الشموني مادين الشيخ ابن القادأر عبد

. خمسين    سنة نحو حياتهما
الزين -             795 علي بن إبراهأيم بن ماحمد بن ماحمد بن ماصطفى بن القادأر عبد

     . وثلثين     اثنتين سنة في ولد ماصطفى بابن ويعرف الشافعي القاهأري
وغيره          شيخنا على وسمع وغيرهأما والمناوي العبادأي عند واشتغل وثمانمائة

        . ل    لما ونسب أمالق ثم النصاري الشرف وصاهأر الكتب مان نقائس وحصل
.     . ًا       ظن الستين قريب وماات القضاء في له المناوي استنابة بعد يليق

.        . علي    بن أحمد بن ماحمد ابن في ماظّفر بن القادأر عبد
ثم -            796 المتبولي الصلح الرحمن عبد بن أحمد بن ماوسى بن القادأر عبد

الطاحون          بإدأارة يكتسب مامن الماضي أحمد الشهاب أخو الحسيني القاهأري



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

لمشاهأد            ًا وحضور والطلبة الصالحين مايلًفي به بأس ول البر في وبالتجارة
زيد            وابن مافلح بن والنظّام الباعوني البرهأان له أجاز مامن وهأو الخير،

وآخرون.
 

بن -              797 ماحمد بن ماحمد الخير أبي بن الرحمن عبد بن يحيى بن القادأر عبد
وذويه             فهد بن التقي قريب المكي الهاشمي الدين ماحيي فهد بن الله عبد

بابن             كسلفه ويعرف الدقوقي الكافي عبد بن علي ابنة ماكية وأماه أبوه والتي
وثمانمائة.             وعشرين تسع سنة صفر عشر ثاني الربعاء يوم سحر في ولد فهد
وأربعين           خمس سنة في وعرض والمنهاج والربعين القرآن فقرأ ونشأ بمكة

بن            النجم له وأجاز المطري، المحب على النبوية بالمدينة وسمع جماعة على
الكناني          العلء وابنة الشرائحي وابنة والتدماري المصري وابن والتاج حجي

الصاحبة           ناظر وابن المحب بن الرحيم وعبد البوصيري حسين والبدر الحنبلي
دأروس          حضر التلوة كثير ًا ساكن وكان وخلق؛ وشيخنا الكازروني والجمال

طائل،    -        على يحصل ولم وسواكن لليمن وسافر ًا قديم ظهيرة بن البرهأاني
كأبيه               أماوالًجمة أذهأب بل له بورك فما ذلك وماع الزين ابن ابنة زينب وتزوج

           . وثمانين  ثمان سنة الحجة ذي عشري ثامان الجمعة ليلة في وماات ًا كثير رأيته
رحمه              سلفه عند بالمعلة ودأفن الغد مان عليه وصلى مادة تعلل أن بعد بمكة

. عنه   وعفا الله
علي -             798 بن أحمد بن يحيى بن ماحمد بن يحيى الشيخ بن القادأر عبد

وحفظ           بمكة أربعين سنة شعبان في ولد المالكي؛ الشاذلي المكي المغربي
يوم            ضحى في بمكة ًا شاب ماات حسنة؛ طريقة على وحصل واشتغل القرآن

. وستين       إحدى سنة الثاني ربيع خاماس الربعاء
بن -             799 ماحمد بن حسام بن شرف بن يعقوب بن يوسف بن القادأر عبد

ويعرف            أبوه التي الشافعي الحلبي الصل الكردأي عمر بن ماحمد بن حجي
الحرف            بعض يتعانى فنشأ صغير وهأو أبوه وماات الكردأي؛ يوسف الشيخ بابن

على             والنحو الكردأي عثمان على الفقه في الشتغال على كبير وهأو أقبل ثم
عثمان            شيخه مان انتزع بل ويفتي يدرس وصار وفضل السيوفي، بن حسن

الكمال            عن وأخذ القاهأرة ودأخل وحج أبيه، عن لها المتلقي القرناصية الكردأي
     . ست       سنة صفر في وماات وغيره الخيضري على وسمع شريف أبي بن

بضع           عن إبراهأيم الخليل ماقام مان الصالحين بقبور ودأفن وثمانمائة وتسعين
الربعين.

زوجة -           800 فاطمة أماه قلمطاي سبط الرحبي الدين صلح بن القادأر عبد
التقلل             قليلًماع بعدهأا وتراجع ماتصون غير أماه كفالة في نشأ البلقيني، قاسم

. بعدهأا         التي أو وثمانين تسع سنة في ماات حتى
.      . عمر    بن ماحمد ابن في الجندي بن القادأر عبد

في -           801 بها ماات ماكة، نزيل العطار الشاماي المروبص بن القادأر عبد
. فهد      ابن أرخه سبعين، سنة رماضان

جمع -           802 وشرح الصلي المنهاج أخذ الزهأري؛ ثم الديمي الزين القادأر عبد
في           بالتلفيق ًا وسماع قراءة شريف أبي بن الكمال عن للمحلي الجواماع

. إقرائهما     في له وأذن سنين
له -            803 اتفقت قضية بسبب إحدى سنة في نفسه شنق الحنبلي؛ القادأر عبد
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آخر           في شيخنا ذكره بالزاوية، وظيفته المناوي الصدر فأخرج السالمي ماع
    . بخط        قرأت وقد قلت الزبيري بخط ذلك قرأت وقال أبنائه مان وفياتها

   : الحمصي       زاوية شيخ مالخصه ماا الدماشقي سلمان بن ماحمد الشمس
أماره             ورفع أوقافها مان ًا كثير خرب أنه إليه نسب المقسم مان للدكة المجاورة

الشيخونية            مان خلوته فطلع عليه ورسم وقفتها كتاب مانه فطبوا الحكام إلى
وفي            بالشيخونية وظيفته في ابنه بعده واستقر بها نفسه فشنق به ليجيء

بجوار             البحر بباب مالك ل كان فإنه احترق أن يلبث ولم الزاوية ماشيخة
قيل             فيما فاحترق النار في فوقع ليطفئه فقام حريق فيه فوقع ًا أيض للقسم

. إليه        المشار الشمس عوضه الزاوية ماشيخة في فاستقر
بن              عبيد بن حسن ابن في أشهر، به وهأو عبيد ويدعى الصاني القادأر عبد

ماحمد.
فصاهأره -          804 بالقلعة ًا طباخ كان إبراهأيم؛ بابن ويعرف الطباخ القادأر عبد

صلح             ولده أخته البباوي واستولد الدولة نظّر في به واستقر أخته على البباوي
ماات            فلما بمدة أبيه بعد ابنته الخازن سليمان زوجه الذي ماحمد الدين

. ماكانه    صهره استقر سليمات
 

على -    -      805 كما ماعجمة وشين ماهملت بطاءات الطشطوطي القادأر عبد
ماهملة          بدال الدشطوخي صوابه ولكن جيما الشين جعلت وربما اللسنة

قرية            وهأي ماعجمة خاء الواو وبعد ماهملة طاء المعجمة الشين وبعد ماكسورة
وكلم          القرآن سماع يحب ماتقشف رجل بالصعيد؛ البهنساوية كورة مان

بعدهأا           فما وثمانين سبع سنة في المصريين بين اعتقادأه انتشر الصوفية،
أكثر              بل ماقرة له وليست عليم به الله ماا والحوال الكراماات مان له وذكروا

له              أن وسمعت الونائي بن البدر عند أكل وربما ًا شيئ يقبل ول ًا مااشي أوقاته
صاحب               حج وقد البناء، يعلم خير الحياة قيد في وأبوه بل ًا وولد بلده في زوجة

ماع               ثم مان توجه ثم الينبع إلى البحر في فسار وثمانين تسع سنة في الترجمة
قدمايه؛            على ذلك وأكثر ًا وراجع ًا ذاهأب الجيعان بن البقاء أبي البدري ركب

دأينار             ألف أخذ في بسببه عليه دألس أنه بحيث العتقادأ زائد فيه وللسلطان
عنده           وشفع فأتلفهم إليه المشار بالتلبيس قاماوا ثلثة وافتضح قيل فيما

قبله             مان إليه علمهم وصل الذي شغيتة قاسم الوزير ابن اطلق في الشيخ
وحرصت           الحوادأث؛ في الواقعة شأن بسطت كما كرامااته مان افتضاحهم وعد

عبد             أخي أخبرني ولكن تيسر فما ماعه والجلوس به الجتماع على الحرص كل
حين             خيمته إليه المشار السفر مان القاماات بعض في عليه دأخل أنه القادأر

ابن               أنه بعضهم لي وقال عنه؛ زال وقد إل عنه انفصل فما الكرب شديد كان
الصطائي           الصل الطحطوطي ماحمد النجا أبي بن ماحمد الدين بدر الشيخ

. بالحجازي         أبوه ويعرف الفيوم عمل مان اصطاي إلى نسبة
          : ماوسى   بن ماحمد الفتح أبي وابن شاعر شادأي ابن اثنان العنبري القادأر عبد

. إبراهأيم  بن
جانم -           806 وخدم الجيعان بن البقاء أبي للبدري وانتمى القصروي القادأر عبد

وصودأر             ذلك غير وإلى الشام ولجهة الحج على إمارته حين ماعه وسافر بلط
وحشمة     تودأدأ وعنده ًا أوائل -       807وقت في ماات الجابي، المراحلي القادأر عبد

ثم            البلقيني السعادأات أبي خدماة في وكان وتسعين اثنتين سنة الثاني ربيع
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. ًا          ماتحرك وكان الزينية اليام بعض والظّاهأر الحلي وقف في تكلم
808       . الدودأ -     صار حتى رجله في بأكلة ابتلى المجذوب المرخم القادأر عبد

وستين             تسع سنة الحجة ذي سابع في ماات حتى كذلك واستمر مانها يتناثر
عنتر            قبر جوار البكحري جاماع عند به ًا مانقطع كان الذي بالمكان ودأفن

.   . المنير      أرخه الله رحمه الخراب وسط في البرهأاني
الكركي -         809 الماام جماعة وأحد الصرغتمشية نزيل المؤذن القادأر عبد

ونحوه.
. أحمد         بن علي ابن هأو الحنبلي، النبراوي القادأر عبد

التفهني -             810 ثم الداودأي الطاهأر عبد بن أحمد بن الظّاهأر عبد بن القاهأر عبد
       . في     وقرأ ماني وسمع ًا يسير اشتغل مامن أبوه الماضي الشافعي القاهأري ثم

. وغيره  الجوق
حوادأث -             811 في شيخنا حكى الذي هأو الجيعان؛ بن الله عبد بن القدوس عبد

 . قلت             التزوير مان مانه تكرر لما أصبعه قطعت أنه إنبائه مان وثلثين ثمان سنة
. ماات        حتى ينكف فلم لك وماع المقشرة وأودأع

بن -              812 علي بن ماحمد بن أحمد بن القوي عبد بن ماحمد بن القوي عبد
ماحمد              أبو ماحمد بن علي بن أيوب بن العزيز عبد بن سليمان ابن ماعمر

الخير           أبي والقطب أحمد الشهاب ووالد ماكة نزيل المالكي المغربي البجائي
         . عن     به فأخذ شبيبته في ماصر دأيار إلى قدم القوي عبد بابن ويعرف ماحمد
ماكة            إلى تحول ثم الزهأر الجاماع وسكن علمائها مان وغيره الرهأوني يحيى

بها              وأخذ بالطائف قليلً إقاماته مان تخللها ماا سوى سنة ثلثين مان أزيد فقطنها
الدين          وسعد النشاوري مان بها وسمع وغيره، المراكشي ماوسى عن

ًا          عارف وكان ًا؛ تورع قليلً باللفظ لكن وأفتى ودأرس وغيرهأما، السفرايني
حظ          ذا المستحسنة والشعار والحكايات الحادأيث مان لكثير ًا ماستحضر بالفقه

عشرة             ست سنة شوال ثالث الربعاء ليلة في بها ماات والخير، العبادأة مان
   . في         الفاسي ذكره ًا تبرك ماكة أهأل مان العيان نعشه وحمل بالمعلة ودأفن

ًا            خير وكان وأفتى وأعادأ ودأرس وأفادأ تفقه فقال باختصار شيخنا وتبعه تاريخه
. به             يتبرك كان إنه وقال عقودأه في المقريزي ذكره وكذا الستين، جاز ًا دأين

. فيه         الجزري ابن وعظّمه للديلمي الفردأوس بخطه ورأيت قلت
 

المعالي -             813 أبو الدين ماجير الله عبد بن الجوبان بن أحمد بن الكافي عبد
عبد           أخوه الماضي الشافعي الدماشقي الماين بن العباس أبي الشهاب ابن

الذهأب           بصناعة أوليته في أبيه لعتناء الذهأبي بابن ويعرف وأبوهأما الظّاهأر
سنة     -      -    بعيد ولد ماوحدة الواو وبعد الجيم بضم الجوبان ابن له قيل وربما

عليه           سمع مامن فكان وتسعين ثمان سنة بدماشق ًا تقريب وسبعمائة تسعين
جماعة             على سمع وكذا ًا جد عنه فأكثر الذهأبي ابن هأريرة أبو وقته ماسند

بخطه              ذلك التقي له وأثبت ًا أيض شيخنا وماع التقي ماع بعدهأا وفيما فيها كثيرين
ذلك              على التقي ونبه فهد بن النجم صاحبنا بإفادأة الطلبة بها انتفع ماجلدة في

في              بدماشق عرفناه مامن وهأو قال فإنه له ماكة تاريخ مان والده ترجمة في
ماعنا            بالسماع ابنه وأمار شيوخنا بعض مان فيها ماعنا وسمع الولى الرحلة

ماروياته           مان بالكثير وحدث انتهى بذلك أجمعين ينفعنا والله ًا كثير فسمع
بعضه           في وخمسين أربع سنة في علينا قدماها حيث وبالقاهأرة بدماشق
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         . جليلًحفظ   ًا رئيس كأبيه وكان ًا جد الكثير عنه حملت بغيرهأما وكذا ضروراته
حتى            البديع الحسن الخط وكتب بلغني فيما نظّم وربما وتأدأب وغيره القرآن
ماثله،            للرقاع يكتب مان والمصرية الشاماية المملكتين ماوقعي في يكن لم أنه

في              ناب بل بدماشق النشاء كتاب عين صار أن إلى النشاء دأيوان في وخدم
بسفح            ودأفن وخمسين سبع سنة شعبان خاماس في وماات بها، السر كتابة

البلطنسي           ماحمد بن علي العلء ورثاه الدم ماغارة مان بالقرب قاسيون
ماثله            السماع في وبغيرهأا بل بدماشق بعده يخلف ولم عنه كتبت بقصيدة

. الله  رحمه
بن -              814 أحمد بن بكر أبي بن أحمد الشهاب بن القادأر عبد بن الكافي عبد

الماضي          البلقيني العلم سبط الشافعي القاهأري الصل الحموي التقي علي
       . وغيره     القرآن فحفظ أبيه كنف في نشأ الرسام بابن ويعرف وجده أبوه
أبي          أماه كزوج وغيرهأم والبكري والجوجري زكريا الزين عند واشتغل

التقاسيم          في ولزماه المقسي والفخر جده عنده حضر بل السعادأات
في            واستقر باسمه ًا قانع القضاء في ناب بحيث وتميز أصوله، في والسنهوري

الجهات            مانه غيره في وتنزل النقاش ابن بعد أصلم بجاماع الفقه تدريس
   . ماع          وجاور وحج بتحصيله وبعضها آبائه قبل مان بعضها التي جهاته ونمت وأثرى

ينفصل             فلم توجهه في المقدس بيت وزار بها لتعلقاته حماة إلى وسافر أماه
سنة             رماضان أثناء في بحماة ماات حتى كذلك واستمر ماحموم وهأو إل عنه

لفقده            أماه توجع وتزايد الربعين يكمل ولم هأناك بمقبرتهم ودأفن وثمانين أربع
مان              وآخر الجيعان بن الرحمن عبد الزين بن الرحيم لعبد ابنة مان ًا ولد وترك
بنوه              ماات أن يلبث ولم ماشاركة، ماع ًا ماتودأدأ كان فقد الجنة الله عوضه غيرهأا

. وتسعين     سبع سنة طاعون في
الصدر -              815 ماحمد بن علي بن أحمد العباس أبي بن الله عبد بن الكافي عبد

بنمسويه     -      ًا قديم تعرف لقرية نسبة البنمساوي العبادأي النصاري الجمال بن
وسكون          الواو وفتح المهملة وضم الميم وسكون والنون الموحدة بكسر

صار           حتى ماصغر والفاء بالمهملة سويف ببني واشتهرت هأاء وآخرهأا التحتانية
التي      -       ماحمد والد الشافعي القاهأري ثم السويفي إليها النسبة في لها يقال
         . وتميز  بخطه قرأته كما وسبعمائة وثلثين ست سنة ولد بالسويفي ويعرف

بقراءة            تمام فوائد وجل الفخر ماشيخة العرضي على وسمع وغيره الفقه في
بعد          وسمع الغماري بقراءة الدارقطني في الخلطي المحب وعلى العراقي

السماع              شيخنا قال كما هأو له يتفق ولم ولده باسماع اعتنى بل غيرهأا على
أخيه              عن وأخذه ولده وأدأب السبكي البهاء صحب قد وكان قال سنه قدر على

وروى          -   قلت ماحمد ابني استدعاء في أجاز بخطه، ونسخ التوشيح الدين تاج
دأرس            مامن العلماء أحد وكان المالكي، طاهأر والزين رضوان الزين عنه لنا

. وغيرهأا      الشيخونية في وتنزل الطلبة وأفادأ
بابن -           816 ويعرف الشافعي المقدسي النابلسي نصر بن علي بن الكافي عبد

. بالقاهأرة -     ماني سمع مامن نصر
 

الشافعي -            817 الدين جمال الله فضل بن أحمد بن ماحمد بن الكافي عبد
ونثر              نظّم له ًا أدأيب فاضلً ًا رئيس كان انبائه في شيخنا قال طرابلس سر كاتب

وثلثين            ست سنة المحرم في ولد أنه وذكر والدأب، للتاريخ كثير واستحضار
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بن        -    العلء ذكره بطرابلس وثمانمائة أربع سنة به العهد وآخر وسبعمائة
لم            قدماها وكان ماروياته بحلب أجازه أنه وقال تاريخه في الناصرية خطيب

وثمانمائة            تسع سنة في ذلك وقال وفاته سنة فلتحرر بطرابلس فمات رجع
 : إليه        كتب أنه وقال العلء تاريخ في ورأيته

وماـن العلـوم شيخ أسيدنا
غـدت

الغيث مان أندى فواضله
والبحـر

ًا وأجز أجب لـم ببـابـك عبد
يزل

اللسان رطب بأماداحكم
 الدهأر مادى

فأجاب: 
ًا أيا الفضل في زال ماا سيد

ًا واحد
ًا جبرت بل بالسؤال كسير

نكـر
أنت العبد بدأت إذ نعم

ًا ماـقـدماـ
لي بالتقدم أضحى وفضلك

 جبري
. بها             وماات نظّمه مان ًا كثير وأنشدني وثمانمائة أربع سنة في لقيته ثم قال

818  . سمع -              مامن الماضي السلم عبد أخو المدني النفطي الفضل أبي بن ماحمد بن الكافي عبد
. بالمدينة  ماني

819   . ابن -              مان سمع قطب بابن الشهير السقاء المدني حسين بن ماحمد بن ماحمد بن الكافي عبد
ست                سنة الحجة ذي في بمكة وماات الصحيح بعض النبوي بالمسجد وتسعين سبع سنة في صديق

. فهد.    ابن أرخه وأربعين
الله -               820 عبد أخو الحنفي المدني الحسيني عادأل بن ماحمودأ بن السعادأات أبي بن الكبير عبد

والعربية             وأصله بالفقه واشتغل والقدوري القرآن حفظ الربعة؛ أصغر وهأو وأحمد الرحمن وعبد
. بالذكاء       وذكر به ونسخ الخط وجودأ والعروض

حميد -                    821 أبو الله عبد بن ماحمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد بن الكبير عبد
ًا -      -          تقريب ولد التي؛ يس ووالد ماكة نزيل اليماني الحضرماي الصحابي حميد أبي ذرية مان النصاري

الشريف              الرحمن عبد علوي كآباء جماعة ولقي بها ونشأ بحضرماوت وسبعمائة وتسعين أربع سن
الرحمن                 عبد بن وأحمد الرحيم وكعبد علوي أبا له يقال مانهم وكل حسن وأبي وعمر بكر وأبي
بحرض               واجتمع سنة عشرين مان ًا نحو والقفار البراري في وساح وزير، أبا مانهما لكل ويقال

الجبرتي،             إسماعيل بن بصديق وبزبيد الزيلعي ماوسى بن بكر بأبي وباللحية الميدوماي بالشريف
سنة                 في وسلم عليه الله صلى النبي وزار وأبجد؛ العرابي عمر ولقي وعشرين إحدى سنة في وحج

وقدم               عيسى، بن بموسى والخليف الخلف في واجتمع بجيلة طريق على لبلده وعادأ وعشرين سبع
وخمسين                  اثنتين سنة في ثم تليها التي في بلدأه إلى ورجع فحج وأربعين تسع سنة أثناء في ماكة

           . بالله    العارف المسلك العابد الصالح بالشيخ ترجمته وصدر فهد، ابن قاله ماات حتى بها وانقطع
فكان             بلده شيوخ مان جماعة صحب أنه بخطي ورأيت والمشاهأدات، والكراماات الحوال صاحب

بكر               وأبو المساوي أحمد والشريق والخليف الخلف صاحب ماوسى هأم مانهم بثلثة ذكر كما انتفاعه
استوطن               ثم الناس عليه وأقبل مارة غير زبيد وقدم بالمعجمة، الخال صاحب الزيلعي ماحمد بن

وانتشر               أماره واشتهر دأونهما؛ فمن وقاضيها صاحبها عند وجاهأة له وصارت زاوية بها وابتنى ماكة
إلى                 أول مان الفصوص طالعت قال أنه عنه وبلغني ًء سوا فيه الناس يكن ولم جاهأه وعظّم ذكره
    . على              زادأ وقد ماات يشتموه أي يقبحوه أن ماخافة إل للناس هأذا ذكر أترك وماا أعجبني فما آخره
الشبيكة               بباب ودأفن وستين تسع سنة شعبان عشري ثامان الخميس يوم ضحى في بمكة السبعين

  . كان              ومامن ًا ماشهودأ ًا يوما وكان بمشقة إل نعشه يلحق ولم خلق وشيعه به المعروف المكان في
وصيته               أسند بحيث الهاشمي سعد أبو والشيخ الشيبني وعمر المرشدي الول عبد فيه العتقادأ زائد
للزائد                   ماستغرقة تكون له بديون سعد أبو أقر بل مانها أشياء فاختار أحب ماا كتبه مان يأخذ وأنه إليه
في                   عليه قرأ أنه حتى له كاجلله ًا أحد يجل الشيخ يكن ولم عليها ذلك الشيخ فردأ أخته إرث على

               . يا    لبلده سفره مان قدوماه حين له قال القوي عبد بن الخير أبا أن ويحكى وإيانا الله رحمهما التنبيه
. ماات                أن يلبث فلم اسمها نصف فقال هأدية بلدك مان به جئتني الذي ماا الكبير عبد

أحمد -                822 أخو الحنفي المكي الحرازي الجمال بن القسم أبو العلء أحمد بن ماحمد بن الكبير عبد
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 .        . بمكة    علي وعرضه والكنز القرآن فحفظ نشأ الصغر وهأو الله وعبد
823 . قال -               التي علي والد الكتبي الحنبلي المصري الدين كريم أحمد بن إبراهأيم بن الكريم عبد

الكثيرة                 الكتب يشتري كان فإنه نفع به للطلبة فنه في الناس خيار مان كان أنبائه في شيخنا
أنه                 له ويشترط يعينها فائدة ماع مااله برأس الطلبة مان الشراء مانه رام لمن ويبيع العتيقة ًا وخصوص

يأتي                  ثم ًا دأهأر الكتاب بذلك ينتفع الطالب فكان خاصة مااله رأس له يدفع الكتاب ذلك بيع رام ماتى
فدفع                  إليه أحضره عنه قصر وإن باعه به اشتراه الذي الثمن تجاوز فإن عليه فينادأي السوق إلى به

         . يلزم        فكان الصلة على الحسبة وله فرج الناصر وكان ذلك في ماعهم يخرم ول مااله رأس له
     . الحكم           في له ًا ماأذون وكان ذكرهأا يطول خطوب ذلك في له وجرت الفاتحة وبتعليم بالصلة الناس

     .      . ترجمة          في ًا أيض عليه وأثنى الليل في وقيام وردأ وله النادأر في إل يحكم ل بل له يتصدى ل ولكن
 .              : قلت  الكتبيين بسوق بقي مان آخر وهأو الطلبة إلى الحسان في ماثله رأيت وماا فقال والده

ًا                 غالب لبيعه يحتاج ل ماا بها التي حوانيته مان بحانوت الجلوس يكثر كان الزركشي البدر أن وبلغني
         . عشرة       تسع سنة القعدة ذي عشر حادأي في ماات ذلك ونحو والكتابة للمطالعة ًا غالب النهار طوال

. وإيانا   الله رحمه
824.      . ًا -          أيض شيخنا على سمع مامن أبوه الماضي الجبرتي أحمد بن إبراهأيم بن الكريم عبد
الدين -                 825 كريم بن الدين سعد بن الدين كريم بركة بن الكريم عبد بن إبراهأيم بن الكريم عبد

     . سنة           الول ربيع في ماات جكم كاتب بابن ويعرف ًا قريب جده والتي أبوه الماضي المصري القبطي
. وأربعين  ثمان

ابنة -              826 سعادأات زوج القباني بها الزمااماية نزيل الصحراوي ماحمد بن إبراهأيم بن الكريم عبد
       . العراقي      والولي الكويك ابن الشرف له أجاز التيين علي وأخو الديسطي ماوسى الشرف

السيوطي            قاسم وابن الكتبي يوسف وابن البيطار وابن والشاماي الديري ابن والشموس
فضل             بن والجمال الكرمااني ويحيى حجة ابن والتقبان والحبتي البيجوري حسن وابن والزراتيتي

والفوي            السبكي البهاء ابنة وصالحة البوصيري وحسين التباني ويعقوب البرمااوي والمجد الله
وعثمان              البهنسي الله وعبد البيجوري والبرهأان الهيثميان العزيز وعبد الله وعبد المغلي بن والعلء

         .    . مان   الحرماين زيت على ًا ماسفر كان بل ًا كثير وحج الجهات في وتنزل البشتكي والبدر الدنديلي
.   .         . الله    رحمه التسعين قارب وماا وتسعين أربع سنة في ماات الطلبة واستجازه الزماام جهة

827    . بالشرقية -           يباشر أبوه كان المقسمي الدين سعد بن الدين كريم إبراهأيم بن الكريم عبد
الشيخ                يقبل كان بحيث النبتيتي عمر للشيخ ماعه يتردأدأ وكان ذلك في ولده به وتخرج وبالحماماات
البحيرة                أبيه حياة في هأو وباشر وثمانين ثلث سنة وماات كرامااته، مان وحفظ مادين وللشيخ عليه

تسع                 سنة في ثم وثمانين ست سنة جدة صرف في استقر ثم الطور نظّر ثم المقسي للتاج
والخيرة                كلها فيها المنوفي الفتح أبي تحدث حين تليها والتي وتسعين إحدى سنة في ثم وثمانين

السنين                واستمر الجمالي شاهأين الماير ماع وتسعين أربع سنة في كذلك ثم الملك قبل مان خاصة
بعدهأا                  التي بها أقام بل وتسعين ثمان سنة ماوسم في النائب ماع ماكة مان يرجع ولم بعدهأا، التي
الله                شاء ومان التجار وحمده غيره دأون إليه الماور في المرجوع الحقيقة وفي عليه قدم حتى

ورغبته             لديهم وخضوعه والصالحين العلماء مان واحد لغير واكراماه وأدأبه وتواضعه وسياسته لرفقه
وكنت               البندر في استمراره في يتوسل واحد غير سمعت بحيث العاقبة مان وخوفه المطالعة في

به                يلطف تعالى والله تصانيفي مان ًا شيئ حصل وربما وتودأدأه تردأدأه لكثرة ماعه صنيعه يشكر مامن
. جنسه          أبناء في نادأرة فهو أخصاماه عنه ويرضى عاقبته ويحسن

الماام -                 828 ابن الدين كريم الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن حسن بن أحمد بن الكريم عبد
. أبيه        فتاة حبشية وأماه القاهأري الصل الذرعي الشهاب

 
النستراوي -                 829 الدين كريم سيدهأم بن علي بن طالب أبي بن العزيز عبد بن أحمد بن الكريم عبد

     -          . سنة  الول ربيع في ولد العزيز عبد بابن ويعرف واخوتها شيخنا جهة أنس والد المصري الصل
حسن              البدر عمه على وقدماها القاهأرة أعمال مان المزاحميتين مان بنستورة وسبعمائة وثلثين ست

الكتابة               وتعانى واشتغل القرآن وحفظ كنفه تحت فنشأ الجيش بديوان يباشر وهأو العزيز عبد بن
مادة                فباشر وتسعين اثنتين سنة في الجيش لنظّر ترقى ثم الماراء دأواوين في وباشر فيها وتميز

واستمر                عنه، وعزل ماه عادأ ثم الشاماية البلدأ وتسعين ثلث سنة في برقوق الظّاهأر ماع ودأخل
في                 ًا ماحب ًا رئيس وكان ماعجمه في شيخنا قال سبع؛ سنة الول ربيع أواخر في ماات حتى خامالً

أنابه               باسكندرية الغماري بقراءة البوري ابن على للترماذي سماعه فيه ًا ثبت ماعه رأيت ًا كثير الفقراء
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البهاء                 على مانها والكثير نباتة بن الجمال على النبوية السيرة سمع وكذا البنا ابن أنابه طرخان ابن
حتى                 العزيز عبد بن حسن البدر عمه بعناية ذلك كل آخرين في الخلطي وعلى الحافظّي خليل بن

حديث                 حفظّي مان عليه قرأت وقد ًا، عالي ًا إسنادأ لدأرك الصغر مان به اعتنى ولو نفسه على أسمعه
أماره                 آخر في حاله اختل أنه النباء في وقال المذكور، بسنده الترماذي مان الثلثي شاكر بن عمر

جهة                   مان عمه فشابه قال ًا دأين عليه يخلف لم ولكنه ًا يسير ًا نزر إل يترك لم ماات لما أنه بحيث
تركة                  في حصته مان تحصل ماا فجاء زوجته وتركة ًا كثير ًا دأين وخلف ماات عمه فإن جهة مان وفارقه

ول                 ًا فرس يخلف ولم بها فأخرج دأرهأم ستمائة سوى يخلف فلم هأذا وأماا دأينه وفاء بقدر زوجته
فلم                 أخيب وابنى وزوجة بنات خمس وخلف ًا يسير ًا وأثاث الملبوسة الثياب قليلًمان إل ًا دأار ول ًا حمار

  : ًا              رئيس كان وغيرهأا عقودأه في المقريزي وقال لماهم، أولدأي جد وهأو ًا يسير ًا شيئ إل تركته تبلغ
رياضة                  أكثر كان فما الله فرحمه صهارة وبينه بيننا صارت ثم مادة جارنا وكان الخير أهأل في ًا ماحب

. كلماه     وعذوبة وجهه ومالحة أخلقه
830.     . وثلثين -       بضع سنة ماات الرابطي الجزيري أحمد بن الكريم عبد
صفر -                831 في ماات ًا عطار كان أن بعد الدرجة خدام أحد المكي الشقيري أحمد بن الكريم عبد

. بمعلتها          فدفن لمكة وحمل جابر بني بهدة وسبعين تسع سنة
832     . سنة -          شوال في بمكة ماات المجلد المصري القدسي ماحمد بن إسماعيل بن الكريم عبد

.    . فهد  ابن أرخهما وأربعين اثنتين
ويوسف -              833 إبراهأيم والد المصري القبطي الدين سعد بن الدين كريم بركة بن الكريم عبد

            . لغير    وباشر جهات في وخدم الكتابة كأبيه فتعانى نشأ وبها بالقاهأرة ولد جكم كاتب بابن ويعرف
به                استقر تملك فلما دأيوانه وباشر ًا دأوادأار كان حين برسباي بالشرف اتصل ثم الماراء مان واحد

ثمان                  سنة الولى جمادأى في الله نصر بن حسن البدر عن ًا عوض الخاص في ثم الدولة نظّر في
ولي              مانذ أنه قيل بحيث الدنيوية السعادأة ونالته السلطان عند وعظّم سنين فباشرهأا وعشرين
وماعرفته                وكرماه تواضعه ماع سيرته وشكرت فأثرى ًا واحد ًا يوما عنه الواصل يبطل لم ماات أن وإلى

بمرض                بل طاعون بدون وثلثين ثلث سنة الول ربيع عشري سادأس الجمعة ليلة في ماات وعقله
وإيانا،                 عنه الله عفا أماردأ وهأو إبراهأيم الدين سعد ولده الخاص في بعده واستقر ًا أشهر به تمادأى

بخدماة                 تعلق ثم سيدي كاتب بن الدين علم الوزير يخدم أبوه كان فقال أنبائه في شيخنا وذكره
قال                 الستادأارية يلي أن قيل الهيصم بن الدين تاج وصاهأر به، فعرف جكم الماير عند فكتب الماراء

والديه             وألزم الفقراء ومان الصالحين زيارة مان وأكثر ونزاهأة، وحشمة بسكون الخاص وباشر
بأس،               به يكن لم العيني قول ونحوه والعربية، الكتابة يعملهما مان إليهما وأحضر بالعلم بالشتغال

. المقريزي         عقودأ في وهأو التلقي، حسن الصدقة كثير وكان
بمكة -                834 ماني سمع مامن الماضي أحمد أخو المكي الطهطاوي علي بن بكر أبي بن الكريم عبد
المعالي -                 835 أبي ابن الكريم عبد بن أحمد المنصور أبي بن صالح بن الله جار بن الكريم عبد

       :      . الديار   ودأخل بمكة الحنفية طلبة مان كان ماكة تاريخ في الفاسي قال الحنفي المكي الشيباني
عن                نيابة بها خطب بل بجدة الناس أماور بعض اصلح في وناب للسترزاق مارة غير المصرية

              . ًا   ظن الثلثين عشر أثناء في وهأو بمكة وعشرين سبع سنة الخر ربيع في وماات علي أخيه قاضيها
. الله  رحمه

 
زين -                  836 أحمد ابن علي بن ماحمد الوفاء أبي التاج بن دأاودأ بن سليمان بن دأاودأ بن الكريم عبد

ووالد            القصى إماام الوفائي البدري المقري الشافعي المقدسي الحسيني الدين وكريم الدين
في                 مانهم وكل المذكور إبراهأيم وأخو ماحمد التاج بن بكر أبي أخي وابن ماحمد الجودأ أبي المحب

         . وتفقه     المقدس، ببيت وثمانمائة وعشرين سبع سنة ًا تقريب ولد الوفاء أبي بابن ويعرف ماحله
عمران                آل بسورة وللعشر أسد وابن عمران بن الشمس على للسبع وتل ومااهأر شرف بن بالعمادأ

عبد             بن حسن البدر على والبقرة بالفاتحة وللسبع الطباطبي الشريف على بالبقرة وللسبع
    . الشاطبية          عليه سمعت وبقراءته فأكثر جماعة بن الجمال على وسمع المقري شجاع بن الرحمن

القابوني              خليل بن والزين الشهاب خاله وابن الحنبلي والعز القلقشندي التقي على سمع وكذا
ماحمد              والشمس حاماد بن والشهاب الشجام بن علي بن أحمد والشهاب مالفح بن والنظّام

الدين             عفيف السيد ابن والعلء الخليلي التميمي الرحمن عبد والزين الحمصي والسراج البرماوني
الكمال                باستدعاء وخمسين أربع سنة في ولخيه له وأجاز آخرين في القبابي الزين على سمع بل
الفضلء                  مانه سمع حدث وقد فيه مانهم الله شاء مان أو تعيينهم يأتي حسبما جماعة شريف أبي بن



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

العالم               الماام بالشيخ ووصفه ًا أيض بها حدث شيخ ماائة عن ماشيخة الجعبري الصلح له وخرج
حسنة،               وأوصاف فضائل ماع ببلده فيها إليه المشار وصار القراءات في وتقدم القراء شيخ المسند

    . ليلة            المغرب عند ماات علي للعرض ولده وأحضر ماني فسمع بمكة الثالثة ماجاورتي في لقيني وقد
وصلى               المقدس ببيت وتسعين خمس سنة يحرر ماا على الثانية أو الولى جمادأى سادأس الحد

. وإيانا                الله رحمه فقده على السف وكثر ماله بما ودأفن الظّهر بعد بالقصى الغد مان عليه
837.    .  .       . فهد -      ابن أرخه بمكة وخمسين خمس سنة رماضان في ماات الشيبي ريحان بن الكريم عبد
علي -                   838 بن سعد أبي بن الكريم عبد سعد أبي بن الكريم عبد بن الحجر سعد أبي بن الكريم عبد

.         . وأربعين      ست سنة الولى جمادأى في بها ماات بالحجر ويشهر المكي الحسني قتادأة بن
839 . ماات -                بالمجاش الشهير علي ذوي مان الحسني عامار بن ماحمد بن سعد أبي بن الكريم عبد

.    . فهد       ابن أرخها وأربعين ثلث سنة الحجة ذي في بمكة
840           . النويري -      بكر أبي بن عثمان والفخر جماعة بن العز مان سمع المكي سعدون بن الكريم عبد

    . عشرة           خمس سنة ماات التجارة يتعانى كان ولكنه حدث علمته وماا الفاسي قال النسائي، بعض
. بالمعلة   ودأفن بمكة

841          . سنة -       الحجة ذي عشري ثالث الجمعة ليلة في بها ماات المكي الحسني سيف بن الكريم عبد
.    . فهد  ابن أرخه وستين ست

    . وصوابه             بعضهم سماه هأكذا القبطي الدين كريم غنام بن الله عبد بن شاكر أبي بن الكريم عبد
. وسيأتي   الله عبد

أنه -                 842 أبيه ماعجم في فهد ابن قال التبريزي، كرشان بن إبراهأيم بن الجبار عبد بن الكريم عبد
قرأت                 تفسير وله قال سنة وسبعين أربع ابن أنه وثمانمائة وثلثين إحدى سنة الحجة ذي في ذكر

. مانه  عليه
ظهيرة -                   843 بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الكريم عبد

ولده               والتي أبوه الماضي الحنبلي المكي القرشي الفرج أبي الوجيه بن المكارم أبو الدين كريم
            . والربعين   القرآن وحفظ وثمانمائة وثلثين خمس سنة الول ربيع في بزبيد ولد زبيدية وأماه يحيى

والقاياتي              شيخنا ورأى وأربعين تسع سنة أولها ًا مارار القاهأرة ودأخل ابتدائه، غير في والخرقي
في                البغدادأي والبدر الرزاز وابن الكناني العز عن قدمااته بعض في وأخذ مانهما يسمع لم ولكن

النسابة               السيد على وسمع ذكر مان لغالب نوب عدة في لقيه وتكرر وغيرهأما والحديث الفقه
بلده              في سمع قد وكان وكاتبه، القدسية وهأاجر الحكري والصلح الملقن بن والجلل والبوتيجي

فيها               وتفقه فهد، بن والتقي ظهيرة بن السعادأات وأبي المايوطي والزين المراغي الفتح أبي على
مان                عليه وعرض ًا كثير به وانتفع عندهأم جاور حين زيد بن والشهاب القاضي سعيد بن بالشمس

تصنيفه                 عليه وقرأ المردأاوي العلء على ثم بمكة قندس بن التقي عن أخذ وكذا العدو إلى كتابه
وكثرت              والتدريس؛ بالفتاء له وأذنا تيمية بن للمجد المحرر عليه وقرأ الجراعي والتقي التنقيح

للناس              وذكر وعيال انجماع وكثرة ًا وفضلًوتودأدأ ًا خير الرجل ونعم والقاهأرة، بمكة له ماخالطتي
 : نظّمه          مان بالقاهأرة وتسعين خمس سنة في أنشدنيه وماما  بالجميل؛

القول أذى عن نفسي أنزه
والخنـا

والسلم السلم إلى وإني
أنـجـح

ًا وأغضى تجاهأل إن احتساب
عاقـل

وأنـجـح أضـر قد كريم وإني

والـحـياء ودأيني وعقلي
يردأنـي

الذنب عن لكني الجهل عن
 أصفح

في وبينك بيني ماا فشتان
الهـوى

ينـضـح فـيه بالـذي إناء وكل

الجيعان             بن البقا أبا البدري بها خاطب كقصيدة ذلك غير نظّمه مان وأنشدني
له           وذكر لذلك عين المحيوي السيد بالحرماين الحنابلة قاضي توفي ولما

ليلة            في ماات حتى واستمر تعلله، مان بأسرع كان فما وغيرهأا بالقاهأرة
ثم            الصبح عقب عليه وصلى وتسعين، تسع سنة صفر عشري خاماس الربعاء
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. وإيانا       الله رحمه أقربائه عند بالمعلة دأفن
عبد -              844 بن مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن الرحمن عبد بن الكريم عبد

أحد           الشافعي القاهأري القبطي المجد بن الدين كريم يعقوب بن الوهأاب
     . واشتغل     والتنبيه القرآن فحفظ نشأ الجيعان بابن كسلفه ويعرف الخوة

وحج           بالظّاهأرية؛ البخاري ختم سمعه وماما وغيره شيخنا على وسمع ًا يسير
ثم              الرجبية ماع كذلك وهأو وحج مانه، أقعد عصب انحلل له وحصل مارة غير

ًا            ذكي وكان وسبعين ثلث سنة الولى جمادأى في ماات حتى واستمر رجع
ًا     خير وعوضه الله بن -        845رحمه ماحمد بن الرحمن عبد بن الكريم عبد

كريم              سعيد بن صالح بن إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي بن إسماعيل
المقدسي          الصل القلقشندي الشمس بن هأريرة أبي الزين بن الدين

الدين           بكريم ويعرف أبوه والماضي بكر أبي التقي أخي ابن الشافعي
ونشأ.           المقدس ببيت وثمانمائة ثمان سنة الولى جمادأى في ولد القلقشندي

جاز             وقد القاهأرة أبيه ماع وقدم ًا وكتب النحو وألفية والمنهاج القرآن فحفظ به
ذاك            إذ الموجودأين على وعشرين ست سنة في بها وسمع بيسير البلوغ

غير             على وأسمعه به اعتلى وكذا فيها الوهأم تبين قبل القارئة ورقية كالفوي
بخطه             كتبه فيما مانهم جماعة له وأجاز إليها، والقادأماين بلده شيوخ مان واحد

حتى              بنفسه هأو اعتنى ثم المراغي بكر أبو والزين الهادأي عبد ابن ابنة عائشة
لعمه            خرجها ماشيخة ذلك ومان وغيره لنفسه وخرج الكثير بخطه وكتب برع
رسلن             وابن البرمااوي الشمس عن أخذ كان فإنه فنون في التقدم ماع التقي

بكر            وأبي الرحيم عبد وعميه كأبيه وغيرهأم شرف بن والعمادأ القدسي والعز
المدرسين          أوحد الطالبين مافيد البارع الفاضل بالمحدث شيخنا وصفه بحيث

بتقدم             حالها بلسان ناطقة أنها عنها الجواب مانه التمس أسئلة على له وكتب
والمفهوم          المنطوق فني في والتحقيق بالتدقيق وتحققه العلوم في مانتقيها

مازيد             على الزوايا مان أثيرت التي الخبايا بهذه استدللت وقد قال أن إلى
على            ويهجم التدريس على يقدم أن له فحق المزايا وثبوت لكاتبها التقدم

له             أذنت وقد القوى بالسبب مانهما كل مان وتمسكه لذلك تأهأله لوجودأ الفتوى
يقرر            وأن الصحاب عند بالراجح الشافعي ماذهأب مان علمه ماما يفتي أن

على            للتعقب تأهأل فقد الطلب مان ينتاب مان لكل المذهأب ماختصرات شروح
المختصرات          ذوو التقييدات مان أغفله ماا على والتنقيب المطولت أصحاب
وظهرت           جهاته الشرعية بالعلوم اشتهرت الذي البيت مان وهأو ل وكيف

وجده             أبه يشابه أن بدع فل وكمالته، الفضل دأرج في سموه والواردأ للصادأر
يخلد             حتى الرزق في والبركة العمر بمديد وأماده سعده وجددأ جده الله أسعد
في              لذلك وأرخ بعده الدروس فوائد سن دأرس ماا به يحيى ماا الطروس في

الديانة            ماتين كان والجمع التصنيف على وإقباله تفننه وماع وثلثين ثمان سنة
خمسين            سنة في إلي كتب وقد المحاسن جم السياسة حسن العقل وافر

استدعاء           على القاهأرة شيوخ خطوط أخذ ماني ًا مالتمس الكلم وطيب بالسلم
حتى             جللته على يزل ولم به؛ يلوذ ومان وأحفادأه أولدأه واسم باسمه بخطه
يخلف            ولم بالقرندلية ودأفن وخمسين خمس سنة الحجة ذي ثامان في ماات

لما              الفعال فسبحان أوصافه جل في مانه بالضد الخير أبو وأخوه ماثله؛ بيته في
يريد. 

القبطي -            846 الفضائل أبو الدين كريم إبراهأيم بن الرزاق عبد بن الكريم عبد
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 . ولد           ماكانس بابن ويعرف الله نصر والزين الرحمن عبد الفخر أخو المصري
ففي            الناصري يلبغا بخدماة اتصل أن إلى الديوانية الخدم في وتنقل بمصر
لبركة           التدبير وصار الشرف قتل فلما حسين ابن شعبان الشرفية الدولة

المقسي           الله عبد الشمس بمرافعة ماكانس بنو الثلثة الخوة قام وبرقوق
ًا            ماضاف الخاص في عوضه فاستقر حواصله على الحوطة بينهم مان هأذا وتولى
أن              يلبث فلم ثمانين سنة الولى جمادأى عشر ثامان في الوزر مان ماعه لما
في             فألقيا مانها شعبان تاسع في الفخر وبأخيه به وأمار برقوق عليه غضب
يلبغا            برقوق أستاذ أبطلها كان ماظّالم تحديد في شرع لكونه وضربا الرض

أن             إلى بطالً واستمر مانها الحجة ذي في عنهم أفرج ثم الخاصكي العمري
فضربه             بعدهأا التي مان القعدة ذي في البطالين الوزراء جملة في بركة طلبه

دأاره             ولزم أطلق حتى الناصري يلبغا ماعه قام ثم شبا عشرين نحو بالمقارع
وثمانين             ثلث سنة الثانية جمادأى مانتصف في الخاص إلى أعيد بركة قتل فلما
وأخذ             عادأته على سيرته وساءت الناس في ففتك ًا أيض الوزر إليه أضيف ثم

استقر            بل مانها رماضان في الخاص عن فعزل فأفحش الكارم تجار أماوال
بأماره             إل الوزراء مان غيره ول هأو يتصرف فل الدولة ماشير الخليلي جاركس
هأرب              أن إلى الثلثة على فقبض مانها القعدة ذي أواخر إلى ذلك على فدام

ودأام             ظهر ثم مادة واختفى زويلة باب خارج الصالح جاماع مايضأة مان هأذا
وحبسه            برقوق خلع بعد المملكة مادير الناصري يلبغا صار أن إلى ماعزولً

في            عادأته عن ينفك ولم المملكة كمشير عنده الدين كريم فصار بالكرك
بعد             ماات أن إلى فتخومال الناصري أيام زالت أن إلى الحركة وسرعة التهور
في            الزماان أعاجيب مان وكان ثلث، سنة الخرة جمادأى في قاساهأا خطوب

لبعض           قال إنه ويقال التقلب وكثرة الحركة وسرعة والطيش العقل خفة
الركبة              هأذه ماا فلن يا يديه بين والفأس للوزر عودأه بخلعة نزوله حين حواشيه

ًا            ماهاب وكان فقال باختصار انبائه في شيخنا ذكره وقد ماقارع، بعلقة غالية
كان              أنه إل والدأب النسانية مان أخيه في ماا فيه يكن ولم ًا ماتهور ًا ماقداما

. عقودأه        في المقريزي وذكره بأصحابه، الجودأ كثير مافضالً
يعقوب -             847 بن الغني عبد بن الكريم عبد بن الرزاق عبد بن الكريم عبد

تصغير              فخيرة بن الدين فخر بن الدين كريم بن الدين تاج بن الدين كريم
بن             الدين كريم سبطا وهأما الكبر وذاك التي ماحمد الدين فتح أخو جدهأم

وخدم            المماليك دأيوان في باشر مامن الجيعان ابن الدين علم خال الحباس
      . خالد        الزين عند النحو في اشتغل به بأس ول الجيعان بن البقاء أبي بباب

. الغمري           بجاماع والجماعات الجمعة شهودأ مان وأكثر البخاري على وقرأ الوقادأ
 

ابن -              848 الدين كريم الوهأاب عبد بن الله عبد بن الرزاق عبد بن الكريم عبد
أبوه            الماضي المصري القبطي الدين علم بن الدين شمس بن الدين تاج

   . ونشأ          بالقاهأرة ولد روماية ولد أم كأبيه وأماه المناخات كاتب بابن كهو ويعرف
باشر               بل جهات في بها وخدم الكتابة في وبغيره به وتدرب أبيه كنف تحت بها

شاه              أرغون بعد الوزر ثم المفردأ نظّر ولي ثم الماراء مان واحد غير عند
عشري            ثامان في بأشهر أبيه استعفاء بعد أبيه حياة في العور النوروزي

فقال            عليه ليسلم حينئذ أبيه على ودأخل وثمانمائة وعشرين ست سنة شوال
ول              عنها وخرجت دأينار ألف خمسون وماعي الوزر وليت أنا الكريم عبد يا له
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أضلع            مان المداعبة سبيل على له فقال أنت تسد فكيف ًا شيئ أمالك
في           السعادأة نالته ولي ولما واستغاث، كلماه مان أبوه فصاح المسلمين

ثم             المفردأ نظّر إليه أضيف ثم أياماه وطالت قيام أتم بالكلف وقام ماباشرته
فأضيفت            وثلثين ثلث سنة بعد إلى فقط ًا وزير واستمر خاصة عنه انفصل

فأعفي           الستادأارية مان استعفى أن إلى فباشرهأما كره على الستادأارية إليه
ماوت             بعد السر كتابة في برسباي الشرف به استقر أن إلى ًا وزير واستمر

ثم             البارزي بن بالكمال السر عن انفصل ثم للوزر ًا ماضاف السفاح بن الشهاب
ناظر           الهيصم بن إبراهأيم بالماين وعزل بالمقارع وعوقب وصودأر عليه قبض
ثم              بطالًمادة ودأام دأينار ألف عشرين بنحو قياماه بعد عنه أفرج ثم الدولة

بزي           وهأو فباشر الصعيد إلى وتوجه القبلي بالوجه الماراء مالك استقر
بها             ًا شادأ ماعه الساقي يلخجا واستقر جدة بندر بنظّر عليه خلع ثم المباشرين

التي              في الوزر إلى وأعيد وثلثين ثمان سنة ماوسم بعد القاهأرة إلى عادأ ثم
جمادأى             في عنه انفصل أن إلى ماعه الدولة ناظر الهيصم بن والماين بعدهأا
وانتكس           عوفي ثم الفراش ولزم تعلله، بحكم وخمسين إحدى سنة الخرة

بعدهأا               التي مان الخر ربيع عشري حادأي الحد يوم في ماات أن إلى مارة غير
كان            بحيث اسلماه وصحة ظلمه لقلة عليه السف وكثر بجاس بتربة ودأفن

وتدبير            رأي ذا ًا عاقلًساكن ًا رقيق طوالً وكان النصارى، مان التزوج يتجنب
واستجلب           ونهضة وفطنة وسياسة بها يتعلق وماا الدولة بتنفيذ تاماة وماعرفة

. وإيانا         ورحمه عنه الله عفا حوائجهم وقضاء الناس لخواطر
ابن -               849 يزيد بن مازيد بن الله عبد بن إبراهأيم بن الغني عبد بن الكريم عبد

المغربي          الطرابلسي الورفلي الكندي المحب عنان بن كامال بن زعازع
. تونس            نواحي مان ماشددأة ولم مافتوحة فاء ثم ساكنة براء وورفلة المالكي

البرزلي            القسم أبي عن فأخذ واشتغل القرآن وحفظ وثمانمائة ست سنة ولد
فكتبت          ًا حاج علينا وقدم وغيرهأما القسنطيني القسم أبي الجماعة وقاضي

ماؤرخ             الدأيب صاحبه عن ًا لفظّ أنشدنيه ماا وخمسين إحدى سنة صفر في عنه
قيد             في الن وهأو قال واقعة في لنفسه أنشده فيما الجريري مانصور المغرب

الحياة: 
خدام عند خفضي طال لئن

بابكـم
إل بالرفع تؤثروا ولم

ماخازنـي
حساب في عمري سأنفق
زماانكم

العلوم كسب عن وأغلق
 ماخازني

.    . ذلك   بعد ماات ًا فاضلًفصيح وكان
البساطي -            850 عثمان بن أحمد بن ماحمد بن الغني عبد بن الكريم عبد

ماحمد          البدر وأخو البساطي الشهير العالم حفيد المقسي القاهأري الصل
        . وكذا      أبيه على وسمع وثمانين بضع سنة ولد لبيه أماة أماه مارجو طفل التي

. وتسعين           سبع سنة في بالطاعون ماات ثم أجوبتي وبعض المسلسل على
بن -             851 الدين فخر بن الدين كريم يعقوب بن الغني عبد بن الكريم عبد

         . فخيرة   بابن ويعرف الخاص ناظر عن ناب مان أحد القاهأري الدين شرف
          . الرزاق   عبد والد وهأو خمسين سنة رجب سادأس في ماات أبيه للقب تصغير

الماضي. 
الزين -             852 بن الدين كريم عوض بن صدقة بن اللطيف عبد بن الكريم عبد
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العقبي          الدين بكريم ويعرف الشافعي الصحراوي القاهأري ثم العقبي المناوي
قريب             وهأو ماحالهم في الخالق أماة وأخته علي ابنة فاطمة وأماه أبوه التي

      . وثمانمائة    ثمان سنة شعبان في ولد المستملي رضوان الزين شيخنا
التحصيل           في ودأأب بالفنون واشتغل ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة؛

والونائي         البساطي الشموس شيوخه ومان التاماة؛ بالفضيلة واشتهر وبرع
البناسي            حجاج بن البرهأان عن أخذ وكذا والتدريس بالفتاء له وأذن والقاياتي
للسنوي            القطعة عليه قرأ حتى بأخرة البلقيني العلم ولزم الكافياجي عن ثم

البدر              عنه أخذ ومامن غيرهأم مان وكذا فيها يرافقه كان مامن الفضلء به وانتفع
بل           وغيرهأما الماردأاني البدر وكذا المصنف ابن في الضرير الدمااطي حسن

حسن             الناس عن ًا مانجمع ًا ساكن ًا خير وكان عنه أخذ البلقيني الولوي إن يقال
قريبه           به اعتنى بفضائله التكثر قليل والتواضع التودأدأ كثير والملتقى البشر

الزراتيتي           لفظ مان وعليه الكويك بن الشرف لفظ مان المسلسل فأسمعه
الهادأي            عبد ابن ابنة عائشة له وأجازت أشياء، الحنبلي الجمال وعلى الرائية

المتقنة           بالحواشي كتبه وقيد ودأرس باليسير وحدث المراغي، بكر أبو والزين
         . ست    سنة شعبان عشر ثامان الثلثاء يوم في وماات لي أجاز أفتى وربما

ونعم            الصحراء مان بالقحماسية قريبه قبر مان بالقرب والده عند ودأفن وستين
. الله    رحمه كان الرجل

الله -              853 عبيد بن ماسعودأ بن الله عبيد بن أحمد بن علي بن الكريم عبد
.         . وأربعين     اثنتين سنة القعدة ذي في بمكة ماات الله عبيد بابن الشهير المكي

. فهد   ابن أرخه
854. العمري -               ماسعودأ بن عمر بن الله عبد بن سنان بن علي بن الكريم عبد

سنة             الحجة ذي آخر في بمكة توفي بالعمرة المعروفين القوادأ أعيان مان كان
.     . ماكة       في الفاسي قاله الربعين عشر في وأظنه بالمعلة ودأفن عشرين

أبو -              855 ظهيرة بن عطية بن أحمد بن الكريم عبد بن علي بن الكريم عبد
         . بعدهأا   فما وسبعمائة وثمانين ثمان سنة في له أجاز المكي القرشي ماحمد

وغاب           الهند بلدأ ودأخل وجماعة، صديق وابن والتنوخي خلدون وابن النشاوري
  . ابن             قاله أربعين سنة شوال في بها وماات حدث كأنه وماا ماكة قدم ثم مادة

. الظّهيريين   في فهد
856  . في -            ماات بنعمان ويعرف بها القائد المكي فرج بن علي بن الكريم عبد

.    . فهد        ابن أرخه اليمن بلدأ مان بالحسبة وأربعين ست سنة رجب
الخواجا -             857 بن الدين كريم الكريم عبد بن ماحمد بن علي بن الكريم عبد

         . أبي    الزين مان وسمع وثمانمائة عشر سنة بها ولد المكي الكرمااني علي شيخ
حبان             ابن ومان دأاودأ أبي ومان ماسلم مان الختم المراغي الحسين ابن بكر

.    . فهد       ابن أرخه بعدن ستين سنة الخرة جمادأى في وماات
خليفة -              858 المجيد عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد بن علي بن الكريم عبد

. أحمد            سيدي خدام أحد المجيب عبد جده إن وقال بطنتدا الحمدي المقام
ثم             فغسل وستين اثنتين سنة صفر عشر ثامان الربعاء يوم صبيحة في قتل
عمه            جوار النصر بباب مابارك الشيخ بتربة ودأفن المؤماني بمصلى عليه صلى

بحيث            السيرة ماحمودأ يكن ولم ًا؛ ماشهودأ ًا يوما وكان ماحمد ابن أحمد الشهاب
دأاخل              مان يقول وهأو الشيخ بأيام قتله قبيل المنام في رأى بعضهم أن حكى

. أعلم           فالله اقتلوه عنده إلى يجيء الصبي هأذا تدعوا ل قبره
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أخو -            859 الدماشقي الدين نجم عمر بن ماحمد بن عمر بن الكريم عبد
. الزمان           بابن ويعرف الماضي إبراهأيم ووالد التي ماحمد الدين شمس الخواجا

         . سبع    عن وثمانمائة وسبعين تسع سنة رجب في وماات إليه ًا ماشار ًا تاجر كان
. ًا      أولدأ ترك أن بعد بدماشق وثلثين

 
القبطي -            860 العلم بن الدين كريم جلودأ بن الفضل أبي بن الكريم عبد

    . يوم        صبيحة في ماات جلودأ بابن ويعرف كاتبها وابن المماليك كاتب المصري
أن            بعد الثلثين يكمل ولم وثمانين إحدى سنة رماضان عشري خاماس الجمعة

واستدعى           فانتكس الشفاء حصول لظّنه مارة للخدماة طلوعه تخللها مادة تعلل
تجاه            أبيه تربة في دأفن ثم المؤمانين بسبيل عليه فصلى بجنازته السلطان

في              استقر سنه صغر ماع وكان كوكاي، تربة مان بالقرب بردأى تغري ابن تربة
وانعام            وشهاماة وحذق المباشرة في وبراعة وجاهأة ذا وصار أبيه بعد الوظيفة
وخضع             ويخاف يرجى مامن كان بحيث إقبال وعليه مايل إليه وللملك هأمة وعلو

البكري             إليه تردأدأ وربما المنهاج مان اليسير وحفظ القرآن قرأ وقد الكابر، له
وماخالطيه         وأخصائه عشرائه مان الوزيري الخطيب وكان للقراءة وغيره

. عنه      وعفا الله ساماحه بمآربه القائمين
عبد -            861 أخو النصاري الدين كريم المعطي عبد بن قاسم بن الكريم عبد

. ًا.        تخمين وكتبته ذيله في فهد ابن جردأه المعطي
862 . مامن -          بالصواف الشهير الدماشقي إبراهأيم بن ماحمد بن الكريم عبد

في             الهند إلى مانها يسافر وكان الدور بعض بها وعمر وسكنها لمكة تردأدأ
.    . فهد.         ابن أرخه الهند مان كالكوط ببلدأ وخمسين سبع سنة ماات التجارة

القاهأري -           863 ثم السنائي الدين كريم أحمد بن ماحمد بن الكريم عبد
واخوته           النصاري الشرف أخت وابن أكبر وذاك الماضي أحمد شقيق المالكي

         . الرسالة  مان ينقل وكان ًا، يسير واشتغل القرآن حفظ مامن بالسنوي ويعرف
ومان            الهورينية هأاني أم على البخاري مان والخير الول وسمع حفظّها فلعله
ومااتت           ًا أولدأ واستولدهأا أخواله أحد النصاري الشمس ابنة وتزوج ماعها، كان

الساقية          بزقاق كانت الشطنوفي دأار وأخذ وتمول بالتجارة وتكسب تحته
لمكة         وسافر بالتجارة وتكسب وغيرهأا، حواصل فعملها للزهأر المجاور

وأماثاله            هأو يتوقعه ماما للخوف وتسعين ثلث سنة في لعدن وتوجه وغيرهأا
بين              يتردأدأ فكان حمله خف ماا خاله تركة مان اختلس أنه ظنهم وفي سيما

وقد             وتسعين ثمان سنة المحرم عشر ثاني في بزبيد ماات حتى وزبيد عدن
وكثرة           حاجة وقضاء وتودأدأ وخير بمعروف ويذكر ًا، أولدأ وخلف الخمسين ناهأز

. وإيانا    الله رحمه تلوة
المكي -            864 الصل النيسابوري بكر أبي بن خضر بن ماحمد بن الكريم عبد

     . في      بمكة ماني سمع شاب النيسابوري بابن ويعرف أبوه التي الشافعي
نحو             على فقرأ وتسعين ثلث سنة في ًا أيض بها لقيني ثم الثالثة المجاورة

شرح             في ًا دأروس سمع بل أشياء ماع باقيه وسمع الشفا مان الول النصف
في             فهم وله وغيره الله عبد السيد على يشتغل مامن وهأو وغيرهأا النخبة

ركن             السيد ماع سافر وقد لسان، طلقة وعدم وخير سكون ماع والعربية الفقه
بها              فدام الخير رجاء الهند إلى الردأادأة ماع وتسعين أربع سنة في الهندي الدين

. الن  إلى
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ابن -              865 القطب مانير بن النور عبد بن الكريم عبد بن ماحمد بن الكريم عبد
بابن          ويعرف المصري الصل الحلبي القطب الحافظ بن التقي المحدث

على.           وأسمع القرآن فحفظ ونشأ وسبعمائة وثلثين ست سنة ولد الحلبي
وابن           كشتغدي ابن والحمدين غالي كابن أبيه بإفادأة بمصر عصره ماشايخ
إسماعيل          بن وماحمد الربلي ماحمد بن والحسين والميدوماي المستولي علي

للدارقطني           الفرادأ ثاني الفارقي البدر على وأحضر جماعة بن والعز اليوبي
وأجاز              به يحدث لم أنه شيخنا ظن ولكن ًا جزء التركماني حمادأ له وخرج وغيره

الجزري           والشهاب والذهأبي والمزي حيان وأبو الصناج وابن القماح ابن له
كان            نه وقال شيخنا عنه لنا روى وحدث والشامايين المصريين مان وغيرهأم
 . ماات         عقودأه في المقريزي وذكره الفاقوسي، والزين القضاة عند يتصرف

. الله        رحمه تسع سنة رجب ثامان الثنين يوم
المكي -             866 الدمايري ماوسى بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الكريم عبد

       . ست       سنة شعبان سلخ في بمكة ماات وخير رقة فيه مامن الخيار أحد العطار
عيسى.              بن ماوسى بن ماحمد بن ماحمد ابن في وأعادأه فهد ابن أرخه وسبعين

. عيسى              بن ماوسى بن الله عبد بن ماحمد جده أن والصواب الله عبد بن
 

بابن             ويعرف التمار المكي الزين عمران بن عطية بن ماحمد بن الكريم عبد
     . ثمان -       سنة في له أجاز ساكن وثانيها مافتوحات ماوحدة ثم بمهملت دأردأبة

الحلبي         القطب حفيد الكريم وعبد والعراقي والبناسي النشاوري وثمانين
لي           أجاز ًا، نفس وثلثين أربعة وتمام اللغوي والمجد والدمايري المناوي والصدر

    . الخرة        جمادأى في ماات ًا تمار الشطرنج لنقل ًا ماجيد ًا ساكن ًا خيار ًا أماي وكان
. بمعلتها      ودأفن بمكة وستين اثنتين سنة

بن                 بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن الكريم عبد
. اليماني              الناشري القسم أبو الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر ابن الله عبد

. العفيف   له بيض
فيها              المتردأدأ التاجر المكي جوشن بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن الكريم عبد

.      . ذيله.       في فهد ابن جردأه ونخيلً ًا دأور خلف وقد بمكة ماات لليمن
شهاب               بن صالح بن الكريم عبد بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن الكريم عبد

علي            أخو الشافعي القاهأري الصل الهيثمي الشمس بن الدين كريم ماحمد بن
      . اثنتين       سنة الحجة ذي في ولد الهيثمي الدين بكريم ويعرف ماحمد البدر ووالد

والمنهاج         والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وتسعين
الزيتوني          والجمال البرمااوي الشمس عن ًا يسير وأخذ جماعة على وعرض

في            بأخرة وقرأ ًا ونثر ًا نظّم والده مان واستفادأ بابنته، ولده الجمال وزوج
فيها          وبرع بالشهادأة وتكسب البلقيني السعادأات أبي على للردأبيلي النوار

         . استقل     بل تأخر مامن جماعة عن القضاء في وناب واحد غير فيها به وتدرب
والخدماة           المناوي ثم والسفطي القاياتي عند النقابة وباشر ًا وقت مانوف بقضاء

الترغيب            في وقرأ عنها، له مادين الشيخ أخت ابن برغبة الجمالية بالخانقاه
وحج           به، خطب وربما المغاربة، بجاماع العاماة على وشبهها والتذكرة والترهأيب

عين            قد وكان المقدس بيت وزار هأناك السوق حسبة وباشر وجاور ًا مارار
غير           مانه واستدان بالمالية واشتهر وغيرهأا؛ دأماياط ودأخل يتم؛ فلم لقضائه

أبيه              عن عنه كتبت وقد جملة، ذلك بسبب له وضاع القضاء، ولي مامن واحد
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عنه             يفهم مان أقراض في ًا راغب التحصيل في ًا ماحب الباطن سليم وكان أشياء؛
أن              إلى والحركة المشي في الهمة علو ماع ذلك، لغير أقرض وربما نفع جر

   . ذي          في وماات هأمته وانقطعت نحل حتى به فأقام السهال، عليه وتواتر عجز
النصر           باب ماصلى تجاه الحاجب ابن بمدرسة وسبعين ثمان سنة الحجة

سعيد            بتربة دأفن ثم ماتوسط ماحفل في الهأناسية مان بالقرب عليه وصلى
. وإيانا      عنه وعفا الله رحمه السعداء

له -            871 مامن المتمولين التجار أحد الجدي عوض بن ماحمد بن الكريم عبد
  . ابن           أرخه وخمسين ثمان سنة جدة زعيم الدين بكريم عزم ابن ووصفه عقار

. سبيلً          وأربعين سبع سنة في بمنى أنشأ أنه وقال فهد
بن -             872 النجم الغني عبد بن عبادأة بن ماحمد بن ماحمد بن الكريم عبد

عبادأة          بابن ويعرف الماضي، أحمد أخو الحنفي الصالحي الدماشقي الشمس
بن             العلء عند القرآن بها وقرأ بدماشق وسبعمائة وتسعين أربع سنة في ولد

على        وعرضها والخسيكتي؛ الطحاوي وعقيدة المختار وحفظ الشحام
عائشة            على وسمع وغيرهأا؛ الفقه في دأروسه حضر بل الديري بن الشمس

بصالحية            لقيته وحج الفضلء؛ مانه سمع باليسير وحدث الهادأي؛ عبد ابن ابنة
ناب           ًا رئيس ًا ماتواضع ًا حسن ًا شيخ وكان البخاري، ثلثيات عليه فقرأت دأماشق

         . بسفح  بتربتهم ودأفن ستين سنة الخرة جمادأى في وماات القضاء في
. وإيانا      الله رحمه الروضة شرقي قاسيون

  . في             ماضى ماوسى بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الكريم عبد
. الله     عبد بن ماحمد ابن

يوسف -             873 بن الكريم عبد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن الكريم عبد
البصري       -     -  العوام بن للزبير نسبة الزبيري الدين كريم أو الدين جلل الخواجا

  . سكن    -      -   مامن بجلل وكذا ًا ماصغر لم ثم ماهملة بدال بدليم ويعرف المكي ثم
. وأربعين              ست سنة حنين عين مان كثيرة أمااكن عمر بل دأارا بها وجددأ ماكة

للفقراء           ًا ماحسن ًا خير وكان اليمن، ودأخل التجارة، في هأرماوز إلى وتردأدأ
.    . فهد.        ابن أرخه وخمسين خمس سنة رجب في بمكة ماات والرامال

 
بن -             874 حسين بن ماحمد السعودأ أبي بن ماحمد بن ماحمد بن الكريم عبد

أبي              الجلل بن القاسم أبو الدين اماام ظهيرة بن عطية بن أحمد ابن علي
المحب          أخو الشافعي المكي القرشي البركات أبي الكمال بن السعادأات

أبوه           ولقبه ظهيرة، بابن كسلفه ويعرف ماحمد، المكارم أبي ووالد أحمد
أبي            الشريف ابنة سعادأة الخير أم وأماه اشتهر الذي وهأو ًا تبرك بالرافعي

الله             عبد أبي بن ماحمد الحسين أبي بن الرحمن عبد بن ماحمد السرور
          . ونشأ  بمكة، وثمانمائة وأربعين ثلث سنة الحجة ذي في ولد الفاسي الحسني

وعرض           المنهاج، أرباع وثلثة النحو وألفية النووي وأربعي القرآن فحفظ بها
الرحيم           عبد والزين والزمازماي والبرهأان فهد بن كالتقي جماعة على الولين

المكيين         المالكي القادأر عبد والمحيوي الماام الطبري والمحب المايوطي
علي          بن يعقوب والشرف الهمام وابن الهيثمي البركات وأبي والشوايطي

ويحيى          يونس بن وأحمد الجزولي سليمان ابن وماحمد المغربي الصنهاجي
شيخنا           ًا أيض له وأجاز وأجازوه والواردأين القاطنين الغرباء مان وغيرهأم القبابي

الحنبلي          يحيى بن والمحب الزركشي والزين والمقريزي الديري وابن والعيني
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والشمس            الضياء بن جعفر وأبو الصاحبة ناظر بن والشهاب بردأس بن والعلء
النجم          في مان وجميع رضوان والزين النجيين والعفيف والصفي الصفدي

والتقي             المراغي الفتح وأبي أبيه على وسمع عمه، ابن ماحمد النجم بن ماحمد
الهورينية          هأاني وأم القصرائي والماين ببلده وآخرين والشوايطي فهد بن

ابن            عند النحو في وحضر القاهأرة، في للسلفي البلدانيات عليها سمعه وماما
القاهأرة            ودأخل القادأر، عبد والقاضي يونس وابن عندهأم بمكة نازلً وكان قديد

البلقيني            العلم عند ًا دأروس وحضر وستين تسع سنة في أولها مارة غير
دأخل         وكذا والبقاعي، والقصرائي والكافياجي عليه وقرأ والعبادأي والمناوي

وقرأ             ًا أيض وبمكة بل بجدة أخيه عن وناب ًا أيض الخليل وزار المقدس بيت
زائد            مانه وشهد للمحلي المنهاج شرح مان وقطعة والشفا ماسلم صحيح عليه

    . ماحمد          بن الكريم عبد أهأله وجميع ولده عليه وحفظ فضله مان الله زادأه الودأ
   . ابن           في ماضى العطار الدمايري الله عبد بن عيسى بن ماوسى بن ماحمد بن

. ماوسى        بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد
بن                غازي بن علي بن صديق بن بكر أبي بن ماحمودأ بن ماحمد بن الكريم عبد

الربيعي             الصدر بن الشمس بن الجودأ أبو النجم بركات بن ثابت بن ثابت
الدين           صفي بابن ويعرف الشافعي القاري ثم التدماري ثم الصل المشرقي

اثنتين             سنة رماضان رابع الثنين يوم في ولد وجده، كأبيه ًا قار جاماع خطيب
بن              ماحمد البدر على قرأ أنه له فذكر فهد ابن ولقيه بقارا، وسبعمائة وسبعين
مان            له بسماعه عشرين سنة في البخاري صحيح نصف العصياتي بن إبراهأيم

الدهأشة             خطيب بن النور على جميعه قرأ وأنه الحجار عن وغيره فرعون ابن
بن           والشرف نشوان وابن والحسباني حجي ابن الشهب له أجاز وأنه

في            بقارا البخاري ثلثيات زريق بن الدين ناصر عليه قرأ وحدث الزفتاوي،
. وماات    وثلثين سبع سنة

    . أنبائه        في شيخنا قال الشافعي النووي الدين تقي ماحمد بن الكريم عبد
باشر              ثم نوا فولي بالبلدأ القضاء في السعي على وأقبل ترك ثم ًا قديم اشتغل
    . سنة         رجب في ماات بالقرى ًا جوادأ وكان ًا مارضي يكن ولم مادة أذرعات قضاء

خمس.
وقف            خلفا مانية وماستأجر المايرية شيخ فرو بن ماحمد بن الكريم عبد

ألين.            وكان وتسعين خمس سنة رماضان في أبيه حياة في ماات الصرغتمشية
. عنه      الله عفا وأشبه أبيه مان

   . الفجأة          شبه ماات بجدة الصانع المكي مايلب بن بك جاني الملقب الكريم عبد
عشر             رابع السبت ليلة في والشرب الكل مانعته عنقه في نزلت نزلة مان

والدته            على دأفن ثم عليه فصلى لمكة وحمل بجدة وتسعين سنة رماضان
. واخوته         بوالديه ًا بار وكان المعلة، مان فهد بني بتربة

 . والد      -        ماصغر هأاء ثم وراء ماعجمة ثم بفاء فخيرة بن الدين كريم الكريم عبد
  . في          ماات الخاص ماستوفي بل القباط مان الكتبة وأحد الماضي الرزاق عبد

. وخمسين    خمس سنة رجب
.       . إبراهأيم     بن الرزاق عبد ابن في الوزير ماكانس بن الكريم عبد

وثمانين           اثنتين سنة الخر ربيع في ماات الشريف، السليماني الكريم عبد
. فهد.    ابن أرخه بمكة

: كبير           بيت مان الخطيب ابن الخطيب المصري الصل القسطلني الكريم عبد



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

.   . المنير     أرخه وخمسين أربع سنة في ماات
.      . أحمد   بن إبراهأيم ابن في الكتبي اللطيف عبد

 
الجواتري           الجبرتي الزين ماحمد بن حسين بن إبراهأيم بن اللطيف عبد

   . سنة         بها وماات بالمدينة ماني سمع مامن النبوي، الحرم خدام أحد الطواشي
. وتسعين  احدى

   . صفر          في ماات المصري الكمال حلفا بن عمر بن إبراهأيم بن اللطيف عبد
.    . فهد        ابن أرخه بمعلتها فدفن ماكة إلى وحمل بجدة خمسين سنة

 .    . أحد        اقبال بابن ويعرف الحنفي الحريري اقبال بن أحمد بن اللطيف عبد
       . في     عنه وكتب شيخنا على سمع مامن بها الصفة وقراء الشرفية صوفية

مارة.            غير وحج بالوراقين، حانوت في وتكسب غيره، على سمع وكذا الماالي
القعدة              ذي في ماات وحرص، التحصيل على اقبال ماع به بأس ل وكان وجاور،

. الله     رحمه وسبعين ثمان سنة
   . العزيز           عبد والد المكي السنبسي زائد بن الله جار بن أحمد بن اللطيف عبد

مان.           والختم المسلسل المراغي بكر أبي بن الزين على قرأ الماضي
    . سنة.        شوال في وماات واليمن كالهند لبلدأ التجارة في سافر مامن الصحيحين

. الهند        مان كنباية أعمال مان بفوقة وستين أربع
عبد                ابن ماحمد بن علي بن الله عبد بن السلم عبد بن أحمد بن اللطيف عبد

بن              الحسين بن أحمد بن ذاكر بن الخير أبي بن المعالي أبي بن السلم
الدال       -   بم بالدب ويشتهر الحرام بالمسجد المؤذن الكازروني شهريار
رياسة            في ناب بل وجده، كأبيه العمرة باب بمنارة الذان باشر المهملة

وماات            اللطيف، عبد ولده حسين بن ماحمد قريبه عن زمازم بقبة المؤذنين
 . ومااتت            العجمي علي بن ماحمد ابنة رقية هأي وأماه وعشرين سبع سنة بمكة

وتسعين              ثلث سنة المحرم في لماه لجده مانها ورثه ماا أبوه فباع طفل وهأو
. فهد.    ابن أرخهما وسبعمائة

الماضي             اليماني الشرجي بكر أبي بن اللطيف عبد بن أحمد بن اللطيف عبد
.         . مانها   ًا قريب أو وعشرين ثمان سنة في ماات جده والتي أبوه

 
أبو               النجم الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد بن اللطيف عبد

 . شقيق          الشافعي المكي الفاسي الحسني السرور أبي بن بكر وأبو الثناء
          . ثمان   سنة شعبان عشري رابع الجمعة صلة وقت في ولد التي ماحمد التقي

به           أماه وانقلبت أشهر سبعة حمله مادة وكانت بمكة، وسبعمائة وسبعين
قاضيها            ذاك إذ كان النويري المحب خالهما لكون النبوية المدينة إلى وبأخيه

هأذا              وجودأ إليه، ماعه بهما انتقلت وثمانين ثمان سنة في ماكة لقضاء انتقل فلما
ليلة             به وخطب الحنبلي بالمقام وتسعين احدى سنة في به وصلى القرآن بها

وثمانين؛              تسع سنة مان ختم ليلة ذلك قبل به خطب بل حسنة خطبة الختم
فسمع           القاهأرة إلى أخيه ماع وارتحل وغيرهأما، الصلي والمنهاج التنبيه وحفظ

وأخذ             آخرين في الذرعية وماريم الشيخة وابن المجد أبي وابن التنوخي ماع بها
ًا،            كثير مانه وسمع الملقن ابن عن والفقه العراقي الزين عن الحديث علوم

وعادأ           حسنة، أشياء العراقي الولي ومان مانه واستفادأ البلقيني دأروس وحضر
على             وغيرهأا الروضة في وقرأ العلم مان فنون في ًا كثير تبصر وقد لمكة
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البرهأان            على الفقه قرأ وكذا به؛ وانتفع ًا كثير ولزماه ظهيرة بن الجمال
بن            أحمد الشهاب مافتيها عن بزبيد وأخذ ًا مارار اليمن ودأخل بمكة؛ البناسي

الجلل            وكذا ًا أيض الولي فلزم ًا ثاني القاهأرة دأخل ثم الناشري، بكر أبي
الصلي؛           الحاجب ابن ماختصر عنه أخذه وماما البكري فتيلة والنورين البلقيني

وتكرر           خاصة، التدريس في والبناسي والتدريس الفتاء في الربعة له وأذن
في               ًا أيض له وأذن سنين مادة في جماعة بن العز علي بها وقرأ القاهأرة دأخوله
بها            وأخذ وثمانمائة عشر سنة في تونس ودأخل فنون، في والتدريس الفتاء

سنة            في بمكة ولزم وغيره، الغبريني عيسى بها الجماعة قاضي عن رواية
عن            أخذه ماما فكان الوانوغي الله عبد وأبا البيوردأي الحسام عشرة خمس

الشمسية           في والمنطق العضد في والصول والبيان المعاني في تأليفه أولهما
والعربية           والصول التفسير ثانيهما وعن وبحثه فهمه حسن على يثني وكان

فيها،              خالفه فتيا في لخيه انتصر لكونه مانه غض ثم ًا كثير عليه يثني وكان
ماات            حتى سنين مادة القاهأرة وقطن بعدهأا، ثم عشرين سنة اسكندرية ودأخل

وعشرين            اثنتين سنة الولى أو الثانية جمادأى سادأس الخميس يوم ضحى في
         . باب  خارج العراقي الزين شيخه بتربة العصر قبيل ودأفن ًا شهيد بالطاعون

الشكالة            ماليح أخوه قاله فيما وكان ًا، وافر جنازته في الجمع وكان البرقية
أكثر             التي والعلوم العبادأة مان حظ ذا إليه ينتمي لمن الحسان كثير والخصال

والمنطق         والبيان والمعاني والعربية والتفسير والفقه كالصلين بها العتناء
كتب           سريعها، والكتابة والفهم والتدريس الفتاء في ًا ماجيد فيها النباهأة كثير

العادأة          وولي وأفتى بالحرم ودأرس ًا، ماجان ولغيره لنفسه الكثير بخطه
المجاورة         بالصلحية والعادأة بالقاهأرة لغيبته يباشرهأا ولم بمكة بالمجاهأدية

         . ًا   كثير ماعنا سمع فقال باختصار أنبائه في شيخنا وذكره القرافة في للشافعي
الذب            بسبب مادة بالقاهأرة وأقام فنون، عدة في الشتغال ولزم شيوخنا، مان

     . النخبة        عليه سمع مامن وهأو انتهى ًا ماطعون ماات أن إلى أخيه مانصب عن
علي              ماكتبة مان بيضها التي القطعة عليه قرأ بل عشرة، خمس سنة في تأليفه

. بخطه    وكتبها الصلح ابن
والد            اليماني العدني الصل العراقي اليافعي علي بن أحمد بن اللطيف عبد

.     . أربع   سنة بعدن ماات التي الله عبد
.      . بعده      كما عمر جده صواب علي بن أحمد بن اللطيف عبد

ابن              العباس أبي الشمس بن ماحمد أبو التقي عمر بن أحمد بن اللطيف عبد
الجمال           أخت ابن الشافعي القاهأري ثم السنائي النصاري جعفر أبي التقي

الحكم.             وفي فيها غيره وعن الحسبة في عنه وناب قليلً عليه اشتغل السنائي
والمحب         الميدوماي علي سمع وقد الطفيحية، وأعمال وماصر بالقاهأرة

لقيناه           مامن وغيره العراقي الولي عنه أخذ باليسير وحدث وغيرهأما، الخلطي
الدارقطني           سنن عليه سمع فإنه السويفي الكافي عبد بن ماحمد كالصدر

وكان            عليه؛ عرضه في الحفار ابن والشمس القمصي الجلل مان لكل وأجاز
          . ذكره   الستين، جاز وقد ثلث سنة الخر ربيع في ماات الحكام في ًا ماشكور

وأرخه              سهو، وهأو ًا علي جده وسمي ًا شيئ عنه آخذ ولم قال النباء في شيخنا
وكأنه           بالقاهأرة رجب ثالث السبت يوم في عقودأه في كالمقريزي غيره

أضبط.
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ثم               النمراوي الله عبد بن بكر أبي بن الله فضل بن أحمد بن اللطيف عبد
.       . ونحوهأا      جباية في يتكلم ًا خير كان التي علي أخو السعودأي الزهأري القاهأري

المحسن               عبد بن الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد بن اللطيف عبد
المحلي           السلمي العباس أبي الشهاب القضاة قاضي بن البقاء أبو البهاء

 . ماات            الماام بابن ويعرف بكر وأبي الله عبد المحب ووالد ماكة نزيل الشافعي
الفاسي،            التقي أرخه بالمعلة، ودأفن بمكة سبع سنة الحجة ذي أوائل في

.         . بالماام   ووصف بالمحلة القضاء في ناب وقد قلت جنازته شهدت وقال
بن              الشهاب بن النجم سعيد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن اللطيف عبد

    . صديق          ابن مان سمع حاماد وأبي البقا أبي بن المجد أخو المكي الهندي الضياء
في          واشتغل ًا كتب وحفظ بدماشق، السلعوس بن والشمس بمكة وغيره

عشر              أثناء في وهأو عشرة ثمان سنة في ماات وبها سنين ماصر وسكن بعضها؛
. ماكة     في الفاسي ذكره الربعين،

  . سنة          ولد الشافعي الحلبي ثم القاهأري الفوي السراج أحمد بن اللطيف عبد
كالبلقيني،          واحد وغير السنوي علي بالفقه واشتغل ًا؛ تقريب وسبعمائة أربعين

بحلب            البلقيني علي وقرأ فيها فمهر العلئي الدين صلح عن الفرائض وأخذ
وولي              صرف ثم العسكر قضاء بها وولي قدماها قد وكان الحدادأ؛ ابن فروع في

وكان           نصفها، له استقر ثم المقام باب خارج الظّاهأرية المدرسة تدريس
الميعادأ           وقراءة الشتغال على ًا ماواظب غيره في ًا ماشارك الفرائض في فاضلً

في             فمنه كثير نظّم ذا بحلب الكبير بالجاماع الجمعة يوم صبيحة الناس على
 : والمنطق   النحو مادح

العلوم ادأراك رمات إن
بسرعة

القويم بالنحو فعليك
ومانطـق

بمنطق اللسان اصلح والنحوماـرجـح العقول لميزان هأذا
 : المنطق    ذم في ومانه

ًا دأع الفلسفة فيه مانطق
الولى

ماغـرق ببحر عقولهم ضلت

بالمنـطـق ماوكل البلء إنواعتبر البلغة نحو إلى وأجنح
ومانه: 

ًا حبيبي عشق أخفيت ماظّهر
ًا جلد

ً فقال مان الدر يحاكي قول
فيه

القلب شغاف سكنت إني
مابتـدأ

بالذي أدأري البيت وصاحب
فيه

 : الطهورين    فاقد في وله
ًء يجد لم ومان ول ماا

ًا ماتـيمـمـ
يحكين القوال فأربعة
ماذهأـبـا

قال ماا عكس ويقضي يصلي
ماالك

لشهـبـا والدأاء يقضي وأصبغ

 : يحيض   فيمن وله
الـراب ثم الرابع والضبعالرنـب ثـم الخفاش المرأة

 ينكر ل ماا عنه انقل للجاحظيذكـر الحـيوان كتاب وفي
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سأل            كأسئلة ذلك وغير البردأة وتخميس للحاوي ماسائل عدة نظّم في وله
      . عليه       قرأت الناصرية خطيب ابن قال عنها فأجابه حلب قدم لما زادأه عنها

  . وهأو           ماات نظّمه مان تقدم ماا عنه وكتبت للبردأة وتخميسه الفرائض مان ًا طرف
ًا             هأدر دأماه وذهأب إحدى سنة دأماشق خارج اغتيل القاهأرة إلى حلب مان ماتوجه

 .       . باختصار     أنبائه في شيخنا ذكره وقد الله رحمه قاتله يعرف فلم
الشرجي              - الله عبد أبو السراج عمر بن أحمد بن بكر أبي بن اللطيف عبد

المالكي      -  -   -   اليماني الزاي بفتح الزبيدي جيم ثم الراء وسكون المعجمة بفتح
      . سبع      سنة شوال ماستهل في ولد الماضي أحمد والد ًا ماذهأب الحنفي ًا نسب

اثنتين            سنة في ارتحل ثم القرآن فحفظ بها ونشأ بالشرجة وسبعمائة وأربعين
النحو             في بصيص بن عثمان بن أحمد الشهاب عن فأخذ زبيد إلى وستين

بكر              أبي بن ماحمد عن أخذ ثم ماات، حتى عنه ينفك ولم وغيرهأما، والدأب
عليه            فعكف حلقته في بصيص ابن شيخه وخلف ًا أيض العربية في الروكي

ذكره           وانتشر واستفادأ فأفادأ بزبيد بالصلحية النحو تدريس في واستقر الطلبة
على              الفقه أخذ ثم وغيرهأا اليمن أنحاء سائر مان الناس إليه وارتحل البلدأ؛ في

بن             ماحمد يزيد وأبي القريني القاسم أبي بن وعثمان المتطبب عثمان بن علي
شدادأ،            بن بكر أبي ابن علي عن والتفسير والحديث السراج، الرحمن عبد

الفقه          ودأرس واتقانها بضبطها واعتنى وغيره، بخطه نفيسة ًا كتب وجمع
ماجلسه            إلى زبيد فقهاء جملة في الشرف استدعاه ثم ًا أيض بزبيد بالرحمانية

ماقدماة            بنظّم أماره ثم فشرحها العراب مالحة شرح مانه والتمس رماضان في
عبادأ              أبي بن الحسن ماختصر نظّم ثم بيت ألف في أرجوزة فنظّمها بابشادأ ابن

فقسم             قسمين على جعله ًا جيد فيه ًا ماصنف عمل بل النحو في المحرر واختصر
في           اللم بمواضع العلم وصنف المركبات في والخر الكلم مافردأات في
تصانيفه            بعض الشرف عليه وقرأ بقطره عصره في النحاة شيخ وصار الكلم

ابنه            عنه أخذ وكذا عنده ماكانته وارتفعت إليه الحسان في وبالغ وغيرهأا
أبو            ماعجمه في فقال شيخنا وأماا اليمن، تاريخ في الخزرجي ترجمة الناصر
مان            وسمعنا بزبيد به اجتمعت العربية أئمة أحد كان الزبيدي الشرجي أحمد

مالحة             وشرح بابشادأ ابن ماقدماة نظّم وله الحديث مان ًا شيئ علي وسمع فوائده
زادأ            فيه؛ عليه يقرأ إسماعيل الشرف كان النحو علوم في وماقدماة العراب
 .      .     : ماات  باختصار عقودأه في المقريزي وذكره النحو في تصنيف وله أنبائه في

. الله     رحمه اثنتين سنة في
ابن              عثمان بن يوسف بن إسماعيل بن سليمان بن بكر أبي بن اللطيف عبد

القاهأري           الصل الحلبي العلم بن الشرف بن اللطائف أبو المعين عمادأ
الكمال          ووالد بحلب المشهورين البيوت أحد العجمي بني سبط الشافعي

        . عشرة    اثنتي سنة في ولد الشقر، بابن ويعرف وجده هأو التي ماحمد
أربع             سنة في به وصلى القرآن فحفظ أبيه كنف تحت ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة

السبكي          الشرف عند الفقه في واشتغل ماختصرات عدة وحفظ وعشرين
وكتب           الروماي؛ والشمس الشمني علي الفنون مان كثير في وقرأ وغيره،
وسمع          الفضائل، مان وغيرهأما والعربية الفقه في وشارك المنسوب الخط
بالقاضي           ووصفه الحلبي البرهأان بلده حافظ ولزم الجزري ابن على الكثير

وباشر           وغيره بأبيه فيها وتدرب النشاء صناعة في وبرع النبيل؛ الفاضل
فأحسن            حلب سر كتابة ولي ثم القرماشي تمراز عند وخدم بالقاهأرة التوقيع
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القاهأرة             إلى وعادأ عنها صرف ثم برماش تغري نائبنا عند وحظّي ماباشرتها في
في             ماكانه استقر وأربعين أربع سنة رماضان في أبوه ماات فلما التوقيع على

بأعباء            القائم هأو وصار التصرف فأحسن وظائفه مان وغيرهأا السر كتابة نيابة
وستين             ثلث سنة شوال في ماات أن إلى ورياسته حشمته مازيد ماع الديوان

. الله  رحمه
يوسف              بن بكر أبي بن يوسف بن الملك عبد بن الحسن بن اللطيف عبد

مابارك            قدم على ًا أيض هأو وكان صلح بيت مان القليصي الحسني السراج
السماع            في وله مانهجهم، على والمشي القوم طريقة لزوم مان كامال وحظ

  . في          ماات وشأنه قدره وارتفاع صدره سلماة ماع بصدقه تشهد مازعجة حركة
         . الثاني   يوسف جده ترجمة في اليمن صلحاء صاحب ذكره وسبعين ست سنة

. الله  رحمه
أبو              الدين وسراج الدين علم ماحمد بن الله عبد بن حمزة بن اللطيف عبد
  . في         ولد الشافعي الناشري اليماني الزبيدي الدين تقي العلماة ابن الخير

وجودأه            القرآن فحفظ بها ونشأ بزبيد وسبعين احدى سنة الحجة ذي ثالث
العربية             في ثلثتها جني لبن واللمع عبادأ ابن وماقدماة الندى قطر في واشتغل

علي          الفرائض الهندي وفي التعزي العوسمي الشهاب مانهم جماعة على
ثمان             سنة أثناء في ولقيني أبيه؛ على قليلً الفقه وفي بالمنار المدعو الطيب
في            البتهاج على قرأ بل المسلسل لفظّي ومان أشياء على فسمع وتسعين

في             الحج بعد وعادأ كراسة؛ له وكتبت بخطه نسخته مان الحاج المسافر اذكار
. ًا       سالم الله وماثله لبلده الحجة ذي أواخر

 
. الرحمن           عبد بن ماحمد ابن في سرور، أبي بن اللطيف عبد

العلم              ابن التاج يعقوب بن الوهأاب عبد بن مااجد بن شاكر بن اللطيف عبد
بابن            كسلفه ويعرف الملك، عبد المجد ووالد الملك عبد أخو المصري القبطي

وبالمتجر           الديوان بأماور ًا ماتمولًعارف وكان الخاص استيفاء ولي مامن الجيعان
فيها             أخذ الجاماع مان بالقرب هأائلة ًا دأار عمر لثغة، لسانه وفي السكون كثير

لزبك             ًا زوج كانت التي زوجته بنت إلى نظّرهأا آل أن فقدر الناس أمالك
العر             على دأينار ألف وهأو ثمن بأبخس وأربعين احدى سنة في فباعتها الدوادأار

وثمانمائة،             ست سنة في وحج ماصروفها، إنه السر كاتب الكمال به أخبر ماما
عبد             سماه لكنه تاريخه في شيخنا ذكره وثلثين، احدى سنة رجب في وماات

. ذكرته        ماا والصواب الخرة؛ جمادأى في وأرخه الغني
ابن             أرخه بمكة وأربعين ست سنة شعبان في ماات شمس، بن اللطيف عبد

فهد.
البدر              غانم بن أحمد بن علي بن أحمد بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد

الرحال،        الصوفي الشافعي المقدسي النصاري الخزرجي العبادأي السعدي
وربما   -     -      أكثر، وهأو غانم وبابن ألف النونين وبين بالموحدة بنانة بابن ويعرف

وثمانين           ست سنة رجب مان العشرين في ولد الغانمي، نفسه نسب
بحث            وكذا أبيه على والصرف النحو وبحث القرآن به وقرأ بالقدس وسبعمائة

العزيز           عبد على المعقولت وفي والبيان والمعاني والفقه الفرائض في عليه
نصر           وعلى سنين عشر نحو ولزماه القوم طريق في وتسلك الفرنوي؛

عشرة           خمس سنة حدودأ في المغرب إلى وارتحل الصلي، المنهاج التونسي
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البلدأ               تلك إلى رجع ثم عشرة سبع سنة تونس مان حج أن إلى هأناك وأقام
بضم          -  ماسراتا في المسراتي إبراهأيم أجلهم مان ماشايخ ولقي بها وطوف

المغربي           وماحمد طرابلس ببلدأ قرية ماثناة تاء وآخره ماهملة بعدهأا الميم
في            كلهأما يحيى أبو والشريف البناء بن الرحمن وعبد تونس في السمر

والتخفيف       -   - بالكسر الركاب بأبي المعروف الحسن الشيخ وكذا تلمسان
عبد           وأبو بتلمسان الحكام قاضي العقباني يعقوب والفقيه زاغو ابن وأحمد

الدين            مان الجميلة المغرب علماء وصف في وأطنب مارزوق، بن ماحمد الله
بعد            القدس إلى رجع ثم الناس، بين الشائع وكذب الحسنة والوصاف والكرم

ماعه            ورحل يده على وساك وصحبه الخافي الدين بنور فاجتمع عشرين سنة
واجتمع             البلدأ؛ وهأذه هأراة بين ماا وطوف سنين ثلث ولزماه الشرق بلدأ إلى

وولد            القابني والجلل الواعظ الجمال بهراة مانهم العلماء بأكابر البلدأ تلك في
الروم              إلى رحل ثم مادة، به فأقام القدس إلى عادأ ثم التفتازاني، الدين سعد

الكابر             بل أحد إلى ماتردأدأ غير التصوف طريق يسلك سنين ثلث به فأقام
فاماتنع            عثمان بن باك مارادأ السلطان طلبه بحيث إليه يتردأدأون دأونهم فمن

سنة                بعد إلى به فأقام القدس إلى رجع ثم به يجتمع لم ذلك وماع خفية فجاءه
في            أكيدة صحبة جقمق الظّاهأر وبين بينه وكان فقطنها القاهأرة فقدم أربعين

فلم             بالقدس له زاوية ببناء ولي إن فوعده بالملك حينئذ وبشره إمارته حال
القنطرة            باب ظاهأر القمح مايدان بجاماع جملة الناس عن فانقطع له يوف

له            تقع الفطرة سليم والصلح الخير سيما عليه ًا مانور ًا حسن ًا شيخ وكان
العربية            في مانظّوماة على له وقفت كثير نظّم وله عجيبة، ومارائي ماكاشفات

اليتيم            الدر سماه كراريس في وشرحها بالعقد وسماهأا لولده عملها إنه قال
وثلثين،             سبع سنة رماضان في المقدس بيت في فرغه النظّيم العقد حل في

ومانه: 
الـقـوام في تساوي كل به إذالطـعـام في كملح النحو إنما

ًا تـراه النحـو دأرى مان أصل على اللفظ يعرفقـارئ
 الكلم

هأـمـام حبر حاذق فقيه مانجـالـسـه ماـن كـل يتقـيه

في ولخزي لحن خوفيدره لـم ماـن ينطق أن هأاب
الملم

ًا كـجـزم النصب يرفع جافى إذا الرفع ينصبدأائمـ
السلم

المقـام باعراب النحو صرفماـا يعـرف ل القـرآن يقرأ

رواه لفظ في شكماـا يرجـع يعـرفـه والذي
بالسـقـام

النـظّـام بتغيير اللحن يعرفسقـمـه فيبري اللفظ يعرف

في كبصير أعمى ليسعـنـدنـا سـواء فيه هأما ماا
القـيام

ًا اللحن وضعوكـم النحـو رفع وضيع كم العوام في رؤس
الغانمي اللطيف عبد

ناظمهـا
ًا المار شهد والـسـلم عيانـ
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 : الخافي      الزين به اماتدح ماما ومانه
ًا واغتنم فقم يعز حبر

بعـصـرنـا
السر في الحوال له وسلم

 والجهر
ثـم القطار في جلت فقد

بـسـتة
في ألق لم الدين لزين كمثل
الغر

وسلم              عليه الله صلى نبينا قبل الماضي الزمان في بمثله سمع ماا إنه يعني
الربعة،              الرض أقطار في ذلك بعد فيما ول سنة آلف ستة يقال فيما وهأو

الدين           نور حفيده ثم الشيشيني القطب ماآثره مان أشياء ضبط ومامن
رحمه           للربعين ًا مازاحم أظن فيما وماات عنه فكتب البقاعي ولقيه القاضي؛

الله.
بن                أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد
عبد           أخوه الماضي الحنبلي القرشي السعادأات أبو السراج ظهيرة بن عطية
بها.            ونشأ زبيدية، وأماه باليمن وثمانمائة وعشرين ست سنة في ولد الكريم

المراغي             الفتح وأبي شعر وأبي المقريزي مان وسمع لمكة أبيه ماع قدم ثم
خمسين            سنة في وماات وثلثين؛ ست سنة في جماعة له وأجاز وغيرهأم،

. الظّهيريين.      في فهد ابن ذكره بمكة
هأو             وفرشتا الحنفي، فرشتا بن الدين أماين بن العزيز عبد بن اللطيف عبد
     . على        له أقف لم ماتأخر الملك بابن المعروف بخطه يكتب كان وكذا الملك

والمنار          المجمع وشرح للصغاني المشارق شرح مانها تصانيف وله ترجمة
. أعلم      فالله بالحدس هأنا وكتبته والوقاية،

الزين               ابن التاج شاكر بن الغني عبد بن شاكر بن الغني عبد بن اللطيف عبد
   . بأبيه          تدرب شاب أشهر بلقبه وهأو وجده، أبوه الماضي الجيعان بن العلم بن

مايله             ماع وغيره أبيه عن نيابة جهات وفي بأمااكن وتصرف المباشرة في وغيره
وتزايد              وحج وغيره، المنهلي الشهاب عند قرأ قد كان وإن إليه أبوه يميل لما

كالمحجور             أبوه بل به يقوم أبوه كان بما المستبد هأو وصار وتموله، ارتقاؤه
عبد               الزيني أبيه عم ابن الرحيم عبد ابنة تزوج وقد كثيرين؛ مان يحمد ولم ماعه

حججن            سراري سوى الجيعان بن يحيى بن البقاء أبي البدري وابنة الرحمن
ليكون            تحرك وكان زائدة، أبهة في وتسعين ست سنة ماوسم في بخصوصهن

ثم              ًا أسبوع فمكث التوعك به ابتدأ ثم قليلً دأام رجعن ولما ماكن، فما ماعهن
في             ماات ثم أسبوع سوى ذلك بعد يلبث فلم الخدماة وطلع بالحمام استعجل

ودأفن             أبويه، حياة في وتسعين سبع سنة الول ربيع عشري ثاني الثنين يوم
في             بنوه ماات إن يلبث ولم برسباي، الشرفية التربة تجاه عمه بني بتربة
ألف            وخمسين ألف ماائة يبلغ بمال ًا وثاني أولً الملك وصولح مانها الطاعون

. عنهم      وعفا الجنة الله عوضهم دأينار
بن               ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد بن القادأر عبد بن اللطيف عبد

الحسني           المحيوي الحرماين قاضي بن السراج الولد الرحمن عبد ابن ماحمد
 . مامن           ولد أم وأماه جده، والتي أبوه الماضي الحنبلي المكي الصل الفاسي

وتسعين            إحدى سنة شوال في تسع ابن وهأو وماات بالمدينة ماني سمع
. الجنة       الله عوضهم ًا جد أبواه عليه وتأسف

مامن               التي؛ سعد أبي أخو المكي زايد بن علي بن القادأر عبد بن اللطيف عبد
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. مابارك           وهأو المدينة وزار عرضها ًا وكتب القرآن وحفظ بمكة ماني سمع
القاهأري           الشارعي المحيوي بن الموفق بن القادأر عبد بن اللطيف عبد

سنة           ولد عثمان، بابن ويعرف بالقرافتين، الزوايا ماشايخ أحد الصوفي الحنفي
أرخه           وستين، ثمان سنة الولى جمادأى في وماات وسبعمائة، وتسعين ثلث

. المنير  ابن
في             بمكة ًا شاب ماات المدني، إسماعيل بن الله عبد العفيف بن اللطيف عبد

. فهد       ابن أرخه وسبعين، أربع سنة شعبان
سبط           الحنفي القاهأري الصحراوي الصل الجناني المجيد عبد بن اللطيف عبد

فحفظ           ونشأ الصحراء، مان أخضر حمص طشتمر بجاماع ولد سليم، الشيخ
والكافياجي،          الديري، بن الدين سعد القاضي عند واشتغل والكنز، القرآن

قراء              وأحد قايتباي الشرف تربة إماام كان يتميز، لم كونه ماع القضاء في وناب
     . صفر       ماستهل ليلة في ماات ونحوهأم الماراء عند يزاحم مامن بها، المصحف

تربة              نظّر في حصة له صارت أن بعد الخمسين قارب وقد وثمانين؛ تسع سنة
 . أعلم          فالله ًا ماتواضع الجانب لين كان إنه ويقال المذكور؛ طشتمر

أبي              المحب أخو الجيعان بن التاج اللطيف عبد بن الملك عبد بن اللطيف عبد
بدرب            وثمانمائة وثلثين سبع سنة صفر في ولد وأبوهأما، التي ماحمد البقاء

المباشرة           في واستقر القرآن، بعض وحفظ الرطلي؛ بركة مان مايالة ابن
تلقاه          فيما الزماام بأوقاف الستيفاء وفي والناصر، برقوق الظّاهأر بأوقاف

البقاء             أبي صحبة وحج ًا، وحذق ًا خط المباشرة في وبرع أبيه، عن لخيه ًا شريك
مامن            وهأو الدأب؛ بكتب المام وله المدينة؛ لصلح توجه حين الشرفي بن

ثم             فحج لمكة أخوه فسافر وأخوه، هأو خلص ثم الزماام لوقاف عليه رسم
سبع              سنة في بالطاعون فمات هأذا وأماا ماات؛ أن يلبث فلم اليمن، إلى سافر

ماع              ًا بحر ذلك أثناء في وسافر عنهما؛ الله عفا واحدة سنة في فكانا وتسعين؛
ست            سنة الموسم عن النفصال بعد ورجع سنته بقية فجاور جدة نائب

. الله             رحمه تليها التي مان الول ربيع في بها فمات اليمن لبلدأ وتسعين
الملكي              الدين تقي يوحنا بن وهأيبة بن عفيف بن الوهأاب عبد بن اللطيف عبد

وسطه           الذي عفيف بن البركات أبي الشمس أخي ابن الحكيم السلمي
. ماات           قوالح، ويلقب والكحل الطب رؤساء وأحد ماوته؛ قبيل برسباي الشرف

القاهأري            الشرواتي الردأبيلي ماحمد بن عوض بن الله عبيد بن اللطيف عبد
   . والمنار         الكنز حفظ الله عبيد بابن ويعرف وإخوته، ماحمد البدر أخو الحنفي؛

.     . وخمسين    أربع سنة ماات ودأرس والحاجبية النسفي وعمدة
القاهأري           الصحراوي ثم الطلخاوي العقبي أحمد بن عبيد بن اللطيف عبد

فأحضر           بالصحراء الظّاهأر بن فرج الناصرية التربة بواب أبوه كان الشافعي،
فوائد            ومان النجيب، ثمانيات مان البعض الحنبلي الجمال على الرابعة في ماعه

عبد            ابن ابنة عائشة له وأجازت الدارقطني، ختم الفوي علي واستمع تمام
وغيرهأا،          زويلة حارة برأس بالشهادأة وتكسب الستدعاء، في ومان الهادأي

. وتسعين            إحدى سنة الثاني ربيع في ماات وأجاز، الطلبة لقيه باليسير وحدث
الزهأري           القاهأري ثم الدنجيهي الزين سليمان بن عثمان بن اللطيف عبد

علي           بن القادأر عبد بلديه عند والحساب بالفرائض اشتغل الشافعي؛ البولقي
يقوم         وصار المخاصمات؛ وفي فيهما وبرع السجيني، والشهاب الماضي

له            وخدماته سالم بالزيني لختصاصه ذلك مان التابك إليه يحتاج ماا بمهمات
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ينفك،             فلم الملزماة لكثرة الملك وتمقته وترقى ذلك بغير ثم أولً أولدأه بأقراء
ماشيخة           عن المرخم بن الشمس بن ماحمد استنزل حتى استرسل بل

الزينية          ماشيخة عن الغرس بن والبدر وباشرهأما؛ ًا وتدريس ًا تصوف الفخرية
وقرر              حجي، بن النجم ولد بعد البازري ابن جاماع وظائف يأخذ أن وكادأ ببولق،

ناظر           يحتمله ولم الجهات، مان غيرهأا إلى بالزبكية بالفرائض التصدير في
في            ماخدوماه ابن سافر مامن وهأو عنها ونزل أرضوه حتى فتوسل الفخرية

. عنده            سالم الزيني بني لمرافعة التفت أنه وبلغني وتسعين، ثمان سنة ماوسم
.       . ًا      قريب القادأر عبد أبيه في ماضى الزوار شيخ عثمان بن اللطيف عبد

بن              العلء بن الكمال الحسين بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن اللطيف عبد
أخي          بابن ويعرف الموقع، القاهأري ثم المنفلوطي الحسني الدين ناصر
وثمانمائة            وعشرين إحدى سنة الول ربيع عشر ثاني ليلة في ولد المحروق؛

في          وشيخنا والمقريزي الواحي؛ والشرف الجزري ابن علي وسمع بمنفلوط،
عن            بأخرة عليه واقتصر التوقيع وكتب دأونه، فمن البارزي ابن وخالط آخرين،

       . رحمه      تسعين سنة الولى جمادأى في ماات العزيز عبد العز الله عن المتوكل
. وإيانا  الله

الشافعي،          الزهأري القاهأري ثم الشارماساحي الزين علي بن اللطيف عبد
فقطن            الربعين قارب وقد القاهأرة وقدم ففارقه بلده مادركي مان أبوه كان

حسان           وابن والمناوي البلقيني العلم فيه لزم ثم الحاوي وحفظ الزهأر
وبرع          البوتيجي الزين الفرائض وفي السعادأات؛ أبي كالبدر وغيرهأم والعبادأي
ثم            القرآن حفظّه قبل لذلك وتصدى والفتاء، التدريس في له وأذن فيهما؛

الطلخاوي            البدر عنه أخذ ومامن جماعة، به وانتفع حفظّه حتى عليه أقبل
وناب            وكلم، إقدام ذا وكان الصلحية الخانقاة في وتنزل النجار، بن والماين
بولق             إلى وتحول ًا، شيئ آدأابه في وجمع بعده فمن البلقيني عن القضاء في
على             زادأ وقد ماات، حتى ًء وافتا ًا تدريس الخطة تلك أهأل به وانتفع فسكنه

عليه            وصلى طويل، مارض بعد وثمانين ثمان سنة الولى جمادأى في السبعين
. وإيانا       الله رحمه بالقرافة ودأفن الخطيري بجاماع

 
وحج            أبيه عن أخذ الشافعي؛ الحمدي البلتاجي المحلي علي بن اللطيف عبد

ماناقب           مان ًا شيئ الزهأراني إبراهأيم مان وسمع وثمانمائة، أربع سنة وجاور
وقال             المنير، ابن عنه أخذ وأحواله؛ ماناقبه مان ًا كثير يحفظ وكان أحمد، سيدي

. وثلثين      إحدى سنة بعد ماات انه
الشتغال           مان أكثر الشافعي، الزهأري الحصباي بن عيسى بن اللطيف عبد

وكذا           تقسيمهما، في والجوجري السنباطي الحق عبد الشرف عند الفقه في
ًا             كثير البخاري في علي قرأ وقد بالفقه، اللمام في وتميز النحو في اشتغل
سنة            في وحج وغيرهأا، الباسطية في وتنزل اللفية بحث غالب عني وحمل

ول             ًا قاضي زكريا عمله ثم ًا، وقت بالشهادأة وتكسب جدة نائب ركب في تسعين
. به  بأس

بن              علي بن أحمد بن الرحمن عبد ابن في المقدسي، غانم بن اللطيف عبد
. غانم   بن أحمد

. ماحمد              بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد ابن في الفتح، أبي بن اللطيف عبد
بن              الشمس بن البدر دأاودأ بن إسماعيل بن أحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد
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النقابة            باشر مامن الروماي، بابن ويعرف التي؛ الله عبد أخو القاهأري الشهاب
الخط            ضعيف الصناعة في ًا ماتميز وكان المالكية؛ قاضي التنسي بن البدر عند

. خالي      عدالته أسجال في رأيته حسبما
سليمان                بن علي بن الله عبد بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد

التي؛            علي أخو النجار المكي الهاشمي القرشي بكر أبي بن ماحمد ابن
دأاودأ،  -          لبي السنن بعض نسبة النون وتشديد المعجمة بفتح بالغنوماي ويعرف

القاياتي            والفخر المالكي المعطي عبد بن العباس أبي وعلى عليه سمع وكذا
عمر              بن الله عبد ابن البارهأيم مانهم خلق له وأجاز يعين، لم بفوات الشفا

والهيثمي          العراقي وكذا صديق وابن والبناسي فرحون علي وبان الصنهاجي
يتكسب           ًا أماي وكان لي، أجاز والمليجي، حاتم وابن عرفة وابن والصردأي

        . ودأفن   بمكة، وخمسين تسع سنة المحرم في ماات فيها ًا مااهأر بالتجارة
. الله   رحمه بالمعلة

النباري              الفتح أبو التقي العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد البدر بن اللطيف عبد
ماوت           بعد دأرس الماانة، بابن ويعرف الخوة؛ أحد الشافعي القاهأري الصل

بالهكارية          الفقه وفي بالمنصورية الحديث في القلقشندي العلء بعناية والده
. الحال             ساكن الحياء كثير وكان يلقيه، ثم فيحفظّه عليهما له يكتب العلء فكان

  . وهأو           ماات سنه صغر على السيرة ماشكور كان وإنه أنبائه، في شيخنا ذكره
القعدة             ذي عشري ثامان الحد يوم في ًا تقريب وعشرين ثلث عن يعني شاب

. خلق           فهد ابن باستدعاء له أجاز أن بعد وأربعين ثلث سنة
المكي             الصل المصري الزين علي بن أحمد بن ماحمد الجمال بن اللطيف عبد

نسبه          مان ورأيت أبوهأما؛ العطار الماضي الرحمن عبد شقيق الشافعي
عشر            تاسع في ياسين ولده به أخبرني كما ولد بالحجازي، ويعرف الشريفي؛

القرآن             فقرأ بها ونشأ بمكة، قبلها بل يقول مان ورأيت وثمانمائة القعدة ذي
أبي           على الحديث وسمع الكيلني ماحمد الشيخ مانهم جماعة على وجودأه

قريب           أولها ًا مارار القاهأرة وقدم وغيرهأما، فهد بن والتقي المراغي الفتح
دأخل            بل وغيره، شيخنا على بها وسمع ثمانين، سنة في وآخرهأا الخمسين

هأناك           وتزوج سواكن، بر ودأخل والخليل المقدس بيت وزار والصعيد الشام
في            بأخرة علي قرأ بل بالقاهأرة ماجالسي وحضر ًا، قديم أعرفه مامن وهأو

أن              إلى أماره وآل فيها، به بأس ول بالشهادأة بلده في وتكسب المنن؛ لطائف
سنة             صفر ليلة في ماات حتى يحفظّه لما للتلوة ًا ماديم بمنزله وانقطع كف؛

.      . وإيانا      الله رحمه دأفن ثم الغد مان عليه وصلى وتسعين؛ أربع
 

ماحمد               بن الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد
الفتح              أبي الولوي بن المكارم أبو السراج الرحمن عبد بن علي بن أحمد ابن

والد             الحنبلي المكي الصل الفاسي الحسني الله عبد أبي بن المكارم أبي بن
شعبان            في ولد الفاسي، التقي والد عم وحفيد الماضي، القادأر عبد المحيوي

مان            وسمع وتفقه القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة؛ وسبعمائة وسبعين تسع سنة
بن          والشهاب المعطي عبد بن العباس وأبي المايوطي والجمال النشاوري

والبناسي           صديق وابن القاياتي والفخر الزين ابن حسن بن وأحمد ظهيرة
ابن            وجزء للسلفي البلدانيات الول على سمعه وماما آخرين، في الناصح وابن

وأبو            العلئي بن الخير وأبو الملقن وابن والتنوخي البلقيني له وأجاز بجيد،
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أقبرص           بن وأحمد والهيتمي والعراقي المجد أبي وابن الذهأبي بن هأريرة
وخلق،          الذرعية وماريم الحرستاني خليل بن الله وعبد والحلوي والسويداوي

وولي             ًا حنبلي هأو فتحول ًا ماالكي أبوه وكان ماشيخة؛ فهد بن التقي له وخرج
بن              اللطيف عبد ابن علي النور عمه ابن ماوت بعد بمكة الحنابلة ماقام امااماة

ماكة،             قضاء ولي حنبلي أول فكان تسع سنة في قضاءهأا ثم التي، أحمد
هأو              يستخلف كان بل ماكة، عن وغيبته أسفاره كثرة ماع ماات حتى فيه واستمر

أعيد               ثم عوضه فيها يل لم ولكن سنة عزل أنه غير أقربائه، مان يختاره مان
قاضي            فصار النبوية المدينة قضائها ماع وأربعين سبع سنة في إليه وأضيف

شاه            الدين ماعين بالقان واجتمع مارة غير الشرق بلدأ إلى وسافر الحرماين،
والنعام،           بالعطايا ويسعفه الكرام غاية يكرماه وكان فيها تيمورلنك بن رخ

قضاة             مان وغيره بك الوغ ولده واقتفى له، ماحبته ومازيد فيه اعتقادأه لحسن
ثقات            مان واحد غير مان والطعام الكرم بمزيد وصفه سمعت بحيث تلك

دأينار             ألف عشرين بنحو سفراته بعض مان رجع إنه ويقال دأونهم، فمن شيوخنا
في            السيرة ماحمودأ ًا دأين ًا خير ًا شيخ وكان أنفدهأا، حتى سنته استوفى فما

في              إليه يأتي لمن يهب كرماه لفرط كان ربما بل الرشوة؛ عن ًا بعيد قضائه،
نيرة            شيبة ذا ًا ماتودأدأ ًا ماتواضع الناس، عن ًا مانجمع ًا ساكن حاجة، أو ماحاكمة
ونحوهأم           الشرق مالوك أحوال مان ًا مافيد والعاماة؛ للخاصة ًا ماحبب ًا ضخم ووقار،

لي،             أجاز باليسر، حدث بضاعته؛ نقص ماع بمشاهأدته فيه غيره على اماتاز ماا
نسله           انقطع لكن واستولدهأا، البلقيني الجلل حفيد للعلء بابنة بأخرة وتزوج

في              المقريزي وذكره العزيز، عبد بن علي بن العزيز عبد في حكاية وله مانها
          : للحنفية  قاض بمكة أحدثوا فلما ماالكية، فقهاء سلفه يزل لم وقال عقودأه،

أنا             فقال الثلثة، رابع يكون أن أحب قضاة ثلثة بها وصار للمالكية وقاض
الدم             ورماى بالسهال مادة تعلله بعد ماات بمكة، يكون أن في وسعى حنبلي،

بعد             عليه وصلى بمكة وخمسين ثلث سنة شوال سابع الثنين يوم ضحى في
. وإيانا       الله رحمه بالمعلة ودأفن الظّهر صلة

. في         ماات مانه، أكبر قبله للذي أخ اللطيف عبد
.      . الله      عبد جده فيمن يأتي أحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد

الزين               الحسين بن بكر أبي بن ماحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن اللطيف عبد
الصل              المراغي الزين بن الفتوح أبي الدين ناصر بن الزين بن الفضل أبي ابن

.     . بالمدينة  ماني سمع مامن الشافعي المدني
عبد               بن ذاكر بن ماحمد بن المؤمان عبد بن حسين بن ماحمد بن اللطيف عبد

المكي           الصل الكازروني السراج الخير أبي بن المعالي أبي بن المؤمان
            . بن  الله بعد ماوت بعد كان إنه وقال تاريخها في الفاسي ذكره بها المؤذن

شيبة            بني باب بمنارة ًا عوض ًا ماؤذن قرر الحرام بالمسجد المؤذنين رئيس علي
يعاني            وكان ماات حتى الرياسة وظيفة في بها الذان فباشر ماعلوماه ببعض

لخير           ًا مانسوب الوقت بحفظ ًا ماعتني المعيشة في للسبب سواكن إلى السفر
يبلغ             ولم بالمعلة ودأفن بمكة وعشرين سبع سنة الخر ربيع في ماات وعفاف،

في           وزوجته أولدأه مان جماعة وبعده قبله وتوفي أحسب فيما الربعين
وخلف             ًا مابارك ًا ساكن ًا خير وكان فهد ابن قال فيها؛ بمكة كان الذي الطاعون
بعد             والتكرور المغرب دأخل ثم الذان بعده ولي بكر أبا يسمى ًا بالغ ًا ولد

. هأناك             فمات النويري علي بن العزيز عبد بن عمر المالكية اماام صحبة الثلثين



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

    . عوضه         واستقر والده قتل تيمورلنك بن رخ شاه بن ماحمد بن اللطيف عبد
له              أشرت كما وخمسين أربع سنة في وذلك وقتله شهر تمام قبل عمه فعاجله

. أبيه  في
 

الله               عبد أبي بن ماحمد الخير أبي بن الرحمن عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد
الفاسي            الحسني السرور أبي بن السراج الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد

عبد           وقريب وأبوهأما المذكورين الخير وأبي الرحمن عبد أخو المالكي المكي
ثلث             سنة رجب في ولد الماضي، ماحمد بن أحمد ابن ماحمد بن اللطيف

وغيرهأا          للحزي القرآن سجدات صديق ابن علي وأحضر بمكة وثمانمائة
فما            خمس سنة في له وأجاز وجماعة والطبري المراغي الزينين علي واسمع

الكويك        بن والشرف الجوهأري والشهاب والهيثمي العراقي بعدهأا
حفيد         الكريم وعبد اللغوي والمجد السحولي الطيب وأبو والفرسيسي

الهادأي            عبد ابن ابنة وعائشة الرماوي إبراهأيم بن القادأر وعبد الحلبي القطب
ثم            وأربعين اثنتين سنة أواخر في بمكة المالكي المقام امااماة وولي وآخرون،

القاهأرة             وقدم حاماد أبي وعمه والده دأروس الفقه في حضر قد وكان صرف
مان              الفوي علي وسمعوا وأخيه أبيه ماع وعشرين سبع سنة في مانها مارة، غير

ومانها           وخمسين سبع سنة أول في وآخرهأا الدارقطني في الكلوتاتي لفظ
بها             فأقام المغرب لبلدأ توجه ثم والخليل المقدس بيت وزار دأماشق إلى توجه

الواحدة،            السنة في له تتكرر بحيث النبوية الزيارة يكثر وكان ورجع ًا يسير
وستين              ثلث سنة في كان أن إلى ًا مااشي الماشي دأرب في يتوجه كان وربما

عادأ                ثم شهر دأون بها فأقام ماكة إلى البحر في رجع ثم الحاج ماع اليها فتوجه
سنة             الخرة جمادأى عشر تاسع السبت ليلة في وماات ًا أشهر بها فاستمر اليها
وهأو            وإيانا الله رحمه بالبقيع ودأفن الشريفة بالروضة عليه وصلى وستين أربع

. لنا   أجاز مامن
التقي               بن الزين مانير بن النور عبد بن الكريم عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد

وهأذا            الماضي الكريم عبد أخو الحنفي المصري ثم الحلبي القطب الحافظ بن
وأحضر           وسبعمائة أربعين سنة بخطه كتبه فيما ولد بالحلبي، ويعرف أصغر

المسلسل            الميدوماي علي وأسمع الهادأي عبد بن الرحمن عبد الفرج أبي على
ًا           خير ًا وقور وكان قال شيخنا، عليه قرأهأما وحدث الكبرى النجيب وماشيخة

ربيع             في إنه الكلوتاتي وبخط أربع سنة صفر وسط في ماات السمت، حسن
. لشيخنا         ًا تبع عقودأه في المقريزي اقتصر الول وعلى الخر؛

سراج              الولد الرحمن عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد
أبوه           التي المالكي المكي الفاسي الحسني الخير أبي القطب بن الدين

ثم           وثمانين سبع سنة في والجروماية النووية الربعين على عرض وعمه،
. له         وكتبت وتسعين سبع سنة في خليل للشيخ المختصر

ماحمد             بن اللطيف عبد السراج بن ماحمد الفضل أبي الكمال بن اللطيف عبد
الشمس          والد الشافعي المدني الزرندي النصاري الحسن بن يوسف بن

         . وحفظ  بالمدينة وسبعمائة وتسعين أربع سنة صفر في ولد التي ماحمد
الجمال          علي وسمع ًا يسير واشتغل النحو وألفية والمنهاج والشاطبية القرآن

السيد           على بالسبع وتل المراغي ابني الفرج وأبي الفتح وأبي الكازروني
. ًا          تقريب الخمسين بعد الشام بدرب اللجون في ماقتولً وماات الطباطبي،
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ماني            سمع مامن المحالبي، اليماني اللطيف عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد
بمكة.

الزفناوي             الطيب أبو التقي أحمد بن الله عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد
والعمدة           القرآن فحفظ نشأ التي، ماحمد الدين ناصر أخو الشافعي، القاهأري

والهيتمي          وولده والعراقي الملقن ابن على وعرض النحو، وألفية والتنبيه
وتكب       وأجازوه الحسيني، والشهاب الفارسكوري والزين والبرمااوي

 . وكذا           عنده وتقدم النوب نوبة رأس تمرباي دأيوان في باشرهأا بل بالشهادأة،
   .      . ليلة      في ماات به بأس ل ًا ساكن وكان ببولق الزيني الجاماع عمارة بأخرة باشر
. الله            رحمه الثمانين قارب وقد وسبعين سبع سنة الول ربيع رابع الخميس

 
الملك               عبد بن الحق عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد
الشافعي          الجوجري الصل الدمايري المغربي الجمال بن الشمس بن الزين

فعثمان                التي، الله عبد بن عثمان بن عمر بن أحمد بن الله عبد جد عم ابن
مان             ًا ماغربي كان الله عبد العلى وجده فقهاء، كلهم وسلفه اخوان هأذا ووالد
فيها            يعرف وكان بها، فأقام دأمايرة إلى فقدم البخشور، ببني يعرفون أناس

مان             وكان به، ماشهور ماسجد هأناك وله المغربي البحشور ابن الله عبد بالشيخ
للمصاحف             الكتابة كثير كان إنه مانها البلدأ تلك في شهيرة كراماات له الولياء

ليكتب               القلم وضع إذا كان إنه وذكر الغلط مان شيء مانها شيء في يوجد ول
ويكتب            فيتذكر نفسه إلى فيرجع الورق في يؤثر ولم حبره جف الغلط

جده             انتقل أن إلى بدمايرة وذريته هأو واستمر الله عبد ولده وأنجب الصحيح،
بالفقه            فاشتغل الله عبد الجمال ولده بها فأنجب جوجر إلى ماحمد الجمال

بجوجر          واستمروا المرشدي ماحمد الولي الشيخ على بالسمع فتل والقراءات
رآه             فيما وسبعمائة وثمانين خمس سنة في بها الترجمة صاحب ولد أن إلى

التنبيه            وحفظ شعيب الفقيه علي عمرو لبي القرآن بها وتل أبيه بخط
والملحة         للزماخشري والمفصل ماالك ابن وألفية الصلي أظنه والمنهاج
الخشاب        لبن وشرحها والبردأة الحريرية والمقاماات للزجاجي والجمل

السراج        على بعضها وعرض الندلسيين لبعض وشرحها والشقراطسية
ًا            ماتمكن وكان النابتي، البدر عن جوجر في والنحو الفقه وأخذ وغيره البلقيني

ماحمد             بن اللطيف عبد الزين وعن البلقيني السراج عند ًا جد ًا ماعظّم العلم في
فقط           الفقه وأخذ الصول أخذ وعنه البرمااوي والمجد المحلة قاضي الكرمايني

علي          المقاماات وبحث المذكورين غير عن والنحو البيجوري البرهأان عن
ثلث           سنة في القاهأرة إلى وانتقل الخروبية شيخ الحنبلي الحبتي الشمس
وكتب            الجواهأر، في أثبته بما شيخنا ومادح الثلثين بعد إلى فقطنها وعشرين

 : به       مادحه أنه زعم ماا البقاعي عنه
 نزاع بل الدليل وضح وقدشيخي برهأان بدا إن ولما
بالبقاعي بقاع شرفت وكملفكـري تجلي كعبة تمثل

. ًا    تقريب الربعين قريب ماات
المقدسي            الصل الحمصي أحمد ويقال الله عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد
القلقشندي.            عتيقة غزال أماه على فسمع به ونشأ المقدس ببيت ولد البلن

ثمان             سنة في سعد بن إبراهأيم نسخة مان ًا حديث عشر خمسة فيه مانتقى
بباب           عليه قرأته به وحدث الميدوماي علي النسخة لجميع بسماعها وتسعين
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. وغيرهأا           الحمام في بالخدماة ًا ماتكسب ًا خير وكان المقدس، بيت مان الصلحية
. ًا      تقريب وستين خمس سنة في ماات

الله               يفتح بن بكر أبي بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد
ماحمد             بن علي عم المالكي السكندري الشمس بن الدين زين أو الدين سراج

     . أربع        سنة رجب في ولد الله يفتح بابن كسلفه ويعرف التي ماحمد ابن
سادأس          الحج مان ًا راجع خليص بمنزلة وماات باسكندرية، وسبعمائة وثمانين

. البقاعي          لقيه الله، رحمه وأربعين ثمان سنة الحجة ذي عشر
ثم              السنباطي ماسعودأ بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد

      . عشرة      تسع سنة أول في ولد التي ماحمد الشمس أخو العطار القاهأري
سنة             في القاهأرة وأخيه أبيه ماع وقدم اليسير فقرأ بها ونشأ بسنباط وثمانمائة

العطر             في الزهأوماة باب مان بحانوت التسبب في أبيه ماع فكان وثلثين إحدى
وارتفق             مارة غير وجاور ًا مارار وحج خلق، له وأجاز وغيره، شيخنا على وسمع

والمداوماة           والسكون اللهجة صدق ماع مانه الستجرار في ونحوهأم الطلبة به
ماحمد            الشيخ صاهأر أبيه ماوت بعد ثم السعداء لسعيد والتوجه ماعيشته على

ًا             أيض أخيه ماوت بعد ولزم وأثرى أولدأ عدة له وولدت ابنته على الفوي
ولده            وخلفه بالفالج انقطاعه مان بأسرع كان ماا ولكنه النهماك في طريقته

. الحانوت   في الكبير
أبي              بن الدين أوحد ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد
وثمانين            ثمان سنة ولد التيين، والوليد ماحمد المحب أخو الشحنة ابن الفضل
قارئ            عن بها فأخذ القاهأرة ودأخل سلماة، بن والبدر بأبيه وتفقه وسبعمائة

في             وناب ًا مارار صفد قضاء وولي له وأذن البغدادأي السلم عبد والعز الهداية
أخوه            أفادأه وثلثين، ثلث سنة الطاعون في بها وماات التفهني عن القاهأرة

 . ماحمد  المحب
ويعرف            الكتبي القاهأري المحب ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد

وكان            وطبقته البلقيني عن يحكي فضيلة وفيه طلب له ماسن شيخ بالسكري
المخروماة           والجزاء الملفقة الكراريس مان الكثير وفيها ًا كتب الكتبيين أكثر مان
ونحوه            الشمع على المتوالية الليالي يسهر ثم الترك مان يأخذهأا كان التي

ماالً              ذلك في وأذهأب أمار كبير مانه يتحصل أن وقل بعض مان بعضها ليكمل
.        . عنه       الله عفا الخمسين بعد ًا ظن ماات البيع في يبسه ماع هأذا كل ًا كثير
ويعرف            الشافعي الصفدي الزين يعقوب بن ماحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد

         . القرآن  وحفظ بصفد ًا تقريب وثمانمائة وثلثين ثلث سنة ولد يعقوب بابن
ماالك           لبن النحو في والكافية الصلي الحاجب ابن وماختصر الفرعي والمنهاج

الصول            في عنه وأخذ حاماد بن الشمس على ببلده وتفقه الحديث وألفيه
بن            والبدر خطاب الزين عن بدماشق وأخذ ابنته على وصاهأره وغيرهأا والعربية

وحج            بصهره هأو انما انتفاعه جل ولكن آخرين في والبلطنسي شهبة قاضي
الظّاهأري            الجاماع في البخاري وقرأ المقدس بيت وزار ثمانين، سنة في ماعه

الفتاء             في خلفه وكذا بعده فيه استقر ثم صهره عن نيابة بالحمر المعروف
أول             في علي وقرأ تسعين سنة في مانها مارة غير القاهأرة وقدم والتدريس،
إنسان            وهأو ولولدأه له وأجزت المسلسل ماني وسمع البخاري في بعدهأا التي

. صهره       ماعتقد عن تنزهأه أرجو ماتواضع فاضل
الدين             ناصر بن الشمس بن الدين زين ماحمد بن ماحمد بن اللطيف عبد



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

واو           ثم القاف بضم قويمة بابن ويعرف شهودأهأا أحد الشافعي الفارسكوري
بها            ونشأ بفارسكور وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة ًا تقريب ولد هأاء، ثم ومايم

والفرائض         والعربية الفقه في واشتغل وغيره والمنهاج القرآن فحفظ
مامن          وهأو البيجوري الشهاب شيوخه ومان بالشهادأة وتكسب وتميز والميقات

. بالفاهأرة   ماني سمع
والد            علي أخو البزاز القاهأري السيوطي يوسف بن ماحمد بن اللطيف عبد

             . ثلث  سنة في انبابة مان بالقرب عليه عدي ًا جد افتقر أن بعد ماات التي أهألي
. الله     رحمه بالوراق ودأفن وسبعين

يعقوب             ابن الباسط عبد وعم القباط مان الكتبة أحد مانقورة بن اللطيف عبد
الماضي.

أحمد             أخو اليماني عجيل بن علي بن أحمد بن ماوسى بن اللطيف عبد
. ًا    أيض بالمشرع ويعرف الماضي

السراج             صالح بن ماوسى ابن أوله بفتح عميرة بن ماوسى بن اللطيف عبد
المكي            السمعة بعض له أثبت حين لبيه المزي كتبه فيما المخزوماي القرشي

وسبعين          اثنتين سنة ولد باليبناوي، ويعرف الماضي أحمد والد الشافعي
قليلًفي           واشتغل ًا وكتب والتنبيه القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة وسبعمائة

تفقه            وبه ظهيرة بن والشهاب صديق ابن مان وسمع الكتابة وجودأ العربية
به            اختصاصه لمزيد عليه تسجيلً الناس أكثر بأخرة وكان ًا كثير دأروسه ولزم

لعدم              بعضهم مان زائدة اهأانة وناله ماكة حكام مان غيره على يسجل كان بل
نخلة            بوادأي العقودأ في ظهيرة بن الجمال عن وناب ماخاطبتهم، في تلطفه

بها              وأصابه ًا أيض نخلة وادأي مان بشرا بقرية وأم هأناك الناس بين الصلح وفي
عشرة              ثمان سنة رجب مان الثاني النصف في ماات ثم ًا أشهر به تعلل مارض

العشرة           كيس ًا ذكي والفقه بالوثائق ًا عارف ًا دأين وكان بالمعلة ودأفن بمكة
. الفاسي   ترجمه ًا، لطيف

ابن              ماحمد بن أحمد بن عمر في ذكر له الكجراتي، ماوسى بن اللطيف عبد
. البطايني  ماحمد

الصل              المغربي النور عبد بن ماحمد بن أحمد بن الله نصر بن اللطيف عبد
الغربية          مان بالطويلة وثمانمائة احدى سنة ولد الشاعر، المالكي الطويلي
وعشرين             خمس سنة في انتقل ثم بها ونشأ الدماار عمل مان النيل بشاطئ

عبادأة             الزين على الجلب ابن في وقرأ القرآن حفظ بها فأكمل القاهأرة إلى
النظّم           في البشتكي بالبدر ثم السواني عمر بالسراج وتدرب ًا يسير واشتغل
وتعاني            قضاتها عن المحبة في ناب بل وغيرهأا القاهأرة في بالشهادأة وتكسب

الكابر          بشعره واستحذى تخامايس ثلثة في البردأة وخمس الشعر نظّم
ول             بالطائل ليس نظّمه وأكثر مانه غيرهأا ماع سمعتها بأبيات إلي وكتب وغيرهأم

.           . وإيانا  عنه الله عفا وسبعين ثمان سنة أواخر في ماات بالثبت كان
الدين               نور بن الدين أرشد بن الدين ظهير ماحمد بن الله هأبة بن اللطيف عبد

قبل          عليه قرأت الطاووسي قال ماكة، نزيل الشيرازي الكتكي البكري
ماكة           إلى شيراز مان وانتقل لي وأجاز العلوم وماقدماات القرآن الثمانمائة

. وعظّمه       ثلثين سنة ماات حتى بها فجاور
 

في           الولى مارتين القاهأرة قدم الحنفي، الكرمااني الدين افتخار اللطيف عبد
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للقراء          وتصدى الصالحية مان الشافعية بقاعة وأنزل وعشرين ثمان سنة
سمعه            أنه عنه لي وحكى الماشاطي والشمس قاسم الزين عنه أخذ ومامن

لفروع          ًا ماستحضر ًا فصيح وكان مارة، ماائة للبرهأاني المحيط طالعت يقول
يقول           كان بحيث وغيرهأا والمنطق والبيان بالمعاني التاماة الخبرة ماع المذهأب
دأللة             في البخاري العلء ماع وبحث الشرواني، مان أفضل هأو مان تلماذتي في

النظّام            بحثه على ووافقه ًا تصنيف ذلك في وأفردأ ًا شديد ًا أمار وألزماه التمانع
الماانة          بن للبدر وقال لشيخهم حمية كالقاياتي جماعة وتعصب الصيراماي
حواش           والنقلية العقلية كتبه على وله التفسيرية السئلة مان ًا ألوف أحفظ

عند             الدين تقي بزاوية ونزل عادأ ثم فحج مانها وسافر الفوائد كثيرة ماتقنة
بلدأه،            إلى فرجع جقمق الظّاهأر ولية أول إلى واستمر القلعة تحت المصنع
والصلح             بالعلم عليه والثناء خلل، بعينه له وحصل وصوله يوم توفي إنه ويقال

بن              المحب عن ويقول للطيبي البيان شرح إنه عنه يقول خال له وكان كثير،
. الله       رحمه عالم إنه الحنبلي الله نصر

مامن          الطنبغا العثماني المنجكي الروماي الطواشي الدين زين اللطيف عبد
جقمق             لخدماة انتقل ثم به فعرف مانجك ابنة فاطمة سيده ماوت بعد خدم

مان           وجعله استخدماه ططر الظّاهأر قتله فلما الشام نائب شاوي الرغون
وقع            أن إلى القادأرية الطائفة خدماة مالزماته ماع سنين فدام جمداريته خاص

حسن           فشكاه برسباي الشرفية اليام أواخر في تنازع الرفاعية وبين بينها
الجمدارية             مان وأخرجه وضربه نقيب أم جمدار أنت له وقال فطلبه إليه نديمه
اليشبكي           خشقدم على القبض بعد المماليك ماقدم وله الظّاهأر استقر فلما

بجوهأر             انفصل ثم أخرى بعد مارة الول الركب أماير وحج سنين ًا ماقدما فدام
لعمارة            دأماياط لثغر يتردأدأ بطالً وأقام وخمسين اثنتين سنة في نائبه النوروزي
احدى               سنة صفر عشري رابع الجمعة ليلة في ماات أن إلى ماآثر فيها هأناك له

ًا             كريم ًا ماتواضع ًا صالح ًا خير ًا دأين وكان الثمانين ناهأز وقد الغد مان ودأفن وستين
. وإيانا      الله رحمه الفقراء في ًا ماحب

.      . سليمان   بن عثمان ابن في الدنجيهي اللطيف عبد
      . وخمسين     أربع سنة صفر في ماات الطواشي الينالي الروماي اللطيف عبد

. إينال             بن علي أماير ابنا وماحمد أحمد ماعتقه ًا حفيد وورثه المائة نحو عن
       . يوجد     وكان وتسعين صفر في بها ماات بمكة العطار الشاماي اللطيف عبد

بيعها             في التغالي في يجتهد ولذا به ينفردأ ماا والعطر العشاب مان عنده
. عنه     الله عفا ويبس بغلظّة

كذلك           دأام السقاة مان الخواص أحد برسباي الشرف القجاجقي اللطيف عبد
ذي              ثامان في ماات حتى واستمر أياماه أوائل في جقمق الظّاهأر أبطله أن إلى

والفضل           العلم أهأل وماحبة بالكرم ًا ماذكور وكان وخمسين أربع سنة الحجة
الكماجيين           حدرة مان بالقرب الفهادأة بركة على المشرف الجاماع صاحب وهأو

. الله  رحمه
. سبع       سنة ماات الساقي، الناصري اللطيف عبد

في           ماات زكريا، الزين صهر الشافعي الزهأري القاهأري النشيلي اللطيف عبد
. به        بأس ل وكان وسبعين سبع سنة شعبان

  //   : الرحمن       الله بسم الله عبد وأوله الخاماس الجزء ويليه الرابع، الجزء انتهى
الرحيم 
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الله    عبد اسمه مان
البرهأان              بن العفيف الله عبد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم بن الله عبد

   . أبي        مان سمع بالزعبلي ويعرف أبوه الماضي الدهأان المكي الصل المغربي
ماع            للجماعة ًا مالزما الناس عن ًا مانجمع ًا مابارك كأبيه وكان أشياء المراغي بكر

  . بمكة         ماات الموسم أيام وبالعمر ونحوهأا السقوف بدهأن ويتكسب مانزله بعد
. وثمانين     خمس سنة المحرم في

. الحنفي            المدني الخجندي ماحمد بن أحمد الجلل بن إبراهأيم بن الله عبد
وجودأ            الفضيلة في وشارك أبيه على واشتغل بها ونشأ النبوية بالمدينة ولد

ودأخل            أشياء به وكتب المدينة باسطية شيخ على والسيد أبيه عند الخط
ثلث           سنة ًا ماطعون بها وفاته وقدرت مادة وباسكندرية بها فأقام القاهأرة

 . الله   رحمه وستين
كان            الحنبلي الحلبي الصل الحراني الجمال أحمد بن إبراهأيم بن الله عبد
قضاء             وولى الصل شافعي وأنه عصرون أبي بن الشرف ذرية مان أنه يذكر

بعد             تحول بحلب الشافعية في وظائف له كانت وكذا ًا شافعي الفتنة قبل الشغر
   . بن          العلء قال كأنظّاره أخرى بعد مارة بحلب الحنابلة قضاء وولى ًا حنبلي مادة

     . ثم       صرف ثم القضاء ولى عاقلً ًا دأين السيرة حسن وكان الناصرية خطيب
     . إحدى        سنة شعبان في وماات أشهر بعشرة ماوته قبل صرف ثم ًا مارار أعيد

الذرعي.           بتربة ودأفن سنة وستين ست نحو عن شيخنا ذكره وعشرين
. باختصار           أنبائه في شيخنا ذكره حلب مان المقام باب خارج والباريني

ماكة             نزيل المدني الحميري العفيف ماحمد بن حسين بن إبراهأيم بن الله عبد
بابن              مانهما كل ويعرف الزيدية فقيه حسين بن ماحمد بن القسم أبي عم وابن

 . قال -           فاء ثم ساكنة التصريف ياء ثم قاف ثم ماضموماة بمعجمة الشقيف
             : مادة  بها وأقام ماكة إلى قدم ثم بها ونشأ بزبيد ولد أنه بلغني الفاسي التقي

بها               وأقام ماصر دأخل ثم سنين سبع بها فأقام الحبشة بلدأ إلى وصار دأنيا ورزق
    . أوصى            أن بعد ماات مالءة ذا وكان عقار بها له وصار أولدأ بمكة له وولد مادة

. بالمعلة            ودأفن بمكة سبع سنة في القربات مان لكثير ًا أوقاف وحبس بمبرات
تمام               بن يوسف بن ماحمودأ بن الله عبد بن خليل بن إبراهأيم بن الله عبد

السنجاري           السموءل بني مان الزبيدي إسحاق أبي بن ماحمد أبو الجمال
الشرايحي          بابن ويعرف عائشة أخو الشافعي الدماشقي ثم البعلي الصل

         . وسبعمائة  وأربعين ثمان سنة رجب تاسع الثلثاء يوم ولد الشهير الحافظ
بها              فأدأرك دأماشق دأخل ثم وغيره بردأس بن العمادأ عن وأخذ بها ونشأ ببعلبك
وابن             القواس ابن أصحاب مان ثم شيبان بن وأحمد الفخر أصحاب مان جماعة

الحجار           أصحاب مان ثم والمطعم سليمان التقي أصحاب مان ثم عساكر
حدودأ             مان ًا جد فأكثر المزي الكمال وابنة الجزري ابن أصحاب مان ثم ونحوه

أماي              ذلك ماع وهأو دأونه، فمن أقرانه مان سمع حتى ماوته قرب وإلى الستين
بن              بكر أبي السيف بن إسماعيل شيوخه ومان ًا ضعيف ًا نظّر إل ينظّر ل بل

سمع           أمايلة وابن القشيري السعد لبي الربعين عليه سمع الحراني إسماعيل
المسند             عليه سمع عمر أبي بن والصلح دأاودأ أبي وسنن الترماذي جاماع عليه

أعجوبة             وصار هأشام ابن سيرة عليه سمع الحبال بن الله عبد بن ويوسف
ذلك           ماع ولديه والنازل والعالي ورواتها والمرويات الجزاء ماعرفة في دأهأره

ماع           ذلك كل الحديث فنون في وماشاركة حسنة وماذاكرة وماحفوظات فضائل
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خير             ماع يتدين بل الهزل يعرف ل كله ًا جد وكونه والمهابة والشجاعة الشهاماة
قال           والشام؛ بمصر وحدث دأونهم فمن أقرانه مان لجماعة وخرج وشرف،

وانتفعت           أشياء وأفادأني رحلتي في الكثير ماعي وسمع مانه سمعت شيخنا
وحدث           طويلة مادة فقطنها العظّمى الكائنة بعد القاهأرة وقدم ًا، كثير بأجزائه

العلم            عنه أخذنا مامن حينئذ مانه سمع ومامن ماسموعاته مان بالكثير فيها
رجع             ثم رضوان والزين أصلم بن عمر والركن قاسم الزين أخيه وابن البلقيني

البي             الموفق وشيخنا ماوسى ابن عنه وأخذ ًا مانفردأ ًا زمان بها وأقام دأماشق إلى
العبادأ             أفعال خلق قراءته بسبب واماتحن كثرة يحصى ل ومان زيد بن والشهاب

المحرم            ثالث في ماات أن إلى الشرفية الحديث دأار تدريس وولى للبخاري،
ذكره           وكذا باختصار التقييد ذيل في الفاسي التقي وأوردأه عشرين، سنة

مان           والعشرين الثالث الدين ناصر ابن عنه وروى عقودأه، في المقريزي
. المقرئ        المفيد الحافظ العالم الشيخ أخبرنا فقال ماتبايناته

الحافظ               بن غانم وأبو حاماد أبو الجمال خليل بن ماحمد بن إبراهأيم بن الله عبد
   . أبيه         على سمع الماضيين ذر وأبي أنس أخو الحلبي الوفا أبي البرهأاني

في             بحلب ماعنا سمع ثم الجعفي جزء أبيه على سمعه وماما وآخرين وشيخنا
ابنة            وحليمة صدقة بن الواحد وعبد ماقبل ابن على وخمسين تسع سنة

بكر           أبي بن وماحمد الهاشمي العلء السيد الشيوخ وشيخ الحسيني الشهاب
فسمع             وستين إحدى سنة في بعد القاهأرة وقدم آخرين، في جبرين قرية شيخ

آخرين           في النسابة والسيد المحلى وعلى الجمعة جزء البلقيني العلم على
ًا           شاهأد وجلس الطلبة بعض مانه وسمع وحدث وغيرهأا بالشام سمع وكذا

وصنف             الرماي في ًا ماتميز وكان أبيه طلبة بعض مان ًا افتئات ماكروه بعض وماسه
ماحمد            بعد الشيوخ ماشيخة في استقر بحيث الفقراء بطريق اعتناء وله فيه
       . وخلف      وثمانين تسع سنة أواخر في ماات غيبة وعدم دأين ماع الرفاعي بيرق

ًا. أولدأ
 

القاهأري            القبطي الدين سعد القاضي بن الدين ماوفق إبراهأيم بن الله عبد
           . عالية  سن عن وثمانمائة وسبعين سبع سنة الول ربيع في ماات بلقبه ويعرف

مان             أزيد به أقام تميم ببني المعروف الرطيلي بركة مان الطباخ بدرب بمنزله
كان            الدين؛ ماوفق بدرب يعرف الدرب صار ولوجاهأته ًء وشتا ًا صيف سنة ثلثين

المماليك              دأيوان في الكتابة ماع ًا أيض فيه هأو كتب وكذا الشام جيش كاتب أبوه
كتابة            في الباسط عبد للزين وانتمى ًا وقت الشراف دأيوان صاحب كان بل

أيام            في عليه رسم بحيث به اختصاصه وزادأ ماكروه بدون للمنادأماة الجيش
وصار           الناس عن انجمع وبعده وأطلق وبعدهأا وأربعين اثنتين سنة ماصادأرته
تودأدأه           لكثرة وغيرهأم الفضلء مان عنده والجتماع إليه بالتوجه ًا ماقصودأ بيته

وأدأب           ماروءة ماع الطعام إطعام في وماحبته وعشرته وإسلماه ائتلفه وحسن
غير              مان لذلك يتألم فكان النصرانية عن تتحول لم أخت له وكانت وستر، وخير

الكامالية            وإماام مادين الشيخ ًا وأحيان الشمنى يجيئه كان ومامن عنها؛ بره قطع
الشمس         عنده وأم الوروري والسراج الحجازي والشهاب القرافي ًا وكثير

وهأو            ًا كبير ًا ولد وخلف ًا، جد حاله تضعضع حتى ماات وماا الشافعي البشيطي
. وإيانا        الله رحمه الماضي أحمد الخير أبو الشهاب

دأار            وشيخ المقدس بيت نزيل المالكي المغربي البسكري إبراهأيم بن الله عبد
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إبراهأيم           قاعدة على فيها الناس يقرئ كان به السلماية المدرسة القرآن
ًا           كثير ويستحضر وغيرهأا القراءات يعرف وكان خلق به فانتفع الصوفي الماوي

له              ذكر أنه الحصني التقي عن نقل بحيث كبير اعتقادأ فيه وللناس المدونة مان
قال            وكراماات ماكاشفات عنه تحكى ماثله فيهم ماا فقال صالحين جماعة في

الله           عبد الشيخ يقولن مالكين فسمعت ًا خالي الصخرة قبة في وجلست
عليه            الله صلى النبي الصالحين ماشاهأير مان رجل ورأى الولياء مان البسكري
قصد              بحيث ذلك فاشتهر الجنة دأخل عليه الفاتحة قرأ مان له يقول وهأو وسلم
   . أن            بعد ماات واستمر قبره على يقرؤهأا يدركه لم مان صار بل له البلدأ مان

سنة             الولى جمادأى في بساط في يحمل صار حتى جاوزهأا أو التسعين قارب
. وإيانا     الله رحمه وعشرين تسع

       . عليه     سمع ومامن عنه وحدث الميدوماي سمع الغماري إبراهأيم بن الله عبد
. البرهأان       بن سليمان بن أحمد ابنة خديجة

اليماني              الحكمي ماطير بن عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد بن الله عبد
        . وأشير   وأفتى دأرس الصدر سليم ًا صالح ًا فقيه كان أبوه الماضي الشافعي

عن              عشرة خمس سنة الولى جمادأى في وماات أخوته بين مان أبيه بعد إليه
 .          . كتب   البكري أحمد بن أحمد بن الله عبد الهأدل قاله وأربعين خمس نحو

. وثمانمائة          اثنتين سنة ماولده أن وقال الخمسين بعد استدعاء على
عمر                بن يحيى بن دأاودأ بن علي بن العباس بن إسماعيل بن أحمد بن الله عبد

مالوك             الفضل بن الشرف بن الناصر بن المنصور الضياء رسول بن علي بن
            . يوم  مان الزوال وقت بزبيد ماات حتى ودأام أبيه ماوت بعد وليها الزبيدي اليمن

المتقنين            أصحابنا بعض لي حققه كما ثلثين سنة الثاني ربيع مانتصف الربعاء
     . الول       ربيع في الناشري وأرخه الشرف جده بمدرسة فدفن تعز إلى وحمل

الطرق              أرباب بمنع أمار أنه دأولته في صنع ماا أحسن ومان قال أضبط والول
إسماعيل            الشرف أخوه بعده وأقيم ماملكته دأار لباب الحضور مان النساء مان

رجب              في الشرف بن يحيى الدين هأزبر الظّاهأر عمه وأقيم خلع أن يلبث فلم
ًا              كثير ترك عادألً كان أنه غيره وقال باختصار إنبائه في شيخنا ذكره وقد مانها،

دأولته           في واجتمع الشرع أحكام وعظّم أجدادأه قررهأا التي المنكرات مان
. الله           رحمه مادته تطل لم ولكنه المملكة أبهة وأظهر الكثيرة العساكر

. الفقيه              كبن بن ماحمد بن علي بن سعيد بن ماحمد في ذكر الترجمة ولصاحب
 

القطب              بن ماحمد الماين بن ماحمد الزين بن حسن بن أحمد بن الله عبد
الصل           القسطلني القيسي العفيف علي بن أحمد العباس أبي بن ماحمد

       . بقليل     قبلها أو وسبعمائة سبعين سنة ولد الزين بابن ويعرف الشافعي المكي
في           المايوطي والجمال والنشاوروي حبيب بن الكمال على فسمع ونشأ بمكة

   . عنه          روى وحدث وغيرهأما أمايلة وابن عمر أبي بن الصلح له وأجاز آخرين،
ثم             سنين ظهيرة بن الجمال دأرس ولزم أكثره أو الحاوى وحفظ فهد ابن
الدولة.          بمرسوم القضاء في وناب والسجلت والوثائق الشهادأة وتعاني ترك

وكان             بجمعة، ماوته قبل إل ذلك يظّهر لم ولكن المؤيد بن أحمد المظّفرية
صار           بحيث والدعاوى والسجلت بالوثائق ماعرفة ماع الفقه مان بمسائل يذاكر

          . بمقبرة  ودأفن بمكة وعشرين سبع سنة الخر ربيع في ماات فيها ًا ماقصودأ
. الله      رحمه المعلة مان القسطلنيين أصحابه
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بن               عيسى بن ماحمد بن عيسى بن علي الحسن أبي بن أحمد بن الله عبد
والتي          أبوه الماضي الشافعي السمهودأي الحسني الجمال عيسى بن ماحمد

         . القرآن   فحفظ بها ونشأ بسمهودأ وثمانمائة أربع سنة ولد علي النور ولده
ماصر           إلى وارتحل جماعة على وعرضها ماالك ابن وألفية الفرعي والمنهاج

وحضر            الدين زكي والد الميدوماي عن الفقه بها فأخذ العشرين استكمال قبل
سنة             في القاهأرة قدم ثم القطان بن والبهاء النقاش بن هأريرة أبي ماجلس

بتماماها            النقيب لبن النكت عليه قرأ بل القاياتي دأروس فلزم وثلثين ست
عقيل             ابن عليه قرأ المحلى عن العربية وأخذ والتدريس الفتاء في له وأذن

بالمؤيدية             تحت ينزل وكان ذلك وغير وأصوله الفقه وفي فيها بأخرة لزماه ثم
القسم              أبا سنة بعض بها جاور إذ بمكة ولقي وغيره الونائي عن أخذ وكذا

شيء           عن واستفتاه رسلن بن بالشهاب هأناك واجتمع عنه فأخذ النويري
فيكون            المباحثة وطول الكلم انتشار مان أخشى فقال أياماه في بالحج يتعلق

لغيرهأا             يتعد ولم بعده فمن البلقيني الجلل عن بلده قضاء في وناب جدالً،
له            المرسوم الميدماي شيخه استنجاز ماع والده ماع كانت التي العمال مان

يزهأد            شاب مان العجب يقضي فصار بهذا فأعلمه القاضي على وقدم بذلك
القاياتي             ماع له واتفق فيه الماوال يبذل الشيوخ مان غيره وكون المنصب في

ًا              خلص يجد لم نفسه عن القياماة في سئل لو بأنه واعتذر ذلك نحو والمناوي
ويدرس            يقضي فكان فيها عليه لتعينه بلده على واقتصر إقليم؛ بأهأل فكيف

ببلده             يعلم ل بأنه ًا ماحتج نفسه عزل وخمسين ثمان سنة كانت فلما ويفتي
لم               قضاياه غالب أن ماع هأذا قبوله، إل يسعه ل أنه ماع العدالة ماستكملًشروط

لذلك             دأونها فما الصعيد أقاصي مان يقصد كان بحيث ًا وصلح ًا توقيف إل تكن
الكبير            ولده استقر ذلك عن أعرض وحين بكلفهم ويقوم يضيفهم بل ًا احتساب
ماع          والعبادأة والتدريس الفتاء الترجمة صاحب ولزم عوضه، الرحمن عبد

سوق            يعرف ل حتى للجماعة إل البروز وعدم بمنزله النجماع في طريقته
بعساكره             الشرف اجتياز حين الصالح بجاماع كان أنه اتفق بل صغرهأا ماع بلده

كان             وهأكذا ماكانه مان يتحرك لم وهأو لرؤيته كلهم الجماعة فقام لماد ًا ماتوجه
أن               بحيث التام الورع ماع عبادأة غير في أوقاته مان ًا شيئ يصرف يكن لم دأأبه
فما            وماراغمة وماحاورة ماراجعة بعد بأخته تزوج الصعيد أماراء عمر بني بعض

العادأة              جرت ماا أفردأ أنه حتى شيء في ماعهم اختلط ول ًا شيئ لهم تناول
على            يزل ولم إليهم؛ به فأرسل الدخول وقت إلى الخطبة عند بإرساله

سورة             وقراءته المغرب صلة عقب هأدم تحت ًا شهيد بها ماات أن إلى طريقته
  . ولده          أفادأه الله رحمهم وستين ست سنة صفر عشري سادأس في الواقعة

. هأذا   مان بأطول
الحلبي             الذرعي الشهاب بن الجلل أحمد بن حمدان بن أحمد بن الله عبد

       . قبل     دأماشق وقدم وغيره أبيه عن أخذ الماضي الرحمن عبد أخو الشافعي
غالب            وعنده الناس عن ًا مانجمع ًا خير البحث جيد ًا فقيه وكان فقطنها الفتنة

       . رماضان     عشري ثالث الجمعة ليلة في ماات بإعارتها يبخل فل أبيه ماصنفات
.      . البيجوري   البرهأان في ذكر وله وثلثين خمس سنة

 
البقاعي              الشهاب بن الجمال خطاب بن أحمد بن صالح بن أحمد بن الله عبد

عبد           أخوه والتي الثامانة المائة في أبوه المذكور الشافعي الدماشقي الصل
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       . وستين    تسع سنة الخرة جمادأى في ولد بالزهأري كهو ويعرف الوهأاب
إحدى            سنة والتدريس الفتاء في له وأذن بأبيه وتفقه التمييز وحفظ وسبعمائة
تطل            لم الهمة عالي وكان الحكم، في وناب وغيرهأا بالقليجية ودأرس وتسعين

.     .       . أنبائه   في شيخنا ذكره إحدى سنة المحرم في بدماشق ماات أبيه بعد مادته
عبد             أخو المكي المصري الجمال بن الرحمن عبد بن أحمد بن الله عبد

.     . بمكة  ماني سمع مامن الماضي الرحمن
العذري              الجمال بكر أبي بن ماوسى بن العزيز عبد بن أحمد بن الله عبد

       . وستين    اثنتين سنة شعبان عاشر في ولد الشافعي القاهأري ثم البشبيشي
به           واختص الغماري عن والعربية الملقن ابن عن الفقه وأخذ وسبعمائة

الخط            وكتب بها وتكسب الوراقة وكذا واللغة والعربية الفقه في وبرع ولزماه،
في             ًا كتاب وصنف المقريزي التقي عن الحسبة في وناب ًا، كثير به ونسخ الجيد
قال             الكلم، فيه بسط العربية شواهأد في وآخر ماصر قضاة في وآخر المعرب

المقريزي            وذكره نقله، في جازف ربما وكان ًا كثير فوائده مان سمعت شيخنا
 .        . قلت    عشرين سنة القعدة ذي في باسكندرية ماات عنه وحكى عقودأه في

النواحي           تلك مان بشيشين تشتبه بالغربية المحلة أعمال مان قرية وبشبيش
ًا. أيض

الزرندي             أنصاري يوسف بن ماحمد بن اللطيف عبد بن أحمد بن الله عبد
.     . المراغي    الزين على سمع التي ماحمد أخو المدني

الفرياني             التونسي اللخمي الرحمن عبد بن الله عبد بن أحمد بن الله عبد
  . شيخنا           ذكره التي الرحمن عبد بن ماحمد بن حمد بن ماحمد قريب المالكي

ًا             راجع عشرة اثني سنة وماات أصحابنا، بعض عن أخذ وقال النسبة ماشتبه في
. الحج  مان

 . سمع             المرجاني التونسي يحيى بن الله عبد بن أحمد العباس أبي بن الله عبد
بن             التقي عنه وأخذ حبيب بن والكمال النويري والفخر جماعة بن العز مان

. يزدأ          ولم ًا، دأين ًا خير ًا رجلًصالح كان أنه وقال فهد
وابن             حلب قاضي المالكي النحريري الجمال الله عبد بن أحمد بن الله عبد

. الله.             عبد بن أحمد ابن أنه فأظن أبوه يسم لم فيمن يأتي قاضيها
 . سمع            الصحراوي القاهأري ثم الهريبطي الجمال الله عبد بن أحمد بن الله عبد
ًا             خير وكان وسبعين إحدى سنة في ماعي وحج ًا كثير الثانية المجاورة في ماني

. بعدهأا       أو الثمانين قريب وماات القرآن، يتلو
.     . بالقاهأرة          ماني سمع مامن بها الخطيب الغزي الله عبد بن أحمد بن الله عبد

الصل              السجيني الشهاب بن الجمال ماحمد بن الله عبيد بن أحمد بن الله عبد
      . الفقه     في ًا يسير واشتغل القرآن قرأ أبوه والماضي هأو الحنفي الزهأري

الشرف            بتربة أبيه عن فيه قراءته لجل البخارى في علي وقرأ والعربية
   . صفر          في ماات به بأس ل وكان بالشهادأة وتكسب بعده، استقلل ثم فايتباه

   . بن          الله عبد الجنة وعوضه الله رحمه بيسير والده عقب وثمانين ست سنة
      . أبي         بن أحمد ابن في ماضى عيسى بن ماحمد بن عيسى بن علي بن أحمد

. ًا  قريب الحسن
أبو                الجمال ثم البدر صاح بن قاسم بن ماحمد بن علي بن أحمد بن الله عبد

كأبيه          ويعرف وزينب إبراهأيم والد الشافعي المصري الشهاب بن المعالي
الميدوماي.          على أبوه وأحضره وسبعمائة وخمسين اثنتين سنة ولد بالعرياني
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الصوفية             خرقة مانه لبس بل ذلك وغير سعد بن إبراهأيم ونسخة البطاقة جزء
وأبي          العطار الدين وماظّفر التونسي الدين وناصر العرضي على وأسمعه

كامال            جزء عليه سمعه وماما الرصاص بن يعقوب بن وماحمد القلنسي الحرم
وخلق            الخباز وابن البياني له وأجاز آخرين، في ماغلطاي والحافظ طلحة بن

وقرأ           الشيوخ على ودأار والنسخ الجزاء وحصل الكثير فسمع بنفسه وطلب
وكان            الشتغال، عن وفتر الحكم في وناب بالقلعة سيما مارة غير الصحيح

     . سمع        مامن وهأو شيخنا قاله لسادأ تصون ولو الخلق حادأ والمزاح الدعابة كثير
عنده              يكن لم أنه العيني وقال عنه، شيخنا أخذ بل شيوخه مان الكثير مانه

      . عشر      سنة رماضان عاشر في وماات عقودأه في المقريزي وذكره علم، طائل
العلماة            عن عنه إبراهأيم ابنه وأنشد الفاقوسي الزين عنه لنا روى ومامن

 : قوله     مان الصايغ بن الشمس
السما بدر مانور تركي عشقت

أن غير
على والشوى الشرب ماواصل
 النيران

واصل طباعو صفات اسمع
هأجـران

كـل فـي شهـوتـو اللبن مان
يوم

الحميري             ماخرماة وأبو ماحمد أبو الدين عفيف علي بن أحمد بن الله عبد
بأبي         ويعرف الشافعي اليماني الدار المدني الهجراني الحضري الشيباني

مان.           وكان والتفسير والحديث والعربية وأصوله الفقه في تقدم مامن ماخرماة
قاضي             ماسعودأ بن ماحمد شكيل أبو غيره وفي حشيش أبو الفقه في شيوخه
قريب            فدام عدن قضاء طاهأر بن على وكلفه وأفتى ودأرس وغيرهأما، عدن

وشرف              هأمة علو ماع خاصة الطلبة لنفع ماتوجه الن وهأو فر ثم أشهر أربعة
النحو            ألفية على وكذا ماجلدة في ًا نكت المختصرات جاماع على وعمل نفس،

مان             ذلك غير إلى الياسمينية على الهائم ابن شرح ولخص مافيدة كراريس في
في            الن وهأو ماحكمة وعبارته جيدة وفتاويه وغيرهأا الهيئة علم في رسائل

ماني             الجازة يستدعي بمكة وأنا لي أرسل وقد الستين جاز وتسعين سبع سنة
فأجبته.

بن                 الحق عبد بن ماحمد بن الله عبد بن عثمان بن عمر بن أحمد بن الله عبد
ابن            حفيد الشافعي القاهأري الصل الدمايري الجمال الله عبد بن الملك عبد

وكان             البحشور بابن ويعرف الماضي الله عبد بن ماحمد بن اللطيف عبد عم
        . وسبعمائة    وتسعين خمس سنة رماضان ثامان في ولد مانها يغضب بلغني فيما

وحفظ            الصفي الجمال عند القرآن فقرأ القران إلى أبيه ماع وانتقل بأسيوط
الجمال           على ًا يسير الفقه في واشتغل جماعة على وعرضهما والتنبيه العمدة

حانوت          في رفيقه على وسمع بالشهادأة وتكسب المناوي والمحب القرافي
بن           العز تساعيات فيه ًا جزء السيوطي قاسم بن ماحمد الشمس السروجين

ودأخل            ًا، ماصحف بخطه ورأيت عنه أخذته الطلبة عليه قرأه به وحدث جماعة
بن           النجم سكن مان ولقربه البيبرسية صوفية في وتنزل وغيرهأا اسكندرية

صناعته              في يكن لم أنه ماع بذلك فاشتهر به يرتفق صار الموقعين عين النبيه
مارضى           ًا عفيف للتلوة ًا ماديم الجماعة على ًا حريص ًا خير كان لكنه بالماهأر

حتى            حريز ابن المالكية قاضي بباب ًا ماوقع جلس النجم ماات ولما الشهادأة،
ودأفن             مادة، بالفالج مارض أن بعد وسبعين ست عام الول ربيع في ماات
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. وإيانا    الله رحمه بالصوفية
النصاري              الجمال عوض بن أحمد بن عرفات بن عمر بن أحمد بن الله عبد

 . ولد            الرحمن عبد وأخو بكر أبي الزين أخي ابن الشافعي القاهأري ثم القمني
القرآن            فحفظ القاهأرة إلى أبوه به وانتقل بقمن وسبعمائة وسبعين سبع سنة

وألفية          والصلي الفرعي المنهاج وحفظ زعم فيما البوصري الشمس على
وعلى            بل عمه على ًا يسير الفقه في واشتغل جماعة على وعرض النحو
البلقيني          السراج دأروس وحضر البلقيني الفتح أبي والبهاء الدمايري الكمال

لم             ولكنه قنبر عند الصول وفي هأشام بن المحب عن النحو وفي وماواعيده
الزفتاوي             الصلح على الكثير فأسمعه عمه به واعتنى ذلك مان شيء في يمهر

العراقي          والحافظّين الداية وابن الشيخة ابن المجد أبي وابن والتنوخي
الدجوي       والتقي والسويداوي والحلوي والغماري والبناسي والهيثمي

العسقلني        الدين وناصر الرشيدي والجمال الفصيح وابن والفرسيسي
الطفيليين           أخبار ستيتة على سمعه وماما وخلق غالي ابنة وستيتة الحنبلي

التنوخي           وعلى للحاكم والربعين الدائم عبد ابن ماشيخة الشيخة ابن وعلى
له             وأجاز أمااليه مان ًا كثير العراق عن وكتب الجهم أبي وجزء النصاري جزء
هأناك              سمع أنه يقول وكان وجاور مارة غير وحج وطائفة، الذهأبي بن هأريرة أبو
عمه             كان حين المقدس بيت وزار لدماشق سافر وكذا ظهيرة بن الجمال على

الفضلء          مانه سمع وحدث بالصالحية وأم بالشهادأة وتكسب صلحيته؛ شيخ
كلماه             وفي القراء في ًا ماحب السماع في الرغبة عظّيم وكان أشياء عنه أخذت

. عنه.           وعفا الله رحمه وخمسين ست سنة شعبان في ماات تزيد
 

للقيروان             نسبة ًا بلد القروي النفزاوي مانادأ بن قاسم بن أحمد بن الله عبد
        . وسبعمائة  وثمانين خمس سنة حدودأ في سنة ولد المالكي المغربي

المنستير             قصر صاحب زيد أبي بن ماحمد على لنافع القرآن بها وقرأ بالقيروان
والشفا            ماسلم وصحيح التصوف أخذ وعنه ماسعودأ بن ماحمد على الفقه وفي

البردأعي            وكتاب ناجي بن القسم وأبي الرمااح ماحمد الله عبد أبي على
ماحمد           على والذكار الحلقاوي حسن على الوعظ في وكلهأما العذب والموردأ

بالتصوف              وشغف زيد، أبي بن الله عبد الشيخ مازار في الشيبي الله عبد بن
ًا             مارار وحج وغيرهأما، المرو وسالم البنا الرحمن عبد زيد أبي عن فأخذ وأهأله

إنه             وقال فيها البقاعي ولقيه وأربعين ست سنة إلى وعشرين تسع سنة مان
أماور             في ماتوغل أنه غير الفطرة وسلماة الخير عليه يلوح ًا جسن ًا شيخ كان
ودأماه          بلحمه وأفعالهم كلماتهم اختلطت قد عشرتهم في مانهمك الصوفية

وأخذ             تونس ودأخل فضيلة، وعنده الوسط له يقع وربما لحنه ماع النظّم سريع
 : وأولها       القهوة شرح الصفوة قصيدته أصحابه عنه

ًا لنا ساقي أيا  مازاج بغير لي أدأرهأاصـفـو
وعظّية             قصيدة ونظّم الجهادأ فضل في النجادأ انجادأ وصنف وبسكرة قسطنينة دأخل وكذا

 : أولها    الخروية الهأوال في
 قائل لكل عون الله وحمدالمسـائل أبتدئ الله بحمد

 : أولها        الذكر أسرار في الفكر أنوار تسمى وأخرى
 تنتصر الله ذكر نصحتك دأوامتـتـزر الله بعون أردأت إذا

. الخمسين   قريب ماات
والتي               ماكة نزيل المولد الكالكوتي الصل الحوراني عمر بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد
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           . في    فقرأ بمكة ونشأ بكالكوت وثمانمائة وسبعين تسع سنة في ولد وقاسم بكر أبو أخواه
البخاري              مان الكثير عمه ابن بقراءة علي وسمع الطلخاوي حسن الفقيه عند وغيره القرآن

النووي           وأربعي العشاري زهأير وحديث الصف وسورة بالولية المسلسل لفظّي ومان
بعد                وحضر الهند إلى سافر ثم عمه وابن أخيه إجازة في له وكتبت وغيره ًا لفظّ وغيرهأا

. أخوته      أنجب أنه ويقال أبيه ماوت
الشافعي               السمنودأي الجمال حسن بن عمر بن علي بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد

 :      . قوله   عنه فكتبت بسمنودأ لقيته صعلوك بابن ويعرف
بعض يحكى البدر تعرض
صورته

ًا فراح شدة مان مانخسف
الغضـب

ماثل مااست الجزع وبانة
قاماـتـه

حمالة أصبحت وقد تبت
الحطـب

  . بعد          ماات وغيره المالء في عندي يحضر وكان القاهأرة قدوماه تكرر ثم
. الله      رحمه السبعين جاز وأظنه الثمانين

عبد                بن هأاشم بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد
    . ثمان         سنة بحلب ولد الشافعي الحلبي التاج عشائر بن الله عبد بن الواحد

العجمي            بن الله عبد بن إبراهأيم التقي على بها وسمع وسبعمائة وعشرين
مانه            سمع وحدث دأماشق مان وجماعة الكمال ابنة زينب له وأجازت وغيره،

في            يعد بحيث وأمالك وظائف ذا ًا ساكن ًا دأين عاقلً وكان الحلبي البرهأان
باب.            خارج بمقبرتهم ودأفن بحلب اثنتين سنة الخر ربيع في ماات العيان

. باختصار.        شيخنا وتبعه الناصرية خطيب ابن ذكره المقام
الحضرماي             الشهاب بن الدين عفيف عمر بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد

  . مافنن         فاضل كثير بأبي ويعرف ماكة نزيل الشعري الشافعي اليماني الشاماي
مان             نسخ عدة بخطه وكتب ورواية ًا بحث بمكة عندي حضر أشياء في يشارك

انصقل            حتى ينظّم زال ول بخطه عندي هأي بأبيات واماتدحني البديع القول
نسخ             فضلئها نبهاء مان الن وهأو قاضيها مادح في الحسنة بالقصائد يأتي وصار

. الكثير  بخطه
السنباطي             الشهاب بن الدين جمال عيسى بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد

   . ًا        حسن ًا سمت كان عيسى بابن ويعرف أبوه الماضي الحنبلي القاهأري الصل
الحنبلي            العز عليه وعرض وغيرهأا يلبغا تربة في باشر الناس، عن ًا مانجمع

على             العقل في يرجحه كان ولذا الهأمية بعدم واعتذر فاماتنع مارة غير النيابة
. وإيانا.          الله رحمه وثمانين اثنتين سنة صفر في ماات أبيه

بن               الجمال الله عطاء بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد
       . بن     أحمد بن الرحمن عبد في تقدم قاضيهم وابن قاضيهم المالكي التنسي
أربع                سنة في مانهم هأو جماعة ماع النيل بحر في غرق أنه الوفا أبي بن ماحمد

المتولي           لكن التنسي بن ماحمد البدر شيخنا أخو وأظنه وثمانمائة عشرة
. فيحرر        الله عبد ل ماحمد اسمه المالكية لقضاء

أماام               بن الدين أصيل السيد ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد
شمس   بن الدين

ماكة            نزيل الشافعي اليجي الحسيني الدين جلل بن الدين قطب بن الدين
  . ًا         تقريب ولد الدين أصيل بالسيد ويعرف اليجيين والعفيف الصفى بيت ومان
الصفى            وابن المعين قريبه عن وأخذ وثمانمائة وأربعين ست أو خمس سنة

بحيث            ذلك وغير تفسيره جميع عليه سمع بل والتفسير والصلين النحو في
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الرسالة            بمكة ماجاورته حين الشرواني عن أخذ وكذا به انتفاعه جل كان
شرح          بعض الصبهاني الله سلم وعن للسيد وحاشيتها للعضد والوضيعة
ماكة           نزيل الشرواني المحسن عبد على وقرأ للسيد الهيئة في التذكرة

النخبة          شرح العلمي يحيى وعلى للصبهاني وشرحه والصلي الفرعي المنهاج
عليه            سمع بل والتفسير الفقه في ظهيرة بن البرهأان دأروس ولزم وغيرهأا

الثالثة            ماجاورتي في بمكة وأنا ولزماني الشوبكية زينب على سمع وكذا الكثير
نسخة            مان ًا بحث العراق للفية شرحي الولى في علي قرأ حتى والرابعة

في           وتصانيفي الصحيحين مان والبعض دأاودأ لبي والسنن بخطه جلها حصلها
جاماع            غالب الثانية وفي وماروياتي تصانيفي مان غيرهأا إلى الثلثة الكتب ختم

مان            وهأو الكبير، التاريخ في اختصرتها إجازة له وكتبت الثير لبن الصول
وجودأة           والدأب والتقنع والتواضع الدين ماع بمكة عني أخذوا الذين الفاضل

الفضلء           به انتفع بل الطلبة أقرأ وربما الجمة والمحاسن والضبط الخط
انكف              عنه لترجيعه ينهض ل الذي والخبط الغلظ مان ناصر لبن يقع ماا ولكثرة

. فضلً      الله زادأه الكشاف حضور عن
الصل             المصري الجمال ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد

ويعرف          الصغر وهأو لبيهما وإبراهأيم ماحمد الشمس أخو الشافعي المدني
  . في          ولد الخطيب وبابن ماعهم النبوية المدينة رياسة لكون الريس بابن كأبيه

النحو           وألفية المنهاج وحفظ بعدهأا التي أو وثمانمائة وخمسين إحدى سنة
وغيرهأما         والشام القاهأرة ودأخل والحساب الفرائض في وشارك واشتغل

إحدى            سنة الولى جمادأى في ماات حتى واستمر أخويه ماع الرياسة وباشر
. الله      رحمه سنة أربعين عن وتسعين

جماعة            أحد الشافعي السفطي ثم السروي ماحمد بن أحمد بن الله عبد
الغمري.

في             وهأو الرجل ونعم البخاري مان الكثير على وقرأ وشارك اشتغل خير إنسان
الحياء.

.      . التسعين       قريب ماني سمع مامن الشبرومالسي ماحمد بن أحمد بن الله عبد
عمر            زاوية شيخ الخليلي الصل المراكشي ماحمد بن أحمد بن الله عبد

          . ولكنه  النصاري البرهأان على وقرأ التنبيه في ًا شافعي اشتغل مامن بها المجودأ
     . خمس        سنة شوال في ماات أبيه وخير خيره ماع المتصوفة طريق على أقبل

. الله        رحمه الستين جاز وقد الخليل ببلد وتسعين
الشهاب             بن الفضل أبو الجمال إبراهأيم بن ماوسى بن أحمد بن الله عبد

شيوخه           في وشريكه الماضي الرحيم عبد أخو الحنفي القاهأري الصل الحلبي
         . عن   وخمسين إحدى سنة شعبان في وماات لي أجاز بالحلبي ويعرف هأناك

. الصالحية       في بالرسلية يتصرف وكان الستين نحو
جاماعها           خطيب المصري القسطلني الشهاب بن الجمال أحمد بن الله عبد

       . سنة      رماضان مان الخير العشر في ماات سنة خمسين نحو وأبوه هأو العمروي
التقى             الخطابة في بعده واستقر اختلط ماا بعد السبعين على زادأ وقد خمس

. أرخه    الذي وهأو المقريزي
.     . على         جده فيمن ماضى الحضرماي ماحمد أبو الدين عفيف أحمد بن الله عبد

الفاء          -   بضم الفرياني التونسي اللخمي ماحمد أبو الماام أحمد بن الله عبد
الغرياني           - بعضهم وصحفها نون اللف وبعد خفيفة تحتانية بعدهأا الراء وتشديد
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      : والعربية.     الفقه في ًا فاضلًماشارك كان أنبائه في شيخنا قال المغربي
         . عقبة    بعد ودأفن ماصر إلى ماكة مان ًا راجع ماات والخير الدين ماع والفرائض

صاحبنا             حكى وقد الفاسي التقي قال وكذا عشرة، اثنتي سنة المحرم في أيلة
وغيره             الفقه في ماشاركة وله بالحساب جيدة ماعرفة ذا كان ماحمد أبو الماام
           . لقصد  ماصر إلى الحجاز مان قافل وهأو إسرائيل بني بتيه ماات وافرة ومالءة

. برحمته    الله تغمده بلدأه
لماين           لخدماته بالقصرائي الشهير المكي الصل الفرنوبي أحمد بن الله عبد

وإلى.            إليها التردأدأ يكثر وكان بالقاهأرة ثمانين سنة شعبان في ماات الدين
وكان          الدنيا بني سيما للناس والمداخلة والتحصيل السعي شديد غيرهأا

. الله    رحمه ًا كثير يقصدني
 

        . ويعرف    ماكة نزيل المدني ثم الشيرازي إبراهأيم لعله إسماعيل بن الله عبد
           . سبع  سنة في صديق ابن مان بها فسمع ونشأ بها ولد المدني بالعفيف

. دأور            ذا ًا ماثري وكان العجم بل هأرماوز ودأخل البخارى بعض وسبعمائة وتسعين
.    . فهد       ابن أرخه وخمسين ثلث سنة شوال في بمكة وماات

بن               يوسف بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن إسماعيل بن الله عبد
العلوي              الشرف بن الخير أبو العفيف بكر أبي بن عمر بن علي بن عمر

    . ًا       ماتواضع كامالً رجلً كان البديعية صاحب الوجيه أبيه جد الماضي الزبيدي
وشارك           والوفاق بالسماء اشتغل الفكر دأائم الذكر كثير علوم في ًا ماشارك

آخر             المسعودأ خدماة في أقام ولذا الديوان حساب في وفاق النجوم علم في
سنة            الثانية جمادأى عشري سادأس عدن بثغر ماات حتى رسول بني مالوك

طريقة             وله الحاجة بقدر إل المباشرين مان جنسه أبناء يشارك يكن ولم خمس
    . أصحابنا       بعض لي أفادأه وأماثاله رفقائه عند ماعروفة الحساب تقريب في

اليمانيين.
عبد                بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن إسماعيل بن الله عبد

     . عميه        عن وأخذ التنبيه حفظ اليماني الناشري ماحمد أبو الله عبد بن الرحمن
ًا             فقيه وكان وغيرهأما، بكر أبي بن أحمد والشهاب الله عبد بن ماحمد القاضيين

العبادأة             كثرة ماع بأمااكن القضاء وولي مارة مان يحفظ الحفظ في غاية ًا عالم
حديد          المحاورة ماليح النادأرة حلو وكونه والذكار الورادأ واستعمال والتلوة

    . كف         أن بعد ماات الخشوع كثير يتطيب لم ولو الرائحة عطر ًا جد السمع
. وثلثين        اثنتين سنة الولى جمادأى في زبيد بمدينة

بن              دأاودأ بن علي بن العباس بن إسماعيل بن يحيى اسمه ويقال الله عبد
 . سيأتي            الشرف بن الدين هأزبر الظّاهأر رسول بن علي ابن عمر بن يوسف

. يحيى  في
. البعلي         بردأس بن ماحمد بن إسماعيل بن الله عبد

.      . ًا      قريب إبراهأيم جده فيمن ماضى المدني العفيف إسماعيل بن الله عبد
.     . بالقاهأرة     ماني سمع مامن الحمدي الطنبغا بن الله عبد

.       . يأتي    أيوب بن علي ابن هأو أيوب بن الله عبد
.     . بالقاهأرة        ماني سمع مامن النمراوي إبراهأيم بن بكر أبي بن الله عبد

القاهأري             ثم السنباطي الجمال حسين أو حسن بن بكر أبي بن الله عبد
         . القرآن  وحفظ وسبعمائة اثنتين سنة الخر ربيع في ولد الواعظ الشافعي
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وسبعين           خمس سنة في وعرض وغيرهأا، ماالك ابن وألفية والرائية والشاطبية
وغيرهأم          الدمايري والكمال الصايغ بن ماحمد والشمس الملقن ابن على

هأو             كان بل البخاري عليه وسمع وغيره الفقه في البلقيني ولزم له، وأجازوا
في              وناب بعده، مان ولديه عند ثم غيره وكلم كلماه مان عنده الميعادأ قارئ

الناس            على وتكلم والوعظ الفقه في وتقدم بعده فمن الجلل عن القضاء
وكذا              الغاية إلى فيه وحظّي ذكره اشتهر أن إلى سنة سبعين نحو مان بالجاماع

التائب             الشاب أن حتى ًا أيض هأناك أماره وراج بها جاور حين بمكة وعظ
وعظّه             على وكان باليسير حدث وقد اليمن، جهة إلى وبرز ماكة فارق الواعظ

       . العيني     وذكره تاريخه في شيخنا عليه أثنى النفوس في وقع ولكلماه أنس
القضاء              عن أعرض أن بعد وماات سنة مان أكثر أنها قيل مادة تمرض باختصار،

. وإيانا           الله رحمه وأربعين ست سنة رماضان آخر في ماديدة مان
الحنبلي           -  -   الحمصي بالفتح زهأرة بن ماوسى بن خلد بن بكر أبي بن الله عبد

     . وثمانين       أربع سنة ًا تقريب ولد الماضي ماحمد بن الرحمن عبد عم ابن
الصحيح            آخر مان قطعة فرعون بن إبراهأيم مان بها وسمع بحمص وسبعمائة

       . أو       بقليل إماا حمص دأخولي قبل ماات فهد بن النجم عليه قرأهأا بها وحدث
كثير.

ظهيرة                بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن الله عبد
 . ولد         ظهيرة بابن كسلفه ويعرف المكي الزبيدي المخزوماي القرشي العفيف
مان              فسمع ًا مارار وحج بها، ونشأ أهألها مان وأماه بزبيد وثمانمائة ثلث سنة ًا ظن

بالجازة            عنه روى وآخرون صديق ابن له وأجاز ظهيرة بن الجمال عمه
.         . بزبيد    وخمسين ثمان سنة الربيعين أحد في وماات فهد بن النجم صاحبنا

 
ثم               البوني الدين جمال السيد ماحمد بن الله عبد بن بكر أبي بن الله عبد

    . ثلثين        سنة ًا تقريب ولد القبابي تقي ابن سبط الشافعي القاهأري الصل الهوي
الفقه            في واشتغل ذلك عن أعرض ثم ًا حريري فتكسب ًا يتيم ونشأ وثمانمائة

رواية           وغيرهأا اللفية شرح في ولزماني ذكائه، بقوة وشارك وغيرهأما والعربية
الحال             عليه وضاق بالشهادأة وتكسب به تدبره وجل أخي عن أخذ وكذا ودأراية
على             الموضعين في يحصل ولم ًا يسير بها فأقام الصعيد في بلدأه إلى فرجع

. ضيقه     وتزايد ًا شاهأد فعادأ طائل
أبي                التقى القاضي بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن الله عبد

العمادأ              بن الجمال عمر أبي بن عمر بن أحمد بن حمزة بن سليمان الفضل
ويعرف          الفقهاء وست ماحمد الدين ناصر أخو الحنبلي الصالحي المقدسي
      . ثمان   -    سنة القعدة ذي في ولد ماصغر الزاي بتقديم زريق بابن كسلفه
الدين          ناصر الحافظ عمه به واعتنى دأماشق بصالحية وسبعمائة وثمانين

بن            الرحمن عبد بن علي والعلء الحافظّي إبراهأيم بن خليل على فأحضره
ماحمد            والشمس السلر بن بكر أبي بن وإبراهأيم المقدسي سليمان بن ماحمد
بن              إبراهأيم بن أحمد على وأسمعه وغيرهأم عوض بن الله عبد بن ماحمد بن
ماحمد             بن ماحمد الدين وناصر ماجلي بن عمر بن الرحمن وعبد العدوي يونس

ورسلن           المقدسيين الرحمن عبد الرشيد بن وماحمد حمزة بن دأاودأ بن
وأجاز            وخلق الذهأبي بن هأريرة وأبي الشرفي وفرج العز بن والشهاب الذهأبي

  . في          ماات بدماشق الحسبة في وناب الفضلء؛ مانه سمع وحدث جماعة له
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الحلبيين           وفي وإيانا، الله رحمه وأربعين ثمان سنة الخرة جمادأى ماستهل
. وسيأتي        زريق بن ماحمد بن الله عبد الجمال

الدين              عفيف الحسني الشريف علوي أبا الرحمن عبد بن بكر أبي بن الله عبد
الشريف            عمه حجر في فنشأ صغير وهأو أبوه توفي وركنها حضرماوت شيخ
بصحبة             يترقى استمر ثم نفيس قدم على علوي أبا الرحمن عبد بن عمر

وأكب           الكابر مارتبة بلغ حتى بهم والتخرج بآدأابهم والتأدأب الشيوخ سادأات
الرسالة            ماطالعة مان أكثر وكذا يحفظّه أن كادأ حتى الحياء ماطالعة على

وحسن           وماعرفته لطفه ماع ذلك كل وغيره، الغزالي تصانيف مان وغيرهأا
أولً          وكان يناسبهم بما والفقراء للفقهاء وماخالطته ماحاورته ولطف ماحاضرته

بحيث            جمة كراماات عنه واشتهرت أوقاته غالب السماع صار ثم السماع ينكر
مان            وقصدوه به فانتفعوا كثيرون جماعة وصحبه جزء في أصحابه بعض أفردأهأا

رماضان             عشر ثالث الحد ضحوة في حتى ًا فردأ وقته في وصار البعيدة المااكن
لي             وقال ماطولً اليمن صلحاء في عني الخذين بعض لي أفادأه وستين خمس

عبد              بن عمر السراج السيد عنه أخذ مامن الكبار الولياء أحد أنه ماوضع في
جملة             فيه ًا لطيف ًا جزء ماناقبه مان جمع وأنه التي الحضرماي علوي أبو الرحمن

. كرامااته  مان
لمضر          -    نسبة بالمعجمة المضري سلماة بن ماحمد بن بكر أبي بن الله عبد

مافتوحة  -  -        زاي ثم الواو وسكون الميم بفتح الموزعي المعروفة القبيلة
 . خلف          -  اليماني ليلة الساحل وبين بينها حسنة قرية وماوزع ماهملة عين وآخره

زكية           وأخلق مارضية طريقة على وسبعمائة تسعين سنة في المتوفي والده
ماات            أن إلى الجماعة على والملزماة الطاعة في عمر وطال بالسنة ًا ماتمسك

   . بعض         لي أفادأه صالحون أخيار بقريته ذرية وله وخمسين أربع سنة في
. اليمانيين  أصحابنا

الشرف               بن الدين جمال هألل بن عمر بن نصر بن بكر أبي بن الله عبد
أبوه          التي الشافعي البسطاماي الحلبي ثم المعري الصل الحبشي الطائي

         . بها  ونشأ النعمان بمعرة وسبعمائة وتسعين ست سنة ولد ماحمد وأخوه
الدورية          البسطاماية الزاوية في وخلفه فقطنها لحلب والده ماع وتحول

. والكرم            والذكر والخير العبادأة مان جميلة طريقة على قويق نهر على المركبة
. الله          رحمه الشاذلي بتربة ودأفن وخمسين ثمان سنة بالقاهأرة ماات

مان             الفضلء أحد الشافعي اليماني الزوقري يحيى بن بكر أبي بن الله عبد
.    .       . عشر  سنة ماات السيرة ماشكور وكان بالمظّفرية ودأرس أفتى تعز أهأل

. إنبائه    في شيخنا ذكره
 

السنبسي                ماعقب بن سالم بن ماحيا بن يحيى بن زايد بن الله جار بن الله عبد
      . أربع       أو ثمان سنة ًا تقريب ولد زايد بابن ويعرف الماضي أحمد أخو المكي

عرفة         وابن والعاقولي والمليجي النشاوري له وأجاز وسبعمائة وثمانين
النجم           عنه وأخذ وآخرون النويري وعلي ظهيرة بن وأحمد والهيثمي والعراقي
بمكة             وأربعين إحدى سنة المحرم ماستهل الربعاء ليلة في ماات وقال فهد بن

. بالمعلة       ودأفن الصبح صلة بعد عليه وصلى
البدر             والد المكتب القاهأري البرمااوي ماوسى بن أحمد بن حجاج بن الله عبد
وبرع            وغيره الوسيمي على قيل فيما وكتب حجاج بابن ويعرف التي ماحمد
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وكان            الجهات في وتنزل وغيره، شيخنا له قرضه ًا دأرج وكتب لتعليمها وتصدى
        . الفخر   على أبيه شهادأة ورأيت الخمسين قريب ماات ًا فقير بلغني فيما

. بشيخنا         ووصفه وسبعمائة وثمانين ست سنة الزهأر إماام البلبيسي
الدماشقي             الجمال الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن الحسن بن الله عبد

. التي           ماحمد البدر ووالد الماضي أحمد الشهاب أخو الذرعي القاهأري الصل
ماوقعي            أحد كان بل الباسط عبد ونادأم الموسيقى في وبرع القرآن قرأ

له            رغب القدسية الباسطية ماشيخة على العطار بن يحيى سافر ولما الدست،
مانها               له اجتمع ماا أعطاه عادأ فلما به لوثوقه أماانة رغبة وظائفه مان أشياء عن

   .       . ووصفه   العيني أرخه وأربعين ست سنة شوال في ماات الجهات عودأ ماع
. بالقاضي  الخيضري

بعدهأا          -     ماوحده ثم بنون النابتي الجمال عثمان بن ماحمد بن خلف بن الله عبد
    . وستين  -      ست سنة ولد القديمة الظّاهأرية نزيل القاهأري ثم فوقانية ماثناة

على           ًا حريص التراك ًا سيم للناس ًا ماخالط ونشأ القرآن وقرأ ًا تقريب وسبعمائة
ل            العيش ضيق كونه ماع وغيرهأا العقارات مان أثرى بحيث والتحصيل السعي

في              العراقي الولي مالزماة مان أكثر مامن وهأو الفقر غير به رآه مان يظّن
في             بقوله إليه المشار وهأو أمااليه في شيخنا على سمع وكذا وغيرهأا أمااليه
ماا            الترجمة كصاحب ينتسب مان مان الذهأبي ذكر بعد النابتي في المشتبه

  . يبعد:           ول انتهى الحديث طلبة مان أصحابنا بعض النسبة هأذه ماثل ونسب نصه
الدمايري             البدر عنه لي وحكى الطلبة بعض عنه أخذ مانهما؛ أقدم مان سماعه

وثلثين.           سبع سنة رجب مان العشرين الثلثاء يوم في ماات ماضحكات
. عنه     وعفا الله رحمه بالقاهأرة

خليل         -  -     بن ماحمد بن بالمعجمة ظاهأر بن الحسن أبي بن خليل بن الله عبد
الصالحي           الدماشقي ثم الحرستاني الرحمن عبد أبو التقى الرحمن عبد بن

          . مان  الكثير وأسمع وسبعمائة وعشرين ثمان أو سبع سنة ولد المؤدأب الحنبلي
تمام             بن كامال بن وماحمد والمزي الرضي بن بكر وأبي الحافظ بن الشرف

الكمال              ابنة وزينب الدائم عبد بن أحمد بن بكر أبي بن وماحمد طرخان وابن
ابن             وجزء سخنام ابن فوائد مان والثاني الول الول على سمعه وماما وآخرين

والبندنيجي              التائب أبي بن الله وعبد عنتر بن بكر وأبو الحجار له وأجاز فيل
هألل            بن العزيز عبد بن وعمر والذهأبي والبرازالي فراس أبي بن وفارس

بن             الله وعبد جبارة بن ماحمد ابن وأحمد الجعبري عمر بن إبراهأيم والبرهأان
شيبان              بن وأحمد القريشة ابن وابنا نعمة بن المنعم عبد بن يوسف بن ماحمد

صصرى             ابنة وأسماء السلم عبد بن العز بن يحيى ابنة وزينب حمزة بن
الرحمن           عبد ابنة وفاطمة الفاضلي ابنة خاتون وشرف المسلم ابنة وعائشة

مانهم             واحد غير عنه لنا وروى أشياء شيخنا عليه قرأ وحدث وطائفة الدبهي
لها            بسماعه ًا سماع النبوية الشمائل عنه لنا روت خليل ابنة فاطمة سبطته
         . وذكره   السبعين، بعد إلى سبطته وتأخرت خمس سنة ماات ًا شيخ ثلثين على

. عقودأه   في المقريزي
 

أبي              المحب الزاهأد بن الجمال الماام سعيد بن فرج بن خليل بن الله عبد
    . ستين       سنة بعد ولد الشافعي القلعي الدماشقي ثم الرماثاوي المقدسي الصفا

علمه            على ًا ماجمع وكان أبيه كفالة في ونشأ دأماشق بقلعة ًا تقريب وسبعمائة
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حتى           بالعلوم وشغله القرآن فحفظ وسبعمائة وثمانين تسع سنة ماات ووليته
ماع            الكلم على في ورسخ جيدة ماشاركة والحديث والفقه العربية في شارك

يعمل            كان بحيث الجيدة العبارة على واقتدار وغيره الحديث مان قوية حافظّة
خلق            عنده فيجتمع السبوع مان يوماين في دأماشق مان الكبيرة بالعقيبة الميعادأ
الفقه            أصول في التقى أهأل وعقيدة الهدى سبل كمنار الكثير وصنف كثيرون،

الحرام           بالمسجد فيها عليه وقرئ بمكة صنفه المتعبد وغنية المتهجد وتحفة
فهد             بن التقى ماشيخة في ورأيت وثمانمائة عشرة إحدى سنة الحجة ذي أول
أدأري              وماا مانه سمعه وأنه تصانيفه مان المطلق الذكر بكتاب ماكة في حدث أنه

حدودأ              في ولد إنه فقال إنبائه في شيخنا وذكره غيره، أم قبله المصنف أهأو
فحمل           ماصر ودأخل وغيرهأما، الجابي وابن الشريشي ابن على وقرأ الستين

حسنة             طريقة على فأقام الشام قدم ثم طويلة مادة بمكة وجاور جماعة عن
ماعهم           له وجرت الحنابلة على الحط شديد وكان واشتهر المواعيد وعمل

يوم.             بكرة غيره زادأ وثلثين، ثلث سنة الخر ربيع في بدماشق ماات وقائع
  . أخذ          ومامن وإيانا الله رحمه خلق وحضره الصغير بباب ودأفن عاشره الجمعة

. العابد        القدوة العارف الصوفي بالعالم ووصفه البقاعي عنه
لجاماع           -   نسبة الماردأاني الجمال الله عبد بن يوسف بن خليل بن الله عبد

       . بالمقيات -   ًا عارف كان ماعجمه في شيخنا قال الحاسب القاهأري الماردأاني
انتهت             إنبائه في وقال ًا، دأين ًا خير وكان فوائده مان وأخذت به اجتمعت والهيئة

وله             المتين الدين ماع بالهيئة ًا عارف وكان زماانه في الميقات علم رياسة إليه
ماع              هأو ونشأ الطبالين مان أبوه وكان قال زماانه أهأل به وانتفع وتواليف أوضاع

شيخ            وكان الحساب في ماهر ثم ماطرب صوت له وكان الجوق، قراءة
  .       . ومامن     قلت تسع سنة الخرة جمادأى في ماات به ونوه قدماه قد الخاصكي
عقودأه            في المقريزي وذكره لقيناه، مامن وغيره المجدي ابن الفن عنه أخذ

ماع             خلق ورياضة لعلمه ًا وإتقان ًء ذكا زماانه أهأل ماحاسن مان كان إنه وقال
يدق             مامن أبوه وكان عشرته أجمل كان ماا الله فرحمه للتكلف وإطراح تواضع

شجي             صوت له وكان القرآن حفظ وقد الجواق قراء ماع هأو ونشأ الطبلخاناه
 . عبد           وترجمه الزيج وحل الحساب في فمهر المقيات على أقبل ثم ماطرب

.        . سعيد    بن فرج جده فيمن ًا قريب ماضى القلعي خليل بن الله
.          . زيد     بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد ابن في البعلي زيد بن الله عبد

. الدماشقي             ثم البصروي بن الجمال عمر بن سليمان بن سالم بن الله عبد
بعض           على وأحضر الفقراء طريق وسلك وسبعمائة وأربعين ست سنة ولد

   . شعبان          في ماات المدارس في وتنزل تزوج ثم وتجردأ بنفسه سمع ثم الشيوخ
    .          . بن  ماحمد ابن في السرور أبي بن الله عبد إنبائه في شيخنا قاله ثلث سنة

. ماحمد    بن الرحمن عبد
ابن              يعقوب بن ماسعودأ بن عادأل بن ماحمودأ بن السعادأات أبي بن الله عبد

وأحمد          الرحمن عبد أخو الحنفي المدني الحسيني رسلن الملقب اسحق
  . في         ولد ماحمد اسمه السعادأات وأبو أكبرهأم الترجمة وصاحب الكبير وعبد

القرآن           فحفظ بها ونشأ بالمدينة وخمسين ثلث سنة ماستهل الربعاء يوم
أربعي           وحفظ وغيرهأما الحموي النجار وعمر أبيه وعلى عمر لبي وتله

الشهاب          على وعرض والجروماية، الشريعة صدر وتنقيح والمنار والكنز النووي
ثم           سنين بها فدام القاهأرة وقدم وغيرهأما، المراغي الفرج وأبي البشيطي
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القاهأرة             إلى ورجع وغيره العيني ابن الزين عند وحضر الشام إلى مانها سافر
دأروس           وحضر والديمي الخضيري سمع وكذا الطحاوي على وسمع بها فدام

الشمس          ماذهأبه غير ومان الديري بن والبدر الطرابلسي والصلح النظّام
وسمع            وتسعين أربع سنة ماوسم في عادأ ثم السنباطي، الحق وعبد الجوجري

الضيافي              ابن البقاء أبي ابن ولزم عمر النجم وولده فهد بن التقي على بمكة
الثانية            ماجاورتي في ولزماني سنين سبع نوبتين في بمكة ودأام وغيره الفقيه

شرحي           بحث وفي وماؤلفاتي ماروياتي مان كثيرة أشياء سماع في بالمدينة
. وتعفف            تقنع ماع الخير في ويرغب يفهم مامن وهأو والتقريب اللفية على

 
بالشيخ              ويعرف المكي المصري علي أبو الكافي عبد بن الله سعد بن الله عبد

           . يشار  مامن وكان قيل فيما سنة ثلثين مان أزيد بمكة جاور الحرفوش عبيد
أوائل             في وكانت وقتها في اسكندرية بوقعة أخبر إنه ويقال فيها بالصلح إليه

بنية            ماكة قدم بعضهم أن قيل وكذا وسبعمائة وستين سبع سنة المحرم
أردأف              ثم إقاماة فيها ماا أخي يا له فقال ذلك الترجمة لصاحب فذكر المجاورة

فاحشة             كلمات مانه تبدو كانت ولكنه كذلك فكان ماقيم عليها ماا بقوله هأذا
. المغفرة            وله لنا الله فنسأل زندقة إلى تؤدأي بمصر الحرافيش طريقة على

بلغ             وقد المعلة مان السور بقرب ودأفن إحدى سنة المحرم في بمكة ماات
       .     . فيه   للناس كان إنبائه في شيخنا قال ماكة في الفاسي ذكره جازهأا أو الستين

يعني            بمكة رأيته وقوعها قبل اسكندرية بوقعة أخبر أنه واشتهر زائد اعتقادأ
وكلماه           الحرافيش كثياب وثيابه ماعجمه في قاله كما وثمانين خمس سنة

عن            ماات وأنه عقودأه في المقريزي وذكره الستين، جاز بأنه وجزم كذلك،
أخرى             وابنة ًا علي سماه ابن وجاءه تزوج أنه وبلغني قال فوقها فما ستين

 : له  وأنشدت
على نهوى ل الحرافيش نحن

الدور
شهـادأة نشهد ول بدروز ول

زور
سبد في وخرقة بكسرة نقنع

ماهجور
ذنبه فعاله الفعال ذا مان

ماغـفـور
     . بن         الفرج أبي ابن في القبطي ماوسى التاج بن الدين سعد بن الله عبد

ماوسى.
.     . الدين       تاج في يأتي البقري بن الدين سعد بن الله عبد

المقدسي              ثم الجاري الجمال الله حرز بن الله عبد بن سليمان بن الله عبد
       . فوائد    عليه فسمعت بالرمالة لقيته شيخنا قال سحارة بابن ويعرف المالكي
مانه            وإجازته الميدوماي على له بحضوره النصاري جزء آخر مان مااسي ابن

. وثمانمائة          بضع سنة وماات شعبان؛ عمه ابن ماعه سمعها ومامن
الصل             الحوراني الكناني الجمال الله عبد بن ماحمد بن سليمان بن الله عبد

     . سنين       عشر نحو بمكة جاور الماضي أحمد وشقيق ماكة نزيل الحنفي الغزي
  . ًا           غريب ماات ًا يسير به يشارك وفهم نظّم وله فيها ماني سمع مامن وكان

. الجنة          وعوضه رحمه وثمانين ثمان سنة المحرم في كالكوت بنواحي
   . الدروس        وحضر اشتغل القاهأري السبكي الدين جمال سليمان بن الله عبد

  . عنه          كتبت السبعين قارب وقد الخمسين بعد جقمق الظّاهأر أيام في وماات
. عنه         السنباطي العز به حدثني ًا ماناما القاياتي ترجمة في
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بعض             في ناب بل الحكم ماوقعي أحد المحلي الجمال سليمان بن الله عبد
 .       . أرخه     وثلثين ثمان سنة رجب في ماات قليلً القاهأرة مان والنواحي الجهات

شيخنا.
بابن             ويعرف المصري القبطي الدين كريم الله عبد بن شاكر بن الله عبد

باشرهأا.             ثم شعبان الشرف حياة في الوزارة ولي إنبائه في شيخنا قال الغنام
مادرسة            الزهأر الجاماع مان بالقرب وهأي دأاره وجعل وجاور ًا كثير وحج ًا مارار

 . ماات           سنة ثلثين مان أكثر خامالً واستمر ماباشرته في بالعنف ًا ماوصوف وكان
أزيد            عمر وقد بمدرسته ودأفن وعشرين ثلث سنة شوال عشري سادأس في

حواسه               كون ماع المائة جاز أنه يقول كان أنه غيره قال بل سنة تسعين مان
وسماه            رفق، وقلة عسف ماع وزارته في وهأيبة حرماة صاحب وكان سليمة؛

. شاكر      أبي بن الكريم عبد بعضهم
      . ماباينة         في بديد أخيه ماع كان عجلن بن حسن السيد ماولى شكر بن الله عبد
إلى             وأعادأه تأماينه مان السيد اماتنع الخ حلف فلما بركات بن ماحمد السيد

        . وتسعين      سبع سنة في وهأو فهد ابن جردأه وستين أربع سنة في وذلك أخيه
. الحياء  في

عبد             ابن مان سمع القاهأرة نزيل الحنفي الهندي الجمال شيرين بن الله عبد
بعجائب            الهند عن يحدث وكان ماات، أن إلى بالبرقوقية وخطب وحدث الهادأي

       .    . في   المقريزي وتبعه إنبائه في شيخنا قاله تسع سنة ماات بصحتها أعلم الله
يوسف             بن ماسعودأ بن ماحمودأ فذاك شيرين بن لمحمودأ بأب هأو وليس عقودأه

 . سيأتي  كما
المعالي               أبي بن الكريم عبد بن المنصور أبي بن أحمد بن صالح بن الله عبد

. الماضي            الله جار أخو الجدي المكي الشيباني العفيف الرحمن عبد بن يحيى
الصفي          بن وعثمان الدمانهوري والسراج التوزري الفخر مان بمكة سمع

بن            والعز سعد أبي بنت ابن والتاج الهمذاني والنور الهكاري والشهاب الطبري
وبواسط           الترماذي مان ًا حديث بجدة الفاسي التقي مانه سمع وحدث جماعة

يقيم              وكان فهد بن التقي عنه أخذ وكذا الترماذي ثلثي جابر بني هأدة الهدة
   . ربيع          في ماات خير وفيه بها النكحة عقودأ ويباشر بها ويخطب ًا كثير بجدة

 . ذكره             قليلً تنقص أو قليلً تزيد سنة وسبعين سبع عن عشرة سبع سنة الول
الثلثة           على شيوخه مان واقتصر باختصار شيخنا وتبعه ماكة في الفاسي

. الثمانين           قارب وقد قال عنهم بالرواية وتفردأ وآخرين قال ثم الولين
الحجاز             مان لبدر نسبة البدري الحسني ماحمد بن المحيسني عامار بن الله عبد

بن           أحمد الشريف لصحبته الميم وضم الواو بفتح بالمساوي ويعرف الكيلني
اليمن           بلدأ وجال وهأرماوز كبغدادأ للبلدأ تردأدأ مامن الماضي، الذروي يحيى

فأولها            للمدينة زيارته وتكررت وثمانين أربع سنة مان ماكة قطن ثم وغيرهأا
أحمد              شيخه بن ماحمد الدين ماحي صحبة ثم اليمن شيخ طاهأر بن علي صحبة

في              وقدماها قائدهأا هأو قافلة في وتسعين ثمان سنة في ثم الماشي دأرب مان
وأربع             ماائة على يزيد سنه أن وأخبرني فلقيني بها وكنت رجب عشر رابع

الستين            على يزيد ل أنه والظّاهأر ذلك وغيري أنا وأنكرت سنة وثلثين
ماكرماين           كانوا بحيث اعتقادأ فيه النواحي تلك عرب سيما فلكثيرين وبالجملة

. الدرب    طول في له
بن               حسين بن ماحمد السعودأ أبي بن ماحمد بن ماحمد بن عباس بن الله عبد
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الفضل              أبي الكمال بن السيادأة أبو العفيف ظهيرة بن عطية بن أحمد بن علي
الشافعي           المكي القرشي البركات أبي الكمال بن المكارم أبي الجمال بن

بن              علي ابنة هأانئ أم أخته وابن البرهأاني عم وحفيد ماحمد الفضل أبي والد
 . ولد           الفضل أبي بابن بخصوصه وهأو ظهيرة بابن كسلفه ويعرف البركات أبي

مان            ًا أطراف فحفظ بها ونشأ بمكة وثمانمائة وأربعين ثمانية سنة شعبان في
السعادأات           أبي والده وعم والشوايطي المراغي الفتح أبي على وسمع كتب

النجم             في ذكر ومان جماعة ابن ابنة وسارة الفراتي ابن له وأجاز وآخرين
القاهأرة             ماعه ودأخل ًا كثير خاله ولزم وطائفة عمه بن ماحمد النجم بن ماحمد

أبي            بن شهاب وخالط النبوية زيارته وتكررت مانه استوحش ثم قدمااته آخر
النجماع             زائد وهأو عنه؛ نقل وربما عندهأم ًا ماجاور كان حين صغير وهأو السعودأ
يريد           مان ماع وتحشم ماشهورة وعبارات ماحفوظة كلمات ماع الطباع مانفردأ

. يستفيد      ومانه يتردأدأ إليه لمن وتعظّيم
رئيس              الحق عبد بن ماحمد بن وأظنه إبراهأيم بن الحق عبد بن الله عبد

بابن           ويعرف القاهأري الدين شمس الطباء رئيس بن الدين جمال الجرائحية
            . الناصر  خدماة في الشام أبيه ماع صغره في ودأخل القرن قبيل ولد الحق عبد

الشرف            أيام في وتقدم ًا وقت الجرائحية رياسة وباشر صناعته في وتميز فرج
زار             وكذا وجاور مارة غير وحج يحيى، الشرف أجلهم جماعة به وتدرب اينال

على           ماحافظّته ماع وتخومال وعمر الكامالية إماام بابن واختص المقدس بيت
مالزماة             عن سنه ماع ينفك ولم صناعته في وجرأة طيش عنده ولكن الجماعة

وكان             زعم قوته لحفظ شرابه مان قليل تعاطي عن ول يوم كل البيمارستان
به              نقط ماا استكثر والده أن غيرهأا إلى أبيه صناعة عن عدوله في يحكى

أن             فأحب للطباء يحصل لما بالنسبة حياته في الناصر ولد ختن الذي المزين
          . ًا   أياما انقطاعه بعد وتسعين إحدى سنة الول ربيع في ماات ًا جرائحي ابنه يكون

. عنه          الله عفا الصوفية مان بالقرب جماعة ابن بتربة ودأفن
 

القاهأري             ثم الغمري أحمد أبو الجمال أحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد
         . وسبعين  سبع سنة في وقيل وسبعمائة سبعين سنة ولد الواعظ الشافعي
مايعادأه           وحضر البلقيني مانهم جماعة عن وأخذ القرآن وحفظ أعلم فالله
الشهاب         ماوضع الطيبرسية بظّاهأر بالزهأر وحلق والتذكير الوعظ وتعانى

وذكر             المااكن مان بغيره وكذا وماريديه أصحابه مان كان لكونه ماوته بعد الزاهأد
بطيبة             جاور وكذا هأناك ووعظ ًا مارار وجاور مارة غير وحج وعظّه، في بالجادأة

القرافتين،            في الزوار ماشايخ أحد صار حتى الصالحين ماشاهأد زيارة مان وأكثر
وكنت             العيان مان واحد غير عنده وحضر ذكره اشتهر ًا ماعتقد فاضلً ًا خير وكان

بصره             وكف ابنته على الغمري الله عبد أبو صاهأره وقد مايعادأه، سمع مامن
شيخه.            ضريح مان بالقرب ودأفن وثمانين ست سنة صفر في وماات بأخرة

. وإيانا        الله رحمها المقسم مان لجاماعه الملصق الزاهأد
التقي              علي بن مانصور بن علي بن حسن بن الرحمن عبد بن الله عبد

بابن          ويعرف التي على العلء شقيق الشافعي الغزي الصل البغدادأي
المشرقي.

مامن           وأظنه وتسعين ثلث سنة وماات وثمانمائة وخمسين اثنتين سنة ولد
. ماني  سمع
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الثنا                جمال بن المحسن عبد بن علي بن الله عبد بن الرحمن عبد بن الله عبد
. المذكورين         الله وعبد أحمد والد البصري الدين أماين الماام

وجمال              الدين عفيف إسماعيل بن صلح بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد
الشافعي             المدني الكناني التقي بن الفرج أبي الدين ناصر أو الزين بن الدين

    . وتسعين        ثمان سنة ولد صالح بابن كسلفه ويعرف ماحمد الفتح أبي أخو
والزين            أبيه على وسمع القرآن جل فحفظ بها ونشأ بالمدينة ًا تقريب وسبعمائة

ابن           له وأجاز الجزري؛ وابن الشاماي والشمسين الفتح أبي وولده المراغي
والشهاب          اللغوي والمجد والهيثمي والعراقي الهادأي عبد ابنة وعائشة صديق

أجاز          باليسير وحدث وعمر وخلق، ظهيرة بن والجمال والفرسيسي الجوهأري
أنه              له قال أنه عنه ونقل أشياء السمهودأي الدين نور السيد عليه وقرأ لنا

ذلك           ونحو والسماع الشتغال عن ماصالحه في والنظّر والده بخدماة اشتغل
والده               وكان عاماي هأو بل السيد قال الخط عرف ول القرآن يختم لم أنه بحيث

أخاهأما               يعني الله عبد وأبو نفسه ولد أخاه يعني الفتح وأبو ولدي أنت له يقول
          . خاتمة  وهأو بالبقيع، ودأفن وثمانين أربع سنة شوال في ماات الشيطان ولد

. عنه      وعفا الله رحمه المدينة ماسندي
عمر                 بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد
  . في           ولد الشافعي اليماني الناشري ماحمد أبو الله عبد بن الرحمن عبد بن

إبراهأيم           البرهأان عمه ابني عن وأخذ وثمانمائة وعشرين ثلث سنة شعبان
أخذ             وعنه والوسيط الشفا أولهما على قرأ بل الفقه القسم أبي ابني وأحمد

عمه             مان وسمع المقري ماحمد بن الله عبد عن الفقه أخذ وكذا العربية
أبي            بن الله عبد الفقيه على والحساب الفرائض وقرأ وغيره الناشري الموفق

ماشيخة           في وناب آخرين في عمران بن علي والموفق الكسع القسم
الناشري            علي بن المجيد عبد الدين حافظ عمه ابن عن بالظّاهأرية الفرائض

بالعمال           القضاء ولي بل أهأله بعض عن بالشرفية القراء ماشيخة وفي
. وفاته           يؤرخ ولم الناشري العفيف ذكره بعدن الحنفية ماسجد ونظّر اللحجية

 
ماحمودأ               بن مانصور بن شرف بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد

الدماشقي             ثم الزرعي ماحمد أبو الولوي الله عبد بن ماحمد بن توفيق بن
بابن           كسلفه ويعرف وأخويه ماحمد النجم ووالد وعلي إبراهأيم أخو الشافعي

         . مان  وهأي بعجلون وثمانمائة خمس سنة رماضان في ولد عجلون قاضي
وحفظ           بصالحيتها فنشأ دأماشق إلى صغير وهأو مانها وانتقل دأماشق أعمال
لبن         والكافية الصلي والمنهاج الملقن لبن وتصحيحه والتنبيه القرآن

بن            والتقي بهادأر ابن التاج عن الفقه وأخذ جماعة على وعرض الحاجب؛
العربية           في واشتغل الكفيري الشمس عن قبلهما ومان ولزماهما شهبة قاضي
وعنهما          الشرواني عن ثم المغربي البنزرتي والبرهأان البصروي الشمس على

العلء          ولزم وغيره الكرمااني العلء وعن العقليات وبعض الصول أخذ
بن            العلء وعلى عليه وسمع الدين ناصر ابن عن الحديث وعلوم البخاري

ذلك            أن ويقال البارزي بن الكمال عن القضاء في وناب وغيرهأما بردأس
واستمر          بحضوره وحكم استوزره قال حيث البخاري العلء شيخهما بإشارة

والبادأرائية           بالدولعية ودأرس النواب، أعيان أحد صار حتى بعده لمن ينوب
وقدم         وغيرهأما والتابكية الجوانية بالشاماية التدريس في وناب والفلكية؛
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وزار            وحج وغيرهأا حلب ودأخل العراقي الولي حياة في أولها ًا مارار القاهأرة
لقيته            بالعلم ًا ماذكور المداراة كثير العقل تام ًا ساكن ًا خير وكان المقدس بيت

شعبان           في وماات فوائده مان وسمعت بدماشق ثم شيخنا بمجلس بالقاهأرة
الصغير           باب بمقبرة ودأفن دأماشق بجاماع عليه وصلى وستين خمس سنة

. وإيانا   الله رحمه
بن               العفيف علي بن عمر بن يوسف بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد

    . أبيه       بني أكمل كان أبوه الماضي الحنفي اليماني الزبيدي العلوي الوجيه
        . ثمان    سنة حوادأث وفي أبيه في الخزرجي ذكره وماقالً فعالً به وأشبههم

فخرج            بها الماء عز حتى حوصرت عدن أن شيخنا أنباء مان وثمانمائة
رابع            في المعركة في العفيف فقتل عسكر في وأخاه هأذا يعني لمحاصرتها

. للغرباء          الفضل كثير ًا حسن ًا شاب وكان سنة ثلثون وله صفر
نزيل             المالكي القرشي الله عبد بن ماسعودأ بن الرحمن عبد بن الله عبد

       . الفرج   أبي بن السعادأات أبو عليه عرض بالمصري ويعرف الحرماين
ذخيرة           وسمها المواريث في قصيدة وعمل وثلثين ثلث سنة في الكازروني
الفن             في ألف ماا ألطف مان أنها وقال بالفرائض والعمل العلم في الرائض

ألفية              مان قطعة ماع مانها الفريضة على التركة قسم فصل آخر إلى عليه قرأ
أشياء              نظّمه مان عنه قيد أنه وقال له وأجاز بمكة القادأر عبد القاضي النحو

. طرابلس        قضاء ولي أنه قال عزم ابن ورأيت
    . المعقولت         في برع مامن الحنفي المادي الدين خير الرحمن عبد بن الله عبد

  . المقريزي          ذكره وثلثين خمس سنة آماد ببلدأ وماات أخر علوم في وشارك
ماائة             ماشايخي على حليت له قال أنه الكوراني الشهاب عن ونقل عقودأه في

. ًا  تصنيف وثلثين
اليماني           التريمي الحضرماي ماحمد أبو العفيف الرحمن عبد بن الله عبد

.     . بمكة    ماني سمع مامن بأفضل كسلفه ويعرف الشافعي
الرضية            الخلق صاحب اليماني الشنيني ماحمد أبو الرحمن عبد بن الله عبد

ماع           مافيدة ًا كتب وحصل مادة العلماء ماجالس لزم مامن المرضية والشمائل
        . ببلده   وثلثين سبع سنة أواخر في بالطاعون ماات والعبادأة والتلوة النسك

. باليمن        الناصر عند وجاه رياسة لبيه وكان شنين
.       . ًا      قريب يوسف بن ماحمد جده فيمن العلوي الرحمن عبد بن الله عبد

عبد                أخو الحاجب بن بكتمر بن الله عبد بن ماحمد بن الرحيم عبد بن الله عبد
      . ثلث      سنة الطاعون في ًا صغير ماات لبيه روماية تركية وأماه وألف الرحمن
عبد              بن الرحمن عبد بن ماحمد أخيه ابن يوماه في ماعه ماات وكذا وخمسين

. سنتين          بدون الرحيم عبد أبيه بعد الرحمن عبد وماات الرحيم
    . صفر          في بمكة ماات الكبير عبد أخت ابن الحضرماي الرحيم عبد بن الله عبد

الزين              بن الجمال الله عبد بن ماوسى بن السلم عبد بن الله عبد سنة
والولوي           علي النور أخوه والتي الرحمن عبد وعمه أبوه الماضي الدماياطي

       . ًا     تقريب وثمانمائة وسبعين أربع سنة ًا تقريب ولد السلم عبد بابن ويعرف ماحمد
ماالك            ابن ألفية مان ًا وقطع النقيب لبن السالك وعمدة القرآن وحفظ بدماياط

وفهم،          الشموني النور وتلميذه البيجوري الشهاب على وقرأ الجواماع وجمع
. وفضل   بخير ويذكر
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السلم                عبد بن ماحمد بن القادأر عبد بن الحق عبد بن القادأر عبد بن الله عبد
البرقوهأي           الطاووسي الخير أبي بن الفتوح أبي بن الكرم أبو الجلل

الرحمن           عبد وأخو أحمد الشهاب والد بالحكيم أبيه جد ويلقب الشافعي
وابن            لنافع وتل بأبرقوه وسبعمائة وستين اثنتين سنة صفر في ولد الماضيين

علي            الزين بن ماحمد الصدر بن الرحمن عبد الشمس على وعاصم كثير
وأبوه            مانهم جماعة عن العلوم وأخذ السبعة وبباقي بهابل له وأجاز الصبهاني

ابن            له وأجاز الحديث؛ سمع إبراهأيم إسحاق أبي الصدر عمه وعلى وعليه
رافع             وابن البعلي الكريم عبد بن وأحمد والزفتاوي عمر أبي بن والصلح أمايلة

القضاة            بقاضي ووصفه ابنه عنه روى وتقدم وآخرون، المحب وابن كثير وابن
ذي           سابع الجمعة يوم في وفاته وأرخ والمسلمين السلم شيخ المتقنين

. وثلثين    ثلث سنة القعدة
 . ولد            الحبال بابن ويعرف الطرابلسي القادأر عبد بن القادأر عبد بن الله عبد

ماحمد          على الصحيح وسمع بطرابلس وسبعمائة وسبعين خمس سنة ًا تقريب
بن            وماحمد الحسيني إبراهأيم بن ماحمد بن ماحمد والشريف اليونيني علي بن

الفضلء            مانه سمع وحدث ًا سماع الحجار عن كلهم الجردأي أحمد بن ماحمد
. خمسين     سنة مان ًا قريب وماات

بفتح             -  ماشقرة ويلقب أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الكريم عبد بن الله عبد
بن         -    ماحمد بن راء وأخره ماضموماة قاف بعدهأا ساكنة ماعجمة ثم الميم

بينهما    -        عدن أعمال مان لحج لوادأي نسبة اللحجي السبائي العفيف إبراهأيم
تمام -          لكون عجيل بابن كسلفه ويعرف الشافعي اليماني العدوي ماسافة

لمحله              ليرجع ودأعه لما بل عجيل بن ماوسى بن بأحمد نسبه في ماشقر تفقه
     . سنة         الولى جمادأى في ولد كذلك وكان باسمه يسميه له ولد إذا بأنه أوصاه

أويس            بن حسن عند القرآن فحفظ بها ونشأ بلحج وثمانمائة وستين ثلث
والنحو         الحديث وألفيات والحاوي وسبعين سبع سنة المتوفى البركاني

أبا              الله عبد بن علي بن أحمد بن ماحمد الفقيه على أولها وعرض والصول
بن           الرحمن عبد القضية بقاضي وتفقه الصحيحين عليه وقرأ الماضي فضل

عن           العربية وأخذ السلم عبد بن ماحمد زبيد وبقاضي الناشري الطيب
بن           اللطيف عبد والفقيه الحنفي المطيب صديق بن الرحمن عبد القاضي

والفرائض         العريب صديق عن والحساب والمقابلة والجبر المشرع ماوسى
ثمان              سنة في ثم ثمانين سنة في وحج مابارز، بن إسماعيل بن الطيب عن
شرح           أول ومان وغيره الترماذي على فقرأ النبوية بالمدينة ولقيني وتسعين

في            ذلك ومان أشياء على وسمع الحديث أقسام إلى للناظم العراقي ألفية
على            وحرص فضل وله بخطه وكتبه والتقريب اللفية شرح مان الكثير البحث

بها            فلقيني ماكة إلى ورجع عشرة؛ وحسن وتودأدأ عقل ماع وماشاركة التحصيل
. مارادأه            صالح ببلوغ الله أسعده بلدأه إلى رجع الموسم انتهى لما ًا أيض
العدني             الصل العراقي الياماشي علي بن أحمد بن اللطيف عبد بن الله عبد

سنة             المحرم في بها ماات ماحمد بن قاسم حفيده والتي أبوه الماضي اليماني
  . ًا         ماتصوف كان وسبعمائة وثمانين خمس سنة ًا تقريب بها وماولده وستين اثنتين

ًا             خوف غار إلى آوى أنه عنه يحكى وماما ًا ماتواضع الغنم يرعى بكراماات ًا ماذكور
مان             بأسرع كان فما وتوجه فكرب المطر انجلى ثم عليهم فانطبق المطر مان

وكان            الغار بها انطبق التي الولى الصخرة على صخرة وسقطت المطر عودأ
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الفرج.
عبد                 بن الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد بن اللطيف عبد بن الله عبد

العباس            أبي الشهاب بن البقاء أبي البهاء بن الطيب أبو المحب المحسن
بابن           ويعرف بكر أبو أخوه والتي أبوه الماضي الشافعي المحلي السلمي

بالمحلة.            وسبعمائة وثمانين ثمان سنة الحجة ذي عشر ثامان في ولد الماام
النشرتي             الشهاب على فيها عمرو لبي به وتل القرآن فقرأ بها ونشأ الكبرى

حج           ثم النحو، وألفيه والصلي الفرعي والمنهاج العمدة بها وحفظ الحيسوب
ألفية             ًا أيض بمكة وحفظ وجاور وثمانمائة خمس سنة في هأما أبو وبأخيه به

على         وعرضهما والشاطبيتين ظهيرة بن الجمال على وبحثها العراقي
 : لنفسه        وأنشد عليه بعضهما وبحث المعيد الخوارزماي الشمس

وجاء البلدأ خير في توطن
ماـن

ًا خوارزم يسمى ماشتاق
ماحمـدا

مان بشيء يأنس لم هأو إذا
الورى

ً يؤانسه ماحـمـدا وحب فضل

على            القرآن بعض وجودأ القزاز الشهاب على ونافع كثير لبن فيها وتل
أبي             على والشفا صديق ابن علي وغيره البخاري بها وسمع عياش بن الشهاب

آخرون           له وأجاز وغيره الطبري اليمن أبي على وسمع المحولي الطيب
أبي             البهاء على الفقه في فبحث المحلة إلى ورجع فهد، بن التقي باستدعاء

البدر          على النحو وفي وغيرهأما الباريني والشهاب القاضي الششيني البقا
شيخنا           فيها شيوخه ومان القاهأرة إلى يتردأدأ وكان وغيره المغربي حسين

والخليل           القدس وزار ثلثين، سنة بعد قطنها ثم وآخرون الواسطي والشهاب
دأماياط         ودأخل البخاري، بعض الماردأيني الشهاب على بالخليل وسمع

ًا           خير ًا ماأماون ثقة وكان ذلك، قبل لهما يتردأدأ وكان وغيرهأما وإسكندرية
بعده،            فمن البلقيني الجلل عن المحلة بلدأ ببعض القضاء في ناب ًا ماتواضع

الصالح           العالم الماام بالشيخ ووصفه والبقاعي فهد ابن عليه وقرأ وحدث
بالقاهأرة            وأربعين ست سنة الحجة ذي ثاني الربعاء يوم في وماات وغيرهأما

. وإيانا   الله رحمه
كان             بالعراقي الشهير ماكة نزيل الحضرماي ماحمد أبو اللطيف عبد بن الله عبد
سنة            الثانية جمادأى في وأرخه والزهأد؛ والصلح بالولية فهد ابن وصفه ًا ماعتقد

. بالشبيكة     ودأفن بمكة وأربعين سبع
بن                 المحسن عبد بن علي بن الله عبد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن الله عبد

الشافعي          المكي الصل البصري الشيباني الماين بن العفيف الثناء الجمال
   . ماني         سمع مامن الماضيين إبراهأيم أخي وابن الرحمن عبد ووالد أحمد أخو

ثلث              سنة رماضان في النبوية سيرته فهد بن التقى لفظ مان وسمع بل بمكة
له          وتقررت وغيرهأما والشام لمصر وسافر أشياء بعدهأا وعليه وأربعين
وأقرأ           الفقه في وتميز والحاوي المنهاج حفظ أنه ويقال واشتغل مارتبات

لها             وصوله قبل فقتل له أخيه باستدعاء سواكن لبر سافر ثم الطلبة بعض
. الخمسين         يكمل ولم وثمانين تسع سنة مان ًا قريب بقليل

الصل                الدمااصي ماعبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن الله عبد
      . كأبيه     وجلس ًا يسير واشتغل القرآن حفظ أبوه التي القاهأري ثم المناوي
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وتنزل            ببعضها رماضان في البخاري وقرأ بل أمااكن بعدة وخطب البناء لقراء
. عندي      حضر وربما وحج الجهات، في

  . على          قرأ الصرغتمشية نزيل الحنفي الروماي الجمال الله عبد بن الله عبد
القراء          في له وأذن الساعاتي لبن المجمع بالجانبكية القصرائي الماين

الخر           ربيع في وأرخها المتقن، المدقق الفهاماة الحبر العلماة بالفاضل ووصفه
. وثلثين   ثلث سنة

فقال             أنبائه في شيخنا ذكره بالشرفي المعروف العفيف الله عبد بن الله عبد
اللسان           وحذق الخط فتعلم ورباه الفاخوري أرغون اشتراه ًا روماي ًا ماملوك كان

مان          فاشتراه فأعجبه التاجر المحلي البرهأان فرآه الخدم وتعانى العربي
صاحب           إسماعيل بالشراف اتصل حتى الحوال به وتنقلت أعتقه ثم أرغون

بخطه            يكتب وصار بعدن المتاجر أمار إليه وفوض ًا جد عنده فعظّم اليمن
وكان           العداوة بينما وتولدت المحلى به فشرق بها اشتهر بحيث الشرفي

ثمانمائة            سنة مان ودأام تاماة ماعرفة ماع عسف وبعض وشهاماة بصراماة يباشر
الشرف              ماات أن إلى جميع بن الدين نور وبين بينه ذلك في الحال يتنقل

نحو            فسكنها ماكة إلى الشرفي فتحول جميع ابن وماات الناصر ولده وتولى
خرج              أنه قدر أن إلى أماره واستقام فقطنها القاهأرة إلى تحول ثم سنين عشر
ماعه             ماا فانتهبوا فيه هأو الذي بالمركب الفرنج فوقع طرابلس لجهة تجارة في

. وثلثين             سبع سنة الخر ربيع في ماات أن إلى سنين أربع نحو وأسر
   . ودأرس          بها أقرأ المالكي المدني ثم المغربي الدكاري الله عبد بن الله عبد

  . في           ماات العلماء على يتجرأ وكان القضايا بعض في الحكم في وناب وأفادأ
.     . أنبائه    في شيخنا قاله الله ساماحه ست سنة

    . سنة          ماقتولًفي ماات الغربية مان الملق أبشية شيخ الله عبد بن الله عبد
. فسلخا           إسماعيل وابنه التاجر بن الرحمن عبد به واتهم وسبعين إحدى

مادرسي            أحد المالكي السكسوني الدين جمال الله عبد أبي بن الله عبد
ربيع.            في وفاته وكانت ماات؛ حتى المنجكي بهادأر بعد بالشرفية دأرس ماذهأبه

رأى              أنه ابنه أخبر والخير الدين ماع العلم في ًا بارع وكان إحدى، سنة الخر
رضي             وعمر المنام في للحج الشرف تجهز لما وسلم عليه الله صلى النبي

 :            : ل    فقال إلينا يجيء أن يريد حسين بن شعبان الله رسول يا له يقول عنه الله
. أنبائه               في شيخنا قاله العقبة، مان رجع أن الشرف يلبث فلم قال ًا أبد يأتينا ماا

 
بالفاء            وفرخا الدماشقي، الفرخاوي الدين جمال الله عبد أبي بن الله عبد

 . عني          نابلس عمل مان قرية ساكنة راء بينهما المفتوحتين المعجمة والخاء
العنابي           شيوخه ومان وأفادأ ودأرس العربية في وماهر والحديث والعربية بالفقه
يعتنى             وكان ماسلم صحيح مان ًا نسخ وكتب شيوخنا؛ مان جماعة مان سمع بل

.    . ًا.        أيض شيخنا قاله عشرة ثمان سنة الرمالة عمل في ماات به
جيم       -      - الراء وبعد المهملة بضم العرجاني الله عبد أبي بن الله عبد

نشأ.            مامن الموصلي بكر أبي الشيخ أتباع مان الدماعة سريع كان الدماشقي
أوقاف             باشر ولكنه بكاء وسرعة وخشوع الغفلة مان نوع ماع وعبادأة صلح في

   . الحج         مان ًا راجع ماات حاله مان ًا شيئ يعرف يكن ولم مادة الماوي الجاماع
ذلك             يتمنى كان أنه ويقال عشرة ثمان سنة الحجة ذي في النبوية بالمدينة

.    . ًا          أيض شيخنا قاله وإيانا الله رحمه مانيته ماوطن في أمانيته ببلوغ الناس فغبطه
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     . الماضي        وأظنه ثلث سنة ماات السوسي المغربي الله عبد أبي بن الله عبد
مان             تحرفت النسبتين فإحدى وحينئذ إحدى أو ثلث في شك له فالذاكر ًا قريب

الخرى.
المالكي            القاهأري ثم الدمايري الجمال إبراهأيم بن الملك عبد بن الله عبد

ابن.            باستدعاء له وأجاز وغيره الراعي ماع أشياء شيخنا على سمع الشروطي
شهودأ            أحد وهأو خلق وثلثين ست سنة رجب عشر بتاسع المؤرخ فهد

. بالمتقن        وليس ماوقعيها قدمااء مان صار بل الصالحية
نسبة             -  المحرقي التاج بن الجمال أحمد بن ماحمد بن الهادأي عبد بن الله عبد

     . وسبعمائة   -  التسعين قبل ًا تقريب ولد القاهأري بالجيزة قرية للمحرقية
على            مانه والختم المجد أبي ابن على الصحيح وسمع بها ونشأ بالقاهأرة

وباشر          عليه سمعت الفضلء مانه وسمع وحدث والهيثمي والعراقي التنوخي
    . سبع        سنة ًا ظن وماات ًا أيض الجوالي باشر وكذا الهروي أيام الحكم نقابة

وخمسين.
الدين              زكي بن الدين جمال زيد بن ماحمد بن الواحد عبد بن الله عبد

الله           عبد بالشيخ فيها ويعرف ماكة نزيل الشافعي البصري الصل الشيرازي
القرآن.            فقرأ بها ونشأ بالبصرة وثمانمائة عشرة تسع سنة في ولد البصري

وماختصر            الحاوي وحفظ زقزق بن أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم على لعاصم
والفن          الكافية ثلثي ونحو الواسطي يوسف للشيخ الجواهأر المسمى الملحة
بن             على الحاج بن أحمد على فقرأ بها واشتغل المفتاح تلخيص مان الول

بن            ماحمد وعلى القرار إلى الفقه في المعتمد أول مان البصري حذيفة
بلدأ            إلى وارتحل الملحة؛ وماختصر الحاوي مان ًا جانب البصري زقزق بن إبراهأيم

وعلى             له وأجاز البخاري مان ًا جانب التستري علي مال على بها فقرأ الجزائر
والحساب،     -  -      الفرائض أخذ وعنه الحاوي كرغيف شريف بن صالح بن ماحمد

في              لبلدأه عادأ ثم تليها التي السنة بمكة وأقام وأربعين ثمان سنة في وحج
ثلث             سنة في الخارجي الشعشاع ماع اماتحن أن إلى بها فدام بعدهأا التي

على              وعكف تليها التي مان رجب خاماس في فقدماها ماكة إلى مانه ففر وستين
عليه           وقرأ بل مارتين بقراءته والحاوي المنهاج عليه فبحث قاضيها البرهأاني
عاقلً            ًا مافنن فاضلً ًا إمااما وكان سنين؛ عدة الثلثة الشهر في والشفا الصحيح
ًا           ماشارك حسن كثير نظّم ذا والعروض والحساب بالفرائض المعرفة تام ًا ساكن

دأور            ماسألة في الرحمن فتح صنف الحاوي لحفظ ًا ماستمر والعربية الفقه في
في           واستقر الفتوى، على كتب وربما الطلبة وأقرأ كراريس في الضمان

ماع          والجمالية الزمااماية في وتنزل وبركات، حسن الشريفين رباطي ماشيخة
بحيث           الستقاماة طريق كله أماره في ًا سالك ذلك وغير والسلطانية ماباشرتها

ًا،              شيئ دأينه في عليه نقمت ماا صحبني حين مان قال أنه البرهأاني عن بلغني
خمالطته            وحمدت مارة غير وعدته ماجاورات عدة في به اجتماعي كثر وقد

فضل              فيه يكن لم ولو الرباط في بتنزيله جهتي مان يكون مان لكرام ومابادأرته
يزل             ولم إشارته، اماتثال علينا والواجب فلن بركة في كلنا نحن يقول بحيث

ل              سنين ثلث على زيادأة مانها انقطع مادة تعلله بعد ماات حتى طريقته على
عشر            ثامان السبت ليلة في للتلوة ماديم ماحتسب صابر وهأو القيام يستطيع

الثناء             وكثر بالمعلة دأفن ثم الغد مان عليه وصلى وتسعين ثلث سنة صفر
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أبا             الدين فخر الخطيب فيها رثى قصيدة نظّمه ومان وإيانا، الله رحمه عليه
 : أولها    ظهيرة بن بكر

مانك بدماع جودأي عين يا
مانسجم

العالم الكرام عين لفقد
العلـم

مافارقتها             لسبب فيها ويشير وبلدأه أهأله إلى فيها يتشوق قصيدة بخطه رأيت وكذا
: أبياتها   مان فكان
زال ل الفيحاء البصرة هأي

ذكرهأا
ًا الخلق لدى لهأليها جديد
إجـلل

للعـين الفيحاء كانت فقد
نـزهأة

ينعـم بها جنات وللقلب
الـبـال

ومانها: 
ً في ماضت لوقات فأهأل

سرورهأا
فيهن العيش رغيد مان لنا

أوصال
وأفـعـال أورادأ وترتيب
طـاعة

قد العلم مان أعلم وخدماة
نالـوا

والحادأثات الردأى وعين
عـمـية

والمبرات غفول ودأهأري
أنفـال

ومانها: 
ماـنـي بالرغـم ففارقتها
ماـخـافة

بضد قوم مان الدين على
قالوا الهدى

واشتد الرض في وعتوا بغوا
وطؤهأم

شـاء ماـا والله أهألها على
فـعـال

أنـقـذ ثم لديهم رمااني
ًا ماـنـعـمـ

ماـن بالعـبـد له علي
وأفـضـال

. آخرهأا  إلى
.     . وخمسين      تسع سنة ماات البحيري الواحد عبد بن الله عبد

بن                تقي بن ماحمد بن الهدى أبي بن البركات أبي بن الوهأاب عبد بن الله عبد
الكازروني            التاج بن ماحمد أبو الدين وجمال الدين عفيف روزبة بن ماحمد

 . ولد            التي علبك بن إبراهأيم بن ماحمد بن الفتح أبي سبط الشافعي المدني
فحفظ           بها ونشأ النبوية بالمدينة وثمانمائة وستين اثنتين سنة رجب في

المنهاج            في الفتى عمر فقيهه عن وأخذ فعرضه اليمن إلى وارتحل المنهاج
النووي           أربعي مابارز بن ماحمد بن إسماعيل على وسمع وغيرهأما والرشادأ

الله            عبد العفيف وعلى المراغي مانسك في الطيب ولده على وقرأ وغيرهأا
أشياء           قرأ بل الكثير فسمع بالمدينة ولزماني وغيره للنووي اليضاح الهبي

لطف              ماع التحصيل في هأمة له مامن وهأو نسخة غير البديع القول مان وكتب
.            . ماحمد  جده فيمن قريبا يأتي حمية بن عثمان ابن الله عبد وعقل عشرة

القاهأري              ثم ًا بلد الحسيني عمران بن عيسى بن عفان بن عثمان بن الله عبد
     . التلوة       ماديم ًا ورعي ًا خير كان ماحمد و عثمان الفخر والد الشافعي المقسي

ولده             لم إنه عنه وبلغني جماعة؛ ذلك به وتنفع البناء بتعليم ًا ماتكسب والعبادأة
الفقه             في قرأ وقد القضاء، على عمه لماه كما الجمالية ماعلوم تعاطي على
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وستين             أربع سنة صفر في وماات وزار وحج البناسي، حجاج ابن البرهأان على
. وإيانا        الله رحمه الرجل ونعم السبعين نحو عن

البناء       -  -    ماؤدأب الشافعي بالمعجمة البشاقي علي بن عثمان بن الله عبد
.      . التسعين  قريب ماني سمع مامن بالصعيدي ويعرف

حمية             بابن ويعرف عبيد لقبه العطار الصالحي ماحمد بن عثمان بن الله عبد
    . دأماشق       بالصالحية شيخنا لقيه ثقيلة تحتانية ثم الميم وكسر المهلة بفتح

طبرزدأ             ابن عن حدثوه الذين شيوخه عن البرزالي رواية مان جزءأ عليه فسمع
سمع            وكذا مانه بسماعه آثار وثلثة ًا حديث سبعين على يشتمل وحنبل والكندي

       . ماعجمه     في ذكره ببعلبك ست سنة وماات بعلبك خطيب الدين ماحيي مان
جده            سمى مان ووهأم حمية جده فجعل عقودأه في المقريزي وتبعه وأنبائه

ًا. ماحمودأ
  . بها             ماات المكي الحسني نمى أبي بن رمايثة بن مابارك بن عقيل بن الله عبد

.    . فهد      ابن أرخه وأربعين ست سنة الولى جمادأى في
ثم               القرتاوي الليثي علي بن إبراهأيم بن علي بن الله عبيد له ويقال الله عبد

   . سنة        قبيل ولد بدماشق له حرفة بالسروجي ويعرف ماكة نزيل الدماشقي
ثم             القرآن مان النصف فقرأ بها ونشأ غزة أعمال مان بقرتيا وأربعين ثمان

به            فأكمل مانجك لجاماع انتقل ثم الفقاعي أحمد بزواية فنزل لدماشق تحول
وجودأ            الغاية قرأ وكذا الرزاق عبد وأخيه القدسي بن البرهأان عند القرآن

ماحمد             على عمرو وأبي كثير وابن لنافع تله بل القرآن غيرهأما وعلى عليهما
الشمس           على الفقه في وقرأ وغيره دأماشق نزيل الضرير البصروي الحصني

وخطيب          بدماشق القجماسية شيخ الحنفي الشمس على النحو وفي الصفدي
جواهأر             بيت في وأقرأ وتسعين خمس سنة في ماكة وقدم وغيره، تنكز جاماع

في            قرأ بل غيره وسمع البخاري قرأ حتى ولزماني الزمان بن الشمسي
على             شرحي في ًا كثير البحث في وسمع الشاذ إلى اللفية أول مان البحث
التذكرة            أول مان وماجالس هأشام ابن سيرة جميع الرواية وفي النووي تقريب

العلوي          الفخر ماصنفي النبوي المولد ماحل في لفظّي ومان للقرطبي
في           ماحب إحساس له فقير وهأو وجملة؛ الصف وبسورة بالولية والمسلسل

اهأتمام           وله وغيره الصل في الدلجي على قرأ وربما والعلم المسائل
سبع            سنة الثاني ربيع في غلئها لشدة ماكة مان وسافر والشاطبية بالقراءات

 . سلماته    الله كتب وتسعين
  . في             له أجاز المكي النويري بكر أبو العزيز عبد بن احمد بن علي بن الله عبد

عشرة            ثلث سنة في ًا حي وكان جماعة وبعدهأا وسبعمائة وتسعين إحدى سنة
.    . فهد    ابن قاله شهادأة في خطه بمقتضى

الشافعي            الدماشقي الصل الزبداني ماحمد بن ماحمد بن علي بن الله عبد
         . فقرأ  بدماشق ونشأ وثمانمائة وثلثين خمس سنة بعد ولد بالقباعي ويعرف

الصخرة            أماام الله وسعد اللوبياني وخليل النجار ابن مانهم جماعة عند القرآن
عن           الفقه وأخذ ًا أفرادأ للعشر غيرهأم وعلى ًا جمع للسبع عليهم وتل

الزرعي          الشهاب عن والنحو عجلون قاضي ابن والنجم وخطاب البلطنسي
مارة           غير وحج ًا؛ كثير واشتغل الشاوي الزين عن والصول القابوني والعلء

ًا              بحث علي قرأ بل جملة على فسمع وتسعين أربع سنة في بمكة ولقيني وجاور
بالولية           بالمسلسل وحدثته ًا سردأ وباقيها المرفوع إلى العراقي ألفية أول مان
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الئمة         فيه وبحديث العشارى زهأير وبحديث وبالمحمدين الصف وبقراءة
وغيرهأا            الستة الكتب مان ًا قطع على وسمع حنيفة أبي عن وبحديث الثلثة

ومان            كراسة في إجازة له وكتبت وغيرهأا وماسلم البخاري ختم في وبتصانيفي
والحاجبية         للبرمااوي الصول وكذا والنحو الحديث وألفية المنهاج ماحافيظّه
وغيره        النحو وأقرأ وغيرهأا وايساغوجي والرحبية والجروماية والشاطبية

ًا          وتقشف ًا فضلًوصلح الرجل ونعم بلده في وتكسب الحرام بالمسجد
. وماحاسن  ًا وانفرادأ

   . ماني         سمع مامن الخطيب المنوفي الجمال أحمد بن علي بن الله عبد
بالقاهأرة.

.        . ًا      قريب علي بن يوسف جده فيمن يأتي أيوب بن علي بن الله عبد
     . عشر         سنة مان ًا قريب ولد الصالح العبد الضرير شعيب بن علي بن الله عبد
على         وعرض النحو، وألفية والشاطبيتين والعمدة القرآن وحفظ وثمانمائة

بن              علي النور عند الفقه في وحضر ظنه في البرمااوي مانهم آخرين في شيخنا
الحديث          سمع وغيره التلواني وعلى وغيرهأم والتلواني السبكي والشرف لولو
ثم           الغمري ثم الدأكاوي إبراهأيم وصحب جماعة على بقراءتي سمع وكذا

عليه           وجودأ والنفرادأ العزلة ولزم به؛ وانتفع لثانيهم صحبته وطالت مادين
الحج           مان وأكثر آخرين في الزفتاوي القادأر وعبد المسيري الشمس القرآن

ببعض             القراء بعض على به وتل الحرام الله بيت إلى بأخرة وانقطع والمجاورة
وانجماعه          وتفردأه وبهاؤه سمته يعجبني وكان بطيبة جاور وربما الروايات

أسر             وكنت ًا كثير ماعه جلست وقد الخبار عن تعرفه وعدم شأنه على وإقباله
        . مان       بمكة أو بها مانى أيام في ماات لي الدعاء مان وإكثاره بالمحبة علي بإقباله

. به       ونفعنا الله رحمه وسبعين ثلث سنة
أبي                بن السلم عبد بن ماحمد بن علي بن الله عبد بن علي بن الله عبد

بالحسبة           ناب بل بها المؤذنين رئيس الملكي الصل الكازروني البهاء المعالي
سنة              في ظهيرة بن الجمال عن وكذا ًا يسير ًا وقت النويري الفضل أبي عن فيها

عشري            تاسع الجمعة يوم في بها وفاته وكانت ماات حتى وثمانمائة ست
في             وهأو سمعه أنه الحتضار وقت حضره مان عن وصح ثمان سنة شعبان

الله                إل إله ل أن أشهد الشيطان أنت أو شيطان يا أعرفك ماا أنه يقول النزع
في              لله ذكره ثمرة ذلك ولعل روحه فاضت ثم الله، رسول ًا ماحمد أن وأشهد

مارة            غير واليمن ماصر ودأخل بمكة وخمسين اثنتين سنة ماولده وكان السحار؛
. الفاسي           ترجمه التجارة مان حصلها دأنيا اليمن في مانه وذهأبت للسترزاق

القاهأري              ثم الهيتي الدين جمال ماحمد بن الله عبد بن علي بن الله عبد
        . عن   الفقه في وأخذ والتنبيه القرآن فحفظ نشأ الكاتب الشافعي الزهأري

الصائغ            بن الزين عن فأخذهأا بالكتابة واعتنى العبادأي لزم ثم السبكي الشرف
ًا          مانفردأ رسمها في ًا مارجع وكان فيها وتميز وغيرهأما الفرنوي والبرهأان

ًا،             شيئ رسوماها في وصنف مانه كتابة أحسن هأو مان فيهم كان وإن بطرائقها
. جهات            في ًا ماؤذن بتعليمه ًا ماحتسب ًا خير إرشادأه في ًا نصوح ًا صالح ًا شيخ وكان

في            ودأفن وسبعين خمس نحو عن وتسعين إحدى سنة رجب في ماات
. النصاري     تربة مان بالقرب الصحراء

.    . وسيأتي          ماحمد صوابة الشيبي بكر أبي بن ماحمد بن علي بن الله عبد
. الصالحي            القباقبي الفندقي الحميد عبد بن ماحمد بن علي بن الله عبد
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عليه            قرأ بها وحدث الثلثة المخلدي ماجالس المردأاوي العباس أبي مان سمع
. في      وماات بالصالحية مانه الول شيخنا

ماني              سمع مامن العطار، المغربي الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن الله عبد
بمكة.

 
بن                 هأاشم بن الفتح أبي بن الله عبد بن علي بن ماحمد بن علي بن الله عبد

العسقلني           الكناني العلء بن الجمال الله نصر بن إبراهأيم ابن إسماعيل
أحمد           ووالد التية عائشة وأخو القلنسي الحرم أبي سبط الحنبلي القاهأري

لقضاء            أبيه ولية ماع الجند بزي كان لكونه بالجندي ويعرف وألف ونشوان
فحضر.           ونشأ وسبعمائة وخمسين إحدى سنة المحرم ماستهل في ولد دأماشق

قرأ             بل النقاضي المقدسي الملك عبد بن ماحمد بن الله عبد الموفق دأروس
أحمد            بن الله نصر القاضي صهره دأروس حضر وكذا وغيره المسلسل عليه

ماسلم           كصحيح ًا كثير لماه جده على وسمع الدين علء القاضي ووالده
اليوبي         إسماعيل بن ماحمد وعلى والغيلبيات للطبراني الصغير والمعجم

والموفق         الفارقي الدين وناصر نباتة بن والجمال والعرضي والميدوماي
والشرف           جماعة بن الرحمن عبد بن البرهأان مانهم آخرين في الحنبلي

جمع             تصنيفه السبكي التاج لفظ ومان عمر أبي بن الله عبد بن الحسن
ابنة           وخديجة السبكي وحمزة الحراوي الدين وناصر جماعة بن والعز الجواماع

الثانية            في حضره وماما جماعة له وأجاز المقدسي، أحمد بن ماحمد الشمس
القطب          أخبرنا التصوف خرقه ألبسه بل النجيب ثمانيات الميدوماي على

أواخر           في بالكثير وحدث حمزة شيخه مان الجمال لبسها وكذا القسطلني
الظّاهأرية           بالتربة ًا ماسمع نزل لما ًا خصوص عنه وأكثروا الرواية وأحب عمره

مانهم             خلق عنه لن روى مارة غير لمااماه بالمسند وحدث الصحراء في برقوق
أخته            وابن وابنه ماوسى ابن للحافظ ًا رفيق مانه سمع البي والموفق شيخنا
ودأيانة             حسن سمت ذا وكان عنه يروى مان وتسعين خمس سنة الحياء وفي

بالشيخ           ماوسى ابن ووصفه حسنة؛ ونوادأر فقهية ماسائل ذهأنه وعلى وعبادأة
    . يوم       سحر في ماات الرحلة المسند المحدث الوحد العالم الماام الفقيه

أثبت            والول رجب في وقيل عشرة سبع سنة الثانية جمادأى مانتصف السبت
. عقودأه     في المقريزي جزم وبه

. أبوه               التي اليماني الشيبي ماحمد بن بكر أبي بن ماوسى بن علي بن الله عبد
كثير            وكان وثلثين إحدى سنة في وماات بالحساماية زاويته في بعده انتصب

. أنبائه.            مان عشرة إحدى سنة في أبيه ترجمة في شيخنا ذكره التلوة
 . ماات              المكي الهاشمي دأاودأ بن قريش بن علي بن ماوسى بن علي بن اله عبد

.    . فهد       ابن أرخه وأربعين ثمان سنة الول ربيع في بها
كان             بالمزرق ويعرف المكي النور بن العفيف ماوسى بن علي بن الله عبد

التجار             مان الماوال له ويقبض ماكة صاحب عجلن بن حسن السيد ًا كثير يخدم
وحسن           لعقله ذلك كل ويحترماه يأتمنه وماخدوماه سيما حسنة واسطة فكان

لما            ذلك وماع ًا صديق مانهما كل ويراه المتباعدين يصحب أنه حتى عشرته
مايل           مانه ظهر ماخدوماه ابني وإبراهأيم بركات الخوين بين التنافر حصل

سنة              رجب عاشر ليلة في له الخر جماعة لقتل ًا سبب ذلك كان حتى لثانيهما
بالمعلة           الغد مان ودأفن بالمسعى ماكة صاحب حوش في وعشرين ست
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عقار            صاحب ًا وجيه وكان نحوهأا أو أربعون وسنه ًا كثير عليه الناس وتأسف
. وإيانا    الله ساماحه ودأنيا

أبي                 بن خلف بن دأعجان بن ماجلي بن الله فضل بن يحيى بن علي بن الله عبد
القرشي              العلء بن الدين جمال عدي بن الله عبيد بن مانصور بن نصر الفضل

     . وسبعمائة      وخمسين أربع سنة ولد الله فضل بابن ويعرف العدوي العمري
المسند          وثلثيات والغطريف النصاري جزء العرضي على الرابعة في وأحضر

الذرعي           له وأجاز وغيره، البياني علي وأسمع ذلك وغير الترماذي ورباعيات
       . ًا     مالزما أقطاع وله الجند بزي يتزيا وكان وآخرون السبكي البقا وأبو والسنوي

حاله              فسد ثم ًا ماستور كان لكنه ماات أن وإلى أبوه ماات حين مان للخلعة
سمع             فقد ذلك وماع وخمل فاقته واشتدت الحجاب بيوت في ًا نقيب عمل حتى

والعز          والمناوي والمحلي القدمااء مان وغيرهأما رضوان والزين الكلوتاتي عليه
 . ماات          وأنبائه ماعجمه في شيخنا وذكره الئمة مان وغيرهأم والقرافي الكناني

. عنه             الله عفا ًا ماوت إخوته آخر وهأو وعشرين إحدى سنة الول ربيع في
 

عثمان                بن علي بن البدر بن ماحمد بن علي بن يوسف بن علي بن الله عبد
ثم            الدماشقي الحسن أبي النور وليته على المجمع الرباني الماام بن الجمال

لجده           لقب وهأو أيوب بابن ويعرف أبوه التي القادأري الشافعي القاهأري
   . سنة            بعد ولد أيوب بن علي بن الله عبد فيقال له ينسب وربما بلياه لكثرة

وقدم           وبرع واشتغل القرآن فحفظ بها ونشأ بدماشق وسبعمائة وثمانين اثنتين
واستقر          الرؤساء مان وغيره الباسط عبد الزين وخالط فاستوطنها القاهأرة

ًا            كريم ًا ماتواضع ًا رئيس ثقة فاضلً ًا حسن ًا إنسان وكان السعداء سعيد خدماة في
ًا             بليغ ًا طلق الشيبة نير ًا وقور ًا بهي مالبسه ماتجملًفي ًا قانع ًا عفيف بأصحابه ًا بار

الشارة            دأقيق العجيب البديع الكلم في الحكم إبراز على ًا ماقتدر عبارته في
ًا           تارك الفضائل في ًا ماشارك العشرة حسن ًا ظريف النادأرة ماليح المحاضرة فكه

مانشرح            الله لقاء في ًا راغب والنجماع التخيل شديد يعنيه ل فيما الخوض
ترى              أن قل ًا ولسان ًا يد مانه راحة في والناس لذلك التقرير كثير للموت الصدر

ولكن            حسنة كتابة الحاوي خطبة على كتب وقد ماثله، ماجموعه في العين
فنظّر            يترك أم أيكمل واستأذنه عليها بدماشق البخاري العلء أوقف أنه بلغني

في             النكس مان النفس دأواء سماهأا رسالة له ورأيت بالترك أشار ثم فيها
عليها             له وكتب وثمانمائة وثلثين خمس سنة القعدة ذي في مانها فرغ الطب

 : نصه      ماا الموصلي يونس بن طاهأر
وانتـخـب انتقاه لمولى دأاعوكـتـب فاستفـادأ فيه طالع
ًا ماوصليال يونـس بـن طاهأر ماحبه ومانـتـسـب ماولد

ًا بالذهأب الحرير على كتبت لوحـقـهـا ماـن جليلة فوائد
ًا              كثير لنا يحكى وكان بعضه، الهمام ابن له قرض ماما ذلك غير صنف وكذا

ابن            كلم في النظّر عن تنفيره سيما أحواله وشريف والده كراماات مان
صحيح            سمع أنه مارة غير أخبرنا وكذا عليهما، وخطه عربي وابن الفارض

مانه             وسمعت مارة غير به وحدث أصحابنا مانه فسمع صديق ابن على البخاري
في             وبالغ ًا ماوقع عنده ووقع ًا جواب له فكتبت الحادأيث بعض عن وسألني بعضه

     . الخر       ربيع في فجأة ماات تكلف بدون دأأبه كان وهأكذا واللطاف التحاف
بيوماين              ماوته قبل به أخبرني ماا على سنة وثمانين ست عن وستين ثمان سنة
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عليه            الناس وأثنى السعداء سعيد بتربة ودأفن حافل ماشهد في عليه وصلى
. وإيانا       الله رحمه كان الرجل ونعم ًا خير

.        . ًا      قريب علي بن القادأر عبد جده فيمن الكازروني البهاء علي بن الله عبد
  . يحفظ         مامن البيمارستان خادأم الشافعي المدني التعزي علي بن الله عبد
.        . وتسعين    إحدى سنة الول ربيع في ماات المنهاج حفظ وكذا القرآن

سبط            الدماشقي الكفربطناوي أحمد بن إسماعيل الفقيه بن عمر بن الله عبد
إسماعيل           الفقيه بابن ويعرف صالحة أماه الذهأبي الحافظ بن هأريرة أبي
     . وتسعين       خمس سنة في ولد ثلج مان فيل صورة لعمله بالفيل ويلقب

جده             على سمع أنه وأخبرنا دأماشق غوطة مان بطنا بكفر قبلها أو وسبعمائة
ومان             الفاتحة عليه قرأ أنه أخبر أنه نعم المسموع يعرف لم ولكن لماه

 . ماات            والثقة بالخير بلده في ًا ماذكور وكان لنا أجاز القرآن آخر إلى الرحمن
. الستين  قريب

بن                  الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد
. الناشريين           ماصنف عثمان العفيف أخو اليماني الناشري الرحمن عبد بن عمر

شجي            وكان للتلوة انقطع ثم شاب وهأو وحج بالعلم صغره في اشتغل
. زبيد            مان أبيه عند ودأفن عشرة ثماني سنة في وماات ًا جد الصوت

الفيوماي               الله عبد أبو ماحمد بن أحمد بن العزيز عبد بن عمر بن الله عبد
. يأتي         أشهر بكنيته وهأو ًا أيض ًا ماحمد ويسمى المكي الصل

أخو              المدني الواحد عبد بن العزيز عبد الزين بن عمر بن ماطيري الله عبد
   . ماني         سمع مامن الدين زين بابن مانهم كل ويعرف الباسط وعبد حسن

بالمدينة.
الهاشمي               العزيز عبد بن أحمد بن علي بن العزيز عبد بن عمر بن الله عبد

      . فتاة      الحبشية غزال وأماه بها ولد أبوه التي المكي الصل النويري العقيلي
وغيرهأما؛           والبرمااوي الجزري ابن مان وسمع به وصلى القرآن وحفظ أبيه

فماتا             التكرور، ثم المغرب ثم القاهأرة أبيه ماع وثلثين اثنتين سنة في ودأخل
 . وثلثين     ست سنة قبل بها

جماعة                بن الله سعد بن إبراهأيم بن ماحمد بن العزيز عبد بن عمر بن الله عبد
الكناني              العز بن السراج بن الجمال صخر بن حازم بن جماعة بن علي بن

 . ولد          جماعة بابن كسلفه ويعرف سارة أخو الشافعي القاهأري الصل الحموي
عبد           ابن البرهأانين على وسمع بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة الستين بعد

طلحة            وأبي القدسي حاماد بن وماحمد والتنوخي جماعة بن ماحمد بن الرحمن
له            وأجاز الكردأي الحسن به أخبرنا الصفار جزء عليه سمعه وماما الحراري

السبكي           البقاء وأبو والسنائي الذرعي زينب وعمته السراج وأبوه العز جده
القاري            وابن الزبداني قاضي وابن والسوقي عمر أبي ابن والصلح أمايلة وابن
  . في         ماات ًا خير وكان الفضلء مانه سمع وحدث وآخرون، الصامات والمحب

. الله     رحمه أربعين سنة المحرم
  . مان             كان المكي العمري ماسعودأ بن عمر بن الله عبد بن عمر بن الله عبد

.     .     . ماكة    في الفاسي قاله ًا ظن ًا ثلث سنة ماات بالعمرة المعروفين القوادأ أعيان
الولي               الفقيه جعمان بن عمر بن ماحمد بن الله عبد بن عمر بن الله عبد

في             عجيل بن ماوسى بن أحمد الفقيه قرية ببلدأه توفي الدين عفيف العالم
وتسعين            سبع سنة في ماولده وكان وتسعين إحدى سنة الثاني ربيع آخر
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الجزري            ابن عن وأخذ ببلدأه وتفقه والوفاة المولد في التاء بتقديم وسبعمائة
كتب            الله رحمه مانزله إلى والماراء الملوك يزوره الوجودأ بركة بأخرة وصار

. اليمن       مان الدوالي ماوسى الجمال بذلك إلي
أحمد             بالشهاب تفقه الملحاني الشمري ماحمد أبو عثمان بن عمر بن الله عبد

قبل             وتوفي بعدن، مادة أقام ثم بتعز القضاء وولي الناشري بكر أبي بن
. بيزيد      الناشريين ماقابر عند وقبره العشرين

أبي              السراج بن المعالي أبو الجمال مابارك بن علي بن عمر بن الله عبد
السعودأي          الصوفي الزهأري القاهأري الصل الهندي الحسن أبي بن حفص

      . ثمان     سنة المحرم تاسع في ولد خفيفة ولم بمهملة بالحلوي ويعرف
البارين            في زاوية له بنيت ًا ماعتقد ًا صالح أبيه جد وكان وسبعمائة وعشرين

بحيث            الحديث لطلبة ًا ماجمع فكانت أولدأه بها فسكن الزهأر جاماع مان بالقرب
يعتني              مان له يكن لم ولكن يحصى ل ماا فيها ماعهم الترجمة صاحب سمع

له               شيخ وأقدم سماعاته أصول مان عليه يقرأ كان ماا أكثر ولذا له أثبات بكتابة
ابن             عن يروي مان خاتمة المصري بن يوسف بن يحيى زكريا أبو بالسماع
مان           الثاني النصف مانه سمعه وماما بالجازة وغيرهأما رواح وابن الجميزي

والشهب           غالي وابن الفارقي البدر عبى وسمع المزني رواية الشافعي سنن
بكر             أبي بن وأحمد الحلبي عمر بن ماحمد بن وأحمد والمستولي كشتغدي ابن

اليوبي           إسماعيل بن ماحمد الدين وناصر الخيمي علي بن وإبراهأيم الزبيري
وأبي           لولو بن إسحاق بن إبراهأيم بن وعلي والميدوماي البهنسي والقطب
والبهاء           التزمانتي الصمد عبد بن ماحمد بن إبراهأيم والكمال الدلصي الفتوح

والزين            الدماياطي الشرف بن وأحمد حموية بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد
وعبد            القلنسي الحرم وأبي الصرفيني المحسن عبد بن ماحمد التاج بن أحمد

العطار             الرشيد بن الله هأبة بن وأحمد الحوافر أبي بن عثمان بن الوهأاب
ماقبل             بن الله وعبد ماحمد التقي وأخيه الصيرفي أحمد بن الرحمن عبد والتاج
وهأو            الصهناجي علي ابنة وعائشة الرحبي قاسم بن بكر أبي والزين البعلي

والشهاب            الرضي بن بكر أبو له وأجاز ًا وشيوخ ًا سماع ماكثر القاهأرة ماسند
والذهأبي           والبرزالي المزي والحفاظ الكمال ابنة وزينب الجزري علي بن أحمد
ًا             ساكن ًا خير ًا صين ًا شيخ ماعجمه في شيخنا قال كما وكان ًا؛ جد بالكثير وحدث
فصعدنا              ًا يوما مارض أنه حتى يضجر ول ينعس ول يمل ل السماع على ًا صبور

في             فمر المسند مان عليه فقرأت القراءة في لنا فأذن لعيادأته غرفته إلى
القراءة             حال في عليه يدي فوضعت جبريل رقية في سعيد أبي حديث الحال

أنبائه              في قال الثاني؛ الميعادأ في إلينا نزل حتى شفي أنه فاتفق رقيته ونويت
أصغى             ول ًا أدأاء أحسن شيوخنا مان الرواية شيوخ في يكن لم الجملة وفي

ظهيرة              ابن الحفاظ مان عنه وروى شيخنا عنه أكثر مان أحد وهأو مانه للحديث
أو            آخرهأم مان كان خلق عنه وحدثنا الئمة مان وغيرهأم والقفهسي والفاسي

 . ماات         عقودأه في المقريزي وذكره الشاوي؛ الشهاب بالسماع خاتمهم هأو
. وإيانا             الله رحمه زاويته في جده عند ودأفن سبع سنة صفر في بالقاهأرة

السراج               بن العفيف إدأريس بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن عمر بن الله عبد
. أصغر        وهأذا ماحمد أخو المكي الحجبي الشيبي العبدري

 
النصاري             يوسف بن علي بن ماحمد المحب بن عمر السراج بن الله عبد
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.         . المراغي  الفتح وأبي الكازروني الجمال على سمع مامن المدني الزرندي
أبو                العفيف فهد بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد بن عمر بن الله عبد

ويعرف           سلماة بن النور سبط المكي الهاشمي النجم صاحبنا ابن السيادأة
.            . رجبها   في بها وماات أربعين سنة الخر ربيع في بمكة ولد فهد بابن كسلفه

            . سنة   صفر في بها وماات وستين ثلث سنة شوال في بمكة ولد أخوه الله عبد
.   . أبوهأما  ذكرهأما وستين ست

    . إلى           ماكة مان خرج العرابي إبراهأيم بن ماسعودأ بن ماحمد بن عمر بن الله عبد
. وخمسين        خمس سنة الخر ربيع في اليمن بلدأ

     . ست        سنة صفر في ماات اليمني الدمالوي ماحمد بن عمر بن الله عبد
.    . فهد    ابن أرخه بها ودأفن بجدة وخمسين

المستحسنة           والدأاب الحسنة الخلق ذو اليماني الهأدل عمر بن الله عبد
قدم             على وكان ًا شيخ ونصبه الطريق في به وانتفع العراقي الله عبد صحب

بآدأاب            والتأدأب وغيره مالبسه في القتصادأ ماع يعينه ماال ترك مان حسن
.       . الله     رحمه وستين ست سنة ماات المرضية طريقتهم على والمشي الصوفية

. اليمن    صلحاء صاحب ذكره
ًا             خير ًا صالح كان المدني ثقيلة واو بينهما بمثناتين التواتي عمر بن الله عبد

        . خطيب    ابن ذكره سبع، سنة القاهأرة في ماات والخير الزهأد آثار عليه
       : بالمدينة      أقام والصلح الخير أهأل مان كان أنبائه في شيخنا قال وكذا الناصرية

. بالقاهأرة          مانيته فكانت والشام ماصر إلى يتردأدأ وكان بها ًا ماجاور
قدم             الشافعي القاهأرة نزيل الكردأي الجمال الله عبد بن عيسى بن الله عبد

القراءات          في المرجوشي الجلل وتلميذهأما ًا وجعفر أسد ابن فلزم القاهأرة
عن              أخذ وكذا النجار عمر على ًا جمع ثم ًا أفرادأ بالعشر وتل وحج فيها، وبرع
      . جاز      وقد وثمانين ثلث سنة ماات الخلق حادأ وكان وأقرأ القباقبي الشهاب

الربعين.
لها             يقال لقبيلة نسبة البرنوسي الطاغي الجمال أحمد بن فارس بن الله عبد

فاس  -         أعمال مان وتلزة الفوقانية والمثناة المنقوطة بالزاي التازي البرانسة
النور-               عن أكثر بل وغيره الغرز بن البدر عن وأخذ واشتغل ماصر قدم مامن

عليه            قرأ وأنه المفنن بالفاضل البقاعي ووصفه وغيره الفقه في التنسي بن
     . بها       فأقام لمكة وتحول وتميز انتهى وسبعين ست سنة في المناسبات في

بتلك             ًا قاضي به فاستقر جبر بني عظّيم زامال بن أجودأ ماع وتوجه ًا يسير
ماعه             غضونها في قدم ربما كان سنة عشرة خمس نحو عندهأم وأقام النواحي

فأدأركته             عنه وتخلف ماعه قدم وتسعين ثلث سنة ماوسم في كان فلما للحج
وترك            وتسعين أربع سنة المحرم في بيسير الحج انفصال بعد بمكة مانيته

كان             مامن فارس وأبوه المختصر، شرح أنه قيل بل ًا خير فاضلً وكان ًا، ولد
وستين            تسع سنة بمصر وماات القراءات جودأ بل كبير وصلح بخير يذكر

. الله  رحمهما
.     . بمكة          علي سمع مامن المكي حمام بن ماحمد بن الفتح أبي بن الله عبد
أماه              لكون البقري بابن ويعرف الكتبة أحد الدين ماجد الدين فتح بن الله عبد

.        . الكنى     في النجا أبي ولده في يأتي البقري ابن الدين تاج تزوجها
.    . ماني      سمع مامن الفهدي الزنجي فرج بن الله عبد
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ابن               التاج بن السيد بن الماين إبراهأيم بن ماوسى بن الفرج أبي بن الله عبد
السطبلت           أبوه ولي بل وجده والده الخاص ناظر المصري القبطي السعد

   . سبع           سنة ولد ماوسى الدين تاج ابن له فيقال الدين تاج بجده ويعرف ًا أيض
البخاري            في المجد أبي ابن على فسمع بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين

على            التدريب مان البيوع إلى وبحث الحاجب ابن على للسبع القرآن وتل
في           عليه بحث وكذا التفتازاني النظّام على التلخيص وبعض البلقيني ماؤلفه

وحمل           وصارع النشاب ورماى الرماح فلعب الفنون في ودأخل ًا أيض النحو
ثم              تركه الشيء ذلك في يتمهر أن قارب إذا بحيث يمل كان ولكن المقايرات

والخزانة          السلطانية السطبلت ونظّر الخاص استيفاء وولي غيره، على أقبل
إلى             وتردأدأ دأونها فما حلب إلى وسافر القرن قبل أولها ًا مارار وحج الكبرى؛

سريع           المرارة حادأ جنسه لبناء ًا مابعد السلم صحيح وكان ودأماياط؛ إسكندرية
والمذاكرة          الخط جيد المنادأماة لطيف المحاضرة حسن النادأرة حلو الجواب

رشقة             بعبارة المعاني مان نفسه في ماا ويظّهر ًء ذكا يتوقد الناس وأيام بالشعر
في             نفسه يدخل ل عندهأم حسنة واسطة إقعادأه بعد حتى الكابر عند ًا ماعظّم
فهو              النشاء حضور في وأماا كف وإل تكلم للخير ًا ماساغ وجد أن أحد ماساءة

ماا              انه ماحاسنه ومان ومازحه وشتمه كلماه مان أحد يسلم أن قل النادأرة سريع
يذكر               ولكنه الرقيق مان يملكه ماا جميع فيه ويعتق إل قط النحر يوم عليه مار

ذا           ونصرانية الم شريفة بامارأتين ًا ماتزوج وكونه الجميلة الوصاف هأذه ماع
في             وأقعد تكسح وقد أعلم فالله وذاع شاع بحيث بالبنة أخلق وماكارم ماروءة

الباسط             عبد الزيني الجيش ناظر بيت إلى يحمل فكان وثلثين أربع سنة حدودأ
حتى            ودأعابته روحه لخفة له بطلبهم ونحوهأا النزهأة وإلى العيان مان وغيره

مارتباته           في سعى ماات لما إليه المشار بالزيني ولختصاصه نواردأه تسمع
كونه              في البارزي بن الكمال ولم له فوته على تأسف بموته الظّاهأر علم فلما

المرتبات             هأذه تكون كيف ونفيته ضربته به ذكرتني لو وقال به يذكره لم
        . جمادأى      سادأس يوماه أو الحد ليلة في ماات قال كما أو الباسط عبد لمسخرة

في             البقاعي عنه كتب وقد النصر باب خارج ودأفن وأربعين أربع سنة الخرة
 : ًا    ماوالي قوله أربعين سنة

قلـبـي وسط في الرشا لحظ نبال
ماـرق

الزردأ سودأ ماا السمر ماا البيض ماا
 والزرق

في لهجته ماململ أصغر عاشقك
الطـرق

وعـينـين أحمر وخد أخضر عذار
زرق

. عنه           الله عفا روح وخفة ماروءة مانه وبلوت فقال المقريزي وذكره
.    . يأتي        مااجد هأو الملك سناء بن الفضائل أبي بن الله عبد

  . سنة            ماات الندلسي جزي بن ماحمد بن أحمد بن القسم أبي بن الله عبد
عشر.

     . عن        الفارض ابن تائية يروي القاهأري الصل الدشتي الجمال كزل بن الله عبد
ًا           سماع الساقي بكتمر بابن المعروف قرطاي بن علي بن أحمد الشهاب

. عنه        فكتب السبعين بعيد فهد بن العز ولقيه
.       . وتسعين    إحدى سنة صفر في قتل كنيفش بن الله عبد

   . في            بمكة ماات لماه البوني أحمد أخو شكوان بن حسن بن مابارك بن الله عبد
.    . فهد    ابن أرخه وستين اثنتين سنة رجب
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عفيف               الوهأاب عبد بن بكر أبي بن أحمد ابن إبراهأيم بن ماحمد بن الله عبد
أماهما           الماضي الول عبد شقيق الحنفي المكي المرشدي الجمال بن الدين

          . وثمانمائة  وعشرين اثنتين سنة العشاء بعد عرفة ليلة في ولد لبيهما حبشية
في           الجزري ابن على وسمع واشتغل والقدوري القرآن فحفظ ونشأ بمكة

أحمد،           الماام ماسند ختم في الحمد المصعد تصنيفه وعشرين ثمان سنة
بن              حمزة بن ماحمد وكذا حج حين العراقي الولي ماولده سنة في له وأجاز

فقير            وتسعين سبع سنة الن وهأو أقربائه مان ًا كثير وورث وغيرهأما العبادأي
مانجمع.

أخذ               مان أحد وهأو باسمه فسمي قبله توفي أظنه قبله للذي أخ آخر الله عبد
عشرة          أربع بسنة المؤرخ المراكشي ماوسى وابن رضوان الزيني باستدعاء

وثمانمائة. 
ماحمد               أبو الجمال نصر بن إدأريس بن ماحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن الله عبد

     . وحفظ     وسبعمائة أربعين سنة ولد ونزيلها حلب قاضي المالكي النحريري
في           حلب وقدم وفضل؛ وماصر بالقاهأرة واشتغل الفرعي الحاجب ابن ماختصر

وغيرهأا             مااجه ابن سنن العجمي بن الظّهير مان بها وسمع وستين تسع سنة
الكثير              سمع قد كان بل وغيره النفي حسن بن ماحمد الشمس مان سمع وكذا

وثمانين             سبع سنة به استقل ثم بحلب الحكم في وناب الفخر أصحاب مان
في             المرسوم وردأ ثم سيرته فحمدت رشيد بن الرحمن عبد الزين عن ًا عوض

الناصري           كائنة بسبب بإماساكه برقوق الظّاهأر مان وتسعين أربع سنة أوائل
ثم              تبريز إلى مانها توجه ثم مادة بها فأقام بغدادأ ودأخل فاختفى بذلك فأحس

والحديث          بالعلم والشغال للشتغال ًا ماديم وأقام صاحبه فأكرماه الحصن إلى
عليه             وسمع بها فحدث صفرهأا في حلب إلى فوصل وثمانمائة ست سنة إلى
فحج              ست سنة إلى دأماشق إلى توجه ثم ًا أياما بها وأقام الناصرية خطيب ابن

ثاني             الجمعة يوم بكرة في ماات بسرماين كان فلما الحصن ًا قاصد رجع ثم
الحلبيين             أعيان مان وكان الناصرية خطيب ابن قال سبع، سنة الول ربيع عشر

ظرف           ماع والتصوف والتاريخ الفقه مان ًا كثير يستحضر ًا فقيه فاضلً ًا إمااما
         . حديثية    فوائد ذهأنه على كانت إنبائه في شيخنا وقال وأهأله العلم في وماحبة
بخط          وقرأت قال ماذاكرتهم وتعجبه والشافعية الفقهاء يحب وكان وفقهية

مانسوبين            فرعين عن الجلل بن الدين نور سأل أنه بحلب المحدث البرهأان
فسألت           قال ماالك ماذهأب في يكونا أن وأنكر يستحضرهأما فلم للمالكية

. الفرعي         الحاجب ابن مان يخرجا أنهما وذكر فاستحضرهأما الجمال
الشافعي            القاهأري الرشيدي الجمال لجين بن إبراهأيم بن ماحمد بن الله عبد

    . وثلثين       سبع سنة ولد المذكورين وأحمد ماحمد ووالد الرحمن عبد أخو
على            وأسمع الحلبي عمر بن ماحمد بن أحمد الشهاب على وأحضر وسبعمائة

له           وأجاز وآخرين، الدلصي الفتوح وأبي جماعة بن والعز والميدوماي اليوبي
ماحمد           بن أحمد في ذكر مان وسائر العسقلني وماظّفر والقطرواني القلنسي

وقراءة            الطلب في ًا ماحب ًا خير وكان وغيرهأم؛ المحسن عبد بن أحمد بن
وأثبت          الكثير فأسمعهما بولديه واعتنى البخاري قراءة لزم بحيث الحديث

مان             جملة بخطه كتب بل المحدثين مان الله شاء مان وخط بخطه ماسموعهما
بعض            على بقراءته شيخنا وسمع ماجامايع عدة في لهما أسمعها التي الجزاء

وكان             عنه لقيناه مامن وغيرهأما وولده هأو وحدثنا مانه شيخنا سمع بل الشيوخ
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        . وذكره    سبع سنة رجب عشري رابع في ماات حسين أماير جاماع خطيب
. عقودأه   في المقريزي

ابن                 ماحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد
العز              بن البدر بن الشراف نقيب العفيف السيد الله عبد بن ماحمد بن علي

أبي               بن الحسن أبي بن العباس أبي بن المجد أبي بن الشهاب بن جعفر أبي
    . الخر      ربيع في ولد الشافعي الحلبي الجعفري السحاقي الحسيني المجد

الساعي           الشهاب على القرآن فقرأ بها ونشأ بحلب وثمانمائة عشر سنة
بل            العربية في سلماة بن البدر دأروس وحضر الفرعي المنهاج وحفظ وغيره

حجي،            بن والشهاب الهادأي عبد ابنة عائشة له وأجازت البخاري؛ عليه قرأ
له             ودأين وفضل علم بيت مان وكان كأسلفه أبيه بعد الشراف نقابة وولي

 : قوله           فأنشدني مافلوج وهأو بحلب بمنزله لقيته أبويه، جهة مان شرف
عـرضـي يوم تكفـل أنلرجـو إنـي الله رسول يا

 وفرضي لي النوافل كنت إذاحـسـاب بل الجنان بإدأخالي
ًالـلـبـرايا المؤمال أنت وهأا ببـعـض أولى بعضنا فحق

 : قال   ولو قيل
 عرض يوم العميمة شفاعتكيرجـو الله رسول يا عبيدك

سبق              وقد الوزن في اختلله ماع الوافر بحر مان قاله ماا فإن أحسن لكان
 .    . ساعتين      بعد ماات لنحوه ترجمته في كما جده الناظم

بن              ماحمد أبو الجمال دأاودأ بن إسماعيل بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد
أحمد            أخو الحنفي الحسيني القاهأري الفدا أب المجد بن الشهاب بن الشمس

في          المذكورين ماحمد والصدر ماحمد والتقي اللطيف وعبد الرحمن وعبد
    . وسبعمائة       التسعين قبيل ولد الروماي بابن كأبيه ويعرف كبيرهأم وهأو ماحالهم

والفرائض          والعربية بالفقه واشتغل وكتبا القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة
الفقه           عنه أخذ السعودأي أحمد بن ماحمد كالشمس جماعة على وغيرهأا

والوصايا          والحساب الفرائض عنه أخذ العامالي شاور بن أحمد والشهاب
وبرع            عقيل لبن وشرحها ماالك ابن ألفية عليه قرأ البشيطي سليمان والصدر

وثمانين             ثمان سنة القعدة ذي في عدالته وثبتت ًا جد وعظّموه كلهم له وأذنوا
واحد           غير بذلك عليه وشهد الطرابلسي الشمس حينئذ الحنفية قاضي على

إسماعيل          والمجد والمطرز الشيخة وابن المادي على وسمع العيان، مان
رأس           على ًا قديم القضاء في وناب آخرين، في الرشيدي والجمال الحنفي
عنه            أعرض ثم بعده فمن الملطي ماوسى بن يوسف الجمال عن القرن

وكذا            طائل على يحصل ولم ففعل بالترك حاله لتضعضع بالعودأ عليه فأشير
وحدث             الظّاهأر بجاماع التدريس إل عنها رغب ثم أمااكن عدة في ًا قديم دأرس

مان            الفضيلة قديم أصيلً وكان أشياء؛ عليه قرأت الفضلء مانه سمع بأخرة
وفاقته            وخمودأه كبره بعد إل نلقه لم لكن نوابهم وماتقدماي ماذهأبه أعيان

.          . الله  رحمه المائة قارب وقد وستين إحدى سنة ماات نهوضه وضعف
عبد                  بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد

الطيب               الجمال بن ماحمد أبو العفيف الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر بن الله
    . وعشرين       اثنتين سنة ولد أبوه التي الشافعي اليماني الناشري الشهاب بن
قريبه          على للسبع وتل والحاوي النحو وألفية الشاطبية وحفظ وثمانمائة

. أبوه      التي الشافعي اليماني الناشري عثمان
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والحاوي          النحو وألفية الشاطبية وحفظ وثمانمائة وعشرين اثنتين سنة ولد
على             النحو وفي آخرين في فيها انتفع وبه عثمان قريبه على للسبع وتل

والروضة            والمنهاج التنبيه عليه وسمع الحاوي عليه فقرأ والده لزم ثم جماعة
ثم             أسن حين عنه بالماور ًا قائم كان بل عنه وناب الفتاوى إيضاح وتصنيفه

عمر              للتقي الوقف سنين بعد طاهأر ابن على عنه أخرج لكن ماوته بعد استقل
اثنتين             سنة الول ربيع في ماات حتى خاصة القضاء على واستمر وغيره الفتى

. الله   رحمه وثمانين
وهأو               الناشري العفيف له بيض بكر أبي بن أحمد بن ماحمد الطيب بن الله عبد

. ًا    قوي ًا ظن قبله الذي
ابن               عطية بن أحمد بن ظهيرة بن أحمد بن ماحمد الفضل أبي بن الله عبد

         . والشمس  الجزري ابن مان وسمع بها ونشأ بمكة ولد القرشي ظهيرة
والزين            الهادأي عبد ابن ابنة له وأجاز وغيرهأم، والشاماي سلماة وابن البرمااوي

        . التي    أوائل أو ثلثين سنة أواخر في وماات وآخرون الكويك وابن المراغي
. الله    رحمه بمكة بعدهأا

الرحمن             عبد بن أحمد بن ماحمد المقدس بيت الشهير الشيخ بن الله عبد
    . حلب       وقدم قليل اشتغل بالقرماي ويعرف التركستاني عمر بن عثمان ويقال

نفسه               فخنق ماحنة له جرت أنه ويقال خلص ثم اللنكية ماع وأسر بغدادأ دأخل ثم
في              شيخنا قاله ست سنة أواخر في وذلك الناس بين استفيض ماا على بسببها

أنبائه.
النصاري               المعطى عبد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد

لجده            نسبة الصفى بابن هأما أبو ويعرف ماحمد القطب أخو المكي الخزرجي
. الطبري   الصفي لماه

سنة               أوائل في توفي وبها إليها رجع ثم لمكة عادأ ثم سنين اليمن وسكن سمع
.     . ماكة       في القاسي قاله ًا ظن جازهأا أو الخمسين بلغ وقد ثلث

التقى-                 قداماة بن ماحمد بن أحمد بن الله عبيد بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد
   . على         أسمع مامن الله عبيد بابن ويعرف الصالحي ثم المقدسي ماحمد أبو

وزينب            الجزري وشهاب الرضي بن بكر وأبي الكحال نعمة بن وأيوب الحجار
آخرين            في الحراني يوسف بن وماحمد الرحمن عبد ابنة وحبيبة الكمال ابنة

حسن             ًا شيخ كان ماعجمه في وقال شيخنا عنه وأكثر الفضلء مانه سمع وحدث
    . العظّمى       الكائنة بعد ماات عقودأه في المقريزي وذكره القاماة، طويل الهيئة

. الله    رحمه ثلث سنة
 

أبي-                بن الشمس بن ماحمد أبو الجمال عثمان بن احمد بن ماحمد بن الله عبد
أبوه  -     -     المذكور الشافعي المدني التستري له قيل وربما الششتري العباس

         . بخطه   قرأته كما ًا ظن وسبعمائة وسبعين خمس سنة ولد قبلها المائة في
ًا             خير وكان لي، أجاز وحدث الصحيح بعض صديق ابن علي وسمع بعدهأا؛ وقيل

الحكم            أماين كان ثقته ولوفور النبوي بالمسجد القاماة مالزم الخط جيد فاضلً
بالقرب.           بمقبرتهم ودأفن ستين، سنة الولى جمادأى ماستهل في ماات بالمدينة

. الله       رحمه البقيع مان إبراهأيم سيدنا مان
بن                الجمال بن العفيف الله عبد بن الفضل أبي بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد

والتي           الماضي أحمد أخو الحنفي المكي الصل الحراري الكمال بن الشهاب
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. بمكة.     ماني سمع مامن أبوهأما
أبو                العفيف بكر أبي بن الرحمن عبد بن قاسم بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد

  . على          سمع المكي الحرازي العمري الشهاب بن اليمن أبي التقي بن ماحمد
والموفق          المالكي وخليل القسطلني الزين وابن جماعة بن والعز والده

ابن            له وأجاز فاطمة؛ الحسن أم عمته على بنفسه وقرأ وغيرهأم الحنبلي
وست          والصلح أمايلة وابن بشارة وابن والماكسيني والبياني وزغلش الجوخي

وأخوه           الفاسي مانه سمع وحدث المطالعة، مان وأكثر واشتغل وخلق العرب
      . ست       سنة القعدة ذي في وماات الحجاز بلدأ مان بلية وغيرهأما اللطيف عبد

   . في         الفاسي ذكره السبعين عشر أثناء في وهأو بالمعلة ودأفن بمكة عشرة
بضع              وله وماات الفقه في وتنبه بالعلم عنى أنه إنبائه في شيخنا وقال ماكة،

. سنة  وستون
عبد               أبي بن العفيف المعطي عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد

      . وتسعين      أربع سنة شعبان في ولديها المكي النصاري العباس أبي بن الله
بن           وعلى الطبريين والزين اليمن وأبي المراغي الزين مان وسمع وسبعمائة

التنوخي             بعدهأا وماا ماولده سنة في له وأجاز وآخرين، المعطي عبد بن ماسعودأ
 . ماات            وطائفة المجد أبي وابن الذهأبي بن هأريرة وأبو العلئي بن الخير وأبو

     . في       فهد بن النجم ذكره بالمعلة ودأفن وأربعين اثنتين سنة رماضان في
ماعجمه.

الصالحي              المقدسي الدين تقي أحمد بن يوسف بن أحمد بن ماحمد بن اله عبد
         . مان   وسمع وسبعمائة وسبعين ست سنة شوال في ولد الحاج بابن ويعرف

بن              أحمد بن وماحمد الذهأبي بن إسماعيل بن أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبي
عنها            كلهم الكمال أبيه ماوافقات البالسي حفص وأبي غشم ابن الحميد عبد

الشرايحي           بن الجمال على سمع وكذا وأجازه للخرين ًا وحضور للول ًا سماع
.     . وأربعين      إحدى سنة ماات مافلح ابن عند التوقيع وكتب وحدث

ويعرف              ماكة نزيل الناسخ الصالحي بكر أبو التقي أحمد بن ماحمد بن الله عبد
.    . الكنى  في يأتي الرفا بابن

التي            اليماني الكندي الحضرماي أحمد بن ماحمد الجمال الخواجا بن الله عبد
     . سنة.        الثاني ربيع في ماات وماعارفه أصحابه على وجور هأمة صاحب كان أبوه

.        . البخانقي  أحمد بن ماحمد بن الله عبد وستين أربع
     . أحمد        جده فيمن ًا قريب ماضى المدني الششتري أحمد بن ماحمد بن الله عبد

. عثمان  بن
القلقشندي            التقي الحسن بن علي بن إسماعيل بن ماحمد بن الله عبد

. الكنى.      مان بكر أبي في المقدسي
. الشافعي           الغمري القاهأري ثم الدواخلي إسماعيل بن ماحمد بن الله عبد

ويذكر           ًا أياما الغمري بجاماع وخطب اشتغل وربما بالقاهأرة ماني سمع مامن
. القائد            المكي الشبيكي بركوت بن ماحمد بن الله عبد والتفاتن النميمة بمحبة

.    . فهد        ابن أرخه بمكة وأربعين سبع سنة الول ربيع في ماات
الهيثمي               الجمال صلح بن عمر بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن الله عبد

أبي             بن علي الحسن أبي الحافظ أخي وابن العزيز عبد أخو الشافعي القاهأري
            . مان  الول البياني عند الخاماسة في وأحضر بعدهأا أو ستين سنة ولد التي بكر

         . ظهيرة  بن والشهاب والنشاوري جماعة بن العز له وأجاز الصقلي فوائد
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مامن.            بل والسنباطي فهد كابن أصحابنا مان الفضلء مانه سمع وحدث وغيرهأم
الحياء           وفي البي الموفق شيخنا وماعه الحافظ المراكشي ماوسى ابن قبلهم
حسن           ًا ساكن ًا دأين ًا خير بالصحراء الظّاهأرية بالتربة الصوفية أحد وكان جماعة،

       . وأربعين    إحدى سنة الولى جمادأى في ماات والشيبة الشكل نير السمت
استدعاء             في لي أجاز وقال ماعجمه في شيخنا ذكره وقد الله، رحمه بالقاهأرة

. ماحمد  ابني
 

الزهأري              ثم الظّاهأري الجمال الرحمن عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن الله عبد
      . وثمانمائة     وثلثين سبع سنة ًا تقريب ولد بالظّاهأري ويعرف ماكة نزيل الشافعي

القاهأرة            إلى تحول ثم بها ونشأ العباسية مان بالقرب الشرقية مان بالظّاهأرية
زكريا            الزيني ولزم المنهاج في وقرأ الزهأر إماام خدماة فلزم الخمسين بعد

ولده           ولدي بتعليم البرقي ابن لبيت وتوصل الطلبة وزاحم الضرير والطنتدائي
التي           الحجاز بدرب المنقطعين شقادأف ماع التوجه في يصرفه كبيرهأم وصار

ماع             يسافر فكان التحصيل على وأقبل دأونها، فما للعقبة الخاص ناظر جهة مان
ويخدم          ماعه ونحوهأا وماتاجرهأم ودأائعهم استصحاب في الناس ويأتمنه الصر
وتزايد             لهألها يرسله ماا وحمل القاهأرة مان إليه يحتاج ماا بشراء ماكة قاضي

رأى            لما ولكنه بالقضاء زكريا تولى حين سيما دأائرته فاتسعت به اختصاصه
ماكة            قطن عنه مانهم الله شاء مان واختصاص جماعته في والختلل الختلف

ذلك            ونحو ويعارض ويعامال القاضي بجاه يتجر وصار وثمانين ثمان سنة مان
وصار           القاضي جماعة على الترسيم حين خوفه وتزايد الستكثار طرق مان

ماما               ذلك نحو أو اليتاماى أماوال ماعه أن قوله مان يكثر وكان سيما يترقب ًا خائف
النبوية               المدينة إلى تحول أنه ثم حقيقته، على هأو أو الكثرة نفسه عن به يبعد

مان            لمكة تردأدأه ابتداء وكان كعادأته ويضارب يعامال وصار حديقة بها واشترى
للدنيا               به أو مانه يتوصل مان ماع إل بمكان اليبس في وهأو وستين، أربع سنة

. الشأن  الخسيسة
.     . بالمدينة        ماني سمع مامن المادأح المدني بيان بن ماحمد بن الله عبد

   . في           بمكة ماات القائد المكي العمري ماحمد بن جسار بن ماحمد بن الله عبد
.    . فهد      ابن أرخه وستين إحدى سنة الحجة ذي مانتصف

الجمال               إبراهأيم بن راجح بن ماوسى بن راجح بن جمعة بن ماحمد بن الله عبد
        . هأكذا   ماعجمه في فهد بن عمر النجم ذكره الدماشقي الشاغوري البصروي

أو           الخصاصي الجمال حسن بن ماحمد بن الله عبد بالفضل ووصفه
       . بن   والشمس الماام النور عن القراءات أخذ الشافعي القاهأري الخصوصي

. السكندري       الشهاب عن الجمع وبعض وجعفر الحصري
القاهأري            ثم الكوراني الجمال إبراهأيم بن خضر بن ماحمد بن الله عبد

        . أن   وقال ًا تقريب وثمانمائة عشرة ثماني سنة ولد بالكوراني ويعرف الشافعي
الحلل           تلميذ المارينوسي عمر الدين ناصر على بالجزيرة كان اشتغاله أول

ببر              هأو وتخلف رجوعه اقتضى ماا الشيخ على فوردأ الروم إلى ماعه سافر وأنه
الشريف            وحاشية المطالع مان كلً عنه أخذ حتى حميد الدين غياث صافلزم

كالعلء          وغيره باكير عن فأخذ القاهأرة إلى وسافر المفتاح، وشرحي
الكشاف           في الشرواني الشمس لزم ثم الحاوي في عليه قرأ القلقشندي

ونوره           ماات حتى عنه ينفك ولم والنقليات، العقليات مان وغيرهأما والمواقف
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مادينة             في نظّير له ليس وأنه ماثله أين يقول كان بحيث بفضيلته الشيخ
الطلبة               عنه فأخذ هأذا نحو أو ذهأنه سيلن في ول علمه غزارة في ل سمرقند

واختص         والعربية والمنطق والبيان والمعاني الدين وأصول كالتفسير ًا فنون
سمع           وكذا الجمالية في نزله بحيث دأروسه يحضر وكان السفطي بالولوي

خمس             سنة صفر في بردأس بن والعلء الطحان وابن الصاحبة ناظر ابن على
الكامالية؛           إماام وصحب ًا كثير إليه وتردأدأ البغدادأي والبدر شيخنا وعلى وأربعين
يسلك            ولم العبادأي بعد السعداء سعيد ماشيخة ولي ثم الجهات في وتنزل

الجيوش            أماير سوق مان بالقرب مانزله مان يمشي كان بل الشيوخ ماسالك
ماع            الشطرنج لعب لجل الزهأر جاماع مان بالقرب العيني البدر بيت إلى

بعض              فاتته وربما يقبح ماا حقه في غيره ومان مانه ويبدو قاوان صهر جماعة
ماوت             بعد بالمنصورية التفسير دأرس وكذا يليق، ل ماما ذلك غير إلى الصلوات

قرأ               وكذا البتداء في عليه قرأ مامن النجم وكان ولده عن نيابة حجي بن النجم
ركب              في ماعه وحج به عرف حتى إليه السعي ولزم مازهأر بن الزين عليه

فهو              وبالجملة شرحه، في خير ل ماا هأناك قاسم ابن وبين بينه ووقع الرجبية
في             والرغبة الكسل عليه والغالب ونحوه بالفقه له عهد ول الفنون في ماتميز

رحمه.            السعيدية تربة في ودأفن وتسعين أربع سنة شعبان في ماات المزاح
. وإيانا  الله

 
ثم            المحلي الشيشيني الجمال وحشي بن خلف بن ماحمد بن الله عبد

         . ثم   بها ونشأ بالمحلة وسبعمائة وأربعين تسع سنة ولد المزة نزيل المصري
وغيره            الكافي عبد الجوبان بن الشهاب أولدأ وأدأب فقطنها دأماشق إلى ارتحل

بن             هأريرة وأبي الخليلي يوسف بن بكر وأبي الصامات المحب مان بها وسمع
بن            ماحمد بن وأحمد الجميزي، بنت بن ماشيخة عليه سمعه وماما الذهأبي

مان           وكان وحدث آخرون، له وأجاز وجماعة البالسي حفص وأبي المهندس
.  . ماات         المزة مان القطان بتربة وينزل السطوحي ماحمد الشيخ أصحاب

الصل              الكردأي بكتوت بن بيرم بن بكتوت بن خليل بن ماحمد بن الله عبد
في            ولد أنه لي قال الحنبلي، بيرم بن الشمس والد الحسيني القاهأري

وأنه           القدوري وبعض القرآن حفظ وأنه وسبعمائة وسبعين ثمان سنة رماضان
ابنته            واستولدهأا الحكم أماين الظّريف ابن أخت ابنة تزوج وأنه بالفرائض ألم

. وستين       ست سنة ماات وأنه الن الموجودأة
الشافعي            الطرابلسي الجمال سعيد بن خليل الحاج بن ماحمد بن الله عبد

       . ولقيه    بطرابلس، ثمانمائة سنة حدودأ في ولد خليل الحاج بابن ويعرف
.          . خليل      بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد أماره مان ًا شيئ يذكر ولم البقاعي

. ماحمد             بن ماحمد بن الله عبد أبي بن الله عبد جده فيمن يأتي
ويعرف            الشافعي الحلبي ثم المعري الجمال زريق بن ماحمد بن الله عبد

القرآن.           فحفظ بها ونشأ بالمعرة وسبعمائة وسبعين خمس سنة ولد بجده
ًا             أيض بها فاشتغل حلب قدم ثم بالعلم واشتغل البارزي لبن الفقه في والتمييز

بباب             ًا ماوقع جلس ثم مادة ماعرماصين قضاء ثم مادة الدست توقيع بها وولى
وأنه            ماطولً تاريخه في وترجمه الناصرية خطيب بن العلء بها الشافعية قاضي

بلده            إلى رجع ثم ماجيدهأما ًا ناثر ًا ناظم ًا أدأيب فاضلً وكان رؤساءهأا، مادح
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سبع            سنة شعبان مانتصف في بها ماات حتى مادة قضاءهأا وولي فقطنها
 : الشحنة        بن المحب أنشده كما نظّمه ومان وعشرين

دأوا عـنـده أبتغيأشتكي جئت مان كل
 سوا الهوى في كلناشـكـيتـي يتشكى

زريق                  بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن الله عبد في عندي رأيتهما وقد
 : وقوله     غلط وهأو الصالحي الدماشقي

سـوادأه راقه مان يروقدأاج الـعـذار وليل كنت
 رماادأه عارضي في وذربالتنـائي القلب فاحترق

عمر            والد الصحراوي ثم الدماياطي الجمال سليمان بن ماحمد بن الله عبد
وأخذ.            وخمسين إحدى سنة في شيخنا على وقرأ الطبناوي ناصر صحب التي

قرأ           ومامن الطلبة وأقرأ وتميز والحساب الفرائض في الحجازي الشمس عن
.  . ماات      عليه وأثنى الدمايسي يحيى الشرف عليه

الجمال      -     -  التحتانية وسكون المهملة بفتح طيمان بن ماحمد بن الله عبد
      . وحفظ    بيسير وسبعمائة السبعين قبيل ولد الشافعي الدماشقي ثم الطيماني

له           وقف بسبب دأماشق إلى وتردأدأ وبالقاهأرة بدماشق واشتغل الصغير الحاوي
الغزي             الشرف عند الخيرة وفي الجابي بن نجم عند قدماها مارة أول فحضر

     : أكثر        تحفظّها فإنك دأرستها أنت له قال بحيث المهمات مان النقل يكثر فكان
ماقتولًفي             وماات ودأرس، أفتى وكذا المااكن، هأذه أطالع بت أنني ماع ماني
قبل             عشرة خمس سنة صفر في قاتله مان قصد بغير دأماشق الناصر حصار

   . في          شيخنا ذكره الترك زي مان ًا قريب العجم زي يلبس وكان الخمسين إكمال
وأفتى            الطلبة وصغار التحصيل فلزم فاضلً علينا قدم حجي ابن وقال إنبائه

لم              أشياء جمع في شرع أنه طبقاته في شبهة قاضي بن التقى وقال وصنف؛
الذرعي            شرح مان أشياء إليه وضم المنهاج على العزى شرح واختصر تكمل

. والشاماية     والظّاهأرية والعذراوية بالركنية ودأرس
.     . الحد        عبد في ماضى الحراني الحد عبد بن ماحمد بن الله عبد

     . الحق       عبد ابن في ماضى الحق عبد بن ماحمد بن الله عبد
بن               إبراهأيم بن الرحمن عبد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الله عبد

الجمال                الله عبد بن صخر بن حازم بن جماعة بن علي بن جماعة بن الله سعد
الشافعي           المقدسي الصل الحموي الكناني البرهأان بن الزين بن النجم بن

وتسعين           خمس سنة في المذكور النجم وابن الماضي إبراهأيم والد الخطيب
بن             الرحمن عبد بن إبراهأيم بن ماحمد نسبه ساق ولكنه شيخنا أنباء مان

   . ذي         في ولد جماعة بابن كأسلفه ويعرف زيادأة الول إبراهأيم وكأن إبراهأيم
البدر            عند القرآن فقرأ به ونشأ المقدس ببيت وسبعمائة ثمانين سنة القعدة

وألفية           المنهاج وحفظ وغيرهأما عقبة بن الله عبد والجمال الخليلي حسن
وابن          القلقشندي والشمس والده على وعرض الصلي المنهاج وبعض النحو
ًا           أيض فتفقه ثمانمائة سنة في القاهأرة إلى وارتحل بالولين، وتفقه الجزري
وكذا           الملقن ابن ماؤلفها عن ًا وسماع قراءة العجالة وأخذ البلقيني بالسراج

بن            العز عن المعقول مان وغيره الصول وأخذ وغيره البرمااوي بالشمس تفقه
حتى           الشتغال ولزم الضرير القيرواني الله عبد الجمال عن والنحو جماعة
فأكثر             وغيرهأا بالقاهأرة الحديث وسمع غيره له أذن وكذا الملقن ابن له أذن

إبراهأيم           والخطيب النصاري أحمد بن المنعم عبد الجلل ببلده شيوخه ومان
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عليهم            حضر الحنفي الخضر بن أحمد والشهاب جماعة بن الحميد عبد بن
المحب            بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد والشمس العلئي الخير وأبو ووالده

والصدر        والبلقيني والهيثمي والعراقي التنوخي وبالقاهأرة عليهما سمع
بن            ويحيى البغدادأي ماحمد بن أحمد بن الله ونصر العاقولي والغياث المناوي
بن           والشرف جماعة بن بكر أبو والشرف القدسي والشرف الرحبي يوسف

المنصفي         والشمس النسابة والبدر ماحمد الطيب أبو وأخوه الكويك
وآخرون،        السبكي ابنة وسارة والجوهأري والفرسيسي والحلوي والسويداوي

جملة               وفي المالكي مارزوق بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد الله عبد أبو له وأجاز
الشريشي          بن وماحمودأ ظهيرة بن الشهاب العلى إبراهأيم جده ذرية

باللحية           ًا ماعيد واستقر مارة غير القاهأرة وقدم مارتين وحج غيرهأما، وعشرون
بها              استقل ثم بالقصى الخطابة في فيها وناب تسع سنة في أخيه ماوت بعد
في              أماره وآل ًا مارار عنها وصرف بعدهأا أو عشرة اثنتي سنة في المااماة ماع

بعد            فيها ماعه القلقشندي الرحيم عبد الشرف إشراك إلى عشرة خمس سنة
عقب           خمسين سنة رماضان في ونظّرهأا الصلحية ماشيخة ولي ثم مانازعات

في             الحمصي بالسراج عنها صرف ثم الماضي دأاودأ بن السلم عبد العز ماوت
ماات             حتى واستمر ست، سنة رماضان في أعيد ثم وخمسين أربع سنة رجب

إلى             وحمل وستين خمس سنة القعدة ذي في لضرورة إليها توجه وقد بالرمالة
الله            عبد الشيخ بجوار أقاربه عند ماامال بمقبرة فيه فدفن المقدس بيت

كثير            السماع في ًا ماحب ًا وقور ًا بهي ًا ساكن ًا ماتواضع ثقة ًا خير وكان القرشي،
الفضيلة            في أماره أول في وهأو الدعوة بإجابة ًا ماذكور والتهجد والعبادأة التلوة

عنه              أخذ وحدث وأفتى دأرس وقد ًا تارك كان لكونه لقيناه حين مانه حالً أحسن
الرجل           ونعم الكثير عليه فقرأت المقدس ببيت ثم بالقاهأرة ولقيته الفضلء

. وإيانا    الله رحمه كان
سيف               بني مان الحضري بريك بن ماحمد بن سالم بن الرحمن عبد بن الله عبد

           . بيت  مان وهأو عشرة إحدى سنة رماضان في حضرماوت بوادأي ولد الشنوي ثم
في             وله بريك بنو لهم يقال اعتقادأ فيهم حضرماوت لهأل وعبادأة وصلح دأين
          . بمكة  ماجاورته في قدم وأنه هأكذا عقودأه في المقريزي ذكره سلوك نفسه
علي             قرأ بل وأشياء ماسلم صحيح مان قطعة عليه فسمع وثلثين تسع سنة

وجد             أنه وأخبرني السلوك كيفية في ًا شيئ له وكتبت التصوف كتب مان أشياء
ركبتيه              إلى كعبه بين ماا ذرعوا إنسان فيه قبر حضرماوت وادأي مان شنوة في

في              أودأعتها أخبار مان ذلك غير إلى ًا ذراع عشر ثلثة ساقه عظّم طول فكان
. حضرماوت      وادأي أخبار غرائب في جزء

بن               المطري خليف بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الله عبد
.      . الحنبلي    الجمال علي ماعه سمع المدني المطري المحب عم

عبد                أبي بن ماحمد الخير أبي بن الرحمن عبد بن ماحمد سرور أبي بن الله عبد
عبد            أخو المكي الفاسي الحسني الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد الله

         . وسمع   بمكة عشرة ثماني سنة القعدة ذي في ولد الماضي المالكي اللطيف
فما              عشرة تسع سنة في له وأجاز وغيرهأما، سلماة وابن الجزري ابن مان بها

.    .       . فهد  ابن أرخه بمكة أربعين سنة رماضان في ماات جماعة بعدهأا
 

بن                الجمال بن ماحمد أبو العفيف الله عبد بن القادأر عبد بن ماحمد بن الله عبد
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      . قضاء    في الربعين بمكة علي قرأ الشافعي اليماني الناشري المحيوي
. إجازة        له وكتبت أشياء علي وسمع للمنذري الحوائج

   . في          بها ماات الفاخراني المكي الهللي الكريم عبد بن ماحمد بن الله عبد
.    . فهد    ابن أرخه وثمانين خمس سنة المحرم

بن                 جعفر بن سليمان بن ماحمد بن بكر أبي بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد
الشرف               بن ماحمد أبو الجمال بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن حسين ابن يحيى

القرشي              المعين بن التاج بن ماحمد أبي البهاء بن الله عبد أبي المعين أو
ماحمد          البدر أبي عم حفيد المالكي السكندري الصل الدماامايني المخزوماي

. ورياسة             قضاء بيت مان الدماامايني بابن ويعرف التي عمر بن بكر أبي بن
المائة            مان والمسندين الدأب أئمة أحد البهاء جده على وسمع قليلً اشتغل

سنة             ثلثين على زادأت بحيث ذلك في مادته فطالت بلده قضاء وولي الثامانة؛
بذله             لكثرة لكن والدين العلم في بضاعته نقص ماع الرياسة ضخم ًا وجيه وصار

مان             ودأفع المنصب في صورته قيام في ًا كثير ماالً أفنى وقد سخائه ومازيد
مان               أمار أو إرث له يحصل ثم الدين ذلك بسبب يركبه كان أنه حتى يعارضه

فل                تسغ لم أو ساغت كانت جهة أي مان ماال بها يده تحت يحصل التي الماور
عزله             حتى عليه المغربي سرور قيام اتفق ماا وآخر ًا أيض يستدين أن يلبث

أعيد            حتى وسيلة بكل فتوسل ماتوعك وهأو القاهأرة فقدم عامار بن الشمس
لعداماه             ًا سبب ذلك كان بل تمت حتى سرور صورة إفسادأ في الحيلة ووسع

ذي             رابع في ماات ماتعلعلًحتى استمر بل بنفسه بعده القاضي ينتفع ولم
        . عنه    أخذ وقد الستين جاز وأظنه شيخنا قال وأربعين خمس سنة القعدة

والعز            الماام بن المحب عليه سمع وكذا لدنياه، بذلك ليتوسل وهأجاه البقاعي
بل             بالعلم اشتغال له مامن يكن ولم العيني قال وآخرون، قمر وابن السنباطي

عفا             ذلك مان ًا شيئ يستحقون ل الذين الظّلمة ًا خصوص ًا كثير الناس يخدم كان
. عنه  الله

في            -    له أجاز بالحرم الوقادأ المكي بلل بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد
سبع            سنة رماضان في بها وماات صديق، وابن والهيثمي العراقي خمس سنة

. فهد.    ابن أرخه وأربعين
أبي                بن الحميد عبد بن يوسف بن حسن بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد

القطب             بن البدر ماحمد وأبو الرحمن عبد أبو الجمال أو القطب رحمة الغيث
بجاماع          الزيت أماين وحفيد الماضي أحمد الولوي أخو القاهأري البهنسي

وماصر.            القاهأرة بين فيما وسبعمائة خمس سنة رجب تاسع في ولد طولون
السيرة           سمع أنه وأخبر بفوت الدارقطني سنن الخلطي المحب مان وسمع

مانه             شيء سلف كما الشعر ونظّم واشتغل نباتة بن الجمال على هأشام لبن
في              له وحصل ًا جد نفسه على التقتير كثير كان لكنه ًا ماوسر وكان أخيه؛ في

. وثلثين             خمس سنة رماضان في ماات أن إلى أخوه فحجزه عته عمره آخر
بخط             قرأت أنبائه في وقال ماحمد لبني أجاز وقال ماعجمه في شيخنا ذكره

لنفسه       البهنسي الجمال أنشدني المقريزي التقي
بالهجر ناجاك قد الخل إذا

فاصطبر
بنـصـح واغفر له وساماح
ودأاره

تذكـر ول فاقليه عادأ فإن
اسـمـه

باب عن القصد طريق وحول
 دأاره
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الصاحب            ونعم سنين صحبه وأنه نظّمه مان وبغيره بهذا المقريزي ابن وذكره
كان.

      . بن           الله عبد جده فيمن يأتي الله عبد أبي بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد
. ًا    قريب ماحمد بن ماحمد

عبد                 بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد
     . ثمان       سنة صفر في ولد الشافعي اليماني الناشري الفتوح أبو القاضي الله

شيخ            وعن أبيه عن العلم وأخذ اليمن مان السلماية بقرية وسبعمائة وخمسين
عبد             وسمع آخرين في الزوالي ماحمد بن ماوسى بن القسم أبي الشرف والده

كثرة              ماع والجاه والعمل العلم في وتقدم الخير، أبي بن الله عبد بن الرحمن
عليه            قرأ مان أن وشاع جماعة به وانتفع والضبط، الخط وجودأة المحاسن

بالفتح              وبشره وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه ذلك سبب أن ويقال انتفع
الجاماع           تدريس وولى المختصرات؛ جاماع مان لقطعة شرح وله بالعلم عليه

قال             فقد وإل فيها بالقاماة لشغفه قضائه ماع زبيد خارج الملح بقرية المنشأ
 : الفيروزابادأي  المجد

باليمن              لقيت مان أكرم يقول كان بل اليمن في الكبر القضاء بولية حقيق وهأو
الملح            قرية الشرف جفا لما ثم الترجمة صاحب ثم إسماعيل الشرف الملك

ماع             تعز حصن غربي هأزيم بن سنقر التابك بمدرسة ودأرس تعز لقضاء نقله
بالبراعة             شهرته ماع ذلك كل تعظّيمه، في تعز أهأل وبالغ عدينة جاماع خطابة
يشكو          الشرف بن الناصر إلى وكتب والمروءة والهمة والكرم والفصاحة

 : له         ماعارضته لكثرة السنبلي بهادأر بن ماحمد البدر الماير
وفروضهـا ندبها أماانة تشكووقضيضهـا بقضها العلوم إن

الشريف الشرع وأوامار
تعطلت

لنقيضـهـا دألة استكانت حتى

سنة                صفر مان الجمعة ليلة في ًا مابطون والده حياة في ماات حتى جللته على يزل ولم
عبد              بن إسماعيل القاضي عمه عند ودأفن المهجم بمدينة وخمسين ست عن عشرة أربع
يعتادأ                كان ومان ووالده وعياله أهأله حال وتغير بعده الدنيا أظلمت لقد والله أبوه وقال الله

. ترجمته              الناشري العفيف طول حياته، في يعرفهم كان مان لينكرهأم أنه حتى وماعروفه بره
الزكي                   علي بن ماحمد بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد

العزي             الدين شمس القضاة قاضي بن الدين جمال هأو الحنفي والده الحنبلي الشافعي
    . فهد           بن العز لقيه القاضي بابن ًا وحديث الواعظ بابن ًا قديم وهأو الزكي بابن سلفه ويعرف

في             والحكام الموثقين اصطلح ماحاسن عن البسام الثغر وبعض للبردأة تخميسه عليه فقرأ
 : وقوله        تأليفه مان الحكام وأصول القضية ماناهأج بيان

بالجسم العرش ذي إلى نبي
سما قد

لـه وشـق وحياه حباه
سـمـى

ماحمد                بن هأادأي بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد
الشافعي           النيريزي اليجي الحسيني القطب بن الجلل ابن القطب بن الجلل

يتزيا              كان الطاووسي قال الله عبد الجلل بن ماحمد الدين نور السيد أخي ابن
. وعشرين            سبع سنة شعبان في لي أجاز لطيفة، ماعارف وله الحمدية بزي

سبطه               عنه أخذ ماريم أماه والد الدين عفيف بن الدين علء السيد جد وهأو قلت
هأو              فيه عين استدعاء في جماعة له وأجاز وغيره والده عن هأو وأخذ المذكور

عينتهم           وسبعمائة وسبعين ثمان سنة الحجة بذي ماؤرخ وماحمد أحمد وأخواه
. ماحمودأ    بن أنس في
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الشمس               بن الجمال الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد
   . الولى        في أحضر التقي بابن ويعرف القاضي ابن القاضي الحنبلي المردأاوي

المردأاوي            الله عبد بن ماحمد بن يوسف الجمال على وخمسين سبع سنة
مانه             سمع وحدث الصوري عمر بن وعلي عمر أبي بن الصلح مان وأسمع

خمس           سنة في البي الموفق شيخنا وماعه الحافظ ماوسى كابن الفضلء
. ماعجمه.       في فهد بن التقي وذكره عشرة

بن                ماحمد بن فرحون القسم أبي بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد
الندلسي             اليعمري البدر بن الله عبد أبي المحب بن ماحمد أبو البدر فرحون
ويعرف           التي ماحمد البركات أبي الدين ناصر أخو المالكي المدني الصل

     . مان        الول ربيع في ولد وعلم وقضاء رياسة بيت مان فرحون بابن كأسلفه
ًا           وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ النبوية بالمدينة وسبعمائة وسبعين سبع سنة

مان            وغيره الطبقات صاحب علي بن إبراهأيم الوفا أبي البرهأان على واشتغل
أبي            العلم وعلى عليه وسمع المراغي الزين عن أخذ وكذا وغيرهأم أقاربه

والتنوخي             الذهأبي بن هأريرة أبو له وأجاز السقا بن أحمد ابن سليمان الربيع
بعد            المدينة قضاء وولي الفضلء مانه سمع وحدث وآخرون؛ المجد أبي وابن

أعيد              ثم وخمسين ست سنة أواخر في عزل ثم وعشرين اثنتين سنة في أخيه
وخمسين             تسع سنة الحجة ذي في ماات حتى واستمر تليها التي أوائل في

عليه           وقرأت الشريفة بالمدينة لقيته وقد البقيع، مان بمقبرتهم ودأفن بالمدينة
انقطع            ًا بهي ًا ساكن ًا فاضلًخير وكان الشريف القبر تجاه ماسهر أبي نسخة

. وإيانا               الله رحمه الجمعة إلى إل بيته مان يخرج ل كان بل الحج عن بأخرة
بن                ماحمد الرضي بن ماحمد الله عبد أبي بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد

المكي             العثماني القرشي الطيب أبو الدين عفيف خليل بن الله عبد بكر أبي
         . بها    وماات وثمانمائة تسع سنة صفر في بمكة ولد السلم بباب العدول أحد

 . وثمانين      اثنتين سنة الولى جمادأى في
الدين              جمال الخطيب ماعبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد

. ماعبد            بابن بلده في ويعرف التي علي أخو الشافعي القاهأري ثم الدمااصي
مادة            وجلس القرآن فحفظ بها ونشأ بدمااص وثمانمائة عشر خمس سنة ولد
سنين             بها فأقام سمنودأ لمنية تحول ثم وجماعة أخوه به فانتفع الطفال يؤدأب

ربع             في السمنودأي المناوي العز على يقرأ ذلك غضون وفي ًا أيض البناء يؤدأب
في            إليه يتردأدأ وكان الغمري ماحمد الشيخ صحب ثم المنهاج مان العبادأات
وأدأب             ًا دأهأر فقطنها القاهأرة إلى ثم نبتيت إلى تحول ثم وغيره المحلة وقت

وخطب            وأم الكثير بخطه كتب بحيث بالنساخة التكسب ماع ًا أيض البناء بها
وقرأ            وجاور وحج الجهات، في وتنزل الزهأر بجاماع خطب وربما المااكن ببعض

والوضاءة             والخير الصفاء ماع ذلك كل ولزماني مانه الكثير أو البخاري أكثر على
. وتسعين         إحدى سنة المحرم في ماات ثم قليلً تعلل

العفيف              عيسى بن ماوسى بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد
     . سنة        المحرم في بها ماات الماضي ماحمد بن الكريم عبد عم المكي الدمايري

.    . فهد  ابن أرخه وخمسين خمس
بن                  الله عبد بن أحمد بن الله عبد بن يوسف بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد

الحنبلي            القاهأري ماحمد أبي الجمال بن المحب بن ماحمد أبو الجمال هأشام
        . وهأو   أبوه وماات بالقاهأرة وسبعمائة التسعين بعد ولد هأشام بابن ويعرف
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الفقه           وأخذ النحو وألفية والطوخي والخرقي القرآن فحفظ ًا يتيم فنشأ صغير
في              تاماة مالزماة ولزماه ماعظّمه أو المقنع عليه قرأ الله نصر بن المحب عن

البناسي           حجاج بن البرهأان عن النحو وأخذ وغيرهأا والحديث وأصوله الفقه
البوصيري            بالشمس أولً فيه انتفاعه كان بل وغيره الرضى في عليه قرأ

الديري           وابن الونائي لزم وكذا وغيره العضد في القاياتي دأروس وحضر
الحنابلة           صوفية في وتنزل الزركشي الزين على ماسلم صحيح وقرأ وشيخنا

عرض           حين وسئل البغدادأي العز شيخهم بتعيين فتحت ماا أول بالمؤيدية
بحضرة             اماتحن لما أنه ويقال الخرقي فقال كتابه عن وافقها يدي بين الجماعة

الفقوس             ول الخيار يعرف ل أنه الواقف فقال وقف الخيار باب بقراءة الواقف
الحنابلة            تدريس في استقر ثم القضاء في المحب شيخه استنابه تنبه ولما

بعد            العدل دأار إفتاء وفي المذكور العز عن ًا عوض المورين بين الفخرية
ماا            أول بالزينية الخطابة وفي والده بتعيين الحنابلة قاضي البدر بن الشرف

والحكام           والفتاء للتدريس شيخه بعد وتصدى ماذهأبه أعيان أحد وصار فتحت
ًا            دأروس فيها عنده حضر مامن وكنت العربية في ًا خصوص الفضلء عنه فأخذ

على            أقرؤه ماا وتنزيلي البخاري بقراءة العربية في تمهرت إنما يقول وسمعته
وسمع          وماباحثه فوائده مان وسمعت الرافعي بمطالعة الفقه وفي الصطلح

ناظر             ابن علي ابنيه أكبر وماعه سمع وكذا وغيره شيخنا على بقراءتي هأو
ًا           ماديم الجماعات على ًا حريص ًا خير وكان بردأس، وابن الطحان وابن الصاحبة
ًا           ماقداما ًا فصيح مافوهأا غيرهأما في ًا ماشارك والفقه العربية في ًا بارع للمطالعة

وسلماة            يقصده مان ماع والقيام الهمة علو ماع ودأيانته قضائه في ًا ماحمودأ
  . في          ماات وغيرهأا الشام ودأخل المقدس بيت وزار مارتين حج وقد الصدر،

بتربة             وجده أبيه عند ودأفن وخمسين خمس سنة المحرم قال مان وأخطأ صفر
. وإيانا     الله رحمهم السعداء سعيد

   . عمه           عن روى الخنجي الركن الله عبد الدين قوام بن ماحمد بن الله عبد
علء            عن شيخ بخواجة المعروف على الدين إماام عن الراوي على الزين

تسع            سنة شعبان في وذلك له وأجاز الطاووسي عنه روى السمناني الدولة
والصنائع          البديعة التراكيب ذي الزاهأد البارع الفاضل بالعالم ووصفه عشرة

العجيبة.
المصري              ثم السوسي المغربي الجمال بن الله عبد أبي بن ماحمد بن الله عبد

       : في     الدهأر أعجوبة كان الماهأر الفاضل الدأيب وقال ماعجمه في شيخنا ذكره
الدقيق            بخطه فيه يكتب ًا ورق بيده يصنع كان حتى الدقيقة الشياء صناعة

فلقة           في ويجعلها نظّمه مان ماديح وقصيدة الكرسي وآية الخلص سورة
بمصر            وماات نظّمه مان سمعت ذلك غير إلى بالخرى ويغطيها يابسة كزبرة

ولم             به اجتمع وأنه عقودأه في المقريزي وذكره ثلث سنة الولى جمادأى في
نظّمه      مان شيء لكتابة  يتفطن

بن               العفيف بن أسعد بن الله عبد بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن الله عبد
الرحمن            عبد أخو المكي الصل اليافعي بن العفيف بن التاج بن الجمال

فلما.             أماه ماع بالقاهأرة ونشأ وعشرين خمس سنة شوال في بها ولد الماضي
أماره              وراح بكلبرجه وأقام الهند إلى سافر ثم ماكة إلى به قدمات وترعرع كبر
ماات             أن إلى وذرية طائلة ودأنيا وإقبال قبول له وحصل جده لعتقادأهأم هأناك

بها.
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الفتح              أبي الدين فتح القاضي بن الجمال الوهأاب عبد بن ماحمد بن الله عبد
. الثلثة          المحمدين ووالد الخمسة الخوة أحد الحنفي المدني الزندي النصاري

. وستين    اثنتين سنة ماات
الكبير            بجاماعها الخطيب الشافعي الغزي الوهأاب عبد بن ماحمد بن الله عبد

.     . بالقاهأرة    ماني سمع مامن سيف بابن ويعرف كأبيه
المحب               بن القطب بن الجلل السيد ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد

        . الصفي    أبيه عم ابنة حليمة وتزوج وفضل اشتغل اليجي الحسيني النور بن
. ستين           سنة مان ًا قريب ًا شاب عنها وماات عائدة واستولدهأا الرحمن عبد

الفراش              المكي المصري إسماعيل بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن الله عبد
   . سنة        في سمع هأو الطفال وماؤدأب والقبابي والده الحرام بالمسجد والمؤذن

بعض           المرشدي الجمال على ماكة أعمال مان الجعرانة بوادأي وعشرين ثمان
عبد             والشفا دأاودأ وأبي البخاري ختم سلماة ابن وعلي فهد ابن تخريج ماشيخته
الله                  عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن الله

الدين              جمال القاضي بن ماحمد أبو الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر بن
       . والشاطبيتين  القرآن وحفظ وثمانمائة خمس سنة ولد اليماني الناشري

إبراهأيم            عمه ابن عن القراءات بعض بقراءته وأخذ والمنهاج ماالك ابن وألفية
أحمد            بن ماحمد بن وأحمد الشرعبي ماحمد بن علي عن السبع والقراءات

وخاله           علي الموفق جده عن والفقه الجزري ابن عن والعشر الشعري
وغيره           البرازي علي بن عثمان العفيف عن والعربية آخرين في الطيب

وولي           وغيرهأما والفاسي الجزري ابن مان الحديث وسمع والده عن والفرائض
في           ناب بل بزبيد اللطيفية بالبدرية والفقه بتعز بالمؤيدية القراءات تدريس

عن             القراءات بمكة وأخذ وزار مارة غير وحج خاله عن بزبيد الصلحية تدريس
نفسه            وفرغ الفروع وفي فيها وتصدر السكاكيني بن والنجم عياش بن الزين

والجماعات           والتلوة والقيلم الصيام على ماواظبته ماع الفضلء به فانتفع لذلك
يعلم            مادة أقام ًا ماهاب الدماعة غزير الخشوع ظاهأر كان ولذا العبادأات وأنواع

وأربعين           إحدى سنة الولى جمادأى في وماات القرآن أهأله وصبيان أخوته
. كثير    عليه والثناء ًا مابطون

رباط              نزيل المكي ثم الجبرتي الرازبي سليمان بن علي بن ماحمد بن الله عبد
         . وكان   بالمعلة؛ ودأفن وثمانين، ست سنة رجب في ماات مانها الزمان ابن

بل             البديع القول وحصل وغيره اللفية شرح في عندي حضر مامن ًا خير ًا صالح
في            ماجاورته حين السنباطي الحق عبد الشرف على يقرأ بلغني فيما كان

. الله    رحمه الرشادأ تقسيم
الصبهاني              الجمال بن ماحمد أبو العفيف عثمان بن علي بن ماحمد بن الله عبد

       . وسمع    بمكة وسبعمائة وستين اثنتين سنة ولد بالعجمي ويعرف المكي الصل
ًا             جمع وباليمن بمكة وصحب حيان ابن بعض المعطي عبد بن الجمال مان بها

مان           بكثير يذاكر وكان وأصحابه حسين بأبيات الحرضي كأحمد الصالحين مان
ماع            فيها ًا حظّ يرزق ولم التجارة وعانى الفقه مان وبمسائل الصالحين حكايات

مالك             له كان لكونه ماكة أعمال مان جابر بني هأدة لوافد وأكرام ماروءة
    . الولى         جمادأى في ماات ًا كثير الصيف زمان في به يقيم فكان مانها بالجميزة

     . في        فهد بن التقي ذكره الله رحمه بالمعلة ودأفن بمكة وعشرين سبع سنة
له             وولدت تزوجها أنه الطبري اليمن أبي ابنة نسيم في الفاسي وقال ماعجمه
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. ماوتها        سنة في بأيام بعدهأا وماات أولدأ، عدة
 

بن                 ماحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن الله عبد
ماحمد                بن عيسى بن أحمد بن الله عبيد بن علوي بن ماحمد بن علوي بن علي

الحسين              بن علي العابدين زيد بن الباقر ماحمد بن الصادأق جعفر بن علي بن
مانها            الشبيكة نزيل المكي ثم الحضرماي الحسيني طالب أبي ابن علي بن

والمنهاج           التنبيه فقرأ الطلب في رحل أنه قال باعلوى بالشريف ويعرف
والصرف          والنحو الفقه في واشتغل وغيرهأا، بخصوصه يحفظّه كان والحاوي

عنها            فأجابه عدن قاضي كبن ابن إلى بأسئلة وكتب وبالشحر ببلده والحديث
عادأ              الرحلة مان غرضه انقضاء وبعد للحج ماتوجه وهأو بلده في به اجتمع ثم

النقطاع             إلى يميل وكان للشغال، فتصدى العلماء به مان ماات وقد وطنه إلى
وعشرين            إحدى سنة في للحج توجه ثم الصوفية، كلم في والنظّر والخلوة

التي               في زار ثم وجاور وحج المنام في وسلم عليه الله صلى النبي رؤيته بعد
عليه               الله صلى النبي فرأى وأربعين ست سنة في زار ثم ماكة إلى ورجع تليها

إل               مانها يخرج لم ماات حتى وسكنها ماكة إلى عادأ ثم بالمدينة وهأو ًا أيض وسلم
وأكثر             وتخشع تدبر ماع الليل في به ويقوم ًا جيد القرآن يحفظ وكان للزيارة،
تعلل            ثم عليه الثناء وكثر فيه الناس اعتقادأ تزايد بحيث والسكون الطواف

ودأفن             وثمانين ست سنة الثاني ربيع في ماات أن إلى رجليه في بوجع
. وإيانا        الله رحمه العراقي صهره تربة في بالشبيكة

نزار                بن علي بن الوهأاب عبد بن بكر أبي بن عمر بن ماحمد بن الله عبد
          . انتزع  الوهأاب عبد العلى جده كان إنبائه في شيخنا قال الطفاري العفيف
رسول               بن علي بن عمر المنصور بن إبراهأيم بن بكر أبي الجوادأ يد مان ظفار

فانهزم              كثير بن عمر بن علي حاربهم أن إلى أولدأه وتناوبها مالكها في واستمر
في              يتنقل فاستمر الله عبد وأماا خبره فانقطع أحمد فأماا أحمد وأخوه الله عبد

إلي              وشكا عندي فحضر ًا فقير ًا وحيد القاهأرة دأخل ثم ماكة دأخل أن إلى البلدأ
أربع            سنة في ماات حتى الفقراء ماع الزهأر الجاماع وسكن فبررته حاله

وعشرين.
   . العشرين         قبل ولد اليماني الجبني العفيف عمر بن ماحمد بن الله عبد

عبد            بالقاضي وتفقه ماات، أن إلى عليه يكرر وكان المنهاج وحفظ وثمانمائة،
وأفعاله            أقواله في التحري شديد ًا صالح وكان وغيره، الجيشي ماحمد بن الله

زرعه               ماباشرة أو لبيته إل ماسجده مان يخرج ل البر أنواع على ماقبلً ًا أواب ًا قانت
          . جبن   أعمال مان بقرية وثمانين خمس سنة رماضان في ماات لذلك الحاجة عند

.    . وإيانا-       الله رحمه نون وآخره الباء وفتح الجيم بضم
 . تفقه           الرطيل بأخي ويعرف الشافعي الطوخي عمر بن ماحمد بن الله عبد

ورافق          المحلي الدين ماوفق والقاضي البتنوبي المغربي ماحمد بن بعيسى
الفخر            على طريقيه مان عمرو لبي وتل بشيخه التنسك في الزاهأد الشهاب
حتى           للعبادأة ومالزماته التام التحري ماع الناس لنفع وتصدى الماام الضرير
رجب             بن الشمس عنه أخذ ومامن بطوخ مادرسة له وابتنى جللة له صارت
وثانيهما            ذكرهأما التي صديق بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد وسبطه الطوخي

أزيد              عن وثلثين ست سنة الثاني ربيع في ماات أنه وقال لترجمته المفيد هأو
. سنة   سبعين مان
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. الطائف              قاضي الطائفي الله عبد بن ماحمد بن عيسى بن ماحمد بن الله عبد
علي             بن والبرهأان التنوخي بعدهأا فما وسبعمائة وتسعين أربع سنة في له أجاز

علي            بن وماحمد الحجار القادأر وعبد السقا وسليمان صديق وابن فرحون بن
     . أربعين      سنة رجب في ماات وجماعة الذرعية وماريم البالسي ماحمد بن

.    . فهد    ابن أرخه الطائف قرى مان بالسلماة
 

ماحمد              أبو الجمال الدين جلل بن ماحمد بن عيسى بن ماحمد بن الله عبد
القاهأري -          -  العشرة أحد عوف بن الرحمن لعبد بلغني فيما نسبة العوفي

نسبة          والتخفيف بالجيم الجلل بابن ويعرف الماضي أحمد والد الشافعي
   . كتبه           كما ولد الزيتون مانية مان كان جدته عم لكون ًا أيض الزيتوني وبابن لجده

وحفظ           وسبعمائة وسبعين خمس سنة المحرم ماستهل السبت يوم في بخطه
بالبدر          البتداء في وتفقه وغيرهأما الصلي والمنهاج والتنبيه والحاوي القرآن

والصدر.           البلقيني عن أخذه وكذا الملقن وابن البناسي لزم ثم القويسني
عن          العربية وأخذ آخرين في المصري القطان بن والشمس البشيطي

عن           العقلية العلوم مان ًا وكثير الحنفي الشموني والشهاب هأشام بن المحب
وكذا            أمااليه مان الكثير عنه وكتب ورواية دأراية العراقي عن والحديث قنبر

على           ًا وجمع ًا إفرادأ بالسبع وتل وغيره الحديث في البلقيني ماجالس لزم
على          الحديث وسمع الشاطبية في عليه وبحث المنوفي عثمان الفخر
الفرات          بن الدين وناصر والفرسيسي والهيثمي المجد أبي وابن التنوخي

وأذن            العلوم في وتقدم ونحوه، الكويك بن الشرف على سمع حتى وآخرين
والبلقيني          والبشيطي كالبناسي والتدريس بالفتاء شيوخه مان واحد غير له

له            أذن وكذا واستحقاقه أهأليته علم وأنه الماين الفاضل الفقيه بالشيخ ووصفه
ًا            وحديث ًا قديم القضاء في وناب القراءات؛ في والفخر العربية في هأشام ابن

ببعض           وخطب أفتى وربما والفادأة للقراء وتصدر قضائه في سيرته وحمدت
مان               بيده عما وتجردأ بل وثلثين تسع سنة في كله ذلك عن أعرض ثم الجواماع

عمارة          الخازندار جوهأر عمره ولجله الكرك نائب بجاماع وانقطع الوظائف
ًا            مانجمع ًا وقور ًا ساكن ًا ماتواضع قضائه عدلًفي ثقة ًا فقيه ًا عالم وكان حسنة،

ًا           ونثر ًا نظّم النشاء سريع السلف قانون على باليسير ًا قانع الناس عن
طريق         في والتقدم والسلوك بالولية ًا ماذكور والمراسلت والخطب كالمدائح

الحسينية            نزيل الجندي الله عبد كالشيخ السادأات مان واحد غير وصحبة القوم
مان             ذلك غير إلى فأفلح بسوء أحد قصده ماا الدعوة ماجاب البسطاماي، وعمر
مارة            غير يحكي الماضي ماظّفر بن أحمد الشهاب سمعت أني حتى الكراماات

جازه             حتى له اجتمع قد البحر شاهأد أنه له ماخالطته كثرت مامن وكان
: فقال          أنبائه في شيخنا ترجمه وقد ماستفيض، فصلحه وبالجملة وتخطاه،

وتقدم            ًا كثير واشتغل وغيره البناسي شيخنا عن أخذ الدين جمال الحكم نائب
قليل            وكان وتصدر الحكم في وناب وأفادأ الجيد المقبول الشعر ونظّم وماهر

      . للم      الجد أصحاب خواص مان وهأو انتهى فاضلً والصلح السكون كثير الشر
في             وماات ماحفوظاتي، بعض عليه عرضت بل لي ودأعا ماعه به اجتمعت ولذا

صوفيتها           أحد وكان السعداء سعيد بحوش ودأفن وأربعين خمس سنة رجب
الدعاء            في ًا ماندرج ليكون لولدأه وظائفه جملة في عنها بالرغبة يسمح ولم
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بتقديم           -  السبعين قارب وأظنه شيخنا قال تربتها، في دأفنه ويكون أهألها مان
   . نظّمه.    ومان وإيانا الله رحمه السين

ًا ووعدتني حسبتك وعد
ًا صادأق

 يذهأب لبي كادأ انتظّاري ومان

ًا يقول أن رآنا فلمن أشـعـب وهأذا ماسلمة هأذاماـنـادأي
 . وإيانا         الله رحمه ذلك غير نظّمه مان ماعجمي وفي

بن                بالمثلثة تامار بن الله فضل بن علي بن القسم أبي بن ماحمد بن الله عبد
النون          بفتح بالنجري ويعرف الحنفي اليماني العبسي الفزاري العكي إبراهأيم

لحد              كانت أنها يقال الن تعرف ل قديمة لقرية نسبة ماهملة ثم الجيم وسكون
حوث.            قرية في وثمانمائة وعشرين خمس سنة الربيعين أحد في ولد أجدادأه

نزار-     -    -  -    مان قبيلة بالموحدة عبس بلدأ مان ماثلثة وآخره المهملة بضم
وبحث             القرآن فقرأ بها ونشأ تعز، ماعامالة مان القرية وهأذه اليمن على طرأت

في              حج ثم ماحمد بن علي أخيه وعلى والصلين والفقه النحو في والده على
الول              ربيع في فوصلها القاهأرة إلى فيه رحل ثم البحر في وأربعين ثمان سنة

القسم             وأبي قديد بن على والصرف النحو في بها فبحث تليها التي مان
التقي          على المنطق وفي الشمني على والبيان المعاني وفي النويري

الهندسة            في وحضر الميقاتي العزيز عبد العز على الوقت علم وفي الحصني
فيه             يراجعه عليه أشكل وماهما يطالع كان بل المغربي الفضل أبي عند قليلً

وفي           أفلح بن لجابر والتبصرة الجغميني على الجرجاني الشريف شرح فطالع
البقاعي          قاله حسبما وتقدم الصيراماي والعضد القصرائي الماين على الفقه

وكتب             العربية في سيما ل صيته واماتد فضله واشتهر العلوم، هأذه غالب في
 : قوله      وخمسين ثلث سنة في عنه

بني دأيار مان حوث بشاطئ
حـرب

ماـعـذبة أشجان لقلبي
قـلـبـي

المـنـازل تلك إلى لي فهل
عـودأة

مان ويكشف غمي مان فيفرج
 كربي

ماحمد              الناصري الدين ناصر بن الجمال عبد بن لجين بن ماحمد بن الله عبد
بك            خاص بابن ويعرف الحنفي القاهأري ماماليكه مان جده لكون قلوون بن

لبعض             ًا زوج كان الذي هأو وكأنه لجللته إليه بالنسبة اشتهر عمه اسم وهأو
         . بالقاهأرة   بعدهأا التي في أو وسبعمائة سبعين سنة ولد بيبرس الظّاهأر ذرية

في            القدوري وجميع العيد دأقيق لبن اللمام وبعض القرآن فحفظ بها ونشأ
جماعة            على الفقه في واشتغل ماالك ابن وألفية أصوله في والمنار الفقه

الشهاب             وعن وعنهما الهداية قاري والسراج بك خاص بن البدر عمه ابن مانهم
التنوخي            على وختمه المجد أبي ابن على الصحيح وسمع العربية أخذ العبادأي

المقدس          بيت وزار وثمانمائة إحدى سنة ًا رجبي وحج والهيثمي؛ والعراقي
وكف          بأخرة وانقطع ًا مارار ودأماياط إسكندرية وكذا دأماشق ودأخل والخليل

سمع           سكنه ماحل القديمة بالظّاهأرية قرئ حين الصحيح ببعض حينئذ وحدث
يعيش             واسع رزق له ًا صابر ًا نير ًا حسن ًا إنسان وكان عليه؛ سمعت الفضلء مانه

. الله.          رحمه وستين اثنتين سنة الثانية جمادأى في ماات فيه
الزين               بن حسن بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد البركات أبي الكمال بن الله عبد

القسطلني            علي بن أحمد بن ماحمد القطب بن ماحمد الماين ابن ماحمد
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. فهد.     ابن له بيض المكي
بن              أحمد بن ماحمد الفضل أبي بن ماحمد القسم أبي الخطيب بن الله عبد

    . سنة          في له أجاز أبوه التي المكي النويري العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد
. يتأهأل       أن قبل وماات جماعة وأربعين ست

خليل               بن بكر أبي بن ماحمد الرضي بن ماحمد الله عبد أبي بن الله عبد
        . والزين  الحجي عيسى له وأجاز الجزري التقي سمع المكي العسقلني

ًا         صالح وكان وجماعة؛ البهائي وخالص المطري والجمال والقشهري الطبري
   . ربيع         في ماات حدث علمته وماا الورادأ على ًا حريص والطواف للجماعة ًا ماديم

  . الفاسي           قاله جازهأا أو الستين بلغ وقد بالمعلة ودأفن بمكة خمس سنة الخر
. ماكة  في

 .       . ماحمد        بن ماحمد جده فيمن يأتي السراج بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد
خير                بن فضل بن جميل بن عطاء بن سليمان بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد

السكندري          الشقوري النصاري الزين بن النجم بن الكمال النعمان بن
   . تسع         سنة ولد ساكنة تحتانية ثم مافتوحة بمعجمة خير بابن ويعرف المالكي

والجلل          المصفي ابن الشرف على الرابعة في وأحضر وسبعمائة وثلثين
وعلى           وعليه الرازي ماشيخة أولهما وعلى الرازي سداسيات الفرات بن علي

بن             المظّفر أبي أماالي مان الول التجيبي ماسعودأ بن ماحمد بن أحمد الشهاب
سنة            شوال في وذلك الخاماسة آخر في أسمع ثم غيرهأم وعلى السمعاني

على            ذلك وبعد للمحامالي الدعاء عرام بن والتقي والده على وأربعين ثلث
ماحمد             وعلى الخلعيات مان الول البلبيسي كامال بن عمر بن عثمان بن ماحمد

أول             في شيخنا عليه قرأ ًا قديم ببلده وحدث الشفا، بعض الوادأياشي جابر بن
القاضي          ابن القضاة بأقضى ووصفه الرازي سداسيات وتسعين ثمان سنة

ووصفه           عشرة خمس سنة في بالثغر المراكشي ماوسى ابن لقيه وكذا
البي           الموفق شيوخنا مان عليه ماعه وسمع الرحلة المسند العالم بالقاضي

بن            حاماد وأبي رضوان كالزين خلق عنه لنا وروى وغيرهأما والتقصي الموطأ
في             وحدث عشرة تسع سنة في القاهأرة قدم ثم التنسي، بن والبدر الضيا

المشهدي           البهاء صاحبنا حينئذ مانه سمع ومامن وغيره بالشفا الزهأر جاماع
في              وهأو وعشرين بضع سنة ماات حتى وعمر مانه؛ سمع مان الن الحياء وفي

. وإيانا     الله رحمه المقريزي عقودأ
   . ثلث             سنة ماات السبكي البقا أبي بن البر عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد

بن               الجمال هألل بن سالم بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد
. العراقي          بابن ويعرف الشافعي القاهأري ثم الحلبي الصل العراقي الشمس

         : أبوه    وكان بحلب ًا تقريب وسبعمائة وستين أربع سنة ولد إنبائه في شيخنا قال
أخذ            حتى الذرعي الشهاب عند ماوته بعد هأو وترقى علمائها صدور مان

حتى              وتوسع بلدأ عدة في فناب الحكم بولية كبره بعد تعلق ثم أبيه وظائف
له             علمت ول ًا ماتحري يكن ولم ماذهأبه، غير على البلدأ بعض بقضاء استقل

ماع            الكتب شراء مان ويستكثر الشروط يعرف كان نعم الحديث في ًا سماع
ماات            أن إلى فقطنها وعشرين إحدى سنة القاهأرة وقدم للشتغال فراغه عدم

بالسؤال              وأرسله يحج لم أنه فيها للسلطان قيل أن بعد وثلثين سبع سنة في
وتوجه            بذلك السرور ًا ماظّهر الجابة إلى فبادأر به فألزم فاعترف ذلك عن

   . مامن          وهأو قلت بلغنا ماا على نبط بمغارة وفاته فقدرت الول الركب صحبة
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        :  . الله    عفا ًا غالب سبب بغير للناس ًا مابغض وكان قال وآخرين شيخنا عن ناب
عنه.

الجمال               غانم بن ماوسى بن حسن بن سليمان بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد
الشافعي    -     -   المقدسي الشهير المقدسي لغانم نسبة الغانمي الدين ناصر بن

     . إحدى       سنة رماضان في ولد التي ماحمد الدين ناصر ووالد الحرم خير
وغيرهأما،          والهروي القلقشندي الشمسين مان يخبر كان كما وسمع وثمانمائة

   . ذي         في ماات ًا كريم ًا دأين وكان به الصلحية والخانقاه الحرم ماشيخة وولي
. التسعين      قارب وقد تسعين سنة الحجة

بن                 ماصلح بن بكر أبي بن سعد بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد
الديري            بن الشمس القاضي بن الشمس بن الجمال سعد بن بكر أبي

       . قضاء     وولي وثمانمائة خمس سنة في ولد وجده أبوه التي الحنفي المقدسي
عبد              التاج بن الله هأبة المدعو ماحمد الدين ناصر عمه حفيد عن ًا عوض القدس

وللخليل            له وليته وتكررت عنه انفصل ثم الدين سعد القاضي ابن الوهأاب
ثمان              سنة الول ربيع سابع الثنين يوم في وليها ماا وآخر مارة غير وللرمالة

وماا              ماحفة في إل يدخل لم بحيث توجهه في فوعك وسافر ماال على وسبعين
. مانها             الثاني ربيع عشر حادأي الربعاء يوم في ماات حتى الخلعة للبس نهض

الطبري              إبراهأيم بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد المحب بن الله عبد
.    . الميم      في يأتي أشهر به وهأو ًا ماكرما المدعو المكي

 
بن                خليفة بن العزيز عبد بن بيرم بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد

القرافي            ثم الميموني القرشي التقي بن ماحمد أبو التاج صعلوك ابن ماظّفر
   . شعبان       في ولد بالميموني ويعرف الدندري التاج سبط الشافعي القاهأري

به            وصلى سبع ابن وهأو القرآن وحفظ بالقرافة وسبعمائة وسبعين ثلث سنة
وإلى          والمنهاج والشاطبيتين الحديث وألفية والشفا العيد دأقيق لبن واللمام

الشافعي         رسالة وجميع الحنفية المنظّوماة وبعض الحاوي مان الطلق
ماالك          لبن والتسهيل للبلقيني الصلين ومانهج الصلي الحاجب ابن وماختصر

المعلقات،         التسع وغالب الحريرية والمقاماات ثعلب وفصيح المفتاح وتلخيص
هأشام          بن والمحب والعرافي المقري كالعسقلني العصر أئمة على وعرض
في         وبالغوا وأجازوه وغيرهأم والغماري والبناسي الملقن وابن والبلقيني

وسمع           العسقلني على ًا قارئ عشرة ثلث وتمام للسبع وتل عليه، الثناء
على           بكير بن يحيى رواية والموطأ الكوماي السراج على للشافعي الرسالة

والزين             حاتم بن التقي على وسمع الجزولي ياسين بن ماحمد الله عبد أبي
والعربية           بالفقه واشتغل آخرين، في ًا حفظّ ألفيته عليه قرأ بل العراقي

بالقراء            العيان مان واحد غير له وأذن ًا قديم وتقدم وغيرهأا والبيان والمعاني
القضاء              في ناب أنه حتى الئمة به ونوه حافظّته بقوة أماره وراج والفتوى بل
واستقر             ماات حتى بعده مان عن ينوب واستمر القرن قبل المناوي الصدر عن
في            وكذا آص اقبغا ابن مادرسة وفي البهائية بالشريفية الفقه تدريس في
نيابة            وعن بل عنها عزل بحيث صوفيتها فيه ورافع قوصون خانقاه ماشيخة

ل              ًا جد والفهم التصور بعيد كان بل فاهأمة حافظّته قوة ماع يرزق ولم الحكم،
بتماماه            الباب يسردأ بل كتبه ماسائل مان مانه يلتمس ماا لستحضار يهتدي

ماا             ًا وكثير ماات حتى كتبه لكثر ذكره استمرار ماع مانه للغرض ساماعه ليصل
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كان              لكن حفظّة مان الشفا في طولون جاماع بدرس شيخنا يدي بين يقرأ كان
الكتاب            مان قرأه لو إنه ويقول عليه للشفا الشبراوي الشمس حفظ يرجع

عرض              مان رأيت بل جملة عنه أخذت الفضلء مانه سمع حدث وقد أولى، كان
قضائه            ماتساهألًفي وكان عنه، أخذنا مامن وعشرين اثنتين سنة في عليه

. عنه.          الله عفا وخمسين سبع سنة شعبان في ماات وحديثه
الصدر               بن النور بن الجمال زيد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد

       . عبد     بن أحمد على ماسلم صحيح سمع زيد بابن ويعرف الشافعي البعلي
وثمانين             إحدى سنة في ثم أشياء طبقته في مان على سمع وكذا الكريم

الزعبوب            بن الرحمن وعبد اليونانية بن علي بن وماحمد والده على وسبعمائة
ابن             انتقاء المائة الجردأي بن عثمان بن وماحمد حمودأ بن علي بن وماحمد
وغيرهأما           والقرشي الشريشي بابن وتفقه الحجار، أنا قالوا الصحيح مان تيمية

في             دأماشق ثم طرابلس ثم اللنك قبل بلده قضاء وولي وأفتى ودأرس بدماشق
ولما               قليلً إل كلها في يلبث ولم وعشرين ست سنة في ثم عشرة تسع سنة

في              حصله كان ماا غالب وذهأب زائد وقهر كثير ذل له حصل ًا أخير صرف
وعشرين             سبع سنة الول ربيع في ماات حتى به فاستمر فالج ولحقه عمره

ابنتي            استدعاء في أجاز ماعجمه في شيخنا قال ستين سنة ًا تقريب وماولده
وترجمه.           البي شيخنا ورفيقه الحافظ ماوسى ابن مانه سمع ومامن رابعة

وقال             الكبير، بالثبت ول بالعلم ًا ماشكور يكن ولم العيني وقال أنبائه في ماطولً
واستمر              عزل ثم الناس ودأارى بها بأس ل ماباشرة باشر أنه شهبة قاضي ابن

انفصل             أن يلبث ولم القضاء إلى أعيد ثم المدارس مان وغيرهأا الخطابة على
المقريزي            وترجمه بها، وفاته فكانت بلده إلى ورجع ًا يوما وأربعين سبعة بعد

. الله    رحمه عقودأه في
 

وشيخ             الحنفية إماام بن العفيف ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد
الرمايثي         الحسني السراج بن القطب بن الشمس والخلجية الباسطية

       . وسبعين     اثنتين سنة الثانية جمادأى في ولد أبوه التي المكي الصل البخاري
ست               سنة على وقرأ عنه فأخذ أبيه كنف في بمكة نشأ ولد أم وأماه بمكة

أشياء          سماع في ولزماني لشيخنا المشتبه وبعض للصغاني المشارق وثمانين
ثم             غيرهأا في أم وربما الحنفي بالمقام التراويح بالناس اليام تلك في وصلى

السعودأ             أبو القاضي شيوخه ومان وغيرهأا العربية في دأرس بل ذلك بعد أم
ذلك            وغير والمختصر العقائد شرح في العزيز عبد المولى عن أخذ وكذا

ابنته           على المالكي الدين نجم وصاهأر فأحسن، القرآن وجودأ الشمسية كشرح
ثم             السماط حضور إلى المعلى مان الناس فعادأ السماط ليلة أبيه ماوت واتفق

ماني             سمع بل ذلك وغير للمنذري الترغيب وتسعين سبع سنة في علي قرأ
ًا            أيض فيه العراقي تأليف قبلها السنة وفي بمحله النبوي المولد في تأليفي

لذكائه          وبراعته فضيلته وتزايدت وغيرهأا للقرطبي التذكرة سماع في ولزماني
. له        الله كان واحتمال وأدأب عقل ماع وفهمه

    . بن         ماحمد جده فيمن القاضي العراقي الجمال ماحمد بن ماحمد بن الله عبد
. سالم    بن الله عبد

   . جده            فيمن ماضى الدماامايني بن بكر أبي بن ماحمد أبي بن ماحمد بن الله عبد
. ماحمد       بن بكر أبي بن الله عبد
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ماحمد                أبو الشرف الله عبد بن مافرج بن ماحمد بن مافلح بن ماحمد بن الله عبد
أخو            الحنبلي الصالحي ثم المقدسي الله عبد أبي الشمس المذهأب شيخ ابن
 . ولد          مافلح بابن كأبيه ويعرف المرادأي الجمال وسبط الماضي إبراهأيم التقي

بعدهأا             أو قبلها التي في وقيل وسبعمائة وخمسين سبع سنة الول ربيع في
وأخذ            الحاجب ابن وماختصر المفنع وحفظ ًا يتيم فنشأ صغير وهأو أبوه وماات

الجبل            قاضي بن والشرف لماه جده مان وسمع أخيه ماشايخ بعض عن
الحنبلي           والموفق هأشام بن والجمال جماعة بن العز له وأجاز وغيرهأما

ًا            قديم له أجاز بل والصفدي أمايلة وابن كثير وابن المنبجي وماحمودأ والقلنسي
أبي            على وسمع بالحضور الدائم عبد ابن أصحاب خاتمة المردأاوي العباس أبو

واشتغل           ودأرس وأفتى وغيرهأما، الفخر وحفيدة العرب وست القيم بن ماحمد
استحضار            وأماا ًا جد المحفوظ كثير طويلًوصار ًا دأهأر القضاء في وناب وناظر

إليه             انتهت بحيث العلوم مان كثير استحضار ماع ًا عجب فيه فكان الفقه فروع
ًا            وأحيان النقل في المجازفة إلى ينسب كان لكنه زماانه في الحنابلة رياسة

ابن              عمر النظّام ولي بل يتفق فلم مارة غير للقضاء وعين دأينية، ماآخذ وعليه
         . سنة     القعدة ذي ثاني الجمعة يوم صبح في ماات عليه وقدم حياته في أخيه

المظّفري          بالجاماع الجمعة صلة بعد عليه وصلى بالصالحية وثلثين أربع
في             وهأو لنا، أجاز ماعجمه في شيخنا قال بالروضة، والده عند ودأفن بالسفح

. المقريزي  عقودأ
الوادأي             العبد المغربي ماوسى بن ماحمد بن ماوسى بن ماحمد بن الله عبد

     . الحفظ       في الباع واسع كان القسم أبي الشيخ أخي ابن بالعبدوسي ويعرف
مان           ورأيت فاس، مان القرويين بجاماع والمااماة القصى بالمغرب الفتيا ولي
.          . وأربعين   تسع سنة المغرب صلة في وهأو فجأة وماات الفاسي فيه قال
بن              الشمس بن الجمال ماوسى بن ماحمد بن ماوسى بن ماحمد بن الله عبد

اثنتين           سنة في جعفر عن القراءات أخذ المازاتي ثم المنوفي الشرف
والده           وشيخ البارع العالم بالفاضل ووصفه إجازته في شيخنا وشهد وخمسين

وجده.
في             أبوه المذكور اليماني الدوالي ماحمد بن ماوسى بن ماحمد بن الله عبد

 .         . ذكره  الخلق حسن قضائه في السيرة مارضي فقيها كان قبلها المائة
. القرن         هأذا أوائل في توفي وأظنه أبيه في الخزرجي

وحفيد             الندلس مان غرناطة ماتملك بالله الغالب نصر بن ماحمد بن الله عبد
الوليد            أبي بن الحجاج أبي المسلمين أماير بن نصر الجيوش أبي الماير

          . رجب   في أنه وأربعين أربع سنة حوادأث في المقريزي ذكر نصر بن إسماعيل
أهأل             النصارى ماع الشدة مان بغرناطة المسلمون فيه ماا يتضمن كتابه وردأ مانها

. النجدة    وتطلب وإشبيلية قرطبة
سلماة                بن علي بن عمر بن عيسى بن عثمان بن يحيى بن ماحمد بن الله عبد

     . وسبعين      ست سنة في ولد الضيائية نزيل الصالحي ثم المقدسي البيتليدي
مان           المقلين ماسند مان التاسع الصامات المحب لفظ مان وسمع وسبعمائة

 . وماات           الفضلء مانه سمعه به وحدث الذهألي؛ الطاهأر أبي حديث مان الصحابة
. ًا     ظن أربعين سنة حدودأ  في

الدماشقي             العز الشام قاضي بن الدين تقي التقي بن ماحمد بن الله عبد
 . وماات.            بطرابلس الفتنة بعد القضاء ولي ثم ينجب فلم أبيه بعد دأرس الحنبلي
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. عشرة     خمس سنة رماضان في
   . قليلًوكان         اشتغل الشافعي القاهأري ثم البرلسي الجمال ماحمد بن الله عبد

الحكم            في وناب الفقهاء ماع دأخل ثم الفقراء ويصحب الصوفية زي يتعانى
ناب               مانعه لما الشافعي لن له جرت لكائنة مانع ثم البلدأ بعض في وكذا قليلً

يتضمن            بحكم فيها فحكم اليهودأ بكنيسة تتعلق قضية عليه فعين الحنفي عن
ذلك            على وقوبل عليه فأنكر المغلى بن العلء الحنابلة لقاضي سابق حكم
في             ًا ظن وهأو وأربعين خمس سنة رجب في ماات حتى النيابة عن وصرف

. المثناة    بتقديم التسعين عشر
ماحمد            البدر والد الشافعي القاهأري ثم السمنودأي الجمال ماحمد بن الله عبد
قال.           السبكي، البقاء وأبي العلئي والصلح السنائي الجمال عن أخذ التي

عن            أخذ وكذا البلفيني السراج ولزم ًا شعر عنه وأنشدني ماعجمه في شيخنا
الطرنطائي          خليل الدين وناصر البلقيني على البخاري وسمع الفرضي الكلئي

الكلوتاتي          الشهاب عليه قرأه عنهم به وحدث المليجي الدين وعزيز
الناس           ونفع بأمااكن ودأرس عشرة، تسع سنة رماضان في بالتبانة بالقشتمرية

     . سنة       رجب سلخ في ماات أصحابه بمصالح والقيام والعصبية المروءة كثرة ماع
وماعجمه،           إنبائه في شيخنا ترجمه شعبان، ماستهل في ودأفن وعشرين ثلث

أخذ            وقد الصاحب سويقة مان بالقرب القطبية بها دأرس التي المااكن ومان
عقودأه            في المقريزي وذكره فوقهم، فمن أصحابنا مان واحد غير العلم عنه

. ماات        حتى سنين صحبته ًا خير فاضلً كان وقال
      . العربية      الندلسي الحسن أبي عن أخذ القرافي الجمال ماحمد بن الله عبد

طريق            بأسل العراب ماعرفة إلى بها يتوصل لطيفة ماقدماة وعمل فيها وماهر
بالصحراء           الطنبدية ماشيخة وولي خضر ابن شيخنا مانهم جماعة به وانتفع

شيخنا            عنه للطنبذية المتلقى وأظن وعشرين ست سنة الول ربيع في ماات
. باختصار      أنبائه في شيخنا وترجمه الحناوي،

     . كان        النباء في شيخنا قال بتمنع ويعرف الماردأيني الجمال ماحمد بن الله عبد
يكدى             فصار افتقر ثم الخيرات في فأنفقه جزيلً ماالً فورث الغنياء أولدأ مان

الموصلي           وللعز الرؤساء يعاشر وكان ًا أحيان ذلك في البيتين وينظّم بالوراق
.       . بدماشق  ست سنة رماضان في ماات نظّم فيه

 . ولد           بالوفائي ويعرف قاضيها الخانكي ثم القاهأري الجمال ماحمد بن الله عبد
ماع            وجلس فقطنها الخانقاه إلى أبيه ماع وتحول بالقاهأرة أربعين سنة نحو

إلى             سافر بل الونائي قاضيها عن وأخذ الهندي ماحمودأ على وقرأ بها الشهودأ
مارة            غير وحج حلب، دأخل وكذا الخطاب وتردأدأ والخليل القدس فزار الشام
سيرته          وشكرت الخانقاه حسبة وولى المعتقدين مان ونحوه المتبولي وصحب

بعد             استقللً ثم الغيث لبي شركة الونائي بعد قضاءهأا ثم حدث لما بالنسبة
للشريف            ًا ماضاف الحنفي سالم بن زكريا الزين ماعهما أشرك بل الشريك ماوت
هأو            الحقيقة في ولكنه للونائي ًا شريك كان الذي الحنفي كمال بن ماحمد

وإطعاماه           وتواضعه جانبه ولين تودأدأه ماع سيما عليه والمعول إليه المنظّور
أبي           البدري وكون الجملة في المصالح في ونظّره للوافدين وإكراماه للطعام

المشيخة              نائب وصار أماره راج كله وبهذا اعتناء مازيد به له الجيعان بن البقا
. الجوجري    بعد الخانقاه في

 . ولد           أبوه التي الشافعي الزبيدي اليماني الهبي العفيف ماحمد بن الله عبد
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غضون            في وصحب ًا صيرفي ثم ًا دأكاني ونشأ وثمانمائة عشرة اثنتي سنة في
ولزم            كبر على وخطيبها زبيد ماحدث الضجاعي ماحمد بن ماوسى الكمال ذلك

حتى             وخدماه الحديث عليه وسمع الفقه كتب مان جملة عليه وقرأ مادة ماجلسه
تلماذة             مان زبيد فقهاء أحد ناصر بن إبراهأيم بن ماحمد الجمال فصحب ماات

ماجلس             إلى انتقل ماوته بعد ثم دأروسه وحضر ًا أيض عليه وقرأ المقري ابن
فلم            كله هأذا وماع الفقهية الكتب بعض عليه فسمع الناشري الطيب الجمال

المدارس           ببعض التدريس ولي ولكنه غيرهأا عن فضلً الواضحات يفهم يكن
علي           مان وتمكن الظّاهأرية الدولة في وتقرب بالعلم المشتهرين بعض بعناية

ثمانين               سنة في وله ثم صدقاته في وقدماه قوله إل يسمع ل وكان طاهأر بن
ومامن            وثمانين سبع سنة شوال في ماات حتى فباشره ًا ماشارك الوقاف نظّر

وغيره            للنووي اليضاح عليه فقرأ الكازروني الوهأاب عبد بن الله عبد لقيه
في             المرجع وإليه طاهأر بن الوهأاب عبد اليمن صاحب وزير أنه لي وقال

. وثروة    وجاهأة ذو أماوره
 

.     . وثلثين       إحدى سنة ماات الجلدأ اليماني العفيف ماحمد بن الله عبد
  . سمع          مامن بالمنكوتمرية البناء ماؤدأب القاهأري ثم البطيني ماحمد بن الله عبد

. وتسعين      ست سنة وجاور وحج ماني
.         . يوسف     بن حسن بن الله عبد جده فيمن البهنسي ماحمد بن الله عبد

في            الرياسة إليه انتهت الماوي بالجاماع المؤذن الساعاتي ماحمد بن الله عبد
   . في.          شيخنا ذكره الثمانين قارب وقد إحدى سنة الحجة ذي في ماات فنه

أنبائه.
.    . طيمان     جده فيمن الطيماني ماحمد بن الله عبد

.     . بمكة        ماني سمع مامن الرقيق دألل المكي الظّفاري ماحمد بن الله عبد
     . في        فهد بن التقي ذكره القارة خطيب الشافعي القاري ماحمد بن الله عبد

. ًا  ماجردأ ماعجمه
.         . إحدى     سنة إجازة في الحنفية بعض على شهد القليجي ماحمد بن الله عبد

.      . عشر       سنة أب بمدينة ماات الصالح الفقيه الكاهألي ماحمد بن الله عبد
كان           بدماشق الجوهأرية مادرس الحنفي الدماشقي الهمداني ماحمد بن الله عبد

      . عشر     سنة الولى جمادأى في ماات ويقرئ وبالقراءات بمذهأبه ًا عارف ًا خير
.     . أنبائه   في شيخنا قاله السبعين بلغ وقد

      . ماعجمه      في فهد بن التقي ذكره الشافعي الواسطي ماحمد بن الله عبد
ًا. ماجردأ

التونسي            القرشي ماحمد أبو الجليل الشيخ علي بن ماسعودأ بن الله عبد
    . عن       والده عن أخذ الماضي سرور خال القرشية بابن ويعرف العلبي

قاضي             وعن عرفة بن الله عبد أبي وعن بخطه كتبه فيما بالجازة الوادأياشي
عبد               بن ماحمد عن أخذ مان أحد حفدة بن ماحمد بن أحمد العباس أبي الجماعة

الغبريني            العباس أبي ابن أحمد القسم أبي وعن الحاجب ابن شارح السلم
العباس              أبي وعن عربون وابن هأرون وابن الزبير بن جعفر أبي عن أخذ مامن
وماصافحة            بالولية المسلسل عنه أخذ بل بجاية شيخ الزواوي إدأريس بن أحمد

العباس             أبي بن ماحمد الحسن وأبي مارزوق بن الله عبد أبي وعن المعمر
مان             ًا كثير عليه وسمع القرآن عليه قرأ أنه ذكر بل البطرني النصاري أحمد
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غالب            بن ماسعودأ بن أحمد العباس أبي وعن التصوف خرقة وألبسه الحديث
عمر              علي أبي وعن هأزال بن الله عبد وأبي الوادأياشي عن أخذ مامن البلنسي

فهرسته            يتضمنهم آخرين في السلم عبد ابن أصحاب أحد الهواري قداح بن
اثنتين              سنة رجب في سرور أخته لبن فيها أجاز وقد بخطه رأيتها شيخنا قال

أخته             ابن لي ذكر ماا على وعشرين سبع سنة في بتونس وماات وعشرين
أي.            فيحرر وثلثين سبع سنة النباء مان ًا أيض نسختي في ورأيت انتهى

. الول    وكأنه أصوب التاريخين
القاهأري             ثم القفهسي الجمال الله عبد بن إسماعيل بن ماقدادأ بن الله عبد

       . خليل   بالشيخ وتفقه وسبعمائة الربعين بعد ولد بالقفاصي ويعرف المالكي
سليمان           العلم عن القضاء في وناب ودأرس المذهأب في وتقدم وغيره

فرج             الناصر ولية في أولها مارة غير بالقضاء استقل ثم بعده فمن البساطي
سبع             سنة رماضان في الماوي الشهاب صرف بعد وآخرهأا الجلل ابن ماوت بعد
في            والكلم الذى قلة ماع وتودأدأ ماباشرة وحسن عفة سيرته فحمدت عشرة

رياسة         إليه وانتهت للتكلف وطرحه وتواضعه تقشفه ومازيد المجالس
بعده            مان به انتفع ًا شرح الرسالة وشرح فيه الفتوى عليه ودأارت المذهأب

لم             ماجلدات ثلث في ًا تفسير عمل وكذا الفقه غير في البضاعة مازجى وكان
في              القضاء على وهأو وماات لقيناهأم الذين الئمة مان واحد غير عنه أخذ يشتهر

قارب           وقد وعشرين ثلث سنة الولى جمادأى في المؤيدية الدولة آخر
ابن            وقال الصر؛ ورفع أنبائه في وذكره لشيخنا قوله اقتضاه كما الثمانين
الدوادأار            جقمق يقولون الناس صار حتى وتصميم بعفة باشر أنه شهبة قاضي

والدين           بالصيانة عرف ًا بارع ًا فقيه كان المقريزي وقال سواء عنده وطباخ
وسبعين           ثمان سنة البساطي سليمان العلم عن الحكم في ناب والصراماة
رياسة            إليه انتهت عقودأه في وقال سنين، مان فتواه على المعول وصار

أهأل            مان هأو البرمااوي وقال عديدة سنين الفتيا رأسه على ودأارت المالكية
. والنحو      بالفقه جيدة ماعرفة له العلم

  . بمكة         ماات بالحرم السقا المغربي التلمساني الوجدي مانصور بن الله عبد
ودأفن         وخمسين خمس سنة الولى جمادأى في بالستسقاء ببيمارستانها

بالشبيكة.
بابن              ويعرف بها الجيش ناظر الحلبي الشرف الله عبد بن نجيب بن الله عبد

للفقراء           ًا ماحب ًا جسيم ًا رئيس ًا عاقلًساكن ًا دأين ًا حسن ًا إنسان كان النجيب
     . ماطولً.       الناصرية خطيب ابن ذكره ثلث سنة الروم قلعة في ماات والصالحين

. أنبائه    في شيخنا وتبعه
 

الزين                بن الشمس بن التاج الله عبد بن الغني عبد بن الله نصر بن الله عبد
بن            ماحمد بن يعقوب بن ماحمد الشيخ سبط القاهأري الشمس الصاحب ابن

اثنتين            سنة في البلبيسي النور عليه عرض مان أحد الشافعي القدسي أحمد
ظاهأر          للمقسم نسبة المقسي بابن كسلفه ويعرف المقسي بجاماع وتسعين

يقال             كان الذي إليه المشار الصاحب والده جد وكذا لماه جده لسكنى القاهأرة
اشتهر             بحيث البحر باب لجاماع والمجددأ شمس يسلم أن قبل نصراني وهأو له

وتسعين          خمس سنة في والمترجم الولى شهرته وهأجرت به الجاماع
وبغيره             به وتدرب التي أبيه حجر في نشأ وغيره شيخنا أنباء مان وسبعمائة
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ابن             بخدماة وانتفع يتشفع وكان جملة القرآن مان وقرأ فيها فبرع المباشرة في
استيفاء             في أبيه عن وناب الطنساوي إبراهأيم ماع إليه يتردأدأ كان لكونه الهمام

ًا           ماتزوج الستادأار الزين وكان المناخات كاتب بن الدين كريم أيام الدولة
ورقاه            وغيرهأا دأيوانه في بالكتابة خدماته ولزم مانه بابنتها هأو وتزوج بعمته

عن            ًا عوض المماليك كتاب أحد صار ثم الظّاهأر بن ماحمد الناصري الستادأارية
ماحمد             الدين سعد بعد بالوظيفة استقل ثم الخطير الدين تاج بن الحسن أبي

وانفصل             إينال الشرف أيام في الدولة نظّر وولى العليق كاتب القادأر عبد بن
الجيش             نظّر في واستقر جلودأ بن الفضل بأبي الولى عن انفصل وكذا عنها

الهأناسي              بن العلء عن ًا عوض الخاص نظّر في ثم مازهأر بن الزين عن ًا عوض
جكم             كاتب بن الجمال بن بالكمال الجيش عن انفصل أن إلى ًا ماع وباشرهأما

الشرف              عليه غضب أن إلى بعد إليها أعيد ثم الكويز ابن بالزين عن ثم
واستقر           مانه البرلس أهأل بعض شكوى لتكرر بالمقارع بالضرب وأهأانه فايتباي
بعد             الستادأارية في استقر ثم والده مان كره على مازهأر بن بالبدر عوضه

والترسيم         بالسجن له الشرف إهأانة وتكررت الكبير الدوادأار أعراض
بل            حصله لما بالدأخار ذلك ماع يتهمه والسلطان تصفى أن إلى والمصادأرة

القريب              له ورثى شكواه يغيث ول يرحمه ل لذلك فهو صهره عن خلف ولما
إتلفه             إل بقي وماا لذلك الوالي به وتوجه بشنقه المار حين ًا خصوص والبعيد

به             للقيام نهض فما ماعين مابلغ على الوالي وتسلمه فيه الشفاعة حصلت لكن
سنة             الولى جمادأى سابع السبت يوم في كان فلما القلعة سجن إلى وحول

صائم              وهأو فشنق المال يعط لم إن غفلة حين على بشنقه أمار وثمانين خمس
ودأفن             عليه وصلى وكفن فغسل أهأله إلى حمل ثم المال عن بالعجز لتصريحه
هأذه            على سيما فقده على وتأسف الباسط عبد الزين لتربة المجاورة بتربة

أنه             بلغني وقد ًا خصوص عنه والتكفير بذلك الخير له وأرجو واحد كل الكيفية
 . ومااتت           الخمسين على زادأ وقد التلوة ماديم ًا صائم عليه الترسيم مادة كان

   . فيه        فكانت وبالجملة كأبيها القانتات الصالحات مان وكانت بقليل قبله أماه
وفهم            ذوق ماع أكثر والملق بالكلم فيه ولكنه وتودأدأ وتواضع ورياسة حشمة

في           ونظّر عشرة ولطف وغيره الشعر ماحاسن مان لكثير واستحضار للنكتة
وماصاحبة           الوجوه لحسان ومايل ذلك مان لجملة واقتناء والتواريخ الدأب كتب
وإحسان          للصلح المنسوبين في واعتقادأ وغيرهأم الفضلء مان الذوق لذوي

على            ذلك كل ومانته تكثره وعدم احتماله ومازيد شفاعاتهم وقبول إليهم كثير
ماعرفة             في وأماا ماثله طريقته أبناء في يخلف لم أنه حتى الوقت حسب

في             مارة غير والليث الشافعي ماقام نظّر ولي وقد يجارى ل فجبل المباشرة
وكذا           الماام لضريح المقابل كالسبيل ماآثر هأناك وله القرافتين نظّر ضمن

وماا         وغيرهأا الجمدار بشير ومادرسة والصرغتمشية الشيخونية وقف باشر
. عنه        الله عفا أكثر ماحاسنه ضد مان تركت

 
بن               بدر بن فزارة بن سليمان بن الحسين بن أحمد بن يوسف بن الله عبد

أخو            الحنفي الدماشقي الشرف بن الجمال الفتح أبو التقي يوسف بن ماحمد
. الكفري           بابن ويعرف قبلها المائة في أبوهأما والمذكور الماضي الرحمن عبد

عند            العربية في وحضر وتنبه وتمهر واشتغل وستمائة وأربعين ست سنة ولد
التحتاني،           القطب عند المعقول وفي المصري البهاء عند الصول وفي العنابي
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مان            وسمع الخباز ابن على الخاماسة وفي السلوي على الثالثة في وأحضر
علي              بن أنس له وخرج وآخرين، نباتة بن والشمس الخباز ابن ابنة زينب أخته

حياة            في ودأرس الفضلء، مانه سمع وبغيرهأا بها حدث ًا حديث أربعين المحدث
سنة             في استقل ثم الحكم في ناب مادة العسكر قضاء وولي وخطب أبيه

ليام            وحفظ وماداراة سياسة ماع حكمه في يحمد يكن ولم وثمانين؛ خمس
شيخنا          قال بأشياء؛ وماذاكرته والحشمة بالحكام الخبرة بين وجمع الناس

وله              ثلث سنة الحجة ذي في وماات لي وأجاز أحسب فيما ًا يسير عليه سمعت
ولي             وجدهأما وأبوهأما وأخوه وهأو المحنة في أوذي أن يعد سنة وخمسون بضع

سنة            المحرم في وفاته العيني وأرخ وأنبائه، ماعجمه في شيخنا ذكره القضاء،
كانت            دأماشق قاضي الحنفي الكفري ابن الدين تقي قوله على واقتصر أربع

العلماء            مان ًا ناس أدأرك والفروع الصول في طولى ويد تاماة فضيلة عنده
. كشيخنا           وأرخه عقودأه، في المقريزي وذكره عنهم، وأخذ مانهم وسمع الكبار

المالكي            المغربي البجائي الحسناوي خلد بن علي بن يوسف بن الله عبد
بالقاهأرة           ثم وغيرهأا ًا بحث الحديثية اللفية عني فأخذ النبوية بالمدينة لقيني

له             وكتبت جملة ًا أيض ماكة وفي فيهما عني وحمل بتماماه الموطأ علي فقرأ
. المتقنين          الخيار الفضلء مان وهأو بلدأه إلى ورجع حافلة، إجازة

.     . بمكة     ماني سمع مامن البغدادأي يوسف بن الله عبد
         . عبد     بن الفضل أبي بن ماحمد أبيه اسم فيمن الحرازي الجمال بن الله عبد

الله.
.       . البصري    الله عبد في ًا قريب يأتي الفخر بن الله عبد

.          . ًا    قريب الغني اله عبد بن الله نصر ابن في المقسي التاج الله عبد
    . بالجانبكية       المقررين أحد كان الفضلء أحد الحنفي الردأبيلي الجمال الله عبد
الذي          المسجد تدريس عن شيخها له ورغب بل بالصرغتمشية والمعيدين

تسع             سنة شعبان في ماات أن إلى مادة ودأرس الخليلي؛ بخان الظّاهأر جددأه
خير          العادأة وفي والماشاطي والطلب التدريس في بعده واستقر وستين

للقاني              المغنى شرح عليه قرأ فإنه العلم عنه أخذ مان أحد وهأو الشنشي الدين
. وإيانا           الله رحمه ًا خير فاضلً وكان وغيرهأما، للبغوي والمصابيح أصولهم في

.    . ماحمد     ابن في البرلسي جمال بن الله عبد
   . كتابة         ولي كان الشام نائب قجماس إماام الحنفي التركماني الجمال الله عبد

. مانصور           بن الدين رضي بعد ومارستانها وقلعتها جيشها ونظّر حلب سر
      . اليماني      مافلح ابن به اعتنى مامن السالمي تربية الخانكي الجمال الله عبد

عقارات              بر جهات في له ابنين وعلى عليه وقف بحيث عنده ًا ماولد كان لكونه
عائشة             لهذا أجاز ومامن وأجزائه مافلح ابن إثبات مان كثير عنده وكان بالخانقاه
     . على         تزيد سن عن ماات غيرهأا على إسماعه أستبعد ول الهادأي عبد ابن ابنة

لباسه            ماتجملًفي وكان وتسعين إحدى سنة رجب في دأونها أو التسعين
يهدأ                ول يقر ل ًا ثياب الشقر ابن على رأى إذا بل بلده رؤساء ذلك في ًا ماحاكي

سوقي             على ًا واقف شهاماته لمزيد ير ولم البغلة يركب مامن ماثلها يجددأ حتى
الستدعاءات،           على يكتب بأخرة وكان بنفسه شيء شراء ًا غالب تولى ول

. وإيانا          الله رحمه وغيره الصفي يوسف الشيخ ابن لقيه ومامن
    . وقال      القاهأرة، قدم مامن المالكي المغربي السكسون الجمال الله عبد

والختصاص           فيه العتقادأ حسن وكان والده صحب أنه عقودأه في المقريزي
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المالكية            تدريس له وأخذ برقوق الظّاهأر استادأار المنجكي بهادأر صحب ثم به
وحسنت          البغلة فركب بره مان وناله النفيسي للمشهد المجاورة بالشرفية

. أثره               ظهر مانام غير عنه وأوردأ إحدى سنة الخر ربيع آخر في ماات حتى دأنياه
.    . ماحمد    ابن في السمنودأي الجمال الله عبد

 
   . يتناوب        كان مامن المالكي قاضيها الحلبي النحريري بن الجمال الله عبد

يوماي              قدر تقرير على ذلك وافقه أن إلى الماضي جبنغل وابن هأو فيه للسعي
ماات            حتى واستمر له المنصب وترك السعي عن إعراضه بشرط له يدفعه

القاهأرة            إلى القدوم يكثر وكان ًا ماصروف وتسعين ست سنة آواخر ماقلًفي
الله             عفا الهيئة مازري لكنه الجملة في وماشاركة طلب وله أحيانا إلي ويتردأدأ

الله                عبد بن أحمد ولد أظنه بل ًا أيض حماة قضاء ولي وأظنه بيت، مان وهأو عنه
. مانهما            قضاء ًا أيض ولي قد وهأو أربعين سنة في ماات وأنه الماضي

بن            ماسعودأ الدين جلل عتيق الجللي الزبكي بهادأر بحاجي ويعرف الله عبد
       . وثمانمائة    عشرة ثمان سنة في الطاووسي لقيه البنجيري جعفر الدين أصيل

الملزماين            مان كان أنه وقال التسعين عن ناف حينئذ أنه وأخبره فاستجازه
. سمعاه       ماا أكثر ماعهما وسمع وعمي لجدي

.     . وثلثين      سبع سنة ماات بالشرفي ويعرف الروماي الرغوني الله عبد
      . إحدى   -  -  سنة المحرم في بمكة ماات اليماني بمعجمتين الشخر الله عبد

.       . ًا.    قريب الفرنوي في القصرائي، الله عبد فهد ابن أرخه وخمسين
.           . أحمد   بن ماحمد بن علي بن ماحمد ابن في ماضى باعلوي الله عبد

سنة             في ماات بها النكحة وقاضي تونس مافتي ماعقودأة بجيم البجيري الله عبد
  . ابن         قاله المشددأة والشين الجيم بين المولد بالحرف ونسبته وخمسين تسع
عن            أخذ المغربي التونسي البشيري الله عبد فقال غيره وترجمه قلت عزم،

قضاء           وولي الزيتونة بجاماع وأم والعربية الفقه فق وتقدم الغبريني عيسى
ثم            مافتوحة بموحدة وهأو لقيني، مان بعض عنه وأخذ وأفتى ودأرس النكحة

. لماذا          أعلم وماا قال راء ثم تحتانية بعدهأا ماشدودأة ماعجمة
. قبله      الذي هأو البشيري الله عبد

      . إحدى      سنة شوال في بمكة ماات الفخر بابن الشهير البصري الله عبد
. ًا.      خير وكان فهد ابن أرخه وثمانين

فقراء           مان أصله الظّلمة وأحد الشرقية كاشف التركماني البهنسي الله عبد
بقرى           عديدة جهات في وخدم ًا ماملق ًا فقير القاهأرة وقدم البهنسة تركمان

سلطنته            قبل جقمق الظّاهأر بخدماة اتصل أن إلى البلدأ على ًا ماشد القاهأرة
القاهأرة            أعمال مان البحري الوجه الشرقية كشف وله ثم قربه تسلطن فلما

أماواله              مان وأخذ مارة غير وصادأره ًا جد سيرته ساءت بل كف ول عف فما
في            ًا أيض به الشراف استقرار ماع ًا أيض صودأر ماات ولما جملة الخبيثة

    . الخر          ربيع في وماات صرف أن إلى أماره وآل وهأوان بذل باشر لكنه الشرقية
  . الله           عبد ًا جد أكولً وكان عليه، ماأسوف غير شاخ وقد وستين أربع سنة

. المغربي  الحاماي
     . القرآن      وأقرأه تربيته سيده أحسن العذول فتى المكي الحبشي الله عبد

علي            وسمع بل الجماعة جملة في علي وعرضها حفظّها أجادأ جملة ًا وكتب
         . خمس   سنة الثانية جمادأى سادأس الثلثاء ليلة في ماات ًا ذكي وكان أشياء
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. الجنة       وسيده الله عوضه بلوغه عند وتسعين
         . به   وتسلك الناس واعتقده دأماشق فقطن الروم مان قدم الذاكر الله عبد
.      . عشرة       إحدى سنة في ماات العداس الله عبد بن بكر كأبي المريدون

       . مانه     سمعه فيمن اسمه شيخنا أثبت مامن البيبرسية نزيل الروماي الله عبد
. بالشيخ     ووصفه القديمة الماالي في

     . ثمان      سنة المقدس ببيت ماات القدوة الصالح الشيخ الزرعي الله عبد
وأربعين.

  . بها          ماات مانها ربيع برباط المنقطع المباركين أحد المكي السحلولي الله عبد
     .    .    . أحمد    بن علي ابن هأو الشاماي الله عبد فهد ابن أرخه ستين سنة صفر في

.      .    . شعيب    بن علي ابن في الضرير الله عبد ماحمد بن ماحمد بن
 .        . أرخه    وخمسين تسع سنة الولى جمادأى في ماات العلئي الطائفي الله عبد

    .     .    . عبد  ابن في ماضى الحضرماي العراقي الله عبد العجلوني الله عبد فهد ابن
.     . أحمد.      ابن في ماضى القصرائي المكي الفرنوي الله عبد اللطيف

      . حتى      الناس مان لكثير مان أحد بالصيفر ويعرف السعودأي القرافي الله عبد
         . عليه   وصلى وخمسين اثنتين سنة الخر ربيع في ماات اعتقادأ فيه السلطان

. الله       رحمه ودأفن القرافة مان ماحمودأ بجاماع
      . وسبعين     تسع سنة المحرم في ماات المالكي المغربي القليني الله عبد

. الله           رحمه بالفضل يذكر وكان الحج مان رجوعه في النعام بمفرش
يجهر           للقرآن التلوة كثير ًا مابارك كان بالباجائي المعروف المغربي الله عبد

       . بعد       بمكة ثلث سنة أوائل في ماات أنس قراءته وعلى المسجد في ذلك في
.   . الفاسي      ذكره حسنة طريقة على سنين بها ماجاورته

.    .  . ماحمد    ابن في وقاضيها الخانكاه ماحتسب الله عبد
 

   . مامن         ًا عالم كان أجدادأه أحد أحمد بابن ويعرف المغربي المكناسي الله عبد
 . ماات            الفوري الله عبد أبو مانهم جماعة عنه أخذ والتصوف الصلح عليه غلب

. الربعين  بعد
.        . وثمانين      ست سنة المحرم في بها ماات ماكة نزيل اليمني الناشري الله عبد

.     .    . ماضى    ماحمد ابن هأو الهبي الله عبد الله رحمه بالمعلة ودأفن
.    . صفر          في ماات ماكة حرم مان السلم باب بواب العرج اليماني الله عبد
خدام              أحد المجيب عبد سبط الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد بن المجيب عبد

سنة           صفر في المقام ماشيخة ولي بالكريدي، ويعرف البدوي أحمد سيدي
. وستين             أربع سنة الخر ربيع في ًا شاب ماات أن يلبث ولم وستين اثنتين

بن                  الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن المجيد عبد
القاضي             ابن السعادأات أبو الدين حافظ الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر

    . سنة        رجب في ولد الماضي الجبار عبد والد اليماني الناشري الدين ماوفق
غير            بزبيد والده بمسجد رماضان في به وقام القرآن فحفظ وثمانمائة أربع

والده            عن وأخذ المنهاج وماعظّم والشاطبية الملحة ثم البردأة حفظ وكذا مارة
جل             وكان الطيب عمه بابن وتفقه والعمل الحياة في به وانتفع والحديث الفقه

البوماة            إسماعيل الشرف على العربية وقرأ آخرين في عليه الفقه في ماعوله
الجزري،          وابن اللغوي المجد وسمع ماحمد الجمال أخيه على والحساب

وكان           بالجند ماعاذ ماسجد خطابة وولى الكثير بخطه وكتب جماعة وأجازه
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نظّم            وله اللسان وضبط والصيام التلوة على المداوماة ماع ًا جد الصوت شجي
خطابة           وترك الحكام في الشهاب أخيه عن وناب الفقهاء، طريقة على

تدريس             ولي وكذا ًا زهأد فيه المعلوم مان استحقه كان وماا ونيابته ماعاذ ماسجد
           . قضاء  ولي أنه غيره وقال ًا أشعار له وأوردأ عثمان العفيف ذكره بتعز السدية

وكان             حسنة سيرة فيه فسار الماضي أحمد الفضل أبي أخيه وفاة بعد زبيد
        . واحد      يوم في الجبار عبد وابنه هأو ماات ًا ماتواضع التلوة كثير ًا ناكس ًا نقي ًا تقي

رحمهما            عظّيم ماشهد في دأفعة ًا ماع عليهما وصلي وخمسين سبع سنة مان
الله.

الماين               بن ماحمد الزين بن حسن بن أحمد بن ماحمد بن علي بن المجيد عبد
     . ست         سنة في له أجاز القسطلني علي بن أحمد بن ماحمد القطب ابن ماحمد

.      . له  وبيض فهد ابن ذكره جماعة وثلثين
 . مامن            الغمري ماحمد الشيخ سبط المحلي شاذي أبي بن ماحمد بن المجيد عبد

ورجع             السماع في الجماعة ماع يحضر وكان وتسعين ثلث سنة في ماعنا جاور
الجيوش            أماير سوق في بحانوت وتكسب العباس أبي خاله ماع الموسم في

بن              الفتح أبو زوجه وقد بذاك فليس هأذا وأماا مانه أشبه كان ماحمد وأخوه
ابنته               زوج هأذا والد أن كما أولً اماتناعه بعد ابنته عمته ابن العباس أبي الشيخ

. عاقبتهما      يحسن والله المراكبي خروب لبن
العشاق          ماؤنس المسماة يوسف قصة صاحب الدأيب الشاعر المجيد عبد

. لقيه             مامن وهأو شاه عرب ابن قاله صنف ماا أطرف مان وهأي بالتركي
بن                عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بكر أبي بن أحمد بن المحسن عبد
أبي             بن الرحمن عبد بن الكريم عبد الكريمي عم ابن المكي القرشي ظهيرة

ابنة            زينب وأماه إسماعيل الشيخ بن ماحمد الجمال زوجه وأبو الماضي بكر
         . القرآن   فحفظ بها ونشأ بمكة وثمانمائة أربعين سنة ولد ظهيرة بن المحب

. وآخرين          المايوطي والزين المراغي الفتح أبا وسمع الدروس وحضر والمنهاج
عقب             عليه وصلي وتسعين ثمان سنة شوال سابع في مادة تعلله بعد ماات

. بالمعلة      دأفن ثم الغد مان الصبح
فهو              ماحمد في يأتي الهأدل بن السيد حسين البدر بن أحمد بن المحسن عبد

شاذلي           بمكة كان لشخص ماحبة المحسن عبد أبوه وسماه بهما ماسمى
. كذلك  يسمى

   . في        شيخنا قال الدأيب البطايني القطفني البغدادأي حسان بن المحسن عبد
سنة             حدودأ في ماولده أن وذكر المواليا يجيد وكان شعره مان أنشدنا ماعجمه

القاهأرة            ودأخل رجلً بغدادأ غرق سنة في كان وأنه وسبعمائة وأربعين خمس
والشعر           الثياب نسج صناعة على ماستمر وهأو بصره وضعف وأسن فقطنها

في             المقريزي وتبعه وثلثين، خمس سنة في به وعهدي بصره ضعف أن إلى
عقودأه.

 
الدين               حميد بن حسن بن ماحمد بن الله لطف بن الصمد عبد بن المحسن عبد

       . الصفي    خاله عن والمنطق والنحو الفقه أخذ ماكة نزيل الشافعي الشرواني
والحاوي           النوار عنه أخذه وماما الشرواني الرحيم عبد بن المؤمان عبد

الردأبيلي          ماوسى الصلح عن وغيره ًا أيض والمنطق والمحرر للقونوي وشرحه
عن          والبيان والمعاني والتفسير الصلين ماع ًا أيض والمنطق الشرواني ثم
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البخاري           عليه سمع بل الكشاف عنه أخذه وماما الكربالي ماحمد القوام
للسيد         المفتاح كشرح والبيان والمعاني المواقف كشرح الدين وأصول

ماحمد           المحيوي عن وغيرهأا للطيبي الحديث علوم في الخلصة ماع والمطول
الجغميني          شرح ومان والمختصر المطول مان البعض أخذ وكذا الشيرازي

في            وبرع آخرين، في الماضي الله سلم عن الحساب شمسية وجميع للسيد
عبيد            كالنور الفضلء عنه وأخذ جميلة طريقة على فقطنها ماكة وقدم فنون

والشمس            وماعمر الدين أصيل وقريبه اليجي الدين عفيف بن العلء بن الله
الثالثة           ماجاورتي في رأيته وقد وسكونه ودأيانته فضائله على وأثنوا الزعيفريني

        . بالمعلة    ودأفن وثمانين تسع سنة صفر في ماات والتوعك النجماع كثير وكان
. الله         رحمه جازهأا يكن لم إن السبعين زاحم وأظنه

والتي            الرؤوف عبد أخوه الماضي اليماني عمر بن علي بن المحسن عبد
 . ماات            وشهرة صلح بيت مان الفتح أبي بن المغني عبد أخيهما وابن أبوهأما

. وغيرهأما          أخيه ابن وقبر قبره فيها بها قبة ولهم بجدة
الدين              إماام بن ماسلم أبو الدين قوام المحسن عبد بن ماحمد بن المحسن عبد

دأهأره            علماء وأتقى عصره فقهاء أفقه كان الشافعي الفالي الدين قوام ابن
وهأو           الطاووسي مانه وبأزيد بذلك وصفه حسبما الشافعية في المفتين ورئيس

ثامان             السبت يوم ظهر في ماات أنه وقال مانهم، سمع الذين شيوخه مان
. سنة          وخمسين تسع أو ثمان عن وعشرين أربع سنة رماضان

     . سنة        صفر في بها ماات ماعتقد صالح شيخ المكي ثم البغدادأي المحسن عبد
. وأربعين  ثمان

أخو            المدني الصل الشيرازي الحسين أبي المحب بن أحمد بن المعطي عبد
.     . بالمدينة     ماني سمع مامن المحب بابن ويعرف التي ماحمد

بن               الفخر بن الفضل أبو البركات أبي بن علي بن بكر أبي بن المعطي عبد
العزيز           عبد شقيق وقاضيها عالمها البرهأان أخي ابن المكي القرشي ظهيرة

    . الربعاء        ليلة في ولد أبيهما فتاة حبشية وأماهما الكبر وذاك الماضي فايز
وجعل            القرآن فحفظ ونشأ وثمانمائة وسبعين أربع سنة الول ربيع عشر ثالث

مان             أخذ وكذا وغيره يزيد أبي بن إسماعيل عند واشتغل المقري لبن الرشادأ
عبد           وعن ماجاورتهما حين الدماشقي حمزة بن الكمال السيد وعن ماجلى

عند             وحضر وغيره المنطق في عيان عن وأخذ الدين أصول في الغزي النبي
تفهيم           في ابتدائه في وأخذ والمعاني الفقه أصول في الوزيري الخطيب

وزوجه            الجمالي عمه ابن دأروس حضر بل الحراني الجمال فقيهه عن التنبيه
. وعقل           سكون ماع وتميز وفهم المدينة وزار بمكة ماني وسمع ابنته

 
أبو    -     -      جاماع بن زائد ابن كطبيب ماهملة ثم بمعجمة خصيب بن المعطي عبد

لهم      -      يقال بالمغرب لعرب نسبة المحمدي بمعجمة الرخا أبي بن المواهأب
باليزليتني  -          عزم ابن ونسبة ماكة، نزيل المالكي المغربي التونسي ماحمد بنو
تونس            ببادأية بعدهأا التي في أو وثمانمائة وعشرين تسع سنة ولد الدخلي،

وعلى           الحصيبي عيسى عن وغيرهأا والعربية وأصوله الفقه فأخذ بتونس ونشأ
تلميذ         الفاسي والفهمي المصمودأي القسم وأبوي التونسي الحساني العربي

والعرفان            السلوك في بهم وتهذب القراءات وفي فيها الثالث ولزم عرفة ابن
صحب            مامن وكلهم الرابع، ماع ًا تدريج كتبه في بالدخول الدين أصول وأتقن



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

إليه             ًا أيض الترجمة صاحب انتمى مامن هأو بل المغرب نزيل العجمي الله فتح
لي             قاله حسبما الثلثة وكان الولين عن بالخذ عليه وأشار به وتسلك ولزماه
وكذا           الباهأرة والمكرماات الظّاهأرة الكراماات لهم مامن بمكان الشأن علو في

دأروس               ًا أيض حضر بل عرفة ابن عند حضر مان أحد اللجمي الغني عبد عن أخذ
فنون            في وتميز آخرين، في عقاب بن وماحمد عمر وأخيه القلشاني أحمد

مان            بها مان ليلقى القاهأرة فدخل بلدأه مان وهأاجر القوم وطريق العلم
لمكة           بالتوجه له فلوح الزهأر بجاماع العارفين بعض فرأى والعلماء المسلكين
وسمع              المدينة إلى رجع ثم فحج ستين سنة أثناء في فوصلها البحر في فسافر
كلها             في يحج سنين ثلث بها ودأام والكازروني المراغي الفرج أبوي على بها
مانهما              كل في واجتمع ودأماشق المقدس لبيت إل مانها يخرج ولم ماكة قطن ثم

والبرهأان          النووي القادأر وعبد ومااهأر جماعة وابن القلقشندي كالتقي بجماعة
مان            يتحرج وكان الخليل وزار خطاب والزين شهبة قاضي بن والبدر الباعوني

السلم            عليه الخليل رأى أنه فاتفق بمكان ويقف ًا أدأب السردأاب لعلو الدخول
كثرة               رأى حين الترك على عزم كان أن بعد بنيه بزيارة وأماره به المنام في

لذلك،             قاصدين ًا خلق يعدم ولم فاماتثل توجه ماعه له يحصل ل الذي الجمع
أول             في يحج ولم النواحي بتلك تليها والتي وستين خمس سنة في وكان
والبيان            الرشادأ طرق في وتفنن العرفان مان تمكن وقد لمكة وعادأ السنتين

النبوية              الزيارة لغير مانها يخرج ولم الدنيا مان ماتقلل وهأو ذلك كل بها فانقطع
النجماع            مان بمكة وأكثر وغيره يونس بن كأحمد الئمة بعض خالط وربما

والفهم          التاماة والخبرة العشرة وحسن والعقل العبادأة مازيد ماع والسكوت
أماره           وانتشر بالصلح وذكر وجللة شهرة إلى الوصاف بهذه فصار الجيد

سيما             الجمال أخيه على ذلك وثقل الظّاهأر بن علي به واختص ذكره وظهر
مان             شاء بما دأونه واختصاصه لخيه إجحافه حقيقة يعلم الشيخ أن علم وقد

دأور             له وصارت الحال في الشيخ أعني وارتقى كالفقير صار حتى أبيه مايراث
له              وكانت وجدة بمنى ذلك غير إلى تربة بالمعلة أنشأ بل وشراء إنشاء بمكة

كبرهأا             ماع بها البتلء يتجرع فاستمر جزيل بمال تذكر راحات ببنى تلقب زوجة
شاء              مان لقائه في ورغب تعلقها مان شيء لكبير أحد يتمكن ولم مااتت حتى

في              الرجبية ماع سافر مامن الفضلء مان جماعة عنه أخذ بل القادأماين مان الله
بتدبير           ذلك كل وفصاحته فضائله على وأثنوا التصوف وسبعين إحدى سنة
وابن            قاسم وابن مازهأر بن الزين عنده حضر مامن وكان وتنويه البرهأاني

بل            ارتقاؤه فزادأ عجلون قاضي بن والزين الصيرفي وابن الماانة وابن الماانة
الفاكهي             النور ذلك بعد أقرأ وكذا الثلثة، المساجد في ذلك قبل أقرأ كان

والبرهأان         السهروردأية العوارف الفضلء مان وغيرهأما الوفائي لقسي والسيد
الفاكهي          ماعه وحضر البيضاوي تفسير في قبقب بن الخليلي النصاري

والرسالة          ًا أيض العوارف أقرأ بأخرة ثم وغيرهأما ماعمر والسراج المذكور
وربما            الفضلء مان جمع به واغتبط وغيره ماسلم بصحيح حدث بل القشيرية

وإظهاره           عربي ابن لكلم المطالعين على إنكاره ماع ونحوهأا التائية أقرأ
بعد              ثم حياته في إليه نسبه مان وتمقت عليه حلف بحيث ذلك مان التبري

ثم             كلماه وسمعت مارة إليها المشار السنة في ماعه جلس مامن وكنت ماماته،
وكتب            بل مارة غير والزيارة والهأداء بالعيادأة الثالثة المجاورة في إلي تودأدأ

المار            أوضحت ماا بهاماشه وأفادأ به واغتبط البديع القول تصانيفي مان بخطه
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بمكة            فيهما ماجاورتي حين بعدهأا والتي وتسعين ثلث سنة في وأظهر فيه
مافيدة           كراسة ذلك ومان جملة المختصرة تصانيفي مان واستكتب القبال مازيد
مان             كثير في عندي وحضر وكلماه عربي ابن تصانيف مان التفكير في بديعة

سمع       بحيث وتردأدأه تأدأبه وزادأ  الخنوم
سنتي            في سيما على إقباله وتزايد كراسة له وكتبت واستجازني أشياء ماني

مان             أستحي ماما الكثير لي أوصافه مان كان بحيث بعدهأا والتي وتسعين ثمان
ماوت             وتسعين تسع سنة في عليه ترادأف وقد بالنيات والعمال أثبته أن الله

أغزر             له للدعاء وتوجهه أكثر ثانيهما بفقد ألمه وكان وأخيه الطاهأر بن الجمال
الن             فهو والعافية الصحة عاقبتها يكون أن أرجو مادة ماوته بعد هأو وانقطع

. إجماع           كلمة العقل وفور في وهأو دأفاع بل ماعناه في فريد
القاهأري            العمري الزين بن علي الدين نور بن عبيد المدعو المعطي عبد

. بالمدينة.     ماني سمع مامن المرخم
. حسان             بابن ويعرف المكي الصل اليماني بكر أبي بن عمر بن المعطي عبد

في             ماني سمع ولطف وذوق جيد وفهم فضيلة ذو شاب وهأو القرآن حفظ
عند             الحضور ماداوماته ماع البناء يؤدأب تليها التي في رأيته ثم الثالثة المجاورة
ماع          وسافر مانهما والستمدادأ الحنبلي والشريف القاضي السعودأ أبي الجمال

أبي            بعشرة اختصاصه ماع ذلك كل القراءات عنه وأخذ النبوية للزيارة ثانيهما
ًا             فهم مانه وأنست وتسعين ثمان سنة في عندي حضر وقد ظهيرة بن المكارم

وعقلً.
. أبوه              التي القاهأري الصل الفوي بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن المعطي عبد

. قليلً       عندي وحضر الجهات في تنزل مامن
ماحمد               بن الله عبد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد الفضل أبي بن المعطي عبد

       . أربع     سنة الخرة جمادأى في بها ماات المكي النصاري المعطي عبد بن
. فهد.    ابن أرخه وسبعين

   . لقباي         يتردأدأ كان الحنفي القاهأري ثم الريشي الزين ماحمد بن المعطي عبد
الغيبة            نائب حينئذ وهأو البندقانيين برأس له عمارة في أقاماه بحيث الحاجب
يريد            مان بصفع يأمار فصار الحنفية عن القضاء في ينوب الترجمة وصاحب
فتحامااه             فيصفع الناس بياض مان إهأانته يريد لمن يرسل بل إليه يتحاكم مامن

إكراه              عليه فادأعى سنة عشرين نحو ابن شاب له رفع أنه عنه وشاع الناس
في              الذين الفعلة مان بحضرته مان الحال في فأمار به فسق حتى ماراهأق صغير

الماير           فأرسل بذلك عليه الشناعة فعظّمت زعم ًا قصاص به بالفسق العمارة
فهرب            إليه خاله عن ينوب يومائذ وهأو الستادأار الجمال أخت ابن أحمد

عليه            واجتمع فضربه إليه أرسله الحال بصورة إقباي علم فلما بإقباي واحتمى
ثم              وصفعه إهأانته في وبالغوا يقتلونه فكادأوا العوام مان أذى مانه له تقدم مان

العسكر              غيبة في وثمانمائة عشر سنة في وذلك عليه كان ماا إلى وعادأ خلص
في              يبالغ كان لكونه له جرى ماا لبيه الحنفي ولد ذكر العسكر قدم فلما

قصته            الستادأار إلى وأنهوا عليه فتمالئوا النواب جميع ويزدأري بل له الساءة
الناس           مان له وحصل وسجنه عصاة سبعمائة الربعة القضاة بحضرة فضربه

فأمار             السلطان خبره بلغ بل عظّيم صفع السجن إلى وتوجهه ماجيئه حالة ًا أيض
مادة            بعد خلص ثم طويلة مادة الحبس في وأقام بالمقارع فضربه بإحضاره

نيابة            إلى فعادأ الطريقة تلك عن الرجوع هأو وأظهر الخبر الناس وتناسى
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التفهني            أن الشرف سلطنة في أماره مان وبلغ الحنفية، قضاة عن الحكم
الدين           برهأان السر وكاتب الجيش ناظر إليه فأرسل استنابته مان اماتنع

السلطان          ماجلس يحضر وصار باستنابته يأماره السلطان عن برسالة الشريف
أن            إلى وماجونه طريقته على واستمر النبوي، المولد وحضر مانه فيسخر ًا أحيان

ذهأب             صرة له كانت أنه بسبب ًا ماقهور وثلثين ثلث سنة أواخر في ماات
مانها            لشيء احتاج ثم القضاة بعض عند فأودأعها السراق مان عليها خشي

أن             استطاع فما ذلك على له وحلف مانزله مان سرقت أنها المودأع فادأعى
    . سنة       في شيخنا أرخه فمات فكمد وبادأرته القاضي سطوة لشدة ينازعه

وأحدهأما            وثلثين ثلث سنة في وفاته أن الحوادأث في وقال وثلثين اثنتين
سهو.

 
أبي               بن إبراهأيم بن عمر بن علي الوالي الشيخ بن الفتح أبي بن المغني عبد

بالقرب             للقرشية نسبة القرشي الجمال ماحمد بن الله عبد بن ماحمد ابن بكر
قريب           باليمن ساحل المخا صاحب الشاذلي اليماني القرشي الجمال زبيد مان

ًا            كامالًماكرما عاقلً كان وثمانمائة؛ وعشرين ثمان سنة ولد المندب باب مان
يصل            كان بحيث اعتمادأ عليه ولهم اليمن مالوك عند وجاهأة ذا للواردأين

صحبته             بسبب وحشمة جاه جدة في وله واسعة دأنيا ولديه ماكة إلى بصدقاتهم
          . عمه   عند ودأفن وثمانين تسع سنة المحرم آخر في ماات ووالده بركات السيد

الذوالي             ماوسى الكمال بذلك إلي كتب هأناك، لهم قبة في بجدة المحسن عبد
العمام            ومان وعلي الرحمن وعبد كصديق عدة الخوة مان له وكان اليماني،

مان           تحول مامن وهأو صالحون وكلهم الماضي الرؤوف عبد مانهم سبعة
ناصر             القاضي أصحاب أحد جده عن وأخذ المخا إلى وجده أبيه ماع القرشية

.     . عنه       الخذين بعض أفادأه ًا مارار وإسكندرية ماصر ودأخل الميلق بن الدين
الغوث               أبو أو الغيث أبو المحب ماحمد بن أحمد بن الرحيم عبد بن المغيث عبد

الشنويهي          البرهأان سبط الشافعي السنقري القاهأري ماحسن أبي الزين بن
. الفرات    بابن ويعرف الماضي

وثمانمائة            وثلثين أربع سنة الخرة جمادأى عشر سادأس الجمعة ليلة في ولد
الحديث          وألفية والعمدة القرآن أبيه عند فحفظ بها ونشأ بالقراسنقرية

وتوضيحها         النحو وألفية الجواماع وجمع الفرعي والمنهاج والشاطبية والنخبة
حتى         والحاجبية والشمسية والتلخيص التسهيل مان الصرف وإلى والجروماية

في            وأخذ وآخرين وفا بن الفتح وأبي وباكير شيخنا على وعرض العروض
للورقات           شروحه عنه أخذه وماما المحلي والجلل البلقيني العلم على الفقه

المقسي          والفخر بها وأجازه المناهأج شرح ولغالب الجواماع ولجمع وللبردأة
السلم            عبد والعز والبدي وعنه ًا أيض الصول أخذ السنهوري وعن آخرين في
في            شرع ولجله بل الحنفي السيف عن أخذهأا وكذا العربية أخذ البغدادأي

التقي           عن الصرف وأخذ المنطق أخذ والعز البدي وعن التوضيح حاشية
والحساب            الجودأ وأبي البوتيجي عن والفرائض ذلك غير في لزماه بل الحصني

بعض             على ًا يسير وسمع غيرهأا وفي فيها آخرين في الغراقي البركات أبي عن
قمر            ابن برغبة البيبرسية إمااماة في واستقر التقلل ماع انجمع ثم الشيوخ

تردأدأه             وكثر أبيات في أنشدني بل شيوخه مان واحد غير واماتدح النظّم وتعانى
 : قوله    عنه وكتبت إلي



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

ودأودأ ربـي سيدي أغثنيوذخري ثقتي يا العرش إله
ودأودأ وخلنـي وفارقنيبلحـد أسكنني الخل ماا إذا

وقوله: 
ً أروم دأهأري صبرت ماخل يرى ل بمقصديخل

تخلى مان الدهأر فعاقلتخـل مان غير أجد فلم
وقوله: 

لـنـعـمة يعددأ لم المرء إذا
ربـه

ًا والحمد الطاعات مان قيودأ
والشكر

كلمحة ترجع ولم تطير
ماـبـصـر

ل حيث مان المغرور ويسلبها
 يدري

المقسى             جاماع وقطن السيوطي الكمال وهأجا ًا أبيات البدرى ماجموع على كتب مامن وهأو
. حركة           سرعة ماع به القطر عليه والغالب به وخطب أم وربما

        . سمع        قد وكان المظّالم مان كثير في باشر الطواب بن أحمد بن ماحمد بن المغيث عبد
.  . ماات         وغيره الدارقطني في وقبلها أربعين سنة في شيخنا على

المقدسي               الدماشقي ثم الصل الموصلي الله عبد بن علي بن بكر أبي بن الملك عبد
   . ونشأ          بدماشق ولد الحمدين في ولده والماضي وغيرهأا الدرر في أبوه المذكور الشافعي
ماقدماة                وعمل وغيره الناصح ابن عن فأخذ المقدس بيت إلى بعده وتحول أبيه عن وأخذ بها

 : قصيدة            ماطلع في نظّمه ومان ذلك وغير التصوف في ورسالة الفقه في
أطيب وأنظّم بطيبة أنثر

الكلم
الم سـيد يمم ثم بها وأنزل

وهأرعوا           الكابر عنه وأخذ ناهأض لبن المؤيدة السيرة قرض مامن وهأو
عليه            ويدل يجله رسلن بن الشهاب وكان به والستشفاع عنه والخذ لزيارته
أربع              سنة في وماات ًا مارار وحج ترجمته، في ذكر وله الطريق أخذ يروم مان
سبع             سنة في شيخنا نقل وقد بمامال أبيه عند ودأفن المقدس ببيت وأربعين

 . وإيانا           الله رحمه ًا شيئ عنه أبيه ترجمة في أنبائه مان وتسعين
أبو             والتاج الزين ماحمد بن إسماعيل بن علي بن حسين بن الملك عبد

 . ولد          المقرئ الشافعي القاهأري الصل الطوخي النور ابن البدر بن المكارم
القرآن          فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين خمس سنة في

وكذا           ًا جمع ثم ًا إفرادأ للسبع والده على فتل بالقراءات واعتنى والشاطبيتين
والزراتيتي         والنشوي الجوشني يعقوب والشرف المشبب خليل الغرس على

وتل             وثمانمائة إحدى سنة في القراء في الفخر له وأذن الماام الضرير والفخر
شيوخه           أحد للزراتيتي ًا ورفيق المفلحون إلى لكن للسبع ًا أيض التنوخي على

وسمع           ًا حفظّ الشاطبيتين عليه وعرض القرآن آخر إلى الحقاف أول مان
عن            ًا يسير الفقه في وأخذ العسقلني الشمس على ذلك قبل مانهما اللماية
على           الفرائض في المجموع وقرأ الغراقي الشمس عن ثم البلقيني السراج

وعلى          البخاري صحيح المليجي الدين عزيز على وسمع العامالي الشهاب
في           بأخرة الطلبة وقصده ًا وقت الطفال وأدأب ماسلم صحيح البلبيسي الصلح

عنه           أخذت وكذا السنهوري جعفر الزين عليه قرأ ومامن والسماع القراءات
التلوة            كثير السماع في ًا ماحب ًا صالح ًا ساكن وكان الفضلء، مان آخرين في

.           . وإيانا  الله رحمه وخمسين ثمان سنة رجب ماستهل في ماات ًا قانع ًا فقير
البغدادأي           الكردأي الدربندي الدين نظّام الحسن بن سعيد بن الملك عبد

     . تسع       سنة شعبان في ولد البغدادأي الرحمن عبد النور أصحاب مان الشافعي
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سنة            في له أجاز وأنه ماشيخته في الجرهأي العفيف ذكره وسبعمائة وأربعين
ًا            دأربندي نسبه الذي وهأو ماعجمه في فهد بن والتقي وثمانمائة وعشرين ثلث
النبوية           وبالمدينة الحجار أصحاب على ببغدادأ سمع السدرة رباط نزيل وقال
عن            بالعدة عنه وحدث العلئي بن الخير أبي على وبالقدس العراقي على
وتخرج          البغدادأي السفرايني الرحمن عبد النور وصحب لبيه والشدة الكرب

غير             فيها وجاور ًا مارار لمكة وتردأدأ دأماشق ودأخل ًا كثير الخلوة ولزم وتسلك به
في               ماكة إلى مانها وعادأ عشرة ست سنة أول في اليمن إلى مانها وتوجه مارة

بعض              في المدينة لزيارة توجه أنه غير ماات حتى بها وأقام تليها التي مانتصف
ووقف            وصيانة بعفة السدرة رباط وقف ماكة في وباشر فيها وعادأ السنين

بالله             ًا عارف ًا ناسك ًا خاشع ًا صالح ًا عالم وكان الطلبة مانه سمع وحدث بها كتبه
حسنة           بأشياء ويذاكر الصوفية وطريق بالفقه إلمام له والخير بالعبادأة ًا ماعتني
      . أربع      سنة الولى جمادأى في ماات المتأخرين العراق ولة المغل أخبار مان
ماؤذن            قول حين روحه بخروج ماتصلة ًا ثلث الفاتحة قراءة بعد بمكة وعشرين

. وإيانا        الله رحمه بالمعلة ودأفن أكبر الله العصر
يذكر             ًا ماعتقد ًا صالح كان المغربي الحربي هأاشم بن الحق عبد بن الملك عبد

السيد             رباط ماشيخة بمكة ولي وقد حسني شريف وأنه الينبوع مان أصله أن
وأربعين             خمس سنة شعبان ثامان السبت ليلة في بها وماات عجلن بن حسن
ويحكى              به ويتبرك يزار ماما وهأو نعشه حوط بل نصب قبره رأس على وبنى

بمسجد              اليام بعض في ماسعودأ بن عودأة الشيخ وأن ًا زيدي كان أباه أن عنه
       : الليلة       أو اليوم هأذا في علي مار له فقال به المقيم الجموم قرب الفتح

وأخبره           ماكة صاحب عجلن بن حسن وفاة خبر وماعهم النقالة الملئكة
النويري              أحمد بن علي بن ماحمد بن الله عبد أبا القاضي بذلك فأخبر بالكتمان

التي             الودأية أهأل بعض استمال وأنه كذلك الخبر جاء أن يلبث فلم فأرخه
أهأل           بعض فتأذى الزيدية ماذهأب عن رجعوا حتى المذكور المسجد حوالي

ليقتله            غفلة وقت على المسجد في فقصده كلهم الناس يستميل وأن الخيف
رجليه           أو يديه إحدى فانكسرت فطاح الجدار في فتسلق بسطحه فوجده

وغالب            ًا مالثم يزال ول وشواربه لحيته يحلق وكان ذلك مان وماات فدودأت
والد            الشراعي ماحمد واتهم الرباط ماشيخة على كونه ماع الفتح بمسجد أوقاته

. شيء       على له يده بوضع وإخوته عمر
 

يعقوب              بن الوهأاب عبد بن مااجد بن شاكر بن اللطيف عبد بن الملك عبد
 . ولد           الجيعان بابن كسلفه ويعرف الشافعي القاهأري العلم بن التاج بن المجد

النووية           والربعين القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وتسعين اثنتين سنة في
والبكري        والعراقي والشمسين والدمايري وولده البلقيني على وعرضها

التي            بمكة وجاور وثمانمائة خمس سنة ماوسم في والده ماع وحج المالكي،
الزين            له وأجاز النووي وأربعي الصحيح صديق ابن على بها سمع تليها،

في           البساطي ولزم اللغوي والمجد الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة المراغي
عن            أخذهأا وكذا المقاماات عنه أخذ بل الغراقي البركات أبي بقراءة المطول

 : قوله    مار ولما شيخنا
الـوعـيد بنـار الصدق أحرقكأنـه ولـو بـالـصـدق علـيك

وأرضى المولى أسخط مانفأغبى المولى رضى وابغ
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 العبيدالورى
 :             : بديهة  المجد فقال الثاني البيت كان كيف السعير بنار القافية كانت لو شيخنا قال

فأذكى المولى رضى وابغ
الورى

وأرضى العبد أسخط مان
الماير

جمع                في ماوته بعد المعين وهأو فيه برع حتى ًا أيض الدأب فن في البشتكي البدر ولزم
والفضيلة              التودأدأ وكثرة العشرة وحسن بالكرم وذكر الفن أهأل مان غيره صحب وكذا نظّمه
الحرماين              أوقاف وماباشر السطبلت كتاب أحد وكان مارة غير لنا أجاز الدأب، في ًا خصوص
وعالجه              سنين تسع به دأام فالج له وحصل زويلة وباب بالصحراء والناصريتين الزماام عند
وإيانا               عنه الله عفا وخمسين ست سنة رماضان عشري سابع في ماات حتى ينجع فلم

. البقاء         وأبو اللطيف عبد ابناه بعده جهاته في واستقر
ماسنونة                  بن ماحمد بن ماسعودأ بن بكر أبي بن شاه مابارك بن علي بن علي بن الملك عبد
البكري              الصديق الشرف الملك بن شهاب بن المكارم وأبي ماحمد أبي الدين إماام حفيد

     . سبع         سنة صفر في ولد كبير بيت مان الشافعي الشيرازي القزويني ثم النيريزي الساوجي
سبع               سنة في ًا حاج علينا وقدم وغيره والده عن فأخذ بها ونشأ بقزوين وثمانمائة عشرة

بي             واغتبط عني أخذ وكذا القلقشندي والتقي القصرائي الماين عن رواية فأخذ وستين
ودأخل             المقدس بيت وزار ًا يسير فأقام ورجع وحج، وغيرهأا والده ترجمة وأفادأني ًا كثير
ونعم              فيه لعتقادأه ًا كثير إليه قايتباي الماير إحسان بعد بلدأه إلى وسافر وحلب الشام

مان              كثير في ببلده للقراء تصدى أنه وبلغني ًء؛ وبها وبشاشة ًا وتودأدأ ًا وتواضع فضلً الرجل
شيراز             أعمال مان مادينة بجهرم ماقيم وأنه التصانيف بعض صنف وأنه العلوم ماقدماات

مازيد                بمكة وأنا وثمانين ست سنة في سمعت ثم جللة، هأناك وله أيام خمسة قدر بينهما
السلطان               عند والعقد الحل صاحب هأو أخته ابن الله شكر بن عيسى بل بملوكهم قربه

وماما              ماتسعة ودأنيا كبير عز ذا وصار وجللته الترجمة صاحب ضخاماة زادأت بحيث يعقوب
 : قوله   عنه كتبت

سارة ثم دأاري وشيراز
ماحتـدي

قزوين أرض رأسي وماسقط
 تاليا

إلـيه مانسوب وصديق
لـوالـدي

مانه فاعلمن حالي وشعري
حاليا

القاضي            أخته وابن يعقوب ماوت بعد اماتحن أن إلى طريقته على واستمر
 . الله           رحمه وتسعين ست سنة أوائل في ماات حتى بالتعذيب عيسى

عبد       -     -      بن الملك عبد بن نون ثم الميم بضم المنى أبي بن علي بن الملك عبد
البابي              الزين أو الجمال المنى أبي بن الله عبد بن الباقي عبد بن الله

له          يقال وربما بالتصغير بعبيد ويعرف الضرير الشافعي الحلبي بموحدتين
وهأو.            مانها وقدم بالباب وسبعمائة وستين ست سنة حدودأ في ولد المكفوف
بيرو            الشيخ على بالسبع وتل ماالك ابن وألفية والمنهاج القرآن فحفظ صغير

أنه             قيل وكذا وغيره المغنى العربية فن في أخذ وعنه الحاضري بالعز وتخرج
النصاري           بالشرف وتفقه ًا شيئ الشحنة ابن الوليد أبي المحب عن أخذ

وناب           صديق، وابن الحراني بكر أبي الشرف على وسمع النابلسي وبالشمس
وجه           ًا قاصد للقراء فيه وجلس بحلب الكبير بالجاماع والمااماة الخطابة في

مانه              سمع باليسير حدث وكذا بها القراء شيخ وصار الناس به فانتفع بذلك الله
وأصلها            الروضة في ليس ماما جمعه التزم ًا ماختصر الفقه في وصنف الفضلء

ًا          بارع فاضلً فيهما ًا ماتقدما والعربية بالقراءات ًا عالم ًا إمااما وكان والمنهاج،
عما            ًا عفيف ماخالطتهم في الرغبة قليل الناس عن ًا مانجمع ًا صالح ًا دأين ًا خير

والمر؛               الحلو بين يفرق يكن لم أنه لطائفه ومان ًا، شيئ أحد مان يقبل ل بأيديهم
خطيب              ابن عليه وأثنى ًا، صين يكن لم أنه وقال أنبائه في شيخنا ترجمه وقد
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النحو            في ًا إمااما وصار المشايخ على الطلب في رفيقه أنه وقال الناصرية
انتفع          بحيث والشغال الشتغال على والمداوماة الدين ماع وغيرهأا والقراءات

        . سنة     الخرة جمادأى ثالث الجمعة يوم في ماات وغيرهأم الولدأ مان جماعة به
البرهأان            الناس تقدم ًا جد حافلة جنازته وكانت سنة سبعين عن وثلثين تسع

باب           خارج الصالحين بمقبرة ودأفن الكبير بالجاماع الجمعة صلة بعد الحلبي
. وإيانا    الله رحمه المقام

بن              ماحمد بن اللطيف عبد السراج بن ماحمد الفضل أبي الكمال بن الملك عبد
       . سبع    سنة صفر أول في بالمدينة ماات الشافعي المدني الزرندي يوسف

. الله   رحمه وستين
. الصالح             الرجل المصري الزنكلوني ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الملك عبد

ويؤدأب            عمرو جاماع جوار بدار يسكن كان فقال أنبائه في شيخنا ذكره
وصلح          كثيرة ماكاشفات عنه وتذكر والصيام التلوة مان ًا ماكثر الطفال

         . بجوار   ودأفن وأربعين إحدى سنة الولى جمادأى في ماات اعتقادأ فيه وللناس
ابن             وهأو قيل فيما الستين يجاوز ولم النصر باب خارج زينب الست ماشهد

. النواب     أحد الزنكلوني البرهأان خال
الجودأ               أبو الدين ماحب ماحمد بن الملك عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الملك عبد

الحمصي           الصل البغدادأي الله عبد أبي الحاج بن الشمس الفاضل بن
 . ولد           السقا بابن كهما ويعرف الغفار عبد أخوه والماضي أبوه التي الشافعي

كنف            في بها ونشأ بحمص وثمانمائة وسبعين اثنتين سنة الثانية جمادأى في
العقائد           في وقصيدتان للبيضاوي الطوالع هأي جمة ًا وكتب القرآن فحفظ أبويه

يقول           أولها والخرى وخمسمائة سبعين سنة نظّمها ماكي البن إحداهأما ًا أيض
وجمع            الوشي عثمان بن علي الدين سراج للقاضي قيل فيما وهأي العبد

الجزري           ابن نظّم التجويد في وماقدماة الله عطاء لبن والحكم الجواماع
الحديث            علوم أنواع مان بكثير فيها تغزل التي فرح ابن وقصيدة والشاطبيتين

الفرعي          والمنهاج سعادأ وبانت السيرة في والتي الحديثية العراقي وألفية
العزى           وتصريف ماالك ابن وألفية الهائم لبن والمقابلة الجبر في والمقنع

الساماية          والرامازة البهري الدين لثير المنطق في ورسالة المفتاح وتلخيص
في           القرآن ماع فعرضها القاهأرة وقدم للخزرجي، والقافية العروض علمي في

المسلسل             ماني سمع بل علي عرض مامن وكنت وثمانين ثمان سنة الخر ربيع
ثم            وغيرهأم الشامايين على وعرض لبلده وعادأ وقته في نادأرة وهأو بشرطه،

وقد            وتسعين خمس سنة في الحج مان رجوعي بعد وجاءني القاهأرة قدم
قالها             ًا أبيات نظّمه مان وكتبت وبراعة ونظّم خط جودأة مان فضيلة فيه صارت

. الكلم          وجيز في كتبتها الشام نائب اليحياوي قانصوه قدم حين
 

القاهأري            ثم البغدادأي المكارم أبو الشرف سليمان بن دأاودأ بن المنعم عبد
       . وغيره     الفقه في بها واشتغل ببغدادأ ولد وولده وحفيده ولده التي الحنبلي

قدم             ثم وغيره السبكي التاج وصحب مادة بها فأقام دأماشق وقدم وماهر وتفقه
في           ًا كثير عنه يحكى وكان جماعة بن البرهأان وصحب فاستوطنها القاهأرة

دأار            إفتاء وولى وأفتى ودأرس الحنبلي، الموفق عن ًا أيض الفقه وأخذ آخرين
تعين         بل وبالصالح وبالحسينية السلطان وبأم بالمنصورية والتدريس العدل

بأحوال            ماشتغلً الناس عن ًا مانقطع وكان ذلك، يتفق فلم مارة غير للقضاء
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وزي           شكل وحسن وماروءة وحشمة كياسة ماع وحكايات نوادأر صاحب نفسه
الصالحي          كالبرهأان لقيناهأم مامن جماعة عنه أخذ ووقار، وسكون وتواضع

        . سنة     شوال عشر ثامان السبت يوم في وماات لهما وأذن الرزاز بن والنور
قبل             سليمان عنده ووقع باختصار أنبائه في شيخنا ذكره وقد الله، رحمه سبع

الفرار              أرادأ وكأنه غلط وهأو ًا ماحمد أباه سمي مان رأيت بل انقلب وأظنه دأاودأ
. عندي      يثبت لم ماما قيل ماما

     . حلب       قدم ثم بالقاهأرة اشتغل الحنفي المصري الله عبد بن المنعم عبد
ًا             دأائم الميعادأ في يلقيه ماا يحفظ الحفظ في آية وكان المواعيد وعمل فقطنها

ماع             يجلس وكان قال المحدث البرهأان بذلك له شهد مارتين أو مارة مان
صفر               ثالث في بها فمات حلب إلى رجع ثم بها فأقام بغدادأ دأخل ثم الشهودأ

.     . أنبائه  في شيخنا ذكره اثنتين سنة
بن               العلء بن الصدر ماحمد بن إبراهأيم بن بكر أبي بن علي بن المنعم عبد

في            ًا دأروس ماني فسمع القاهأرة قدم مامن أبوه التي الحنبلي الدماشقي مافلح
رجع              ثم حصلها نسخة مان جله أو البديع القول علي قرأ بل وغيره الصطلح

في             وهأو وتفننا وعقلً فضلً الرجل ونعم البقاعي عن بدماشق أخذ أنه وبلغني
مان            عليه الثناء وسمعت القضاة أحوال عن النفرة زائد الفضائل مان ازدأيادأ
بلغة              وفيه وتسعين ست سنة في كتابه على وردأ ثم الوافدين مان واحد غير
مامن             على العلء بن أحمد الصدر الولد ثبت في ورأيت جليل، وتعظّيم زائدة

الغلط             حصل هأذا وكأنه وستين ثلثين سنة في العراقي ابنة جويرية على سمع
. فيسأل   اسمه في

ثم               البغدادأي الله عبد بن القادأر عبد بن المولى عبد بن ماحمد بن المنعم عبد
       . اثنتين    سنة المحرم عشري ثالث في ولد بالدأيب ويعرف المقري المحلي

سنة            أولها مارة عشرة إحدى وحج القرآن بها وقرأ ببغدادأ وسبعمائة وسبعين
إلى           دأونها فما سمرقند البلدأ وطوف ًا مارار القدس وزار وثمانمائة سبع

فيها           ففاق الفنون بنظّم واشتغل الحياكة مان وارتزق المخا وقطن القاهأرة
والبقاعي           فهد ابن ولقيه الكابر مان وغيره خليل الحصن سلطان واماتدح

 : نظّمه          مان عنه فكتبا ثمان سنة شعبان في المحلة بجاماع
الهوى سلطين أضحت
جائرة

 جارية أدأماعي هأا جورهأم مان

خال عم يا الوردأي خدهأا فيتـخـال تيمتني خودأ حب في
تخـال ماا ماثلها وقلت هأمتخـال فوق مان تهتز نظّرتها

. في         ذلك بعد وماات أخر؛ أشياء ماع آخرهأا إلى
     . في         شيخنا عن أخذ مامن القاهأري ثم المليجي علي بن ماحمودأ بن المنعم عبد

.     . المغربي  الشريف المنعم عبد وغيرهأا الماالي
المكي             المشعري جعفر بن علي بن المهدي عبد بن أحمد بن المهدي عبد

.    . فهد        ابن أرخه وخمسين سبع سنة الحجة ذي في بها ماات
فيما            واسمه بمؤمان ويعرف السمنودأي علي بن الدائم عبد بن المؤمان عبد
 .          . ماات  الطفال يؤدأب حسنة طريقة على سنين بمكة جاور مامن ماحمد قال

.   . الفاسي           ذكره القروي يوسف ابنة مان ذرية وترك سبع سنة الحج بعد بها
عبد           خال الشافعي الشرواني الدين صفي الرحيم عبد بن المؤمان عبد

       . والمنطق     والنحو الفقه أخته ابن عنه أخذ التي الصمد عبد ابن المحسن
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وغيرهأا.
الشاماي             الدوماي الزرار بن ماحمد بن المؤمان عبد بن علي بن المؤمان عبد

صحيح.           قواليح ابن مان وسمع وسبعمائة وخمسين ست سنة ولد الشافعي
آخرين             في الصامات المحب ومان المسند مان عمر أبي بن الصلح ومان ماسلم
. الملقن           وابن والبلقيني والسرماري كثير بن العمادأ مانهم أن بخطه كتب
سمع               بل فهد بن التقي وكذا مارة غير لنا أجاز وقال ماعجمه في شيخنا وذكره

لي             وحكى عشرة خمس سنة في البي الموفق وماعه ماوسى بن الحافظ مانه
يوم             في ماات وأنه بالشهادأة دأماشق في يتكسب كان أنه عربشاه بن التاج
ًا            طارح ًا فاضلًظريف وكان قال وثلثين ثلث سنة رماضان عشر سابع السبت

 . الله       رحمه الطريقة جيد العقيدة صحيح للتكلف
فاضلً            كان إنبائه في شيخنا قال بمؤمان ويعرف الحنفي العنتابي المؤمان عبد

ثم             بعنتاب دأرس الشكل، ومالحة الوجه حسن ماع الفقه مانها علوم عدة في
العيني              لتاريخ وعزاه أربع، سنة في ماات أن إلى بها فأقام حلب إلى تحول

له               يقال بمكان عنتاب وبين بينها حلب إلى توجهه في ماات أنه فيه رأيته والذي
فأخذ             الكبار أدأرك ًا ظريف ًا لطيف كان أنه ًا أيض وقال بها ودأفن كبرى كسك

عنهم.
التي             الزهأري القاهأري الصل المحلي علي بن أحمد بن عمر بن الناصر عبد
  . ًا         خير كان الصوت بجهورية بينهم مان والمذكور بالزهأر المؤذنين رئيس أبوه

اشتغل           وأنه السبكي الشرف عن أخذ أنه يقال السمن مافرط ًا ماعتقد
على           الجمالون بتربيعة البز في التكسب على أقبل ثم والحساب بالفرائض
بالزهأر             عليه وصلى وثمانين اثنتين سنة رجب في ماات أن إلى حسنة طريقة

. الله       رحمه ًا كثير ًا شيئ خلف أنه ويقال
المحلي               الطيب أبو أحمد بن الوهأاب عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن الناصر عبد

       . وعشرين     أربع سنة الحجة ذي في ولد الشيخ بابن ويعرف أبوه التي
وتكسب         القرآن وبعض والرحبية شجاع أبي ماختصر وحفظ وثمانمائة

. الحياء          في الن وهأو وخير دأيانة ماع فيها وتميز بالشهادأة
. بها            الطريني بجاماع أبوه الخطيب المحلي ماحمد الدين جلل بن الناصر عبد

أنه             وسمعت الخطابة في أبيه بعد الطريني ابن وعارضه علي قرأ مامن كان
. ًا  جاماع عمل

  . دأخل           فاضل المالكي الدماشقي ثم المغربي النبي عبد بن ماحمد بن النبي عبد
فأخذ             بها كان حين البقاعي على واجتمع دأماشق قطن ثم بها فاشتغل الروم
الشام              حديد مان بك خير دأخل ولما الجوالي في ماعلوماه بعده إليه وصار عنه

       . قليلً       وغيره الدين أصول في بها وأقرأ لمكة ماعه سافر ثم إليه انتمى بطالً
بشيء           له وأوصى أمايره ماوت وحضر المعطي لعبد وانتمى الطلبة لمبتدئ
بجاماع           فأقام القاهأرة قليلً الزهأر بجاماع فأقام القاهأرة لدخوله ًا باعث فكان

أحد           وصار لدماشق عادأ ثم الماشاطي المظّفر ولطفه ماتقللً قليلً الزهأر
وربما          نيابة مادارسها ببعض ودأرس وغيرهأا العقليات بإقراء القائمين شيوخها

اجتماعنا             تكرر بل بالقاهأرة عدته وقد إنكاره، يرى ماا بعض إزالة في تكلم
وتسعين             سبع سنة بحر في ماكة قدم ثم والعقل الخير عليه والغالب بمكة

التوعك            كثير وكان بي؛ اجتماعه وتكرر الطلبة وأقرأ تليها التي وجاور فحج
دأام              ًا ماجان يقال فيما له تلفت ماع بالبذل دأماشق قضاء مان اماتنع أنه ويقال
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. به  النفع
نزيل           الضرير الشافعي القاهأري ثم السكندري الرحمن عبد بن الهادأي عبد
     . وحضر    وغيرهأما والمنطق بالعربية اشتغل ونواحيها الشيخونية ثم البرقوقية

ولزماهما           شيخنا عند حضر بل وغيره الحاوي في القلقشندي العلء دأروس
وثلثين            سبع سنة في الشرابيشي التاج على وسمع غيرهأما عن وأخذ ًا كثير
وبقوة           بها الشيوخ بعض على فسمع السكندري الثغر دأخول في ورافقني

اختص             ثم وغيره شيخنا على بقراءتي القاهأرة في سمع مامن كان بل وغيرهأما
وصار            البناسي حينئذ ولزم عليه التشعيث مان وأكثر ذلك بعد وتنافرا بالبقاعي

شعوره             لعدم عربي ابن ماذهأب مان ًا كثير ماناسباته في عليه أدأخل أنه يقول
فيما            البقاعي يشارك كان كأنه المحاللة ماني وطلب حينئذ وجاءني ماعناه بفهم
مامن              فهو وبالجملة تدينه، إيهام إل بهذا قصده وليس الناس ماع ودأيدنه دأأبه هأو

الطوية           خبيث وخلط المختلط التصوف في ونظّر العقليات في وتميز فهم
وأدأعى            أصله دأناءة في أعظّم وذلك ونحوه عربي لبن دأعا مامن والسريرة

وعجرفة            غلسته مازيد ماع ًا صياغ كان وأنه السلم دأخيلًفي كونه لتصديق
بعض             وتسافل اماتهان لحالة وصار وانقطع أضر وقد فهم ذا كان وأن ألفاظه
بعض            أقرأ ربما بل الجزاء بعض شيخنا سبط بمشاركة عليه فقرأ المهملين

ثقة             غير هأو إذ الزمارة هأذه في وليس العلوم بعض المبتدئين بعض المبتدئين
العلء             مان يصدر كان ماا أحسن وماا الدعوى عظّيم كان وإن ماأماون ول

دأاهأية             يا قائلً نفسه جبهة على يضرب حيث ماعه يبحث كان حين القلقشندي
. هأذا      نحو أو ماباحثتك في الشؤم

 
التقي                أو الزين ماسعودأ بن عمر بن علي بن خليل بن الله عبد بن الهادأي عبد

المذكور          كأبيه ويعرف القاهأرة نزيل المقدسي الصل السدابادأي العينائي بن
       . وقال    الحديث سماع وأحب المقدس ببيت نشأ بالبسطاماي قبلها المائة في

في           ورافقني الرحلة في لقيته ماعجمه في شيخنا قال اللطيف؛ الشعر
القدر             بغته لكن أماره وراج أبيه أتباع عليه فاجتمع القاهأرة قدم ثم السماع

التودأدأ             حسن وكان نظّمه مان سمعت الثلثين يكمل ولم تسع سنة في فمات
     : سمع       ًا مااهأر فاضلً ًا شاب كان فقال النباء في وذكره الله؛ يرحمه والخط

اتباع            عليه اجتمع ثم الشيوخ على ودأار الطباق وكتب الشعر ونظّم الحديث
وله            ماات حتى بها أماره وراج فاستوطنها القاهأرة ودأخل فيهم فتمشيخ أبيه

على            السماع بعض في ورافقني المقدس ببيت نظّمه مان سمعت الثلثين نحو
بحوش           وقبره عقودأه في المقريزي وتبعه ثلث، سنة أول المشايخ بعض

. السعداء  سعيد
المؤمان            عبد بن ماحمد الشمس الصالح الفقيه بن عثمان بن الهادأي عبد

طنتدا          ثم البردأبكية نزيل الشافعي الزهأري الفيشي المنوفي الصل المغربي
       . التاج    وصحب القرآن وحفظ الحمراء بفيشا ولد المؤمان عبد بابن ويعرف

وفهم           غيره على واشتغل العربية في به وتدرب اليماماي الوهأاب عبيد
ًا            جد باليسير والتقنع العبادأة عليه غلبت ثم وغيره كالبخاري أشياء في ولزماني

هأناك            مان وراسلني فقطنها طنتدا إلى وتوجه نفسه وجاهأد الرقائق في ونظّر
. بمحبته        ونفعني خوفه الله أمان وجل خائف ماراسلة

بن              ماحمد بن إبراهأيم الرضى بن أحمد بن ماحمد اليمن أبي بن الهادأي عبد
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  . سنة           ولد المقام إماام الطبري إبراهأيم بن ماحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم
وابن            البركات أبي وعمه أبيه مان فسمع بها ونشأ بمكة وسبعمائة ثمانين
والمليجي          والصردأي حاتم وابن والتنوخي النشاوري له وأجاز وغيرهأم صديق

فهد            لبن الستدعاءات في أجاز بل حدث كأنه وماا وطائفة والهيثمي والعراقي
لبن             شريكا ماحمد الخير أبي أخيه بعد بمكة المقام إمااماة نصف وولي وغيره

المحب             ابنه ثم الرضي بن أحمد بن ماحمد المحب بن ماحمد الرضي عمه
ًا            مابارك ًا خير وكان الحرام بالمسجد الخطابة في ناب بل ماات حتى فاستمر

. الله.            رحمه بمكة وأربعين خمس سنة صفر عشري خاماس في ماات ًا ساكن
المشرفة             بطيبة ولد المكي ثم المدني الزهأري أحمد بن ماحمد بن الهادأي عبد

مانه؛            لها بسماعه للحجار المخرجة الربعين صديق ابن على وسمع بها ونشأ
ًا            فقير ًا ساكن ًا خير وكان ماات، حتى فقطنها وثمانمائة ثمان سنة ماكة وقدم
     . اثنتين       سنة رجب في وماات لي أجاز بالنساخة يتكسب الناس عن ًا مانجمع

المعلة           مان الحرماين وإماام عيينة بن سفيان مان بالقرب ودأفن وخمسين
. الله  رحمه

      . سبع       سنة القعدة ذي في ماات البسطاماي عمر بن ماحمد بن الهادأي عبد
وخمسين.

.          . إبراهأيم     بن أحمد بن ماحمد ابن في ًا قريب ماضى اليمن أبي بن الهادأي عبد
. الرحمن       عبد ابن في السكندري، الهادأي عبد

 
وضياء               الدين جلل الوهأاب عبد بن بكر أبي بن أحمد بن إبراهأيم بن الواحد عبد

والد            الحنفي المكي ثم الصل الفوي الوجيه البرهأان بن المحاماد أبو الدين
     . مان       الخير العشر في ولد بالمرشدي ويعرف ماحمد الجمال وأخو الغني عبد

الشاطبية          فحفظ بها ونشأ بمكة وسبعمائة ثمانين سنة الثانية جمادأى
وتسعين          خمس سنة في وعرض وغيرهأا، والمنار والمجمع للنسفي والعقيدة
العامال           العالم بالشيخ والده الجمال ووصف وغيره ظهيرة بن الجمال على
وغيرهأا         والمعاني والعربية وأصوله بالفقه واشتغل المرحوم العابد الصالح
وبالقاهأرة            ًا كثير ولزماه المعيد الشمس عن بمكة الفقه فأخذ واحد غير على

ًا           كثير ولزماه الكازروني النسيم عن بمكة والنحو الهداية قاري السراج عن
المختصر           عليه قرأ جماعة بن العز عن بالقاهأرة والبيان والمعاني والصول

ًا           أيض شيوخه ومان الثلثة، العلوم في والفتوى بالتدريس له وأذن للتفتازاني
مان            ًا صالح ًا طرف عليه قرأ الخوافي ماحمودأ بن إسماعيل بن ماحمد الركن

بديع            ومان المعاني في التلخيص شرح المختصر مان وسمع ًا بحث النحو مافصل
ًا             جد وعظّمه له وأجاز لزبيد ماعه وسافر ذلك وغير الصول في الساعاتي ابن

الكثير            النشاوري مان وسمع وثمانمائة، ثلث سنة الول ربيع في ذلك وأرخ
بن          والشمس والطبري اليمن وأبي ظهيرة ابن والشهاب المايوطي ومان

مان             بها فسمع القاهأرة إلى وارتحل إليها والقادأماين ماكة مان آخرين في سكر
إليه          انتهت ًا نحوي علماة ًا إمااما وكان ونميز، وجماعة والفرسيسي الحلوي

لحرصه            خلق به وانتفع وأفتى غيرهأا وفي فيها ودأرس بمكة العربية رياسة
التدريس            وولي ماكة لهأل وزينة الدهأر حسنات مان حسنة وصار الرشادأ على
ماشيخة          ثم الدرس فيها وأقرأ فقررهأم الطلبة وتقرير وماشيختها بالكلبرجية
وثلثين             اثنتين سنة في الضيا بن البقا أبي القاضي عن العمري يلبغا دأرس
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في               الحنفية قضاء بولية إليه جيء بل البقاء بأبي سنته في عزل ثم به ودأرس
ًا             ورع يقبل فلم الضيا ابن عن ًا عوض وثمانمائة تسع سنة الحجة ذي أوائل
سلمة            أم ابنته على الدمايري الكمال وصاهأر عشر سنة في الشهاب فأعيد

ثروته             ماع هأذا كل ًا ماع وأثكله الماضي الغني عبد وأجلهم أولدأه كل واستولدهأا
اليمن            أبي وابن القادأر عبد المحيوي عنه أخذ ومامن دأنياه بأماور وماعرفته

والعلم          العلماء قدوة وشيخنا بسيدنا ووصفه ظهيرة بن والبرهأان المالكيان
أماره           في والمحمودأ عصره نحوي القلم اضطراب عند وقلمه لقوله المرجوع

النفس           وفقه الفهم وصحة النظّر بجودأة بالعربية تفردأه ماع ًا ماشهور وكان
        . شعبان   عشري رابع الربعاء يوم عصر في ماات والبحث المناظرة وحسن

بن            الفضيل بقرب ودأفن الغد صبيحة عليه وصلى بمكة وثلثين ثمان سنة
ونعم              عليه السف كثر أنه وقال أنبائه في شيخنا ذكره وقد المعلة مان عياض

. عنه          وعفا الله رحمه عقودأه في والمقريزي وصيانة ماروءة الرجل
 . حفظ            قبله الذي حفيد المكي المرشدي الواحد عبد بن إبراهأيم بن الواحد عبد

.      . أبيه  حياة في ًا شاب وماات وجودأه القرآن
  .         . سمع    مامن باسمه سمي بحيث أبيه وماوت ماوته بعد ولد له أخ الواحد عبد

   . ماني          سمع مامن المكي القرشي عيسى بن أحمد بن الواحد عبد بمكة ماني
مانها              وسافر ًا أيض ذلك بعد ثم القاهأرة أبيه ماع دأخل قد وكان وماكة بالقاهأرة

. الجنة             الله عوضه وتسعين سبع سنة في الطاعون في بها فمات الشام إلى
شقيق            الشافعي الزهأري القاهأري ثم الطيبي ماحمد بن حسن بن الواحد عبد
بمكة            ًا ماجاور وكان جماعته قدمااء مان وهأو زكريا ولزم واشتغل التي ماحمد

. بالقاهأرة           حرفته وهأي السلم بباب ًا شاهأد ويجلس وتسعين ثمان سنة في
العزيز               عبد بن يوسف بن ماحمد بن بكر أبي الشرف بن صدقة بن الواحد عبد
    . ربيع        في بها ولد حلب ماسند حفيد الشافعي الحلبي الصل الحراني الزين

المذكور           جده على فسمع بها ونشأ وسبعمائة وسبعين إحدى سنة الول
ًا           جد اليسير إل الدارقطني سنن عليه سمعه وماما المرحل، بن والشهاب

الدارقطني           عليه قرأت الئمة مانه سمع وحدث التيمي ماسلسلت جده وعلى
وأهأله           الحديث في ًا ماحب الجماعات على ًا حريص ًا خير وكان بحلب وغيره

قرأته             كما بقوله شيخنا عليه أثنى جده، وقف مان يرتزق السماع على ًا صبور
. الله            رحمه وستين اثنتين سنة ماات بمنزله مانقطع دأين جيد رجل بخطه

ويعرف             الفقيه اليماني الحكمي الزبيدي بكر أبي بن الله عبد بن الواحد عبد
. وأربعين.         خمس سنة الحجة ذي في بمكة ماات بالقلقل

 
.      . أشهر       بها لكونه هأمام في ماسعودأ بن الحميد عبد بن الواحد عبد
الزرندي             يوسف بن علي بن ماحمد المحب بن الوهأاب عبد بن الواحد عبد

      . على      وسمع ًا تقريب أربعين سنة ولد الماضي السلم عبد أخو الحنفي المدني
وقدم          وغيرهأم الفرج أبي وأخيه المراغي الفتح وأبي الكازروني الجمال

. ًا        كثير إلي وتردأدأ وغيرهأا لحلب وسافر ًا مارار القاهأرة
ماوسى                بن صلح بن الجليل عبد بن ماحمد بن بكر أبي بن عثمان بن الواحد عبد

الشافعي          السرياقوسي المعزي الصل المغربي الفخر بن التاج ماحمد بن
مانه            وسمعته بخطه كتبه كما وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة في ولد الخطيب

التاج            وعلى عليه التنبيه وبعض أبيه عند القرآن فحفظ بها ونشأ بسرياقوس
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الصدر           قاضيها على ببلده وثمانمائة اثنتين سنة في وسمع وغيرهأما الصردأي
وخطب          ًا مارار وحج ًا، يسير واشتغل وغيره البطاقة جزء البشيطي سليمان

ببلده،            عليه قرأت الفضلء مانه سمع وحدث الخانقاه، بلد جعفر بمنية كأسلفه
في            ًا ماقدما والعبادأة التلوة كثير الطريقة مارضي الشيبة نير ًا دأين ًا خير وكان
     . ستين          سنة مان ًا قريب ماات كأبيه فيها إليه المشار هأو بل لها عدو أجل ناحيته

. وإيانا   الله رحمه
أحمد              المحب بن ماحمد الجمال بن أحمد الزين بن ماحمد الزين بن الواحد عبد

فتاة             حبشية وأماه المكي، الصل الطبري ماحمد أبو الدين أوحد الله عبد بن
فحفظّه.            أبوه به واعتنى وسبعمائة وسبعين ثمان سنة شوال في ولد أبيه

أبيه            مان وسمع والشموع المسجد بوقيد ختمه عند به لصلته واحتفل القرآن
والمحب            فرحون بن علي بن وإبراهأيم حاتم وابن النشاوري له وأجاز أشياء،

في          وناب وآخرون؛ والهيثمي والعراقي والتنوخي الجزري الهول وأبو الصامات
  . في          ماات بالطواف التعبد ماع كأبيه قراءته في ًا مااهأر وكان بالمقام المااماة

. الله        رحمه بمكة وعشرين سبع سنة الولى جمادأى
ابن              المكي الدمايري الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الواحد عبد

       . وثمانين،      خمس سنة رجب في بها ماات الماضي ماحمد بن الكريم عبد أخي
. فهد   ابن أرخه

.     . وثلثين         ثلث سنة ماات الوادأ عبد بن يوسف بن ماوسى بن الواحد عبد
.     . وثلثين   اثنتين سنة ماات المجافضي الواحد عبد

النور            أخو المالكي المصري البكري الوارث عبد بن ماحمد بن الوارث عبد
.            . الحج  مان رجوعه في بينبع عشرة أربع سنة المحرم في ماات التي علي

بن                  الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن عمر بن الودأودأ عبد
شقيق            اليماني الناشري المحاسن أبو الله عبد بن الرحمن عبد ابن عمر

       . وهأو    القرآن وحفظ وثمانمائة ست سنة ولد الناشريين ماؤلف عثمان العفيف
في              واشتغل بزبيد رسول بني مادارس مان جملة في به وقام عشرة نحو ابن

الخياطة             تعلم ثم الناس عن وانقبض زبيد مان الذباب بمسجد وأم بالعلم بدايته
. وفاته      أخوه يعين ولم فيها فبرع

مان              الدوالي العفيف بن الجمال ماوسى بن أحمد بن الله عبد بن الولي عبد
صاحبنا           شقيق ابن الشافعي اليماني الزبيدي الصل عجيل ابن الفقيه أبيات
     . ًا     تقريب وثمانمائة سبعين سنة ولد المكشكش بابن ويعرف ماوسى الكمال
الصايغ،           ماحمد والفقيه عمه عند واشتغل الرشادأ وبعض اللفيه وحفظ بزبيد

ماني            فسمع وتسعين سبع سنة الحجة ذي في ولقيني مارة غير وحج
. له   وكتبت المسلسل

الخولني              الدين ولي صلح بن حسن بن الله عبد بن ماحمد بن الولي عبد
        . بن   الرضي بتعز ولزم الوحص مان بقرين ولد الشافعي اليماني الوحصي
ووجيه            الحرازي الله عبد بن وأحمد العوادأي عمر بن ماحمد والجمال الخياط
المجد             لزم وكذا الفقه عليهم وقرأ الزوقري بكر أبي بن الرحمن عبد الدين

ماع             تعز مافتي صار حتى وماهر وبالطائف بمكة ماعه وجاور النحو في الشيرازي
          . وبيض  أبنائه في شيخنا ذكره وثلثين تسع سنة بالطاعون وماات الخياط ابن

وأبرك             تعز في المفتين أحد العفيف وقال ماعجمه في فهد بن التقي له
الموفق           عن نيابة بالمؤيدية للتدريس وتفرغ جماعة به تفقه فيها المدرسين
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. تلماذته     على بركته وظهرت الناشري
بعبد             وهأو ًا ماحمد ويسمى الدين ولي الدين جمال بن ماحمد بن الولي عبد

بلدأه           في ويعرف بالقاهأرة الغمري جاماع نزيل العراقي الواسطي أشهر الولي
وغيره             شيخنا لقي أنه يذكر كان القرآن، يتلو فقير خير رجل الزيتوني بابن

       . وثمانين      ست سنة الخر ربيع في ماات عندي وغيرهأا الماالي حضور مان وأكثر
.   . الله    رحمه السبعين على زادأ وأظنه

 
بن                نصر أبو التاج ترجم بن خطاب بن ماحمد بن صالح بن أحمد بن الوهأاب عبد

الخفيفة      -    - والراء بالفاء الفاري البقاعي الزهأري العباس أبي الشهاب
  . سنة          ولد التي ماحمد الجلل ووالد الماضي الله عبد أخو الشافعي الدماشقي

واشتغل           وتصون خير على ونشأ وغيره التمييز وحفظ وسبعمائة وستين سبع
حياة           في ودأرس وتميز وغيرهأم؛ والشريشي الجابي بن والنجم والده على
دأار           إفتاء وولي البرانية وبالشاماية ًا أيض فيها وبعده الصغرى بالعادألية أبيه

عليه             الفقهاء باتفاق القضاء نوروز وله بل طويلة مادة الحكم في وناب العدل
صرفه            نوروز على المؤيد غلب فلما حسنة ماباشرة فباشره الخنائي ماوت بعد

والشاماية           يفتي دأماشق بجاماع الكمالي الشباك فلزم بسوء له يعرض ولم
يكن             لم ولكنه العبادأة مان حظ ذا ًا دأين والتدبير الرأي حسن وكان يدرس،

قاضي            بن التقي وذكره أنبائه، في شيخنا قاله الوظائف ماباشرة في ًا ماشكور
طاهأر            والحشمة والدأب التلوة كثير ًا عاقلًساكن كان وقال طبقاته في شهبة

     . سنة        الول ربيع في ماات الوقت آخر إلى التمييز يستحضر الليل قائم اللسان
عنه             أخذ ومامن الله؛ رحمه أشبه والول الخر ربيع في شيخنا وأرخه عشرين،

أحمد            بن الوهأاب عبد التي المدني الكازروني العزيز عبد بن ماحمد الشمس
العراقي             زرعة أبي الولي بن الوفاء أبو التاج الحسين بن الرحيم عبد بن

    . بكثير       القرن قبل ولد العراقي بابن كأبيه ويعرف الشافعي القاهأري الصل
وأسمعه            جماعة على وعرض ًا؛ وكتب القرآن فحفظ وجده أبيه كنف في ونشأ
ماجالسه            أكثر والده على استملى بحيث وتميز واشتغل وغيره أبيه على أبوه

وماات             استدعاءات عدة في شتى أمااكن مان خلق له وأجاز القضاء في وناب
عشرة            ثماني سنة الول ربيع ماستهل الجمعة يوم ضحى والده حياة في

تربة            تجاه خديجة عمته بجانب جده عند ودأفن عصره قبيل عليه وصلى
عليه            وقفت مامن غيره ول شيخنا رأيت وماا ًا أولدأ وترك بالصحراء الطويل

. وإيانا     الله رحمه فينظّر ترجمه
الشهاب              بن التاج إبراهأيم بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد بن الوهأاب عبد

 . ولد          عربشاه بابن كأبيه ويعرف القاهأرة نزيل الحنفي الدماشقي ثم الطرخاني
طرخان            بحاج وثمانمائة عشرة ثلث سنة شوال عشري ثامان الثلثاء يوم في
إلى               ثم حلب إلى ثم توقات؛ إلى أبيه ماع مانها تحول ثم قبجاق، دأشت مان
وسمع           وغيرهأما والفقه العربية في بأبيه وتدرب وغيره، القرآن وقرأ الشام؛
على            سمع وكذا ماسلم صحيح الحبال بن الشهاب القاضي على أبيه بقراءة

أخذ            ومامن وبعدهأا وثلثين ست سنة في شيخنا وعلى الشرائحي ابنة عائشة
سنة           أبيه حياة في وحج التبابي، المصري والمحيوي الصيرفي العلء عنه

بحيث           فيها وتميز الحمصي أحمد الشهاب عن بدماشق الفرائض وأخذ خمسين
وقرضهما           وشرحها الفرائض علم في الرائض روضة سماهأا أرجوزة فيها نظّم
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وكتب          آخرين، في الصيراماي الدين وعضد والكافياجي القصرائي الماين له
ثم             مادة والقاهأرة دأماشق قضاء في وناب أمايرا بن شرف علي الحسن الخط
عبد              ابن عن ًا عوض وثمانين أربع سنة رجب عشر ثامان دأماشق في به استقل

القاهأرة             فقدم تليها التي مان شوال في القصيف ابن بالمحب صرف ثم بالبذل
تدريس            شغر أن يلبث فلم بسببه تحملها التي الديون مان التشكي ًا ماكثر

بربساي        الشرفية الطرابلسي الصلح مادرسها بإعطاء بالصرغتمشية الفقه
ماصر              قضاء في يستقر أن كادأ ثم بجماعتها التلطف في يبالغ وكان فيه فقرر

وصنف            ماسئلة في عارضه وقد سيما الغزي المغربي ابن سيرة قبحت لما
غيره            فيه ماقالة على وافقه المعارض لقول الفارض البرهأان سماه ًا جزء فيها

قصدني            وقد الخيرة، وكانت تم فما أخرى بعد مارة السلطان بحضرة وتخاشنا
فزادأ             الخلف طريقة ماسائل نظّم النصاف دألئل عمل أنه لي وذكر مارة غير
نظّم            التوحيد لخالص المفيد الرشادأ له وكذا بيت ألف وعشرين خمس على

ماع             لفظّه مان وسمعته بخطه لي كتبه الكريم النبي مادح الكليم وشفاء ًا أيض
العبير             وفتح أحمد بن الخليل علم في المنضد والجوهأر ونثره نظّمه مان غيره

ومان             بالقاهأرة عملهما بيت آلف أربعة نحو التعبير علم في الخبير فتح مان
 : قوله  ذلك

طبيبـي إلى شكوت ولقد
عـلـتـي

الذنوب مان اقترفت ماما
الـجـانـيه

مادح شراب الطبيب وصف
المصطفى

ًا فاشرب الشفا فهو هأـنـيئ
عـافـيه

 : مانها       النوم أنشدهأفي أنه قال ماما وقوله

رقيق وذا الحبيب مادحوطـرازه ماحـرز العلوم ثوب
الحاشيه

 : ًا             ماعتذر نظّمه ومان ويسمع الضمير في ماا يرى مان يا السهلي أبيات وخمس

بالتفضل عيوب فكليغزيرة فالعيوب نظّمي أنظّار
 فاجبروا

بالفضائل فأهأل وأنتموماقـصـر عاجز فأنى وستر
تستـروا

سنة               ولد المحبة مان الله بحب ويعرف الحصري المحلي ماحمد بن أحمد بن الوهأاب عبد
القاهأرة             إلى وتردأدأ الحصر بصنعة وارتزق القرآن بها وقرأ بالمحلة ًا تقريب وثمانمائة عشر

فهد               ابن ولقيه المواليا وكذا نظّمه مان أحسن وزجله النظّم على وتعلق المقدس بيت وزار
 : قوله         عنه وكتبا بالمحلة وثلثين ثمان سنة في والبقاعي

الحبيب وجه في تأمالت
وجدتـه

ًا يحاكي دأون أنبتت رياض
 غارس

بان حوله وآس شقيق
نـرجـس

رطب يانع قد غصن على
 ماايس

     . بعض       فيه استدعاء على كتب حجراء خطيب الدماشقي أحمد بن الوهأاب عبد
. حاله         مان ًا شيئ علمت وماا وسبعين ثلث سنة الولدأ

الحافظ               بن التاج دأرع بن ضوء بن كثير بن عمر بن إسماعيل بن الوهأاب عبد
  . في         ولد كثير بابن كأبيه ويعرف المزي الدماشقي البصروي القرشي العمادأ
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والمحب            أبيه مان وسمع وسبعمائة وستين سبع سنة الحجة ذي عشر ثالث
سماعه            أبيه تاريخ في رأيت بل الماكسيني الغالب عبد بن وأحمد الصامات

بقراءة           بكماله الترماذي مان العاشر للجزء أبيه بمشاركة أمايلة ابن على
قتح            بدار وسبعين أربع سنة رجب في الحسباني العمادأ بن أحمد الشهاب
وليس             ذلك غير عليه سمع أنه يذكر الترجمة صاحب وكان الشهيد بن الدين

       . بدماشق     أربعين سنة القعدة ذي في ماات الفضلء مانه سمع وحدث ببعيد
. شوال          عشري ثامان في غيره وقال إنبائه في شيخنا أرخه

عليه           الخليل حرم خطيب الخليلي التدماري المجد إسماعيل بن الوهأاب عبد
صبيحتها.            ودأفن تسعين سنة الول ربيع عاشر الحد ليلة في ماات السلم

. الله      رحمه مانزله في والده بتربة
    . القعدة         ذي في ماات بدماشق السر كاتب الدين تاج أفتكين بن الوهأاب عبد

.    . اللبودأي       ابن أرخه توماا باب بمقبرة ودأفن وثلثين ست سنة
ثم             الصلتي الحسيني التاج ماحمد بن أحمد بن بكر أبي بن الوهأاب عبد

      . وهأو     الواعظ بابن بلده في ويعرف الماضي إبراهأيم ولد الشافعي الدماشقي
فهما               أحمد في يجتمعان بل لماه التي أحمد بن عمر بن حسين بن ماحمد أخو

         . فاختص  القاهأرة وقدم وثمانمائة وثلثين ثلث سنة ًا تقريب ولد عم ابنا
نحو           على بالظّاهأرية البخاري مان والختم شيخنا عند ماعه وحضر بالبقاعي

الصلت            قضاء وولي المخاصمات في به وتخرج ذلك غير إلى ًا شيخ أربعين
مانها             أماور في هأذا ونصحه لدماشق البقاعي فر حين وتأكدت تنافرا ثم ونحوهأا

كان            عما ًا سر البقاعي رجع بحيث عجلون قاضي بن للتقي ماعارضته عدم
نصف             أخذ حتى بخصومااته ماوته بعد فقام ذلك وماع الترجمة لصاحب به أوصى

.      . وتسعين      ثلث سنة في ماات تدان تدين وكما الوارث مان المبلغ
بن               سليمان بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن الوهأاب عبد

بن               بكر أبو التاج قداماة بن عمر أبي الشيخ بن عمر بن أحمد ابن حمزة
المحدث         أخو الحنبلي الصالحي المقدسي العمري القرشي الزين العمادأين

     . سنة        رماضان رابع في ولد زريق بابن كسلفه ويعرف التي ماحمد الدين ناصر
والخرقي          القرآن فقرأ بها ونشأ دأماشق بصالحية وثمانمائة وعشرين أربع

الدين           ناصر ابن شيوخه ومان والقاهأرة وحلب وبعلبك بدماشق ًا كثير وسمع
وماا           وشيخنا الحلبي والبرهأان بردأس وابن الشرايحي ابن وابنة الطحان وابن

          . المعتمد  بتربة ودأفن وأربعين خمس سنة الول ربيع في ماات حدث أظنه
بالصالحية.

ويعرف             الحنفي القاهأري الطوي الدين تاج عمر بن بكر أبي بن الوهأاب عبد
في           شارك بحيث عنه والخذ الهمام بن الكمال خدماة لملزماته بالهماماي

في             وجاور وحج قليًل؛ وأقرأ غيره عن ًا أيض وأخذ وغيرهأا والعربية وأصله الفقه
      . ذي      في ًا أياما توعكه بعد ماات ًا ماتواضع ًا قانع ماتقللً ًا خير وكان الحرماين،
ودأفن            حافل جمع في الزهأر بجاماع عليه وصلى وثمانين ست سنة القعدة

. وإيانا           الله رحمه القرافة مان الله عطاء بن التاج مان بالقرب
المهملة          -   بالحاء الحمال بن الحنفي الدماشقي التاج بكر أبي بن الوهأاب عبد
       . سبع -     سنة شوال سلخ في بها ماات بدماشق الحكم نواب أحد والتشديد

. الله         رحمه الفرادأيس باب بمقبرة الغد مان ودأفن وخمسين
الفخر              بن الشرف بن التاج يعقوب بن الغني عبد بن حمزة بن الوهأاب عبد
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 . جده          تصغير فخيرة بابن كهو ويعرف كأبيه المماليك كتاب أحد
مالك               طاهأر بابن ويعرف أبو الشيخ الدين تاج بن طاهأر بن دأاودأ بن الوهأاب عبد

المان              وفشا سنين عشر مان أزيد فدام التي طاهأر بن علي عمه بعد اليمن
جمادأى             سابع الربعاء ليلة في وماات الرقاب له ودأانت كله اليمن في أياماه

عامار             الدين صلح ابنه بعده واستقر الستين جاز وقد وتسعين أربع سنة الولى
. بالظّافر  ولقب

القاضي               بن ماحمد أبو الدين تاج الله عبد بن ماحمد بن سعد بن الوهأاب عبد
  . كما          ولد أبوه الماضي الحنفي الديري بن الشمس القاضي ابن الدين سعد
ببيت            وسبعمائة وتسعين خمس سنة الول ربيع عشر ثاني في بخطه قرأته

وسمع          وغيرهأا والمجمع للصاغاني والمشارق القرآن فحفظ به ونشأ المقدس
صحيح             المقدس ببيت وعشرين سبع سنة وفاته سنة في جده على أخبر كما

            : عمر  ابنة زينب به أخبرتنا الكريم عبد بن أحمد الشهاب به أخبرنا قال ماسلم
في             واستقر وغيره أبيه على ًا يسير اشتغل بل ماجالسه حضر وكذا كندي بن

بعد            بالقاهأرة المؤيدية ماشيخة في وكذا فيه بأمااكن التدريس وفي بلده قضاء
إخراج              ذلك مان ولزم بها فأقام بلده إلى وسافر البرهأان لعمه تركها ثم والده

التاج             قدم ذلك وبعد فيها الحوندار بن السيف وتقرير عمه وفاة بعد المؤيدية
ورجعت            الشيخونية ذاك وأعطى ًا يسير إل كان فما لذلك ًا اليفات يظّهر فلم

أخيه            ابن البدر حركته وضعفت شاخ حين فيها استخلف ثم للتاج المؤيدية
ماعه             وجلست كلماه سمعت وقد القاهأرة، إلى بلده مان عودأه ذلك ماع وتكرر

وحفظّه            شيبته نور ماع الفطرة سلماة عليه والغالب وبعده، والده حياة في
في            به ونوه أقرب الوعظ لطريق ولكنه وتفسير وحديث فقه مان لشياء

تحرك              ثم قليلً به فأقام ًا أحد يستنب ولم القدس لبيت توجه ثم ًا مارار القضاء
هأناك            ودأفن وتسعين اثنتين سنة شعبان في بغزة فمات القاهأرة إلى للعودأ

. الله       رحمه بالقصى الغائب صلة عليه وصلي
.       . الله     عبد ابن في ًا قريب يأتي شاكر أبي بن الوهأاب عبد

الشمس          الرئيس والد الطبيب القاهأري القوصوني صدقة بن الوهأاب عبد
فتح.              بن علي العلء قريبه مانهم جماعة به وتخرج الطب في برع مامن ماحمد

.     . وثلثين   خمس سنة وماات قجاجق بن الدين
ماحمد               بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الوهأاب عبد
   . يوم         في ولد سويدان بابن ويعرف الشافعي الدماشقي الدين تاج ماحمد بن

التنبيه          وحفظ وثمانمائة عشرة إحدى سنة شوال عشر رابع الربعاء
على         الصحيحين وسمع التنزيل وماعالم الصحيح وكتب واشتغل والشاطبية

وأثني            البلقيني العلم على أحدهأما آخر مان قطعة وقرأ بل الحريري التقي
. الكلم           كثرة ماع الجنادأ بزي ًا ماتزيي ًا ماتواضع فاضلً وكان قراءته، على

بن             ماحمد بن ماحمد العقعق شمس الخواجه بن الرحمن عبد بن الوهأاب عبد
       . وغيره،    والمنهاج القرآن وحفظ ونشأ بها ولد المكي الصل البصري يوسف

وحلب           الشام ودأخل التجارة في وسافر للتكسب، الماارة دأار في وجلس
وبندر.            الجديد البندر بين وثمانين خمس سنة ًا ظن المحرم في ماات وغيرهأما

. فهد.    ابن أرخه زيلع
التقي               يعقوب بن الوهأاب عبد بن مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن الوهأاب عبد

      . سنة       الثانية جمادأى عاشر في ماات شاكر العلم أخو الجيعان بن الفخر بن



ماشكاة ماكتبة                              التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السلماية

           . أخو  الدين تقي فقال لقبه على ًا ماقتصر أنبائه في شيخنا ذكره وثلثين ثمان
 : وكانت           قال جهات عدة في يباشر ًا وقور ًا ساكن كان الجيش دأيوان كاتب

      . بتقرير     المؤيدية باشرهأا التي الوظائف ومان عليه التأسف وكثر حافلة جنازته
تاج               ابنه جد فهو عنقة ابنته على شاكر أخيه بن الغني عبد وصاهأره واقفها مان

أماالي            بعض سمع مامن اسمه دأرباس بن الفخر أثبت وفيمن لماه، الدين
بن            الدين فخر الجيش كاتب ابن الغني عبد ويدعى عبيد القديمة شيخنا

. أعلم           والله اسمه في الكاتب وهأم هأذا يكون أن ويشبه الجيعان
 

نزيل             الشافعي الدماشقي الماين بن التاج إبراهأيم بن الله عبد بن الوهأاب عبد
تحتانية    -       بعدهأا مافتوحة ثم ماضموماة بمعجمتين غزيل بابن ويعرف القاهأرة

    . سنة   -      رماضان في ولد الشاماي الدين بتاج القاهأرة وفي لم وآخره ماشددأة
بن             عمر الزين على وتله القرآن فقرأ بها ونشأ بدماشق وثمانمائة عشر إحدى

النجار           بن والشمس الكنجي أحمد والشهاب الصلف بن عثمان والفخر اللبان
آخرين             في الله يفتح بن والنور الحريري والتقى الدين ناصر بن علي وسمع
العربية             وفي شبهة قاضي بن والتقى بهادأر بن التاج على الفقه في واشتغل
الذخيرة            في وباشر والده بعد القاهأرة إلى وارتحل القابوني العلء علي على

السطبلت           على ًا ناظر به واستقر خشقدم الظّاهأر ثم الشرف ثم للظّاهأر
التي              مان صفر سلخ في عنها انفصل ثم وستين تسع سنة أول في السلطانية

جاماع             بجوار ونزل القاهأرة إلى عادأ ثم بها فجاور لمكة حينئذ وتوجه تليها
الذي          الحسن والخط والوضاءة الخاطر صفاء ماع للجماعات ًا ماديم الزاهأد

وماع            قصوره ماع وغيرهأا المشكلة الكتب مان يختصرهأا كان أشياء في ضيعه
إلي              التردأدأ إكثاره ماع ذلك مان أنا واماتنعت بعضها الجوجري له قرض فقد ذلك

إمااماة            ماعه وكانت ماباشرة بيت مان وهأو ركيكة بأبيات مادحني بل والستفادأة
. الله.         رحمه وثمانين ست سنة رماضان في ماات القصر

ماحمد                أبو التاج فلح بن سليمان بن علي بن أسعد بن الله عبد بن الوهأاب عبد
أخو            الشافعي المكي ثم اليمني اليافعي ماحمد أبي العفيف الشهير الولي بن
    . بمكة        خمسين سنة ولد التي ماحمد ووالد الماضي الرحمن وعبد التية زينب

الرضي             بن أحمد ابنتي الحسين وأم الحسن أم وخالتيه أبيه مان بها وسمع
أحمد          بن وماحمد القاضي النويري الفضل وأبي المايوطي والجمال الطبري

الترماذي             مان البعض أمايلة ابن مان وبدماشق آخرين في النعمان بن عمر بن
له          وأذن وتميز وغيرهأما والبناسي بالمايوطي وتفقه الفقه ماشيخة ومان

بالمسجد         للشغال وتصدى وثمانمائة إحدى سنة والتدريس بالفتاء البناسي
الفقه             في فضيلة ذا وكان ًا غالب باللسان لكن قليلً وأفتى سنين، مادة الحرام

بالتكسب           وارتفاق جميلة وسيرة ورع مازيد مان حسنة وآدأاب ودأيانة وعبادأة
واستفادأ             خاليه عن الوقات بعض في بالمقام المااماة في ناب عياله، أمار في

       . بمكة      خمس سنة رجب رابع في ماات بدعائه الناس وتبرك دأنيا التكسب مان
على             ودأفن الطبري اليمن أبو الماام خاله الناس تقدم الغد مان عليه وصلى

فهد،              بن التقي عنه أخذ ومامن المعلة، مان عياض بن الفضيل رجلي تحت أبيه
       : فيما      الكلم قليل ًا ورع ًا عابد ًا خير كان فقال باختصار إنبائه في شيخنا وذكره

في            والمقريزي كلماه، وسمعت به اجتمعت نيابة إبراهأيم بمقام أم يعنيه ل
في             يتورع الرجل ونعم تسعين سنة ماوسم في بمكة به اجتمع وأنه عقودأه
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خمس              مان غلط وأربعين خمس عن ماات أنه وقوله فيه؛ جناح ل عما كلماه
. وإيانا    الله رحمه وخمسين

الدماشقي             البطناوي سليم بن غنايم بن جمال بن الله عبد بن الوهأاب عبد
         . صلى   أنه وأخبر وسبعمائة وثمانين خمس سنة بعد ولد الجمال بابن ويعرف

ًا              حي وكان إجازة، ول عليه ًا سماع يستحضر ل ولكن الذهأبي بن هأريرة أبي وراء
. ذلك           أحببت وماا سماعه لظّنه البقاعي واستجازه وخمسين تسع سنة في

 
أبي               بن أحمد شاكر أبي بن ماوسى بن ًا مااجد المدعو الله عبد بن الوهأاب عبد

بن              العلم بن التاج بن الفخر بن الدين تقي الدولة سعيد بن إبراهأيم الفرج
  . سنة         ولد شاكر أبي بابن كسلفه ويعرف الحنفي المصري القبطي التاج
بالفقه            واشتغل السعادأة حجر في ونشأ بالقاهأرة بعدهأا التي في أو سبعين

دأيوان            نظّر باشر أن إلى المباشرات في وتنقل الكتابة في وتميز وغيره
المالك           استادأارية باشر وكذا ماات حتى الظّاهأرية الدولة آخر في المفردأ

ولي          ثم ماباشرته بحسن الناصر عند وعظّم والوقاف والمستأجرات والذخائر
سنة              الولى جمادأى في عليه قبض ثم الهيصم بن المجد ماوت بعد الخاص نظّر

في            وبقي ماوجودأه فيها باع دأينار ألف أربعين على وصودأر عشرة ست
حتى            العيان مان به يمر مان كل مان يستحذى البرقوقية بشباك الترسيم

قرر             ثم والمالك الذخيرة ماباشرة إلى وأعيد عنه وأفرج صورة له ماالً حصل
وشكره           حسنة ماباشرة فباشرهأا الهيصم بن التاج صرف بعد الوزارة في

كثر             بحيث وارثه في ًا أحد يشاحح فلم الوباء وزارته في وحدث كلهم الناس
الخميس              يوم وذلك أشهر تسعة بعد ماات بل مادته تطل لم ولكن له الدعاء

مان             ًا ماتزوج النصارى مان ًا بعيد وكان عشرة تسع سنة القعدة ذي عشر حادأي
والصدقة            الخير فعله كثرة ماع سيما القبطي إسلم حسن علماة وهأي غيرهأم

العاماة             على الوطأة شديد اللذات في ًا مانهمك كان وأن العلم أهأل في وماحبته
ًا            عارف وكان ماثله يعهد لم برفق الوزارة باشر فقد وبالجملة بالدهأاء ًا ماوصوف

         . بين   التي المدرسة صاحب وهأو أنبائه في شيخنا ذكره الكتابة جيد بالمباشرة
جيادأ           لباب المقابل والرباط أوقاف عدة عليها وقف القاهأرة ظاهأر السورين

الله             عفا الفرج أبي بن الفخر فكمله يكمل لم ولكنه الحرام المسجد مان
. ترجمته      عقودأه في المقريزي وطول عنهما،

.    . الرزاق          عبد في المناخ كاتب بن الدين تاج الله عبد بن الوهأاب عبد
بكر              أبي بن علي الحسن أبي القضاة قاضي بن المجيد عبد بن الوهأاب عبد
     . سنة       الثاني ربيع في ولد التي ماحمد أخو الشافعي الزبيدي الناشري التاج

وغيرهأا         والتسهيل واللفية والحاوي القرآن وحفظ وثمانمائة وأربعين اثنتين
العفة            ماع وغيرهأما والعربية الفقه في ماهر حتى الشيوخ عن ًا تفهم وأخذهأا
وقصرهأا          أوقاته ضبط على والحرص اللهجة وصدق والوضاءة والعقل والدأب

         . بالبطن   ًا شهيد وسبعين تسع سنة الولى جمادأى في ماات العبادأات أنواع على
. الله  رحمه

عبد             والد البزاز القاهأري القرشي العزيز عبد بن المؤمان عبد بن الوهأاب عبد
            . زقاعة  ابن عن كتب بل شيخنا عن المالء في يكتب مامن كان الماضي القادأر

.      . وأربعين      خمس سنة في ماات وخير فضل ماع نظّمه مان ًا كثير
الزهأري             القاهأري السجيني التاج أحمد بن ماحمد بن الله عبيد بن الوهأاب عبد
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. المرافع          علي ووالد أصغرهأما وهأو الماضي أحمد الشهاب أخو الشافعي
البلوغ            قريب مانها وتحول الغربية مان بسجين وثمانمائة عشرين سنة في ولد

الطبقة           في وأقرأ التركي اللسان وتعلم القرآن وجودأ الزهأر الجاماع فقطن
على             وسمع الفقراء بعض لجل عنه أعرض ثم به واختص اللل لشين عند

وغيره           التماية الشريف على قرأ بل وشيخنا الفرات وابن الزركشي الزين
واشتغل            السنهوري على فيها وسمع الحنفي نظّام على العربية في قرأ وكذا

        . سنة      الحجة ذي عشر سابع الربعاء يوم ماات الهمة على كان بل يتميز ولم
سليم            الشيخ تربة مان قريبة بتربة البرقية باب خارج ودأفن وثمانين، اثنتين

. عنه        وعفا الله رحمه دأفنه شهد مامن وكنت
ثم              النشرتي التاج الوهأاب عبد بن خضر بن أحمد بن علي بن الوهأاب عبد

   . القرآن      حفظ مامن الخطيب بابن ويعرف الشافعي المسيري الطائفي
واشتغل         جماعة على وعرض وغيرهأا واللفيتين والمنهاج والشاطبية والعمدة

مانها            البديع القول علي وقرأ تصانيفي مان عدة فكتب القاهأرة وقدم وتميز،
حضور            مان وأكثر ًا بحث وشرحها اللفية في علي قرأ بل وغيرهأما والعمدة

شوال            أوائل في وماات وغيرهأا ببلده خطب الفهم حسن ًا خير وكان المالء
. الله           رحمه قاربها أو الربعين جاز وقد ببلده وسبعين ثمان سنة

 
ثم             النطوبسي الدين نور الخطيب بن التاج حسن بن علي بن الوهأاب عبد

بابن          بلده في ويعرف القديمة الظّاهأرية نزيل المقري المالكي القاهأري
    . خمس        سنة في ولد مادة فيها لمكثه السكندري بالتاج القاهأرة وفي المكين

القرآن          فحفظ بها ونشأ بالمزاحمتين الرماان بنطوبس ًا تقريب وثمانمائة عشرة
وجودأ            الله يفتح ابن تلميذ المقري عرارة بن الشمس وشيخها خطيبها عند

الغربي             جاماعها خطيب عند بها فأقام إسكندرية إلى والده ماع تحول ثم عليه،
وألفية           الشاطبيتين وحفظ إليه المشار المقري المالكي الله يفتح بن النور

قاضيها          على ماحافيظّه بعض وعرض فروعهم في المختصر وغالب النحو
المذكور            الله يفتح ابن على ًا وجمع ًا إفرادأ بالسبع وتل وغيره الدماامايني الجمال

الخطابة             قاعة في فنزل العشرين قارب وقد القاهأرة إلى والده ماع انتقل ثم
تمرية            بن التاج عن ًا أيض السبع القراءات وأخذ الديلم بحارة الزمااماية مان

بل           كزلبغا بن الدين وناصر والعنوان التيسير عليه وقرأ السكندري والشهاب
طاهأر             الزين عن السبع أخذ وكذا العشر تكملة للثلث أخرى ختمة عليه تل

وطاهأر           عبادأة بالزينين وتفقه عليهما يكمل لم ولكن العطار بن والشمس
أخذ           وعنه الجودأ كأبي وآخرين التنسي بن والبدر النويري القسم وأبي

ًا           أيض العربية أخذ بل وغيرهأما والعربية العروض أخذ وعنه والبدي الفرائض
ًا            كثير أخذ وكذا وغيرهأما الصلين في ولزماه اللفية عليه وقرأ الشمني عن

ًا            كثير به وانتفع حسان وابن والشرواني الحصني التقي عن غيرهأا ومان مانها
  : ظلً         وندخلهم قوله إلى البيضاوي تفسير في قرأ وعليه القصرائي والماين

الشاطبية            وجميع النخبة شرح في شيخنا على وقرأ التوعك بالتاج وابتدأ ظليل
وسكت              أتقن ول مانه أفصح فيها أسمع لم قراءة واحد ماجلس في حفظّه مان
لمبادأرته           شيخنا وتألم التوقف لظّنه عليه وفتح الحاضرين بعض فبادأر ليتنفس
العراقي              ألفية شرح في وقرأ ذلك غير شيخنا عن أخذ وكذا بذلك وصرح للردأ

الشيوخ            على البخاري جميع وسمع مانه أشياء في يراجعني وكان المناوي على
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وكان           الحنبلي كالعز غيرهأم على سمع وكذا سكنه ماحل بالظّاهأرية المجتمعين
حتى              جميلة طريقة على التحصيل في يدأب زال ل بل ذلك في الرغبة عظّيم
مانهم            جماعة عنه أخذهأا بحيث القراءات في وتميز الفضائل في وشارك برع

يكمل             لم لكنه ًا جمع ثم ًا إفرادأ للسبع عليه تل فإنه الخميمي الدين ناصر
الشقر           قانم التراك ومان النجار عمر والسراج المسدي بن والمحب ختمتها

بن          جانبك الخازنداري وجانم الزردأكاش طوخ وأخو القرافتين ناظر وبردأبك
أن             حينئذ عليه وعرض ذلك ماسئولًفي سلح أماير كان حين خشقدم والظّاهأر

عليه            فاشترط بذلك لزماه المملكة في استقر فلما وافق فما أمااماه يكون
العادأة            وخالف رفقائه عن ماعلوماه وزادأ خالف فما الخيل وركوب الطوق عدم
مانها             رجب في البلقيني العلم وراسل ًا جد عليه وأقبل ًا حنفي الماام كون في

رغبته              لمزيد توعكه مادة الخطابة في عنه النائب هأو يكون أن ماوته مارض حين
فخطب            قرب عن القاضي وفاة وقدرت المخالفة أماكنه فما خلفه الصلة في

استقر             كان فإنه خطابته سمع كان ًا أيض وكأنه بالمناوي استقر حتى ًا أيض بعده
بقاضي             عنده الزين بتوسل فتح ماا أول ببولق جاماعه في الستادأار الزين به

به            استقر وكذا وراءه يومائذ القاضي وصلى أذعن حتى التنسي البدر ماذهأبه
الدين          ناصر عقب سكنه ماحل بالظّاهأرية المحدثين ماشيخة في الظّاهأر

البرهأان            عن تلقاه القراء ماشيخة نصف فيها ذلك قبل باسمه وكان السفاح
بأن           وحلفه عليه بإلحاحه المذكور جانم صحبة الرحبية ماع وحج الكركي
بها            المالكية قاضي على وغيره الفقه في هأناك وقرأ حل مان ماصروفه

ًا            ماتحري ًا نير ًا بهج ًا خير وكان والتدريس بالفتاء له وأذن القادأر عبد المحيوي
والتهجد          والتلوة للعبادأة ًا ماديم ًا واحد ًا لون الصدر سليم اللهجة صادأق

في          ًا ماحب الصوت عريض الدأاء حسن ًا فاضلًماقرئ والمذاكرة والشتغال
أربعين            نحو أعزب ابتدائه في وأقام أحد عن بحملها ماستنكف غير الفائدة

واضطر            بالتزويج ألزم أن إلى الشهوة كسر في ينفعه ماا واستعمل سنة
يوم             صبيحة في ماات حتى الخير مان ازدأيادأ في يزل ولم نقيضه لستعمال

سنة            وخمسين ثلث عن وستين ثمان سنة القعدة ذي عشر ثاني الثلثاء
الجودأ            أبي مان بالقرب السعداء سعيد بحوش ودأفن يوماه في عليه وصلى

كان            الرجل ونعم فقده على الخير أهأل وتأسف شيوخه مان وغيرهأما والبدي
. وإيانا        الله رحمه الله في أحبه كنت فقد

 
بن               حمزة بن الحسن بن علي بن ماحمد بن الحسين بن عمر بن الوهأاب عبد

الحسيني             التاج الحسين بن إسماعيل بن الحسين بن علي بن ناصر ابن ماحمد
عم           وابن بالشام الحنفية قاضي الدين قوام أخت ابن الشافعي الدماشقي

   . سنة         بعد ولد الماضي ماحمد الشمس الحافظ بن علي بن أحمد الشهاب
وكذا            سلم بن بالعلء وتفقه ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بدماشق ثمانمائة

ومانهاج           الحواري عن الفرائض وأخذ ًا يسير لكن شهبة قاضي بن بالتقي
البارزي           بن الكمال صحبة القاهأرة وقدم البخاري، العلء عن بقراءته العابدين

عن            وناب شيخنا على وغيره الحديث وفي الفاياتي على وغيره المطول فقرأ
استقل            ماوته بعد ثم وغيرهأا التابكية تدريس وفي القضاء في بدماشق الكمال

ثم             لغيره بها الوقاف أمار فوض أنه وبلغني فيها سيرته وحمدت حلب بقضاء
في               ًا بيت له وبنى بلده إلى ورجع أعفى حتى مانه الستعفاء في يتلطف يزل لم
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بيته           في والتلوة والعبادأة للشتغال النقطاع ولزم دأماشق مان البريد باب
ماع             والفرائض الفقه في ًا بارع ًا خير وكان الخر البيت في ثم دأماشق بصالحية

وصنف            إليه النفرادأ أدأى أو النفرادأ إلى أدأاه وحمق غيرهأما في ماشاركة
ماع           جماعة ابن مانسك فيه اختصر ًا كبير ًا ومانسك المنهاج لفرائض ًا شرح
البقليني           العلم له قرضه المناسك ماعلم إلى المسالك أوضح وسماه زيادأات

جمادأى            ثاني الحد يوم في بمكة وفاته كانت حتى والمجاورة الحج وأكثر
القاماوس            ومانها كتبه وقف أن بعد بالمعلة ودأفن وسبعين خمس سنة الولى

. وإيانا          الله رحمه حسن وخطه عمر أبي مادرسة على بخطه
شيخنا             نقيب الحنفي القاهأري ثم الزرعي التاج ماحمد بن عمر بن الوهأاب عبد

        . شيخنا   به استقر بسفارته وأظن الشقر بابن اختص الماضي إبراهأيم وأخو
ورغبة              دأيانة إلى يرجع ًا عفيف وكان إليه يميل جقمق الظّاهأر كان بل نقابته في

    . قريب       أظن فيما ماات جمودأه ماع الصالحين في واعتقادأ الصدقة في
. بقليل    بعدهأا أو الخمسين

. شاكر             أبي بن ماوسى بن الله عبد ابن في مااجد بن الوهأاب عبد
والد              الموقت الخليلي الدين تاج بكر أبي بن إبراهأيم بن ماحمد بن الوهأاب عبد

.         . ولده   لي قاله فيما وسبعين أربع سنة ماات الماضي العزيز عبد
بن               اليمن أبو الماين صديق بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن الوهأاب عبد

القاهأري           الصل الطرابلسي المناقب أبي الظّهير بن الله عبد أبي الشمس
   . يوم        في ولد الطرابلسي بابن ويعرف الماضي الرحيم عبد أخو الحنفي

سنة             النباء في كما وقيل وسبعين ثلث سنة الخر ربيع عشري ثامان الثلثاء
للنووي           الربعون مانها ًا وكتب القرآن وحفظ ونزاهأة صيانة في ونشأ أربع؛

مان            ماجلس في النويري العقيلي أحمد بن ماحمد الفضل أبي على وقرأهأا
عليه             أبيه حياة في ًا كثير وغيره الفقه في واشتغل وثمانين ثلث سنة شوال
المادي            والبرهأان الكويك بن والعز مانصور بن الصدر على وسمع غيره وعلى

والشمس            جماعة بن بكر أبو والشرف الحنبلي أحمد بن الله ونصر والتنوخي
الشيرازي           والمجد صديق وابن بالقاهأرة آخرين في الحكار يوسف بن ماحمد

ثم             العسكر قضاء وولي وجودأه الخط وتعلم واحد غير له وأجاز بمكة، وغيرهأما
ماوت            عقب وثمانمائة ثلث سنة الثانية جمادأى عشر ثاني في الكبر القضاء
حسن           ماع سيرته وشكرت صيانة وكثرة وماهابة بعفة فباشره الملطي جمال

ثم    -         لزهأو ينسب لذلك كان بحيث ووقاره ودأدأه وكثرة مانظّره بهاء شكالته
إحدى              سنة رجب في أعيد ثم العديم بن بالكمال سنتين مان أزيد بعد صرف

ماعهما            ومان ونوروز شيخ لطلب حلب إلى الخروج الناصر أرادأ فلما عشرة
ماشيخة            له فانتزع الستادأار الجمال به واعتنى العديم بن الدين بناصر صرف

العديم           ابن فاسترجعها عشرة خمس سنة رجب إلى فباشرهأا مانه الشيخونية
تسع            سنة الول ربيع في بالطاعون ماات حتى بطالً الماين واستمر بمال

        : للثار     ماحبة إظهار ماع لمذهأبه التعصب كثير وكان أنبائه في شيخنا قال عشرة
 : ومان            قال الفقه مان يسير شيء استحضار إل الفنون أكثر مان ًا عاري وكونه

يصرف             كبير بمبلغ ماوته مارض في أوصى العديم بن الدين ناصر أن العجاب
الله              فقدر الماين يليه لئل الحنفية قضاء في به ليسعى الجبتي بن الدين لتقي

. المقريزي           عقودأ في وهأو العديم، ابن ماوت قبل مانهما كل ماوت
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ثم              العباسي الماين بن التاج الوهأاب عبد بن أحمد بن ماحمد بن الوهأاب عبد
ثمان           سنة ولد أكبرهأما وهأو التي ماحمد الماين أخو الشافعي القاهأري

وتحول           وأربعين أربع سنة في أبوه وماات بالعباسية ًا تقريب وثمانمائة وعشرين
العلم             دأروس وحضر المنهاج حفظ أنه قال وكذا القرآن حفظ بعد القاهأرة إلى

وإخوته            مازهأر بن الزين يعلم وكان وغيرهأما العدل أبي أخيه وابن البلقيني
زكريا              الزين إليه أضاف ثم الشرقية مان أمااكن في العلم عن ناب بل لماه

. وغيرهأا        الشام ودأخل وجاور وحج وغيرهأا بلبيس قضاء
الصل              العراقي التاج الوفا أبي بن ماحمد بن حسن بن ماحمد بن الوهأاب عبد

     . وثمانمائة      وثلثين أربع سنة ولد القاهأرة نزيل الشافعي الخليلي ثم المقدسي
في           القاهأرة وقدم ًا، كتب حفظ ثم بشرطة المسلسل التدماري علي وأحضر
ولزماه           المناوي الشرف عند الصاحبية ثم ًا وقت الجمالية فسكن خمسين سنة
وكتب          وتميز وغيرهأم حسان وابن البشيطي والشهاب الخواص أحمد وكذا

   .     . الستين     قريب ماات وترفعه الجماعة مازيد ماع ذلك كل فوائد فيه ًا ماجموع
ًا. ظن

الشمس             بن التاج كرغيف والفاء ماهملة بن طريف بن ماحمد بن الوهأاب عبد
وأبوه            هأو الماضي القادأر عبد بن أحمد عم الحنفي القاهأري بالمعجمة الشاوي

مان           السيوفيين في الفاقوسي بدرب وستين ست سنة المحرم في ولد
والشمس          الحنفي المنصور بن والصدر الباجي الجمال على وسمع القاهأرة

والهيثمي          والعراقي الشيخة وابن حاتم وابن البلبيسي والصلح الخشاب بن
وكان           الجهم أبي وجزء الفاضل المحدث الناجي على سمعه ماما وطائفة

أكمل            بواسطة تحول ثم التنبيه بعض القرآن ماع وحفظ وأصوله، كأبيه ًا شافعي
العز           ودأروس دأروسه وسمع المختار وحفظ الشيخونية في ونزله ًا حنفي الدين

وفي            جماعة بن العز علي ماقدماة النحو في وبحث وغيرهأما الرازي يوسف
في          المجدي وابن الماردأاني والجمال الغزولي الشمس علي الميقات علم

الحريري         والشهاب البلدأري السراج على الكحل بعلم واشتغل آخرين،
وجاماع          بالمنصورية وأقت والصطرلب الربع فنون بعض في وشارك وغيرهأما
أشياء           عنه أخذت الفضلء مانه وسمع وحدث بالميراستان، كحل وكذا الحاكم

للطلبة            ًا ماحب الحجم لطيف الهيئة نير المحاضرة فكه ًا ظريف ثقة ًا خير وكان
يجتمع             الخير وجوه في ًا راغب وغيرهأا وظائفه مان ثروة ذا الناس إلى ًا ماتودأدأ
يقرءون            ثلثاء يوم كل في القراء السلسلة بدرب المعلق المسجد في عنده

بالطعام           ماعهم يجتمع مان وإلى إليهم ويحسن ليلً ويختمونه القرآن عنده
   . يوم         في ماات التلوة لسماع الكثير الخلق القراءة حين بالشارع ويقف وغيره

الحاكم           بجاماع عليه وصلى وخمسين إحدى سنة شوال عشر ثالث الجمعة
. وإيانا       الله رحمه السعداء سعيد بحوش ودأفن

التاج               هأاشم بن صلح بن القسم بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن الوهأاب عبد
أحمد            بن الله عبد الجمال عم وابن سرياقوس خانقاه نزيل الشافعي القاهأري

   . سنة        في ولد بالعرياني كسلفه ويعرف الماضيين إبراهأيم والد علي بن
على           وختمه رزين بن النجم على الصحيح وسمع بالقاهأرة وسبعمائة سبعين

المليجي             الدين وعزيز ماغلطاي بن الله وعبد الباجي على سمع وكذا حاتم ابن
الثانية            جمادأى أوائل في وماات لي أجاز الفضلء مانه سمع وحدث وطائفة،

. الله      رحمه بالخانقاه وثلثين تسع سنة
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المدني             الزرندي التاج يوسف بن علي النور بن ماحمد المحب بن الوهأاب عبد
.       . المراغي      بكر أبي الزين على سمع التيين وماحمد عمر أخو كأبيه الشافعي

ثم             القائي الصل السميساطي التاج علي بن عمر بن ماحمد بن الوهأاب عبد
والعربية         بالفقه ًا يسير اشتغل بالفيوماي ويعرف الواعظ الشافعي القاهأري

وكتب              وغيره أسد ابن ماع لشيخنا وتردأدأ مازهأر ابن بيت في وعلم القرآن وجودأ
وتكسب            الديمي لزم وكذا وغيرهأا تصانيفي مان علي قرأ بل الكثير بخطه

ونحوهأا           المشاهأد مان كثير في والتفسير الرقائق مان ونحوهأا الحديث بقراءة
. وانقطع         كبر ثم الطوخي كالمخيوي وغيره البكري الجلل وصحب

 
بن              اليمن أبو التاج إسماعيل بن صلح بن ماحمد بن ماحمد بن الوهأاب عبد

العفيف          سبط الشافعي المدني الصل المصري الكناني التقي بن الشمس
. صلح            بابن كسلفه ويعرف المالكي اليعمري فرحون بن ماحمد بن الله عبد

ونشأ            النبوية بالمدينة وسبعمائة وتسعين إحدى سنة في بخطه قرأته كما ولد
دأروس            وحضر الصحيح بعض صديق ابن على السادأسة في وهأو فسمع بها

ناصر            وعمه والده وسمع وغيرهأا العربية في وبرع فنون في الخجندي الجلل
في            البخاري عليه سمعه وماما المراغي والزين الرحمن عبد الفرج أبا الدين

أبا             الشرف ثم سلماة بن الحسن وأبا ظهيرة بن والجمال عشرة خمس سنة
خمس           سنة في المسلسل عليها سماعه وكان اليافعية وزينب المراغي الفتح

له            وأجاز آخرين في بإذنها عنها التاج وصحح بالمدينة الفتحي بقراءة وأربعين
ماثبت           وابن الجوهأري والشهب والهيثمي العراقي بعدهأا فما خمس سنة في

الطيب        وأبو والفرسيسي والحسبتي الغراقي والشموس الظّريف وابن
وعائشة           الحلبي ماحمد بن الكريم عبد والقطب الطبري اليمن وأبو السحلولي

البخاري            في عليه قرأ ومامن وأقرأ وحدث وآخرون الهادأي عبد ابن ابنة
الماوي           الفتح أبي بن أحمد والشهاب الششتري ماحمد بن إبراهأيم البرهأان

أخته            ابن وهأو العوفي الله عبد بن ماحمد بن ماحمد والشمس المالكي
بالشيخ            ووصفه الموطأ عليه قرأ وهأبان بن سليمان بن علي بن وسليمان

وكتب           فأجاز وخمسين سبع سنة أواخر في بالمدينة ولقيته العلماة الماام
مارة            ورجع ًا مارار القاهأرة دأخل الفطرة سليم ًا ساذج ًا صالح ًا خير وكان بخطه

فأماا              رجوعهم في فغرقوا وماحمد الفرج أبي لديه مان كل وماعه البحر في مانها
الب            فاستمر ماتوعكين ماكة إلى فطلعا الخران وأماا يسلم فلم الفرج أبو

وستين            خمس سنة الحجة ذي عشري سادأس الخميس ليلة في ماات حتى
. الله        رحمه بالمعلة ودأفن الغد صبيحة عليه وصلى

العوفي             الشمس بن التاج الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الوهأاب عبد
أسن          وذلك التي ماحمد وشقيق الفراشين أحد الشافعي المدني البعداني

قريب             أشهر بها وهأو المسكين ابن ًا أيض له ويقال العوفي بابن كسلفه ويعرف
         . البلدأ  ودأخل واشتغل المنهاج وبعض شجاع أبي ماختصر حفظ قبله الذي

سمع            مامن وتسعين ثمان سنة أثناء في ثانيتهما مارتين القاهأرة وكذا الشاماية
. والمدينة   بمكة ماني

ثم              البارنباري التاج بن الشرف المنعم عبد بن ماحمد بن ماحمد بن الوهأاب عبد
      : وناب.      بطرابلس السر كاتب أبوه كان وقال أنبائه في شيخنا وذكره القاهأري

في              ماات أن إلى الله فضل بن العلء عند بالقاهأرة الدرج توقيع في هأو
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في            المقريزي وذكره سنة، الثمانين نحو عن أربع سنة الحجة ذي مانتصف
.    : فوائد          عنده ولي قال النشاء في ماعه ترافقا مامن وأبوه هأو وأنه عقودأه

 
بن              الشمس بن الفضل أبو التاج علي بن ماحمد بن ماحمد بن الوهأاب عبد
   . ليلة        في ولد شرف بابن ويعرف الشافعي القاهأري ثم الجوجري الشرف

فاشتغل           بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرين سنة شعبان عشر رابع الجمعة
والنور          المحلي والجلل والحناوي السبكي والشرف القاياتي عن وأخذ ًا كثير
آخرين         في والكافياجي والبرهأان الشمس والشروانيين والكريمي الطباخ بن
وغيرهأا          والطب والمنطق الدين وأصول والصرف والعربية وأصوله الفقه في

البرهأان            ولزم بل المالكي المغربي التنسي عن أخذ أنه وقال العقليات مان
سيما           لهؤلء تردأدأه كثرة وماع والطبقة، القطان بن والبدر القدسي العجلوني

على              الحاوي حل يكون أن إل آخره إلى ًا كتاب استوفى أنه علمت ماا الغرباء
الثاقب            الفهم ذو الفاضل العالم بالشيخ عليه بخطه قرأته كما ووصفه المحلي
الدين            شرف الماام الشيخ بن الدين شمس الصالح العالم الشيخ صديقنا ابن
شاء                لمن يفيده أن له أذن ثم قصيرة مادة في بهمة ًا وافي ًا بحث له قراءته وأن

بالذكاء            عرف مامن ولكنه وخمسين؛ ثمان سنة الول ربيع في ختمه وأرخ
الواسطة          بهذه أهأين بحيث الشرب في والنهماك التهتك ولزم والجرأة

إبراهأيم            بواسطة ثم اللقاني المالكية قاضي يد على أسوؤهأا مارة غير وغيرهأا
عويد              كابن القباط بسببه وصحب ازدأيادأ في يزل لم بل ينفك ل وهأو الدمايري

في           ويبالغون به يسخرون فكانوا الجيعان بن الغني عبد والتالي السراج
للناس           وهأجائه وإساءته بانتقاصه مانهم الله شاء مان أو ويتلذذون صفعه

مانهم              حرفته ينتحل مان حتى أحد كبير لسانه مان يسلم لم إذ العلماء ًا خصوص
فيها            وقرر بشتاك مادرسة ماشيخة البلقيني العلم عنه وأخرج فسقه ثبت وقد
على              يوافق فلم الطلبة مان واحد غير على لها عرضه بعد قاسم بن الشمس

بلبس             عليه شهد وكذا عنها أعرض حتى فيه الوقيعة في فأخذ غيره قبولها
في              قائم هأو بل العلج عنه وينشر العجاج يثير يزل لم ثم الزرقاء العماماة

وصار             عربي ابن تأييد إلى تعدى ثم قبائح فيها ونظّم الفارض ابن ماسئلة
كلماه          واعتقادأ باعتقادأه ويصرح السواق وفي المجالس على بكلماه يطوف
ليس              ماسئلة في البقاعي على ردأ وكذا فرعون إيمان في صنف أنه قيل بل

الثناء             استفاضة ماع هأذا بها الطالة في فائدة فل ماشهورة وسيرته الماكان في
إذا              كان أنه بلغني أنه حتى الوجيه الفائق والورع الديانة في وكونه أبيه على

دأفع             عليه وزادأ ماعين بذرع فيه العادأة جرت الذي القماش مان ًا شيئ اشترى
أثره             يقتف ولم الفسقية البربسوق في بحانوته ابنه جلس لما ولذا الزائد ثمن

بالكتبيين            لحانوت تحول وحينئذ قتله العاماة كادأ والفسادأ الفسق في زادأ بل
ولرشده             عليه يتوب أو ويقصمه يهلكه والله الكتب مان بكثير خبرة له وصارت

 : وهأو          لشيخنا به كتب ماا ًا قديم عنه كتبت وقد يلهمه؛
الدأاب مان قطفتم مان يا

أزهأارا
والنقل النهى علوم ومان

أثمارا
سنة              حجاته بعض في قوله وكذا والدرر الجواهأر شيخنا جواب ماع أودأعتها التي البيات

 : وسبعين  ست
إلـى المنيب إقلع وأقلعمان تاب الله لمار وعاص
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الـربالـذنـب
وقـت مايقاتـه مان وأحرم
سـيره

ماعتـمـر إحرام ماكة إلى
صـب

باللسان عليه وصلىماـحـمـد الـنـبـي بألفاظ ولبى
وبالـقـلـب

أعـظّـم اللـه ببيت وطاف
بـنـية

ماع المقام خلف له وصلى
الركب

ًا سعى وبعد طاف كما سبع
سـبـعة

المشط ماكشوفة قدم على
والكعـب

لـكـن الحلق بعد وأحرم
بـحـجة

الفض أشهر في عمرة تلت
 والندب

الشرق في الله صلة عليهماـحـمـد قبـر الحجاج ماع وزار
 والغرب

ثامان                في له ًا ماؤرخ بخطه قرأته كما الحاوي حل في قال قاسم ابن أن مااجرياته ومان
 : وخمسين     ثمان سنة المحرم عشري

الحكم في الطلب ظلت لئن
والفتوى

الغاية هأما والحاوي فللحل
القصوى

يخـفـي الحل قبل كان لقد
بـيانـه

براهأينه سبط أتى أن إلى
تـقـوى

ًا طاب شراب بحل عرفـ
يخـالـه

والـد ماـن الكل مادادأ وكان
روى

 : ًا  أيض وقال
يشهد لك عرفه شراب وحلماـبـردأ زلل حاوينـا سلفة
الفضل مان خال له كسبط

عمه
المـآخـذ فنعم جد مان فوائد

فمسعاهأم تسمو لهم فبادأر
حمد

قصـد وفتواهأم حق وتقليدهأم

الشهر             عشري بتاسع له ًا ماؤرخ لفظّه مان سمعته ماما خطه تحت التاج فكتب
المذكور: 

في حط مان على شهدنا
عقله الخط

والنقـد بالزيف وفاخرنا
يشـهـد

سـنـادأ فيهـا ماا فإكفاء
كـفـاية

ماـؤكـد قبـح كالضرب وكامالة

الـمـبـردأ ادأعـاه فيما أنه ولوبـكـلماـه حـجة خليلي غلبت
 : نصه         بما الحل على ذلك قبل كتب التاج وكان

ماهرا الفرس لرض وجهزنابكـرا الفكر بنات مان خطبنا
بـدرا الفقه سماء في تجلتعروسـا للحاوي الحل فزفوا
ًا روضنا شقائقتحكي الوجنات لطرسه أحب ونـشـرا طي
الممزوج بكاسه شربتحـل أعطـاك الذي الله سقى
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 قطرا
ًا ماعـانـيه مان وأنبت ًابـيانـ سـحـرا البلغاء يعجب بديع
الحور بحور في وينظّم
ًا عقـد

ًا فـيه فينثـر ودأرا ياقـوتـ

عـذرا العذراء مان أسمع فلموطـرفـي قلبي بحبها مالت
لفظّه               مان أنشدني فقال بخطه قرأته حسبما النواحي شيخه عنه كتبه ماما ًا أيض قال بل

 : آدأابه            ماواردأ تعالى الله أعذب شرف بن الفضل أبو الشيخ ماخدومانا لنفسه
فقلدهأما والحاوي الحل هأما

الـفـتـوى
الغاية في العلياء ذرى مان تكن

 القصوى
ماـعـنـى مانه ماغنى كل ففي

بـيانـه
السر عن كشاف كل على

والنـجـوى
البيت              هأذا قريحته وسجم بديهته تعالى الله حرس أنشدني ثم ًا أيض النواجي كتب ثم

 : للتوقيف            الحاوي ماقاصد بيان على به ليدل اللطيف التشبيه هأذا البديع المتضمن
ًا الخال حباه كسبط سمط
لجـده

في كالذراري فقه فرائد
 المأوى

ثمان:              سنة المحرم عشري خاماس في راجي الجلل ذي ولعفو النواجي ماحمد وكتب قال
 : للتاج       ًا ماقرض صالح بن الشهاب وكتب وخمسين

حل الدين تاج مادح نعم
ًا وحـاوي

ًا تبوأ هأـاجـي مان تبرأ مانهاج

بالسمط السبط ماقال وزان
فانثنى

الحل حلي قد الثنا بقول
بالتـاج

 : تحتهما   التاج فكتب
الكافي مان دأرس كل في

ماـطـالـعة
الفقـه عرف طريقة على

والـلـغة

اليجاز في العار مان على عارحـسـن قـالـب فـي ماـفـرغ فانه
 والنكت

ماا             الشافعي البلقيني العلم فكتب الربعة القضاة إليها المشار البيات التاج مان وسمع
الخير:               أسباب ووصل به الله نفع ناظمها لفظ مان البيات هأذه سمعت لله الحمد نصه

        : الله.      نفع ناظمها مان البليغة البيات هأذه سمعت بقوله الحنفي الديري بن والسعد بسببه
     :     . مان    البديعة البيات هأذه سمعت بقوله المالكي السنباطي والولوي فيه نظّمت وبما بها

: بقوله             الحنبلي الكناني والعز والحلم بالتقوى وزانه بالعلم تعالى الله نفعه ناظمها لفظ
وكتب              بالحسنى وله لنا وختم القصوى الغاية الخير مان الله بلغه ناظمها أنشدنيها وكذلك

 : ذلك   بعد التاج
سـحـر أبديع بيانهم فقالالمعـانـي نقادأ أنشدت نعم

 يزري بالعلماء الشعر ولولاثبـتـوه ماا نفى مان وأنشد
بن             ماحمد النجم بن ماحمد المكارم أبي الجمال بن الدين تاج الوهأاب عبد

القرشي              ظهيرة بن عطية بن أحمد بن علي بن حسين ابن ماحمد بن ماحمد
 . ولد          ظهيرة بابن كسلفه ويعرف وإخوته الباسط عبد شقيق الحنفي المكي

جملة            في له وأجاز بمكة وثمانمائة وخمسين خمس سنة الخرة جمادأى في
وزار           وحضره بمكة الخلجي الغياث تدريس طلب في وقرر جماعة إخوته
الهند            بلدأ مان وماندوة وكنباية القاهأرة ودأخل وسلم عليه الله صلى النبي

الخلجي            ومان دأينار ثلثمائة الجزراتي مان له فحصل صاحبيهما عند له وتوسط
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الوقاف            مان تجددأ ماا قبض في البرهأاني خاله بالهند وهأو ووكله خمسمائة
إليه             وجهزه عليه الناس وكتب أهأله وعلى عليه وبالثناء بذلك ماحضر له وكتب

مان                 نوع ماع بقايا إل مانه برأ ثم مادة به تعلل وجع له فعرض ورجع هأناك وهأو
ودأفن            وثمانين خمس سنة رجب في ماات أن إلى ًا أحيان يعتريه المالخولية

عفا             الناس في وبطش إقدام ماع حشمة عنده وكان المعلة مان خاله بتربة
 . عنه  الله

الفضل               أبو التاج زهأرة بن دأغرة بن أحمد بن يحيى بن ماحمد بن الوهأاب عبد
أبوه          التي الشافعي الطرابلسي الصل الحبراضي الشرف بن الشمس بن

      . ست      سنة الربيعين أحد في ولد الزاي بضم زهأرة بابن كسلفه ويعرف
وحفظ           العزاري ماحمد الشيخ عند القرآن فقرأ بها ونشأ بطرابلس وثمانمائة

أبيه          على وعرض النحو وألفية الجواماع وجمع والصلي الفرعي المنهاج
وفي            المقسي العلء على العربية في وقرأ وغيرهأما وأصله الفقه في واشتغل

الزين           وصحب به وانتفع ولزماه الشماع بن الشمس على الدين أصول
والده            عن وحكى الدين ناصر وابن الحبال بن والشهاب أباه وسمع الخافي

الشام            ودأخل وحج تيمية ابن لجل الشام شافعية مان كغيره عنه ًا انحراف
والفتاء           للتدريس ًا ماتصدي ببلده وأقام وعشرين ست سنة في والده صحبة

وتذكرة           الوصول بهجة سماهأا ًا شرح والزبد والتنبيه المنهاجين مان كل وجمع
عمل           بل والمعتمد ماجلدات خمس في مانها وكل النبيه وتذكرة المحتاج
حجمه،            على وقفت ماما غيرهأا إلى البرار فقه في المختار سماه ًا ماختصر

فهي             ماعتمدة كانت إن أنها والقرب علمه في أتدبر لم عنه النفصال ولسرعة
الجملة            في فضيلة له التواضع كثير الصورة حسن إنسان هأو نعم لوالده

 : قوله            عنه وكتبت ببلده لقيته وقد كلم فيه بلده أهأل مان والجماعة
النرجسيات حبيبي عيون

أتلـفـت
بالفتور المعنى فؤادأ

وبالـسـحـر
صائبات سهاماها وأرمات
نصولهـا

بالصب ماات قد الذي لقلب
 والهجر

.         . شاخ   وقد ببلده وتسعين خمس سنة في ماات سواه أشياء في
ابن               الجمال بن التاج الله عبد بن يحيى بن يعقوب بن ماحمد بن الوهأاب عبد

  . بابن         ويعرف التي ماحمد النجم والد المالكي المدني الصل المغربي الشرف
سنة.            في الكازروني الجمال على فسمع بها ونشأ النبوية بالمدينة ولد يعقوب

وبالمدينة          بها وأخذ القاهأرة ودأخل وآخرين المطري والمحب وثمانين أربع
أحمد           عن فقط الفقه وبالمدينة النويري القسم أبي عن والعربية الفقه

بل            قضاتها لعن المدينة قضاء في وناب المسوفي نافع بن وماحمد الجريري
صفر             في وذلك به استقل ثم وخمسين اثنتين سنة في أولها بمراسيم استقللً

قليلً             فمكث فرحون بن البدر عقب يليه الذي الشهر في وورودأه ستين سنة
. الستين            قارب وقد مانها شعبان عشري في ماات أن إلى توعك ثم

ماكة             نزيل الشافعي الكرمااني بن عمر بن ماحمد بن ماحمودأ بن الوهأاب عبد
 . ولد          الكرمااني الدين علء بمل فيها ويعرف ًا وقت المحب لمااماها والمصاهأر
عن            فأخذ لهراة مانها تحول ثم بكرماان وثمانمائة وثلثين ثمان سنة ًا تقريب
قرأ         الحنفي الخوافي حسين المصنف المحقق العلماة كمحتسبها علمائها

التوشجي          - وعلي وعلى غيرهأما وسمع المطالع وحاشية العضد غالب عليه
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في      -     عليه قرأ الحنفي بالبازدأار عندنا المسمى الطير حافظ وماعناه
الدين           لتصير التجريد على شرحه عليه وقرأ الحساب جملته ومان الرياضيات

العربية           عليه قرأ الشافعي الكرمااني على والزين الكلم علم في الطوسي
والرياضيات           الفنون في وتميز به انتفاعه جل كان بحيث وغيرهأما والمنطق

والهند               وماصر الشام ودأخل فيه، يلحق ل فنونه مان ماحلً طالع إذا أنه بلغني بل
لم             الثمانين قبيل ماكة قطن ثم المقدس بيت وزار جهان خواجا عليه وأقبل

للقراء              بها يتوجه ولم قاوان بن ماحمد الشيخ ماع النبوية للزيارة إل مانها يبرز
الله              عبد الدين أصيل السيد عنه أخذ ومامن ذلك، في له السؤال ماع ًا غالب
مانه            يتفهم وربما عليه الثناء في عندي وبالغا قاوان ابني خادأم والكرمااني
التواضع؛            في والمبالغة للسلم قصدي مان وأكثر عليه؛ يعسر ماا الفضلء بعض

سافر             أنه ثم عربي، لبن ينسبه مان سمعت ولكني ًا وتوحد ًا تفردأ الرجل ونعم
 . بها             وتسعين سبع سنة في وهأو هأراة إلى ثم هأرماوز إلى البحر في
الزين              بن الشمس بن الدين تاج الوزير توماا بن الله نصر بن الوهأاب عبد

   . على        بالقاهأرة ولد لبيه لقب وهأو الخطير بالشيخ ويعرف السلمي القبطي
الرؤساء             بعض أكرهأه ثم جهات عدة في وخدم كذلك بها ونشأ النصرانية دأين

به            استقر تملك فلما تملكه قبل برسباي الشرف وخدم فأظهره السلم على
وكان              آخر بعد ًا واحد ولديه دأيوان في التكلم إليه أضاف ثم السطبل نظّر في

ثمان            سنة في جكم كاتب بن يوسف الجمال استعفى فلما لمباشرته يميل
السطبل            نظّر في الحسن أبي وبولده فيها به استقر الوزارة عن وثلثين

ولزم             فعزله سيرته وساءت ماباشرة أقبح باشر بل الب يفلح فلم أبيه عوض
أطلقه             ثم جملة مانه وأخذ صادأره الظّاهأر تسلطن فلما عنده انحط وقد دأاره

سنة             القعدة ذي خاماس في شاخ ماا بعد ماات حتى ًا ماخمولًمانكوس واستمر
آخر              في ذكر وله أماره؛ بباطن أعلم والله السلم نور عليه يكن ولم خمس

. المقريزي      تاريخ مان وثلثين أربع سنة
التاج               أحمد بن ماحمد بن حسون له ويقال حسن بن الله نصر بن الوهأاب عبد

وذاك            الله نصر بابن ويعرف الماضي حسن البدر أخو القاهأري ثم الفوي
الحنفية.           بفقه فاشتغل القاهأرة وقدم بفوة وسبعمائة ستين سنة ولد الصغر

الوقاف            كنظّر الوظائف مان كثيرا أخيه بجاه وباشر بغيره وكذا جماعة عند
في           السر كاتب ونيابة المال بيت ووكالة الدست وتوقيع والكسوة والحباس

المصرية،            الديار أماراء أكابر مان عدة عند وخدم الحنفي، الحكم وخليفة الغيبة
عنده            ويجمعهم والعلماء العلم يحب مامن الدولة في ووقار وجاهأة له وكانت

       . بالقاهأرة    عشرين سنة الخرة جمادأى في ماات للحنفية وينتمي إليهم ويتودأدأ
. عنه         الله عفا بنيه ماع فورثه أبيه حياة في

         . الخدم     في وتنقل بسنة قبلها أو أربعين سنة ولد الرمالي بن التاج الوهأاب عبد
الدين            سعد صهره شاركه مادة فاستمر بالقاهأرة الدولة نظّر ولي أن إلى

قبيل            إلى هأذا فانفردأ بالوزارة البشيري استقل أن إلى أخرى مادة البشيري
ليحاسب           وعشرين اثنتين سنة في المؤيد أحضره وقد السنة بدون ماوته

فقال            ماولده عن فسأله والخليل القدس أماوال مان اجتاحه ماا على الهروي
الصدقة             ويكثر الخير أهأل يحب وكان سنة، وثمانون ثلث أو اثنان الن لي

أنا              يقول كان بل مانه يكون ماا ثمن مان والكل المكس تناول مان ويتبرأ
. بغيبه             أعلم والله بعينة الحرام أتعاطى ل حتى وألبسه آكله ماا جميع أستدين
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   . في         شيخنا ذكره وعشرين ست سنة مافصولًفي وارتعش أسن وقد ماات
إنبائه.

بطنتدا           الحمدي المقام خليفة القاهأري ثم الدماشقي الدين تاج الوهأاب عبد
         . وستين   ست سنة الخرة جمادأى في فجأة بها ماات الماضي سالم ووالد

. هأناك  ودأفن
  .     . عبد      في وعشرين سبع سنة ماات المناخات كاتب بن التاج الوهأاب عبد

الرزاق.
راء      -      ثم المهملة الحاء بفتح بالحربي ويعرف الزبيدي اليمني الوهأاب عبد

.    . فهد.        ابن أرخه بمكة وخمسين أربع سنة المحرم في ماات ساكنة
.     . وستين      خمس سنة ماات الرافضة رأس الدين فخر الوهأاب عبد

   . ماني         سمع مامن الزهأري الطهويهي الزين أحمد بن الوهأاب عبد بن عبدون
        . أبو.     أصلها فبايزيد الباء مان التحتانية في يأتي بايزيد بن الله عبيد بالقاهأرة

. هأكذا      بها ينطقون أنهم إل يزيد
 . خدم              بحافظ المدعو البيوردأي الله عبد بن الله عبيد بن الله عبد بن الله عبيد

حسنة             طريقة على القاهأرة ماعه وقدم له وتلمذ الدين عفيف السيد بن العلء
القاهأرة             مارة غير وقدم التجار، مالك لخدماة ترقى ثم ًا وظرف ًا وأدأب ًا وخط ًا فهم

مان             أشياء عني أخذ وقد الشعر ينظّم أنه ظنه وفي وجاهأته وتزايدت بهديته
قطن            إليه المشار قتل فلما وغيره الشاوي على سمع وكذا وغيرهأا تصانيفي

عقله            على الثناء وتزايد الكسوة نظّر في فايتباي الشرف به واستقر القاهأرة
مان             تبرماه ماع الزائدة بالثروة وذكر الدور، بعض بلغني فيما بمكة وابتنى وأدأبه

ماني             وأخذ وتسعين أربع سنة في بمكة ورأيته كنباية بصاحب اختص ثم ذلك
بجدة               تليها التي مان الثانية جمادأى في ماات أن يلبث لم ثم تصانيفي مان عدة

هأو            اجتمع وقد ونظّمه وإيانا، الله رحمه بمعلتها فدفن ماكة إلى ونقل
الحلي           الصفي قصيد ماعارضة على الفيوماي الله عبد وأبو الصوة والشهاب

 : فقال       ًا فتأودأ بقده النسيم عبث أوله الذي

أوفى ذكركم مان هأدى إلفـنـدا أو فيكـم لح لح ماا
 الندا

أصابوا حاجبه ماحرابرأوا لـمـا تنسكـوا الذين إن
ًا ماسجد

سـجـدا خـروا ثـم أكبر اللهفأعـلـنـوا الجمال أمااماهم وبدا

الضللة اشتروا قد مامنتـكـن ول الملم خل ياعاذلي
 بالهدى

ماحمـدا أن شهدت فيه شك لواحـد ربـي بأن شهدت فكما
 : الشهاب  وقال

لـمـا لوجهه الوجوه سهت
بـدا

ًا سـجـدا خـرت فلذاك ماتللئ

قضوا الذين ماع عد والغصن
أسى

نـاح عليه الحمام وكذا
وعـددأا

كـلـف ذا الليل بات والبدر
بـه

ًا النجوم يرعى ماتحير
ماسـهـدا
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بـه الغصون تشبهت ولكم
وقـد

فـتـأودأا بـقـده النسـيم عبث

 : الثالث  وقال

ذوائبه مان خلي وجه أمبـدا غياهأـبـه في بدرتم هأل
 ارتدى

اللحاظ سيف به وسقىريقـه خمرة سلف أدأار رشأ
فعربدا

سجدا الكواكب لطلعته خرتجـمـالـه يوسفـي تجلى لما
ومانها: 

فـي التسـلـي أن لو أعذول
يدي

ماحبـتـه مان قلبي ذاب ماا
سـدى

هأواه ولظّى ماهجتي دأع
فـإنـهـا

وجنتـه نيران على وجدت
هأـدى

قـال هأواه على العذول عذر
لـي

المحـاسـن في رآه لما
ماـفـردأا

أعطي الحسن نصف كان إن
يوسف

الجمال كل حوى فلقد
ماـحـمـدا

 : يتمثل           ماا ًا كثير الترجمة صاحب وكان قبله وللذي له أبيات في
القريض في نظّمي جادأ لئن
تكن ولم

وإيادأ يعـــرب فـيهـم جدودأي

وهأي الورقاء تسجع فقد
حـمـاماة

وهأـو الخلخال ينطق وقد
جـمـادأ

 : ًا       أيض يتمثل فكان مارة ضيق له وحصل
عند أسرتي عني سأحجب
عسرتي

ثـراء أصبـت أن فيهم وأظهر

ينـفـق بالبدر أسوة ولي
فـوره

يستجـد أن إلى ويخفى
ضـياء

.      . ماحمد      بن عوض ابن في الردأبيلي الله عبد بن الله عبيد
.     . الله        عبد في ماضى الشاماي القرتاوي إبراهأيم بن علي بن الله عبيد

والمنشأ            الصل الشرواني التاج بن الجلل ماحمد بن عوض بن الله عبيد
وعبد            الله وعبد الرحمن وعبد أحمد والد الحنفي القاهأري ثم المولد الردأبيلي
    . في       ًا بارع والده كان ماحالهم في المذكورين ماحمودأ والبدر وماحمد اللطيف
فوجد           عليه فقدم ابنته لطب الردأبيلي يوسف الجمال الفقيه فاستدعاه الطب
بها            التزوج أبيها مان فالتمس لحظّة كل في لمشارفتها يحتاج ًا خطر مارضها
حتى           وعالجها فتزوجها فأجاب فيه أماها فرغبته فتوقف ماخالطتها مان ليتمكن

فهو           باردأبيل هأناك ماولده وكان الترجمة بصاحب فحملت عليها ودأخل عوفيت
عبد            السيد شيوخه ومان القاهأرة ثم شروان بلدة وقدم المذكور الجمال سبط

الدين          وأرشد الماضي بنقركار ويعرف واللباب اللب شارح النحوي الله
شراح           أحد القرماي الدين وركن التقاني القوام بعد الشيخونية شيخ المقولي

المذهأبين          في ودأرس العلوم في وتفنن وآخرون التحتاني والقطب الهداية
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كتبه          مان وغيرهأا والكشاف والمجمع الهداية على وكتب والحنفي الشافعي
بها           ًا ماعيد وكان بالصرغتمشية ووقفها مانها ًا كثير رأيت ماتقنة مافيدة حواشي

السلطان           وأم الجوار سوق ظاهأر بكرية والبو باليتمشية الفقه تدريس وولي
الفتنة           في مانطاش ماع وسافر العسكر، وقضاء بها ماسكنه وكان بالتبانة

العراقي          هأو الحديث إسماع بسبب لنوروز وتردأدأ ذلك بسبب واماتحن
:      : فقال       الستغناء حصل قد مارسوماكم الله عبيد قال حضر فلما به فاستدعى

    . رابع          في بالقاهأرة ماات التفهني عليه قرأ مامن وأن ولده حكاه ًا؛ ماع كونا بل
      : ماشايخ      مان ًا كثير أدأرك فاضلً وكان العيني قال سبع سنة رماضان عشري

فيه             الشتغال وأكثر ًا حنفي تحول ثم ًا شافعي مارة أول في وكان والعجم العرب
التي           والخاتونية البكرية المدرسة تدريس وولي ًا كثير وكتب وأفادأ دأرس حتى

مانطاش           أيام في العسكر قضاء وولي ذلك وغير بالصرغتمشية وأعادأ بالتبانة
 : أنبائه        في شيخنا وقال الظّاهأر عند بذلك وتأخر

مان             جماعة لقي الحنفي الدين جلل الردأبيلي الله عبد ابن بالتصغير الله عبيد
ودأرس          العسكر قضاء فولي القاهأرة وقدم وغيرهأا العرابه بالبلدأ الكبار

 . وماات           الجملة في فضيلة له وكانت ذلك وغير بالتبانة السلطان أم بمدرسة
        . نسبه    قرأت فقد سهو الله بعبد والده وتسميته انتهى رماضان أواخر في

الدرر            مان الردأبيلي يوسف ترجمة في الصواب على شيخنا ذكره بل بخطه؛
بن               عوض الدين تاج الشيخ بن الله عبيد الدين جلل الشيخ جد وهأو قال حيث

لنا            وحكى المذهأب في يقرئ كان لماه مانشأ الشرواني ًا ماولد الردأبيلي ماحمد
وكان             العلم إلى ًا مانسوب التراك عند ًا ماعظّم كان أنه المالكي التنسي بن البدر
كل            فكان الحديث سماع في يتنافسون قبله الذي القرن أواخر في الماراء

بن             الدين جلل وكان للسماع ويدعو الناس يسمع ًا شيخ عنده يجعل مانهم أماير
في            والتصدر والرفعة التقدم في ًا ماحب البقاء أبي بن الدين بدر القاضي
يجلس             أن فأرادأ رثة الله عبيد هأيئة وكانت عظّيمة هأيئة ذا وكان المجالس

في              الجلل رغبة رأى فلما يغتاظ ول يغيظ الدهأاة مان وكان يمكنه فلم فوقه
          : فوقه  يجلس فكان فأعطاه دأرهأم خمسمائة فأعطني تريده كنت إن قال ذلك

الجلوس             فأرادأ نوروز بيت في ًا يوما حضروا أنهم فاتفق ايتمش بيت في وذلك
      : الجلوس       على العوض مانك أخذت إنما له وقال الله عبيد يمكنه فلم فوقه

أن               القاياتي وحكى قال كما أو ًا عوض فجددأ ذلك تريد كنت فإن غيره وأماا هأناك
بل              المذهأب في صنف آبائه بعض وأن أسلفه وكذا ًا شافعي كان هأذا الله عبيد

: يقول              كان فإنه يلبغا يد على تحنف إنما وأنه شافعية كلهم بلده أردأبيل أهأل
ففعل           وظيفة له وجعلت خمسمائة أعطيته وتحنف الشافعي ماذهأب ترك مان

رأى           أنه وحكى الهداية قاري والسراج الترجمة صاحب مانهم جماعة ذلك
  : بها           أخرب فقال بهذه تفعل ماا له فقيل ماسحاة وماعه المنام في الشافعي

. الن             إلى بيته وخرب يلبغا نكب أن يلبث فلم يلبغا بيت وهأو الكبش
النور               بن المحب الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبيد
والعفيف          الرحمن عبد الصفي أخو الحنبلي ثم الشافعي اليجي الحسيني

        . ومان     كثير بن العمادأ مانهم جماعة له أجاز وأسنهما ماحمد العلء والد ماحمد
العلء            ثانيهما وولد المذكورين لخويه أجاز الكبير التاريخ مان ترجمته في أثبته

صحيحها           الحادأيث لمتون الحفظ زائد وكان وعشرين إحدى سنة في وجماعة
لذلك             هأجر والده أن ويقال ًا حنبلي وتحول وغيره أبيه عن أخذ مامن وسقيمها
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. ماثله                ير لم أنه قال بلر رآه لما الجزري ابن أن وبلغني عنه رضي ثم مادة
. الله       رحمه وعشرين بضع سنة بها وماات

 
الله                عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبيد

اليجي             الحسيني بكر أبي العفيف بن العلء بن حاماد أبو الدين نور السيد
الذي            وقريب وجده وأبوه التي والده عم الدين صفي السيد سبط الشافعي

     . خاماس       السبت يوم في ولد الدين عفيف السيد بابن كأبيه ويعرف قبله
بصحبة           مانها وتحول بشيراز وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة القعدة ذي عشري

المسلسل            المراغي الفتح أبي على بها فأحضر ماكة إلى لماه وجده أبيه
بإيج          وأقام المطري، المحب على وبالمدينة سائره وتناول الصحيح وبعض

الكافية           النحو وفي لجده النخبة الصرف وفي الحاوي وبعض القرآن فحفظ
وأخذ             يوم في النعام سورة حفظ أنه وأخبرني ذلك وغير الطوالع مان ًا وشيئ

كالفقه           وغيرهأا والصلين والبيان والمعاني العربية في لماه جده الصفي عن
إلى            القرآن عليه وجودأ ًا كثير عليه وسمع للرافعي المحرر أكثر عليه قرأ

الشمس             بن علي الكمال الجزري ابن تلماذة أحد على قرأ بل هأودأ سورة
وسورة         -   الفاتحة يزدأ أعمال مان ماهموزة تحتانية بينهما بنونين النائبي ماحمد

وكذا          والربعين الصحيح وثلثيات الخلص سورة مانه وسمع والحشر الحديد
الفقه              في ًا كثير والده ولزم الثلثيات عليه قرأ بل جملة لبيه جده على سمع

الخلصة            عيسى القطب عمه على وقرأ به انتفاعه جل كان حتى والحديث
وكذا            الحاجب لبن الكافية على السيد شرح وبعض الحديث علوم في للطيبي

ماع           ماسلسلت عدة الماضي الطاووسي أحمد الفتوح أبي النور على قرأ
فنون            وفي ماحمد الدين ماعين السيد خاله على وغيره المنطق وفي الثلثينات

شيخنا            مانهم ًا خلق أبوه له واستجاز الشرواني المحسن عبد نزيلها عن بمكة
زينب             الفتحي باستدعاء الولى السنة في وهأو له أجاز وكذا الفرات بن والعز

وثمانين            ثلث سنة رماضان أواخر في بلدأه مان القاهأرة وقدم اليافعي؛ ابنة
جماعة             عن بها وأخذ والخليل المقدس بيت وزار والشام حلب دأخل أن بعد

والبقاعي           نهان بن وحسن الناجي وإبراهأيم بحلب ذر كابي المتأخرين مان
ثلثيات          الشاوي الشهاب على بالقاهأرة سمع وكذا بالقاهأرة وكاتبه بدماشق

إيج          في بمدرستهم وتصدر وغيرهأا ببلدأه والفتاء بالقراء واشتغل البخاري
        : عندي    كان لما بلدأي شيوخ مان أستكثر ولم قال والفتاء والتحديث للقراء
عنهم            الخذ مان خشيت لني والمنازعة المباحثة التزام في النفس قوة مان

الدأب             في حقهم ينافي حينئذ ماعهم سلوكه لكون ماعهم ذلك ترك في والتقيد
في:              علي الولدأ قراءة وأماا خالي وجودأ ماع ونحوه الفتاء أترك كنت ولذا قال

بل              الفادأة وجه على ول الرواية وجه على فليس بها وجودأكم ماع بمكة لترغيب
ذلك           ونحو والرواة المتون مان شيء التباس لتوقع عليه المرور بقصد

وجودأكم،             ماع أتصدر أن الله وماعاذ هأذا في ماقصدي يعلم والله عنه فأسألكم
حين              رماضان وفي الكعبة ماستقبل أنا وهأا قوله ماع ذلك في الحلف في واجتهد

العصر            حافظ السلم بشيخ بخطه ووصف هأذا ونحو عليه وحلفي ذلك قولي
الكثار             يودأ وكان أشياء قراءة في ًا كثير بمكة ولزماني عنه سألني سؤال في

للبارزي           التيسير وعلى الصلي المنهاج على ًا شيئ كتب وقد الوقت فضاق
طويلً             ًا كتاب جمع وكذا كله أو أكثره يكمل لم القونوي وعلي للردأبيلي والنوار
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يستوفي            بحيث الكلم بسط ثم للروضة ًا أولًماختصر جعله البحار ماجمع سماه
مانه            كتب إليه الحتياج عند الدليل يذكر وربما والبحث بالتعليل الصحاب كلم

عشرين            في الماء في الجتهادأ باب إلى مانه المتوالي ًا كثير العبادأات مان
عندهأم،            الختلف فيها يقع ماسائل في رسائل مان ذلك غير إلى ًا كراس

كثير            والعشرة الخط حسن الذكاء في غاية نظّار بحاث فاضل فهو وبالجملة
في            ًا خصوص عليه الثناء في يبالغ والده وكان الفقه، بفروع والعتناء العبادأة

استشكالها            فروع في المصريين مان جماعة ماع تكلم بالقاهأرة كان ولما الفقه
أبيه             عم وحفيدة خاله ابنة بديعة السيدة تزوج وقد عليها، مانهم كثير وكتب
عدا             بما سافر ثم ًا أولدأ واستولدهأا الدين صفي بن أحمد الدين نور السيد

بعد              لمكة رجع أن إلى هأناك ودأام كلها كتبه ففرقت بلدأه إلى الثلثة أصغر
ثم            بمكة وفارقته وتسعين أربع سنة ماوسم في الولدين أكبر وماعه سنين

. وقت        كل تردأ وكتبه بلدأه جهة إلى سافر
 

         . سنة     الثاني ماستهل أو الول ربيع سلخ في ماات الشاشي ماحمودأ بن الله عبد
كما            عني أخذ مامن عنه الخذين بعض بخط عندي وترجمته وتسعين خمس

. يعقوب          ماوت ماع بعدهأا التي حوادأث في أو حوادأثها في
    . الخرة        جمادأى في ماات السمرقندي الجلل ماحمودأ بن بايزيد بن الله عبيد

.      . ذيله   في فهد ابن أرخه وأربعين أربع سنة
للعز             ًا رفيق شيخنا عن أخذ مامن القاهأرة نزيل التبريزي يوسف بن الله عبيد

المفنن          المحقق الوحد العلماة بالماام شيخنا ووصفه البغدادأي السلم عبد
.    .    . عوض      ابن في الردأبيلي الله عبيد الدين عز الماام بن الدين برهأان

  . سنة          ولد الرحمن عبد والده سمي السودأ المولى المالكي المنزلي الله عبيد
أسمع            وأنا لفظّه مان فأنشد شيخنا بمجلس لقيته ًا تقريب وثمانمائة عشرة ثلث

قوله: 
ً الرض يقبل إجـلل

لـقـدركـم
جره قد لنحوكم عبد

الـشـغـف
الصرف عنه عدلك أسباب

مانعت قد
إضافات مان له فهل

فينـصـرف
   . ليلة          في ماات الكداشين ونزيل الحريري بركات والد المقدم الزعفراني إبراهأيم بن عبيد

. كأماه        فجأة وتسعين إحدى سنة صفر عشري سابع
برقوق              تربة بواب الشافعي الصحراوي القاهأري ثم الهيثمي علي بن أحمد بن الله عبيد

           . انتقل    ثم الهيثم أبي ماحلة في وسبعمائة سبعين سنة قبل ولد طلحة الشيخ بخادأم ويعرف
بالصحراء              برقوق بتربة وقام مارتين وحج به، فعرف طلحة الشيخ فخدم ماصر إلى مانها

عائشة                له وأجاز الحنبلي الله بعد الجمال وسمع التي ماقدام بن علي بن ماحمد ماع بوابا
.      . بعدهأا     أو الربعين قريب ماات وآخرون الهادأي عبد ابن ابنة

بالغربية           -     - الغبار لسلمون نسبة السلموني حاماد بن يونس بن ماحمد بن الله عبد بن عبيد
       . وثمانمائة     وخمسين أربع سنة رجب في ولد الشاعر الشافعي الزهأري القاهأري ثم

عبد             ثم الضرير الطنتدائي ًا ماحمد قليلًولزم واشتغل القرآن فقرأ القاهأرة وقدم بسلمون
الصوفية           كلمات مان وحفظ وفهم قليلً للقرافة وتردأدأ كالجوجري وغيرهأما السنباطي

دأواوينه               ماطالعة مان وأكثر الشعر على اقبل ثم كان لو يقول كان حتى الكثير وأحوال
التقي              في عمل بحيث نظّمه صقل حتى صاحبنا المنزلي بالشهاب يتدرب زال ول ونحوهأا

ختم                في أبدعها وهأي مازهأر بن الزيني ثم الجيش ناظر بن البدر ثم عجلون قاضي بن
ثم              وتسعين إحدى سنة في البدر وأهأانه آخرين يف الخيضري القطب ثم عنده الحديث
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لهذا              بالنسبة ًا زائد ًا قدر والزيني مانهم كل وأثابه عليه العقلء مان النكار بعد استرضاه
 : نظّمه       مان بمنزلي وهأو ينشد وسمعته الوقت

ًا لي أراه ماال وذاكاتقنـه بالعروض ومالزماي أربـ
 الدأبا يغلب شك ل فالطبعتكلفنـي ماما دأعني فقلت

وقوله: 
 للعاني الجبين ذاك بعض عناتحـسـرت قد بشعرية بدت

الثانـي يف بالهلل بدت بهماـا أشـبـه الذي أدأنى فكان
ًا:               ماحمودأ سماه ابن لجين ابنة مان العيني حفيد الشهابي بن لمحمد ولد وقد وقوله

ًا تـشـييد آبـائه ماـن للمجدبممـلـك جاءنا لدهأر حمد
النجل به بدا حيث ويدوم
الذي

ماحمودأ وأصله الزماان زان

وقوله: 
السكـك سائر في تلقهمان اماتداحك بعد لي قيل

ًا البر عبد أم المـلـك هأيئة في أنهمامتـدحـ
بالشكك الشعر أبيع أنخلقي مان ليس هأذا قلت

. الجبن            وعدم والهمة بالفحولة ذكره ماع كثير شيء والهجو المدح في وله
    .     . الجيش       كاتب بن عبيد الله عبد في ماضى الكافي عبد بن الله سعد بن عبيد

   .        . عبد     بن عبيد الغني عبد بن الوهأاب عبد في ماضى الحر بن الغني عبد الفخر
      .     . الصالحي  ماحمد بن عثمان بن عبيد عبيد بن ماحمد في البشكالسي الله

. حميه   بن العطار
.    .        . الرحمن   عبد في الريمي بكر أبي بن علي بن عبيد الله عبد في

.     . بالقاهأرة        ماني سمع مامن الحنبلي التميمي الزين عبيد بن علي بن عبيد
.    . المعطي      عبد في المرخم عمر بن علي بن عبيد

.    . الملك     عبد هأو الطبي المني علي بن عبيد
الرحمن             عبد والد الغربية مان للقرشية نسبة القريشي ماحمد بن عمر بن عبيد

يعظ              كان لكنه ًا أماي وكان النقاش وابن الزاهأد عن أخذ بلغني فيما كان الماضي
         . زادأ      وقد وستين سبع سنة الول ربيع في ماات ذكاء فرط على يدل بما فيأتي

 . الله        رحمه يقوله كان ماا بمقتضي المائة على
الزين              بن ماحمد بن المحسن عبد بن ماكنون بن إبراهأيم بن ماحمد بن عبيد

ثماني            سنة في ولد الهيتي الشهاب عم ابن الشافعي الهيتي الصل اليماني
وعائشة          الفاقوسي الدين ناصر على وسمع بهيت، ًا تقريب وثمانمائة عشرة

في           وتميز ًا وسماع قراءة وغيره الفقه في المناوي ولزم وغيرهأما الكنانية
وحج           كتبها خزن ماع السلطان أم بمدرسة وأم بالشهادأة؛ وتكسب الفرائض

    . ربيع          ثامان في ماات فاضلً ًا خير قليلًوكان بالمدينة وكذا بمكة وجاور مارة غير
. الله      رحمه وتسعين اثنتين سنة الول

      . سنة        القعدة ذي في بمكة ماات حليمة بابن ويعرف حليمة بن يوسف بن عبيد
. وسبعين  أربع

.    . خمسين         سنة ماات القاضي السمرقندي الدين شهاب بن الدين نجم بن عبيد
.          . الله  عبيد بن الله عبد بن الله عبيد هأو حافظ عبيد

   . رجوعه        في وماات ًا وقت جاورنا المدولبين أحد البرلسية زوج الدماياطي عبيد
. وثمانين       خمس سنة الشهداء بقبور الحج مان
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  .   .         . عبد  في الصاني عبيد بكر أبي بن علي بن الرحمن عبد في الريمي عبيد
          .   . عبد   بن بكر أبي بن ماحمد بن الله عبد في الظّاهأري عبيد حسن بن القادأر

الرحمن.
  .         . ابن  أرخه بالمعلة ودأفن أربعين سنة حدودأ في بمكة ماات الفيخراني عبيد

فهد.
.          . وخمسين  أربع سنة رجب في ماات بالخير ًا ماذكور كان التفلي عبيد

   . بخط          رأيته كذا الجعيان بن الفخر الجيش كاتب بن الغني عبد ويدعى عبيد
قوله             في وهأم وأظنه القديمة أمااليه في شيخنا مان سمع فيمن بن الفخر

. الغني          عبد بن الفخر بن الوهأاب عبد هأو بل ويدعى
  . في           ماات ونحويها غرناطة خطيب الكلعي بكر أبو قاسم بن عتيق بن عتيق

.    . عزم       ابن أرخه وخمسين اثنتين سنة القعدة ذي عشري ثاني
الفخر              المعطي عبد بن نجم بن اللطيف عبد بن أحمد بن إبراهأيم بن عثمان
بالوجه            القاهأرة أعمال مان بالغربية بلدة برماة إلى نسبة البرمااوي ماحمد أبو

  . بعد          ولد أحمد الشهاب ووالد الغني عبد أخو الشافعي القاهأري ثم البحري
فيها          شيوخه ومان والقراءات والعربية بالفقه واشتغل وسبعمائة ستين سنة
ابن           له وأثبتها للعشر عليه تل العسقلني والشمس الماام البلبيسي الفخر

وولي            وسبعمائة وثمانين ست سنة في وكانت الفخر على قراءته ماع الجزري
العربية،           وفي فيها ًا نبيه وكان شيخه الفخر بعد القديمة بالظّاهأرية تدريسها

   . بعض         استملى بل ذلك بعض في شيخنا ورافق ًا كثير الحديث سمع مامن
الحكم           في وناب الجزاء، وبعض الطباق وكتب العراقي الزين على المجالس
حينئذ            فيه الشهودأ جماعة مان وكان الجورة حانوت في وجلس البلقيني عن
عليه            وبحث بالسبع القرآن بعض رضوان الزين شيخنا عليه وتل لماي جدي
ماعجمه           في شيخنا وقال له، وأجاز والجعبري للفاسي الشاطبية شرحي في

     . مان        خروجه بعد فجأة وماات مانه الترجمة صاحب سمع بل بقراءته سمع أنه
فيما            الخمسين يكمل ولم عشرة ست سنة شعبان عشر سابع في الحمام

الله              رحمه المقريزي عقودأ في وهأو الستين، بعد ولد أنه قوله ماع شيخنا قاله
وإيانا.

طرابلس             مان لضيعة نسبة حيوي الكفر يوسف بن أحمد بن إبراهأيم بن عثمان
. بالطرابلسي    -       ويعرف الحنفي المدني ثم الطرابلسي نواحيها مان أبوه كان

في           بدماشق وأخذ والقدورى القرآن وحفظ وثمانمائة عشرين سنة ًا تقريب ولد
التقاني          والقوام البغدادأي وعيسى الروماي يوسف عن والعربية وأصله الفقه

القاهأرة          ودأخل القابوني، العلء عن فقط العربية وفي الصدفي والشمس
بل            الهمام وابن القصرائي والماين العيني البدر عن فأخذ وخمسين ثلث سنة

بمكة             العلوم هأذه عنه أخذ وكذا له خرجتها التي الربعين بقراءتي عليه سمع
البحر           في الترجمة فصاحب وخمسين ست سنة في إليها سافرا فأنهما
شيخ           وصار أهألها عنه فأخذ النبوية المدينة وقطن الركب، في والكمال
قرر             لما الحنفية تدريس في بك خير الماير به استقر حيث بها الحنفية

سمع            بالمدينة كنت ولما ذلك، غير إليه وأضيف الجرماين مان بكل الدروس
الثار            ماعاني شرح ومان الستة الكتب مان كأمااكن أشياء النبوية بالروضة ماني
كنت            قديمة نسخة به وعنده البديع كالقول تصانيفي مان ذلك وغير للطحاوي

وسلماة            الصفاء عليه والغالب ماني؛ ماناولتها ماع صنفته ماا أول بها أرسلت
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يعاماله           لم الخدام ماشيخة في الجمالي شاهأين الماير استقر ولما الفطرة
   . ذي           في ماات جماعته مان كونه ماع الجلل بن الشمس قرب بل قبله كالذي

. وإيانا       الله رحمه وتسعين ثلث سنة القعدة
 

الصل             المغربي الفخر الباقي عبد بن حسان بن علي بن إبراهأيم بن عثمان
   . قطعة -    -     على قرأ الشافعي القاهأري النبتيتي ثم الجمل لمنية نسبة المناوي

. الديمي            على قرأ وكذا البخاري مان ماجالس على وشرح الترماذي أول مان
أخو             الزبيدي اليمني العلوي عمر بن علي بن عمر بن إبراهأيم بن عثمان

   . في       الخزرجي قال التي ماحمد والجمال الماضي سليمان النفيس الحافظ
الحفظ            حسن الفهم جيد الذكاء مافرط كان اليمن تاريخ مان أبيه ترجمة

ذلك            في وتبعه ضعيفة، ماشاركة وشارك العلم مان ًا شيئ قرأ وربما للقرآن
. عشرة              ثلث سنة ماؤرخ استدعاء في له أجاز فإنه ماعجمه في فهد بن التقي

لكون           الكتبي الثقيلين والنون بالزاي الزني الزبيدي العفيف إبراهأيم بن عثمان
       . بزبيد     واشتغل وثمانمائة وخمسين خمس سنة ولد بزبيد الكتب دألل كان جده
فهم             ذا وكان جيدة قراءة جهوري بصوت الحديث وقرأ عصره شيوخ عن وأخذ

غير             ولكنه ًا جد ذلك على ًا حريص الفوائد مان يسمعه لما ًا ماقيد الجملة في
مان.            بالقرب ودأفن عدن بثغر وثمانين ست سنة رجب أواخر ماات ماتصون
فإنه           فراقه على وتأسف القطيع بمقبرة الحضرماي شعبة أبي ماحمد الشيخ

. الله           ساماحه تقدم بما انتقادأه ماع الخلق ماهذب النفس مابسوط كان
أبو               الحق عبد بن يعقوب بن عثمان بن علي بن إبراهأيم بن أحمد بن عثمان
الحسن              أبي بن سالم أبي بن العباس أبي بن فاس وصاحب الغرب مالك سعيد

ثلث              نحو والهأا وماا فاس سلطنة على أقام ماحمد الله عبد أبي والد المريني
سنة             في الماضي اللبابي العزيز عبد وزيره قتله ثم أشهر وثلثة سنة وعشرين
أنهم            بفاس المدينة تسمية سبب أن ويقال ولده، عوضه وأقام وعشرين ثلث

وترجمته             به، فسميت ًا فأس بها وجدوا بنائها في الشروع حين أسها حفروا لما
. المقريزي    عقودأ في ماطولة

حلب             أماراء أعيان أحد الدين فخر أغلبك بن سليمان بن أحمد بن عثمان
المسلمين.            قلعة لنيابة ترقى ثم الثانية بيتها حج وولي بها نشأ المتفقهة

بحلب           السلطان دأاودأارية بينهما ولى أخرى بعد مارة الروم بقلعة المعروفة
القاهأرة           وقدم جيشها ونظّر سرهأا كتابة المعري النور وفاة بعد وقبلها

إحدى             سنة طاعون في أحمد اسمه ًا نجيب ًا ولد بها وهأو وأثكل عنهما فاستعفى
حي؛               الن هأو حلب في غيبته في ولد طفلً له وترك سنة عشرين ابن وثمانين

 . وماات           المذكورة القلعة نيابة إلى عادأ ثم إليها المشار الداوردأية في واستقر
التي             تربته إلى مانها ونقل الخمسين جاز وقد وثمانين خمس سنة في بها

يذكر             وكان للتابك وصيته وأسند بها فدفن حلب مان المقام باب خارج أنشأهأا
ذمايمة            أوصاف ماع ذلك ونحو وتاريخ بوقائع وماذاكرة فائقة وكتابة ونثر بنظّم

. عنه    الله عفا سيئة
. بالقاهأرة           ماني سمع مامن الجوجري الطلخاوي عباس بن أحمد بن عثمان
  . بالهند           ولد المكي الصل المصري الجمال بن الرحمن عبد بن أحمد بن عثمان

.     . بمكة        ماني سمع مامن ابنته على الزبيري يونس وصاهأر ماكة قطن ثم
الماضي            القاهأري ثم الكشطوخي الفخر أحمد بن عثمان بن أحمد بن عثمان
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الدروس.            بعض وحضر آخرين في علي عرضها ًا وكتب القرآن حفظ مامن أبوه
. الستادأار       بردأى تغري خدماة كأبيه لزم ثم

ربيعة               بن فضل بن علي بن ماحمد بن ماحمودأ بن عثمان بن أحمد بن عثمان
الشافعي          الدماشقي الماوي النقاش الفخر الماام بن الشهاب بن الفخر

فنون             في واشتغل سنة رماضان مان الخير العشر في ولد ثقالة بابن ويعرف
وكانت            الليمون قشور يأكل كان بحيث كبيرة فاقة وتجرع ًا كثير والدأب العلم
شاركهم            حتى بعلوماهم واشتغل واختلى الصوفية خالط أنه ثم قوية حافظّة له

وعلوم            الهيئة في اشتغل وكذا مانها كثير في فبرع بالروحانيات واعتنى فيها
ذلك             كل الجيد الكثير الشعر ونظّم الزايرجة، يحل كان أنه يقال حتى النجوم
الناس           إلى التردأدأ وعدم الشجي والصوت العذب والكلم الحسنة الشكالة ماع

السفياني             أنه ادأعى أنه عنه شاع بحيث الشدائد في ثبات وعدم بخفة واتصاف
ماا             حسب عشرة ست سنة الول ربيع في عجلون بأرض المؤيد على وخرج
سبع            سنة في ثم بدماشق وعشرين ست سنة البقاعي ولقيه المقريزي، أرخه

علم              غزلًفي نظّم وأنه المجد أبا ابن على سمع أنه وأخبره بالقاهأرة وثلثين
وغيرهأما          الحلي والصفي بديوانه ماا جميع الفارض ابن وعارض التصريف

 : الفارض      ابن به عارض ماما وكتب
لذكـراكـم قلي ولي أبيت
يتـلـو

هأجركم حر مان ماهجتي وفي
 نصل

: ًا     أيض نظّمه ومان آخرهأا، إلى
على تخفى ل صفاتك

مابصريهـا
فللحق أعمى قلبه ومان

يجحـد
فلم بطنت تخفي فل ظهرت

ترى
فيصـعـد إليك سرب له وكل

ماات.
الشافعي           القاهأري الدنديلي عمرو أبو الفخر عثمان بن أحمد بن عثمان

على           ماعجمه في وأوردأه ًا ماحمد أباه تاريخه في شيخنا وسمى الشاهأد،
مان.           وسمع بخطه قرأته كما وسبعمائة وأربعين إحدى سنة ولد الصواب

تمام            فوائد وبعض الدنيا أبي لبن المناماات وبعض أحمد ماسند غالب العرض
جزأين             القلنسي الحرم أبا ومان دأاودأ أبي أول مان واليسير حذلم ابن وجزء

جزء             بحضرته ولده عليه شيخنا وأسمع الئمة مانه سمع وحدث تمام فوائد مان
عبد             الكمال مان سمع أنه قوله وينظّر عقودأه في المقريزي وذكره حذلم ابن

غلط             فهو سنة ستين تجاوز وقد قوله وأماا المقدسي الواحد عبد بن الرحيم
جاز             وقد وعشرين ثمان سنة الخرة جمادأى في وماات غيره، مان أو مانه

الثمانين.
الشافعي           الزهأري القاهأري ثم الصهرجتي الفخر عثمان بن أحمد بن عثمان

فيه             سمع مامن هأو بل البخاري عنده وقرأ الجوجري ثم المناوي لزم مامن
وله           ابنته على الديمي وصاهأر الصالح جاماع في بالشهادأة وتكسب بالظّاهأرية

. ماات   أولدأ مانها
ماكة             سكن التاجر اليمني الغيث أبو العفيف الغيث أبي بن أحمد بن عثمان

.        . ًا   أولدأ وخلف ثلثين سنة رماضان في وماات ًا دأور بها ومالك
  . سمع          مامن التي ماحمد أخو الحنبلي الطرابلسي مانصور بن أحمد بن عثمان
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بزنو            صاحب التكروري عمر بن إبراهأيم بن إدأريس بن عثمان بالقاهأرة ماني
والدهأم             بعد بها المتملك دأاودأ أخيه بعد المتملك إدأريس أخيه بعد مالك وزعاي

الملثمين             إلى ينتمي كان العلى وجدهأم بيتهم آل مان مالك مان أول إبراهأيم
العسكر             مان جمع أنه ويقال اللثام مالزماة في الطريقة تلك على الن وهأم

 . ماات            بلدأهأم في غالب والسلم الكفار مان يليه مان يقاتل ورحل فارس ألف
. ترجمته           عقودأه في المقريزي وطول أنبائه في شيخنا قاله اثنتين سنة

الصل              الفيوماي رماضان بن عفان بن الله عبد بن أحمد بن أيوب بن عثمان
.    .        . فهد   ابن أرخه وأربعين سبع سنة صفر في بها ماات أبوه السقطي المكي

ظهيرة               بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن عثمان
وأحضر.            بزبيد وثمانمائة ست سنة في ولد التي عفان والد المكي القرشي

صديق             ابن له وأجاز ماعجمه ظهيرة بن الجمال عمه على بمكة الخاماسة في
. وأربعين.        ثمان سنة رجب في بها ماات جماعة

بن                 الرحمن عبد بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن عثمان
   . أخيه         ابن ذكره وإخوته علي الموفق أخو الناشري التوفيق أبو الله عبد

وكان            قال وسبعمائة وستين ثلث سنة ماولده أن وقال الناشريين في العفيف
وإقبال              جيد حظ ماع فأجازوه العيان مادح رائق ونظّم فائق شعر له ًا بارع ًا أدأيب

 : جيدة       قصيدة أول نظّمه ومان التلوة على
عدتك ل الغواني ماغاني

البواجس
الغيوم أنواء وجادأتك

الرواجس
في              تنقله وكثر حسنة، بقصيدة الخياط ماحمد بن بكر أبا الرضى أبيه تلميذ واماتدح

    : الغرباء          ماقبرة في وأظنه قال بل وفاته يؤرخ ولم وغيرهأا الصنعاء دأخل حتى الجبال
.      :  . يحرر      أن إلى ًا تخمين وكتبته قلت له عقب ول بتعز الفرحانية قبلي

    . على       وجودأه القرآن حفظ الشافعي القاهأري السندبيسي الفخر أبي بن عثمان
على            الزواوي للشهاب ًا ورفيق الهيثمي على للسبع تله ثم القصاص بن الزين

فكانت            وغيرهأا لمكة وسافر وتكسب للعشر بعضه عليه تل بل السكندري الشهاب
 . السبعين    قريب باليمن وفاته

   . ربيع           في ولد سعيد أبي الظّاهأر بن السعادأات أبو الفخر المنصور جقمق بن عثمان
    .      . السعادأة     حجر في نشأ زهأراء اسمها ولد أم وأماه وثمانمائة وثلثين تسع سنة الول

على            الحديث وسمع وغيره الحنفي قاسم الزين على اشتغل بل بالفروسية ًا ماعتني
باستدعاء            جماعة له وأجاز الطحان وابن بردأس وابن الصاحبة ناظر وابن شيخنا

بن             الزين الرجال مان فمنهم ماكيين طائفة على مانهم وقفت وغيره رضوان الزين
عبد              ابنة خديجة النساء ومان القوي عبد ابن الخير أبو والقطب البي والموفق عياش

فيمن              أن عندي شك ول السكري عمر بن ماحمد ابنة وصفية صفية ابن الرحمن
فلم              بالمنصور ولقب السلطنة في أبيه بعد واستقر هأؤلء، مان أقدم هأو مان أجازه

بهذا              وأرسل بالشرف ولقب له الظّفر فكان أينال التابك عليه ووثب يسيرا إل يلبث
الخزرجية             شرح البجائي عثمان بن ماحمد على بها وقرأ العادأة على إسكندرية إلى

عليه             قرأ وكذا والبيان المعاني في التلخيص المغربي الكريم عبد بن ماحمد وعلى
ًا              أيض عليه قرأ ثم لجله نظّمها التجويد في قصيدة النوبي الشمس وعلى الصرف في

الهائم            لبن العراب قواعد ونظّم للتفتازاني التصرف شرح دأماياط إلى حول حين
الرائية           وغالب للتحفة المتممة الرشفة سماهأا للنوبي أرجوزة ماع بالتحفة المسمى

لبن            القدسية التحفة العجلوني إبراهأيم وعلى ماالك ابن ألفيه ثلث ونحو للشاطبي
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ماتطلعا           العلم على ماقبلً واستمر المنطق، في وايساغوجي الفرائض في الهائم
الفضلء                مان عليه يردأ مان كل ماع ًا ماذاكر نفائس فن كل في مانها حصل التي لكتبه

الفقه              في وبرع تميز حتى هأناك إلى له سافر حيث قاسم الشيخ كشيخه والمشايخ
في            للنووي المنهاج مان قطعة دأرس بل ماحافيظّه أحد للمجمع استحضاره وكثر

الحديث             لمعاني تطلع ماع كثير لبن البداية سيما التاريخ مان ولكثير الشافعية فروع
ابن           يستحضر بحيث كالصلين كثيرة فنون في وماشاركة سماعه على وإقبال

عشرته         وحسن والموسيقى والعروض والعربية والطب أصولهم في الساعاتي
وصرف           والصيام والتلوة والمطالعة النعزال على وحرصه طبعه ورقة أدأبه وكثرة
الفروسية            بأنواع التشاغل عن وإعراضه العلم نقل في وتحريه الطاعات في أوقاته

حج              وقد رقيق، رشيق ونظّم ماهمة أماور فيها تذكرة وله فيها تقدماه ماع وماتعلقاتها
دأونه             فمن السلطان وكان أولدأه وختن تاماة أبهة في بدماياط إقاماته غضون في

بعض             حصل نعم قدر، فما بالقاهأرة كان حين بي الجتماع على وحرص هأناك،
       . ثامان     الخميس يوم في بالنحدار بدماياط ماات بذلك اغتباطه مازيد وبلغني تصانيفي

التابك            فتوجه يوماين بعد بذلك الخبر ووردأ وتسعين اثنتين سنة المحرم عشر
أماهات             مان ًا ولد عشر بضعة وخلف قانباي؛ بتربة أبيه عند ودأفن لحضاره والزماام

الذكور             ومان واحدة الطاعون في مانهن ماات خديجة أكبرهأن ثلث إناث مانهم شتى
وعوضه             الله رحمه بالزبكية تصوف له وقرر كثيرة ًا وكتب عمر الذكور وأكبر ستة

الجنة.
ًا              تقريب ولد الصحراوي القاهأري ثم العقبي الفخر مانصور بن على بن حسن بن عثمان
على            رضوان الزين أبيه خال وأسمعه وعرضها والعمدة القرآن وحفظ الثمانين بعد

وحج            جماعة، له وأجاز آخرين في الزراتيتي والشمس الحنبلي والجمال الكويك ابن
     . سنة        الخر ربيع في وماات لي أجاز البرقوقية بالتربة السجادأة خادأم وكان جاور

. الله    رحمه وثمانين اثنتين
ثم    -        -  للجزيرة نسبة ماكسورة زاي ثم مافتوحة بجيم الجزيري حسين بن عثمان

  . ًا          خير كان التي ماحمد والد بابها على والخياط بالبيبرسية المؤذن الحنبلي القاهأري
 . ماات             ماجالس ماسلم في على سمع شأنه على ماقبلً ًا ماتودأدأ وأهأله العلم في ًا ماحب

. الستين          جاز وأظنه مادة بالفالج أقعد أن بعد الثمانين قريب
قسنطينة        -      - أعمال مان لقبيلة نسبة الضرسوني خليفة بن يحيى بن سعيد بن عثمان

.      . وتسعين    اثنتين سنة بها ماات طيبة نزيل المالكي المغربي
 

الشافعي             الحلبي ثم الجزري خليل بن سليمان بن إبراهأيم بن سليمان بن عثمان
         . أعمال    مان باورماة وثمانمائة وعشرين تسع سنة ًا تقريب ولد الكردأي عثمان له ويقال

عمر              على وجودأه القرآن بها فحفظ عثمان ابن لجزيرة بلوغه قبل مانها وتحول تبريز
اليجاز            حفظ وكذا والمنطق والعربية الفقه في أخذ وعنه المارونسي يوسف ابن

الصلي            المنهاج وجميع الوصية إلى الحاوي ومان المحرر ونصف بل المحرر ماختصر
وسافر           سنين سبع بها وأقام وغيرهأا الجاربردأي للفخر والمغني والمراح والحاجبية

وقرأ             الصلي المنهاج الشرواني الرزاق عبد عن بحلب فأخذ الشاماية البلدأ إلى مانها
في          غيرهأما وعلى والمصابيح وماسلم البخاري صحيح المرعشي الشهاب على

العابدين           مانهاج وجميع الفقه في البلطنسي عن وبالشام وغيرهأما والحكمة الفلسفة
المعاني            الروماي يوسف وعن مانه والمنجيات الحياء مان الول والربع بل للغزالي
والمطول           العقائد شرح عليه فقرأ الوسطاني حسين بها ولقي والجاربردأي والبيان
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رسلن              بن الشهاب المقدس بيت صغره في لقي بل وبغيرهأا بها آخرين في وغيرهأما
ورام             الصرف وقليلًمان الطائي أربعي عليه وقرأ بالختنية أشهر أربعة دأون فلزماه

وحج             بركته، عليه وعادأت دأروسه وحضر ماوضوع بأنه فأعلمه ماعه كان شيء قراءة
وكان               حينئذ ولقيته وتسعين ثلث سنة في ثم وثمانين ثلث سنة في وجاور مارة غير
بعض             لي وقال وغيره الصول الولى في أقرأ وبما والعبادأة والعتمار الطواف يكثر

تكررت              الشيبة نير الفطرة سليم خير إنسان وهأو الكشاف في عليه قرأ أنه الطلبة
. لبلده             وعادأ ولولده لنفسه استجازني بل وغيره الحديث مان أشياء عن لي ماساءلته

. خلفه             مان فيهم ليس ًا أولدأ وخلف وتسعين ثمان سنة رجب في فجأة ماات
    :     . الذين     الجراير أهأل مان أنبائه في شيخنا قال المغربي الصنهاجي سليمان بن عثمان

واحد              ذراع رأسه إلى وطوله لحيته أكثر شاب وقد كهلً رأيته وتونس تلمسان بين
رآه                مان يظّن ًا قائم كان وإذا العضاء كامال كونه ماع ًا شيئ عليه يزيد ل الدأمايين بذراع
وأبا                 الفخار بن الله عبد أبا صحب أنه لي وذكر رأيته آدأماي أقصر وهأو قاعد صغير أنه

    . خمس         سنة في ماات حسنة وماحاضرته فضيلة ولديه وغيرهأما، عرفة بن الله عبد
. الخمسين    جاز وقد وعشرين

ماحمد                أبو ماحمد بن الله عبد الدين ماخلص بن ماحمد بن علي بن صدقة بن عثمان
       . ابن     وألفية التنبيه وحفظ القرآن فقرأ نشأ التي ماحمد والد الشارماساحي الدماياطي

الخواص          والحمدين المناوي عند الفقه في واشتغل البيضاوي ونظّم مالك
أخذ            وكذا آخرين في البناسي والبرهأان السبكي الشرف عن أخذ بل والبشيطي

ًا            ماقصودأ ماحافيظّه لذكر ًا ماستمر التلوة كثير فاضلً ًا خير وكان لولده، ًا رفيق عني
. وإيانا.           الله رحمه وثمانين تسع سنة الول ربيع في ماات بالسؤال

ويعرف            المقرئ القاهأري ثم البلبيسي الفخر عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان
         . فحفظ   بها ونشأ ببلبيس وسبعمائة وعشرين خمس سنة ولد الزهأر إماام بالفخر

شيخنا              قال وأربعين أربع سنة في القاهأرة قدم ثم ًا دأهأر هأناك الولدأ وأدأب القرآن
عليه              قرأ مامن البلد طلبة غالب فصار القراءات رأس الزهأر الجاماع إماام ماعجمه في

مانه                 ذلك سمعت يراهأم، ل حيث مان حيث مان عليه يقرءون كانوا الجن أن لي ذكر بل
وأربعين                سبع سنة في عنه سكر ابن شيخنا به حدث أن بعد وتسعين سبع سنة في

سنة                بعد بمصر يقع الفناء أن أخبروه الجان أن أخبره أنه ًا أيض سكر ابن عنه وحدث
 : قال     ًا جد ًا عظّيم يكون  وأنه

. أضر              وقد قيل كما الشهير العام الطاعون ووقع فجاورت الحج على عزمات قد وكنت
بالعالي               إسنادأه يكن ولم سنة ثمانين أكمل وقد أربع سنة القعدة ذي ثاني في ماات

وعلى             الصائغ التقي على بقراءته الكفتي يوسف بن إسماعيل المجد على قرأ فأنه
المحقق             الفاضل المقرئ الماام بالشيخ فيها وصفه إجازة له وكتب السراج نمير ابن

الترجمة            صاحب ووصف هأشام بن الجمال وخمسين إحدى سنة فيها عليه وشهد
وكذا           الصالحين السلف بقية المدرسين جمال المحرر المتقن الفاضل العالم بالشيخ

  : للشتغال           تصدى إنبائه في وقال الجندي، بن بكر وأبو السنوي الجمال فيها شهد
الجن             كان ببلبيس كان لما أنه وأخبرني وحده أماة وصار السبع فأتقن بالقراءة

ل                مان به وانتفع حياته في كثير خلق عنه وحدث كثير خلق عليه وقرأ عليه يقرءون
ًا             خير ًا صالح وكان الفن، هأذا في الرياسة إليه وانتهت القراءة في عددأهأم يحصى

   : والعشر         بالسبع قرأ المقريزي وقال طويلة؛ مادة فيه يؤم الزهأر بالجاماع أقام
وتخرج             القطار مان إليه ورحلوا القراءات عنه الناس وأخذ ًا زماان بالزهأر وأم والشواذ

ًا             هأين ًا دأين ًا خير القراء على ًا صبور بتعليلها ًا عارف بالقراءات ًا خبير وكان خلئق به
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وذكره             ماات، حتى ذلك على يزل ولم صوته، ولنداوة لقراءته القلوب تشجع ًا ماعتقد
عمرو              أبي بحرف السراج ابن على قرأ أنه وقال القراء طبقات في الملقن ابن
بالمبهج            عشر بثلثة الكتفي شيخه وعلى كثير بن بحرف الدلصي الشرف وعلى

سهل           وابن الحكري والبرهأان الصايغ ابن وعلى وغيرهأا والتذكرة والرشادأ والمستنير
شيخ             الن وهأو قال الخليل نزيل البلبيسي المكي بن حرماي والمجد المغربي الوزير

وغيرهأا         والطولوني الحاكم وجاماعي والمنصورية والفاضلية بالمالكية تصدر ماصر
في            الجزري ابن ذكره وكذا غالب أبي ومادرسة والسابقية والشريفية كالزهأر يعني

ناقل             كامال إماام المصرية الديار شيخ الزهأر الجاماع إماام وقال ًا أيض القراء طبقات
على            وبعضها وحرماي الكفتي وإسماعيل الجندي بن بكر أبي على القراءات قرأ

ماحمد            والمحب الحلبي يغمور ابن وعلى الكاتب السراج بن وماحمد الحكري إبراهأيم
بن             وعثمان الوحدي عليه قرأ الضرير أيوب بن وماوسى الجيش ناظر يوسف بن
وباب             المحروق باب مان بالقرب الجديد بالباب دأفن وأنه البرمااوي أحمد بن إبراهأيم

بن              ماحمد الشمس على أكمل أنه عنه أخذ مان إجازات بعض في ورأيت الوزير،
البرهأان            على يكمل ولم وحرماي الجندي وابن والكفتي السراج نمير بن ماحمد

ابن            وعلى الجيش ناظر والمحب الحلبي يغمر بن وعلي بالملكية المتصدر الحكري
            :  . عليه  تل رضوان الزين مانهم عنه أخذنا مامن خلق عنه أخذ وقد قلت الكناني سعيد

. عقودأه       في المقريزي وذكره بالسبع؛ القرآن بعض
 


	باسم الظاهر تمربغا، وذلك قبل سلطنته بأيام حسبما شوهد من جماعة معتبرين فالله أعلم. وقد خطبني في أيام امرته على لسان المحبي بن الشحنة للاجتماع به، وبالغ المشار إليه في ترغيبي فيه فما انشرح الخاطر لذلك ولله عاقبة الأمور. تمربغا القجاوي كاشف الطير. مات في جمادى الأولى سنة احدى. تمربغا المشطوب. كان شجاعاً فارساً متواضعاً خيراً. تأمر عشرة في أيام أستاذه الظاهر برقوق ثم طبلخاناه في أيام الناصر ثم قدمه ثم التف على جكم وذهب معه إلى قرايلك وقاسى هناك شدة ثم تخلص وجاء إلى حلب والتف عليه بعض الظاهرية وغيرهم واستولى على حلب مدة، مات في رجب سنة ثلاث عشرة بأرض البلقاء من الشام، وهو مع شيخ ونوروز حين توجههما إلى مصر، وذكره شيخنا في أنبائه باختصار فقال: تمربغا المشطوب. مات بحسبان. تمربغا النحراري نائب الشام. مات في سنة ثلاث وأربعين. تمرلنك. في تيمور قريباً. تمر من محمود شاه الظاهري جقمق، تنقل في الامرة وباشر الولاية دهراً ثم الحجوبية الكبرى. وكان جائراً في الاحكام متساهلاً في الأموال والدماء قاسى الناس منه شدة، وشهر ولدى القاياتي ووصل أذاه لمجاوري الجامع الأزهر. وكان ذلك ابتداء خذلانه. مات في صفر سنة ثمانين بعد تعلله مدة بالزحير وغيره، وصلى عليه السلطان فمن دونه بمصلى المؤمنين؛ ولم تكن عليه وضاءة أهل الاسلام بل كان هو وإينال الشقر كفرسي رهان مع شهامة وعصبية وتجمل في أموره كلها. تنبك الاشرفي برسباي ويعرف بالصغير، كان في دولة أستاذه خاصكياً ثم في أيام ولده دواداراً ثم نكب بعده وأخرج إلى البلاد الشامية ثم تأمر عشرة في أيام الأشرف اينال وصار من رؤوس النوب إلى أن ندبه الظاهر خشقدم مع المجردين إلى البحيرة فقتل هناك بيد عرب الطاعة في ذي القعدة سنة ست وستين وقد زاد على الخمسين، وكان عاقلاً هيناً ليناً فصيح العبارة جيد التلاوة مليح الصوت متواضعاً حشماً رحمه الله. تنبك البردبكي الظاهري برقوق. صار خاصكياً في الأيام المؤيدية ورأس نوبة الجمدارية ثم بعد موته أمير عشرة ومن رءوس النوب ثم نائب القلعة في أيام الأشرف برسباي وأنعم عليه أيضاً بطبلخاناه ثم قدمه في آخر أيامه ثم أضيف اليها في الأيام الظاهرية نيابة القلعة ثم نقله إلى حجوبية الحجاب، وأمره على الحاج غير مرة ثم نقله إلى دمياط بسبب عبد قاسم الكاشف الذي زعم الصلاحية كما ذكرته في التبر المسبوك؛ ثم رضى عليه وأعاده للتقدمة، ثم عمله ابنه المنصور أمير مجلس ثم الاشرف أمير سلاح ثم أتابكاً حتى مات في ذي القعدة سنة اثنتين وستين وقد قارب التسعين تقريباً، وكان شيخاً وقوراً هيناً ليناً متديناً رحمه الله. تنبك الجانبكي جانبك الناصري الثور. اتصل بعده بخدمة السلطان إلى أن تأمر عشرة في أوائل دولة خشقدم وقتل في الوقعة سنة اثنتين وسبعين. تنبك الجمالي الظاهري جقمق أحد المقدمين ممن غضب لكونه لم يعط امرة مجلس ثم استرضى وصار في مرتبة متوليها مع شغولها وسافر في التجريدة سنة خمس وتسعين ثم استقر فيها ثم في امرة المحمل سنة سبع وتسعين، وكذا تأمر على المحمل أيضاً في سنة إحدى وثمانين بعد حجه قبل ذلك في جملة الركب حياة أستاذه. ويذكر بعقل ووقار وميل للعلماء والصالحين سيما وكل من أبويه ممن تشرف بالاسلام، وقدم القاهرة ومات بها وأمه آخرهما موتاً، وربما قرب بعض الأسقاط، وقد اجتمعت به مرة وبالغ في التأدب والاكرام وكان حين امرته على المحمل قارناً ولم يتعرض لأحد بمكروه. ومات له في طاعون سنة سبع وتسعين عدة عوضه الله خيراً وزاده فضلاً. تنبك الطولوني أحد أمراء العشرات وكاشف المنوفية. قتل في ربيع الآخر سنة تسع وسبعين واستقر بعده في الكشف ابنه يونس وفي الامرة غيره وختم على موجوده   تنبك قرا الاشرفي اينال حاجب الحجاب. تنقل إلى أن عمل الدوادارية الثانية في أيام الاشرف قايتباي وقتاً ثم صار أحد المقدمين ثم حاجب الحجاب. وسافر في عدة تجاريد منها التي في سنة خمس وتسعين وحمدت مباشراته سيما مع ميله للعلماء في الجملة، حتى انه يقرأ على الزين جعفر في القرآن وعلى الامشاطي قبل القضاء في الفقه ثم على غيره؛ وتردد إليه عباس المغربي والخطيب الوزيري وتكرر سخطه عليهما، وآل أمره إلى أن صار يقرأ على التقي بن الاوجاقي بحيث تعصب معه على الزيني زكريا، وسئلت في أيام دواداريته في الاجتماع به لقراءته علي فما سمحت مع سماعه مني لبعض الأحاديث واستجازته لي بفضل الخيل للدمياطي، وحلف لي مرة انه لا يقدم على أحداً ولكن ما وجدت لذلك منه ولا من كثيرين ممن بزعمه منهم ثمرة، وممن يتردد إليه وينوه هو بفضيلته أبو النجا بن الشيخ خلف وقام معه في ردع الجلال بن الاسيوطي كثر الله من أمثال الأمير فهو من حسنات أبناء جنسه؛ وقد توفى له عدة أبناء في طاعون سنة سبع وتسعين من ابنة الدوادار بردبك. تنبك المحمودي نائب دمشق. مات في سنة اثنتين وعشرين. تنبك الناصري أحد أمراء العشرات ورأس نوبة ويعرف بالبهلوان وبالمصارع. مات بآمد في شوال سنة ست وثلاثين. تنبك أمير الركب المصري في سنة ثماني عشرة. مات في السنة بعدها، وكل من هؤلاء يقال له أيضاً تاني بك ولذا كتبت هناك جماعة. تنم من بخشاش الجركسي الظاهري جقمق ويقال له تنم رصاص أحد خاصكية أستاذه، ترقى بعده حتى ولي الحسبة في آخر أيام الأشرف اينال بالبذل ثم صار أمير عشرة في أوائل الظاهر خشقدم ثم نقل لامرة طبلخاناه واستمر حتى قتل بيد بعض الاجلاب في مستهل ذي الحجة سنة سبع وستين بباب القلة ولم يستكمل الاربعين غير مأسوف عليه، وكان مليح الشكل شجاعاً عارفاً متحركاً متجملاً مع مزيد ظلمه وجبروته وشدة قسوته وانتشار أذاه ولذا زاد جانبك الجداوي في تقريبه حتى كان من أعوانه، وابتنى جامعاً بالقرب من سكنه بالسبع سقايات؛ وإنما يتقبل الله من المتقين. تنم من عبد الرزاق الجركسي المؤيدي. أصله للمشير بدر الدين بن محب الدين الطرابلسي وقدمه للمؤيد فأعتقه وعمله خاصكياً ثم خازنداراً صغيراً ومات قبل أن يلتحي ثم رأس في الأيام الأشرفية رأس نوبة الجمدارية ثم أمير عشرة ثم ولاه الظاهر جقمق الحسبة ثم نيابة اسكندرية ثم حماة ثم حلب فلم يحمد فيها ورجم من أهلها فصرف وصار بالبذل أحد المقدمين ثم أمير مجلس ثم في أيام المنصور أمير سلاح ثم قبض عليه اينال لما تسلطن وسجنه باسكندرية إلى أن أطلقه الظاهر خشقدم، واستقر به في نيابة الشام فلم تحمد سيرته أيضاً لطمعه وشحه وشرهه واسرافه على نفسه إلى أن مات بها في جمادى الاولى سنة ثماني وستين بدار السعادة منها وسر أهل دمشق بموته كثيراً ومنع العامة من دفنه فلم يدفن إلا بعد يومين ثم دفن بالتربة التي أنشأها قانبك المؤيدي شمالي تربة جانم نائب الشام بمقبرة الصوفية ولم يبلغ ما كان يخبر به بعض المنجمين من سلطنة مصر فلله الحمد.   تنم سيف الدين الحسني الظاهري برقوق. تنقل في خدمة أستاذه إلى أن ولاه نيابة دمشق بعد وفاة كمشبغا الخاصكي، ثم في سنة سبع وتسعين قاد الجيوش الاسلامية إلى سيواس نجدة لصاحبها برهان الدين بأمر أستاذه الظاهر فلما مات أستاذه خرج عن طاعة المصريين وعزم على التوجه بمن وافقه من النواب والامراء إلى مصر، واجتمعوا كلهم بدمشق، ثم سار بهم في سنة اثنتين وثمانمائة، فلما سمع المصريون خرجوا ومعهم الناصر فرج وهو صغير، فلما وصلوا إلى غزة وبلغهم أن تنم ومن معه وصلوا إلى الرملة استعظموا أمره فراسلوه مع الصدر المناوي قاضي الشافعية وغيره في الصلح فلما دخلوا عليه أكرمهم وخلع عليهم وأنعم عليهم ومال إلى الصلح فأفسد عليه ذلك بعض الامراء فرجع الصدر ولم ينتظم الامر وتهيأ الفريقان للملتقى فانكسر تنم ومن معه من الامراء وأمسك هو وغالب من معه في الوقعة واستمر ركاب السلطان إلى دمشق وصعد قلعتها وبث النواب وقرر أمور دمشق وقواعدها وحبس تنم بها ثم توفي مقتولاً بها في رجب أو شعبان سنة اثنتين؛ وكان أميراً كريماً كبيراً شجاعاً مهيباً عادلاً محترماً ذا همة عالية ورأى وتدبير وخبرة وعرفان، بنى خاناً للسبيل بالقرب من القطيفة على بريد من دمشق وتربة بدمشق. ذكره ابن خطيب الناصرية وقال غيره قتل خنقاً في أول رمضان ودفن بتربته بالقبيبات. تنم الابو بكري المؤيدي ويقال له الفقيه ويلقب صلاح الدين. كان أحد رءوس النوب وأمير عشرة، مات شهيداً بالاسهال وهو راجع من الحج ببير القروي ودفن باكري في المحرم سنة اثنتين وثمانين وقد قارب الثمانين؛ وكان خيراً صاهر المحب الاقصرائي على ابنته وماتت تحته، وسافر في الغزوات والتجاريد غير مرة وهو صاحب البيت المجاور لمسجد الأميني الاقصرائي بالقرب من الايتمشية الذي صار لشقيقه تاني بك الاياسي الماضي. تنم الاشرفي قايتباي. أرسله أستاذه لنيابة جدة مرة بعد أخرى ثم أخره السنة الثالثة بعد أن ألبسه الخلعة لها وانتزعها وألبسها لبرد بك الماضي. تنم الحسني الظاهري، مضى في تنم سيف الدين قريباً. تنم الحسني الأشرفي برسباي. كان من خواص أستاذه وسقاته وامتحن بعده بالحبس ثم أطلق وآل أمره إلى أن تأمر عشرة في أيام اينال وصار من رؤوس النوب ثم في أول أيام خشقدم عمل رأس نوبة ثاني ثم نائب حماة ثم بطل ثم قدم بحلب. ومات بها في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وهو في عشر السبعين. تنم الفقيه الحنفي. أخذ عن ابن قديد النحو والصرف وغيرهما وكذا عن ملا شيخ وتصدر للاقراء فانتفع به جماعة من الترك وأبنائهم وغيرهم. وممن أخذ عنه خضر بن شماف ومنه استفدته. تنم المحمدي والد زوجة أبي بكر بن صلغاي وأحد تجار الباسطية. تردد الي غير مرة وسمع مني المسلسل وبعض البخاري في سنة اثنتين وتسعين. تنم المؤيدي دوادار السلطان بدمشق. مات في شعبان سنة تسع وثلاثين، أرخه ابن اللبودي. تنم وسمى تنبك نائب دمشق. مات سنة اثنتين وثمانمائة، وأظنه الماضي قريباً. توران شاه بن تهمتن شاه بن توران شاه صاحب هرموز، كان في سنة أربع وأربعين وثمانمائة وهو مذكور في الحوادث وبلغني أنه حج في صغره مع ابيه وعمر حتى مات قبيل سنة سبعين، وكان خيراً يرسل بالقاتل والسارق إلى قضاة الشرع ويكرم المراكب الواصلة من مكة بالاعفاء من المكس ويأكل من صيد يده، وسم غير مرة واستقر بعده ابنه مقصود فدام قليلاً ثم كحل ثم ابنه الملا شهاب الدين وشنق بعد سنين في الحمانة ثم ابنه الثالث مرغل وهو بها إلى تاريخه سنة سبع وتسعين.   تيمور وهو تمرلنك بن طرغاي الحفظاي الأعرج وهو اللنك بلغتهم فعرف بتمر اللنك ثم خفف فقيل تمرلنك. تغلب على سلطانهم المتصل نسبه بعظيم القان إلى حفظاي واسمه محمود وكان ابتداء ملكه انه لما انقرضت دولة بني جنكزخان وتلاشت في جميع النواحي ظهر في أعقاب بني حفظاي بين كش وسمرقند تيمور هذا وتغلب على ملكهم محمود بعد أن كان أتابكه وتزوج أمه بعد مهلك أبيه واستبد عليه وكان في عصره أمير لبخاري يعرف بحسن من أكابر المغل وآخر بخوارزم من قبل ملوك سراي أهل التخت يعرف بالحاج حسن الصوفي وهو من كبار التتر فنبذ اليهم تيمور العهد وزحف إلى بخارى فملكها من يد حسن ثم زحف إلى خوارزم وتحرش بها وهلك حسن في خلال ذلك وولي أخوه يوسف فملكها تيمور من يده وخربها في حصار طويل ثم كلف بعمارتها وتشييد ما خرب منها وانتظم له ملك ما وراء النهر ونزل بخارى ثم انتقل إلى سمرقند ثم زحف إلى خراسان وطال تحرشه بها وحروبه مع صاحبها شاه ولي إلى أن ملكها عليه سنة أربع وثمانين وسبعمائة ونجا شاه ولي في قلة إلى تبريز وبها أحمد بن أويس بن حسن صاحب العراق وأذربيجان إلى أن زحف عليهم تيمور سنة ثمان وثمانين فهلك شاه ولي في حروبه عليها وملكها تيمور ثم زحف إلى اصبهان فأتوه طاعة ممرضة وحالفه في قومه كبير من أهل نسبه يعرف بقمر الدين وأمده طقتمش صاحب التخت لصراي فكر راجعاً إليه وشغل بحروبه إلى أن محى أثره واشتغل بسلطان المغل وزاحم طقتمش مراراً حتى أوهن أمره ثم رجع إلى أصفهان سنة أربع وتسعين فملكها ثم سار إلى فارس وبها أعقاب بني المظفر اليزدي المتغلبين عليها بعد هلاك بني هولاكو فملكها من أيديهم آخر سنة أربع وتسعين ثم زحف إلى بغداد سنة خمس فاجفل عليها أحمد بن أويس المتغلب عليها بعد بني هولاكو وألحقه بالشام واستولى تيمور على بغداد والجزيرة وديار بكر إلى الفرات؛ واتصلت أخباره بالظاهر برقوق ملك مصر فاستعد للقائه وجمع ونزل عسكر حلب بالقرب من الفرات ونزل تيمور بالرها وأخذها ونهبها وبالغه زحف طقتمش في جموع المغل ووصوله إلى الابواب فأحجم وتأخر إلى قلاع الاكراد وأطراف بلاد الروم وأناخ على قرا باغ باش أذربيجان والابواب ورجع طقتمش صاحب اليخت إلى صراي ثم سار إليه تيمور أول سنة سبع وتسعين وغلبه على ملكه وأخرجه من سائر أعماله فلحق ببلغادر ورجع سائر المغل الذين كانوا معه إلى تيمور فأصبحت أمم المغل والتتر كلها في حملته وصاروا تحت لوائه والملك لله فلما بلغه موت الظاهر برقوق فرج وأعطى من بشره بذلك خمسة عشر ألف دينار تهيأ للمسير إلى بلاد الشام فجاء إلى بغداد فأخذها ثانياً لأنها كانت استرجعت من نائبه بها وهرب منها أحمد بن أويس فلحق بالشام ثم قصد تيمور سيواس في آخر سنة اثنتين وثمانمائة فحاصرها مدة ولم يأخذها ثم إلى عينتاب فأجفل أهل القرى بين يديه وجفل أهل البلاد الحلبية واجتمع عساكر الممالك الشامية بحلب ووصل تيمور إلى مرج دابق وجهز رسولاً إلى حلب فأمر سودون النائب بقتله ثم نزل في يوم الخميس تاسع ربيع الاول سنة ثلاث على حلب ونازلها وحاصرها فخرج النواب بالعساكر إلى ظاهرها من جهة الشمال ما بين نابلي وبالقوسا وتقاتلوا يوم الخميس والجمعة فلما كان يوم السبت حادي عشر الشهر المذكور ركب تيمور وجمع وحشد والفيلة تقاد بين يديه وهي فيما قيل ثمانية وثلاثون وكان قد دخل بلاد الشام في جموع وأمم لا يعلمها الا الله من ترك وتركمان وعجم وأكراد وتتار وزحف على حلب فانهزم المسلمون من بين أيديهم وجعلوا يلقون أنفسهم من الاسوار والخنادق والتتار في أثرهم يقتلونهم ويأسرونهم إلى أن دخلوا حلب عنوة بالسيف فلجأ النساء والاطفال إلى الجوامع والمساجد فلم يفد ذلك شيئاً واستحر القتل والاسر في أهل حلب من التتار فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال وقتل خلق كثير من الاطفال تحت حوافر الخيل وعلى الطرقات وأحرقوا المدينة وكانت وقعة فظيعة ثم في يوم الثلاثاء رابع عشره تسلم قلعتها بالامان وصعد اليها في اليوم الذي يليه وجلس في إيوانها وطلب القضاة والعلماء للسلام عليه فامتثلوا أمره. وجاءوا إليه في ليلة الخميس فلم يكرمهم وجعل يتعنتهم بالسؤال وكان آخر ما سألهم عنه أن قال ما تقولون في معاوية ويزيد هل يجوز لعنهما أم لا وعن قتال علي ومعاوية فأجابه القاضي علم الدين القفصي المالكي   بأن علياً اجتهد وأصاب فله أجران ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر واحد فتغيظ من ذلك ثم أجاب الشرف أبو البركات موسى الأنصاري الشافعي بأن معاوية لا يجوز لعنه لأنه صحابي فقال تمرلنك ما حد الصحابي ؟ فأجابه القاضي شرف الدين أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تمرلنك فاليهود والنصارى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بان ذلك بشرط كون الرائي مسلماً وأجاب القاضي شرف الدين بأنه رأى حاشية على بعض الكتب أنه يجوز لعن يزيد فتغيظ لذلك وذلك بعد أن وعد بالعفو ثم أمر بالانصراف وذلك في الثلث الأول من ليلة الخميس المسفرة عن سادس عشر فانصرفوا ثم ان تمرلنك حضر إلى مقام ابراهيم الخليل عليه السلام فجرى له مع القضاة بعض ما اتفق أولاً واستمر به إلى قريب طلوع الفجر ثم توجه إلى قاعة السلطان الكائنة بالقلعة وأمر بطلب دراهم ممن هو بالقلعة من الحلبيين فكتبت أسماء الناس وقبض عليهم وعوقبوا بأنواع من العذاب بحيث لم يسلم من العقوبة الا القليل ونهبوا القلعة وأخذوا من الأموال والأقمشة ما أذهل التتار ولم يظفروا في مملكة بمثله وأقام التتار بحلب يعاقبون ويأخذون الأموال إلى يوم السبت مستهل أو ثاني ربيع الآخر، ثم رحل إلى جهة دمشق وترك بحلب طائفة من التتار بالقلعة وبالمدينة وأمر على القلعة الأمير موسى، وكان فيه لطف على ما قيل واحسان معروف وحبس من كان في القلعة من الأعيان بها تحت أيدي التتار ولم يسلم من ذلك الا من هرب فوصل تمر إلى دمشق وكان قد وصل اليها الناصر فرج بعساكر الديار المصرية لدفع التتار وحصل بينهم قتال أياماً ثم إن العسكر المصري وقع الخلف بينهم في الباطن وداخلهم الفشل فانكسروا وولوا راجعين إلى جهة مصر، واقتفى التتار آثارهم يسلبون من قدروا عليه أو لحقوه؛ ورجع السلطان إلى مصر وأخذ تمرلنك دمشق وفعل بها أعظم من فعله بحلب فقصد من بالقلعة أن يمتنع منه فأخذ بالأخشاب والتراب والحجارة وبنى برجين قبالة القلعة من ناحية جسر الزلابية فأذعنوا حينئذ ونزلوا فتسلمها ونهب المدينة وخربها خراباً فاحشاً لم نسمع بمثله ولم يصل التتار أيام هولاكو إلى قريب مما فعل بها التتار أيام تيمور؛ واستمر بدمشق إلى العشر الثاني من شعبان ثم رجع إلى ناحية حلب قاصداً بلاده فلما قرب منها أمر من كان من التتار بها بالرحيل وان يصحبوا من بالقلعة من المعتقلين خلا القضاة فأطلق الشرف موسى الانصاري والكمال عمر بن العديم وجماعة معهم وأخذ بقيتهم إلى جهة بلاده فمنهم من هرب من أثناء الطريق ومنهم من استمر معهم عجزاً ورحل التتار كما أمرهم تمرلنك من حلب في العشر الثاني من شعبان وأسروا جميع من صادفوا في طريقهم من النساء والصبيان بعد أن أحرقوا حلب مرة ثانية وهدموا أبراج القلعة وسور المدينة وخربوا المساجد والجوامع والمدارس وقتلوا وسبوا وأسروا واستحلوا الدماء والفروج وقال الشعراء في ذلك قصائد شبه الرثاء والتوجع ونحو ذلك، ولما رجع إلى جهة بلاده أناخ على قرا باغ إلى السنة الثانية وهي سنة أربع فجمع وحشد وقصد بلاد الروم فجمع سلطانها أبو يزيد عسكره وتقدم كل من الفريقين إلى الآخر فحصلت مقتلة عظيمة انكسر فيها صاحب الروم وأسر وتفرق شمل عسكر الروم فأخذ تمرلنك ما يلي أطراف الشام من بلاد الروم وأخذ برصا وهي كرسي مملكة الروم ثم رجع إلى بلاده ومعه أبو يزيد صاحب الروم معتقلاً فتوفى في اعتقاله من السنة واستمر تمرلنك في بلاد العجم ودخل الهند فنازل مملكة المسلمين حتى غلب عليها ثم جرى بينه وبين الناصر فرج مراسلات وصلح وأهدى كل منهما للآخر، وكان شيخاً طوالاً مهولاً طويل اللحية حسن الوجه أعرج شديد العرج سلب رجله في أوائل أمره ومع ذلك يصلي عن قيام، مهاباً بطلاً شجاعاً جباراً ظلوماً غشوماً فتاكاً سفاكاً للدماء مقداماً على ذلك أفنى في مدة ولايته من الأمم ما لا يحصيهم الا الله ووصل إلى أطراف الهند وخرب بلداناً كثيرة يفوتها الحصر؛ جهير الصوت يسلك الجد مع القريب والبعيد ولا يحب المزاح ويحب الشطرنج وله فيها يد طولى ومهارة زائدة وزاد فيها جملاً وبغلاً وجعل رقعته عشرة في أحد عشر بحيث لم يكن يلاعبه فيه إلا أفراد؛ يقرب العلماء والشجعان والاشراف وينزلهم منازلهم ولكن من خالف أمره أدنى مخالفة استباح دمه فكانت هيبته لا تدابي بهذا السبب وما أخرب البلاد الا   بذلك فانه كان من أطاعه من أول وهلة أمن ومن خالفه أدنى مخالفة وهي، ذا فكر صائب ومكائد في الحرب عجيبة وفراسة قل أن تخطئ عارفاً بالتواريخ لادمانه على سماعه لا يخلو مجلسه عن قراءة شيء منها سفراً أو حضراً مغري بمن له معرفة بصناعة ما إذا كان حاذقاً فيها، أمياً لا يحسن الكتابة حاذقاً باللغة الفارسية والتركية والمغلية خاصة ويعتمد قواعد جنكزخان ويجعلها أصلاً ولذلك أفتى جمع جم بكفره مع أن شعائر الاسلام في بلاده ظاهرة؛ وله جواسيس في جميع البلاد التي ملكها والتي لم يملكها؛ وكانوا ينهون إليه الحوادث الكائنة على جليتها ويكاتبونه بجميع ما يروم فلا يتوجه إلى جهة الا وهو على بصيرة من أمرها، وبلغ من دهائه أنه كان إذا أراد قصد جهة جمع أكابر الدولة وتشاوروا إلى أن يقع الرأي على التوجه في الوقت الفلاني إلى الجهة الفلانية فيكاتب جواسيس تلك الجهات فتأخذ الجهة المعينة حذرها ويأمن غيرها، فإذا ضرب النفير وأصبحوا سائرين ذات الشمال عرج بهم ذات اليمين فإلى أن يصل الخبر الثاني دهم هو الجهة التي يريد وأهلها غافلون. مات وهو متوجه لأخذ بلاد الخطا على مدينة اترار في ليلة الاربعاء سابع عشر شعبان سنة سبع؛ وأرخه المقريزي في التي تليها وأظنه غلطاً. ولم يكن معه من بنيه وأحفاده سوى حفيده خليل بن ميران شاه وحسين ابن أخته فاتفق رأيهم على استقرار الحفيد المذكور عوضه بسمرقند مع وجود أبيه وعمه شاد رخ بهراة ووجود بير عمر في فارس؛ وكان تيمور قد جعل أولاً ولي عهده حفيده محمد سلطان فمات على أقشهر من بلاد الروم في سنة خمس وثمانمائة؛ فعهد إلى أخيه بير محمد وأبعده فصار ولي العهد وهو بفارس، فلما مات تيمور واستولى حفيده خليل على الخزائن وتمكن من الأمراء والعساكر بذل لهم الاموال العظيمة حتى دخلوا تحت طاعته وسار فلما قارب سمرقند تلقاه من بها وعليهم ثياب الحداد وهم يبكون ومعهم التقادم فقبلها منهم ودخلها وجثة جده تيمور في تابوت أبنوس وجميع الملوك والامراء مشاة مكشوفة رءوسهم وعليهم ثياب الحداد حتى دفنوه وأقاموا عليه العزاء أياماً ولعله قارب الثمانين فإنه قال للقاضي شرف الدين الانصاري وغيره كم سنكم فقال له الشرف سني الآن سبعة وخمسون سنة وأجابه غيره بنحو ذلك فقال أنا أصلح أن أكون والدكم. وبالجملة فكانت له همة عالية وتطلع إلى الملك؛ وكان مغري بغزو المسلمين وترك الكفار؛ وصنع ذلك في بلاد الروم ثم في بلاد الهند، وأنشأ بظاهر سمرقند عدة بساتين وقصور عجيبة فكانت من أعظم النزه، وبنى عدة قصبات سماها بأسماء البلاد الكبار كحمص ودمشق وبغداد وشيراز؛ وكان يجمع العلماء ويأمرهم بالمناظرة ويسألهم ويعنتهم بالمسائل، ولما مات كان له من الاولاد ميران شاه وشاه رخ وبنت اسمها سلطان تخت ومن الزوجات ثلاث ومن السراري شيء كثير، وأخباره مطولة وقد أفردها بعض من أخذت عنه بالتأليف؛ والقدر الذي اقتصرت عليه هنا اعتمدت فيه ابن خطيب الناصرية وشيخنا، وترجمته في عقود المقريزي نحو كراستين.  حرف الثاء المثلثة
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